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BU SAYIMIZDA
MÜZƏFFƏR ORDUMUZUN ZƏFƏR YÜRÜŞÜ

Biz torpaqlarımızı azad edəcəyik,
ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik!

Səh. 2

Oktyabrın
9-da Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham
Əliyev xalqa
müraciət edib.
Dövlətimizin
başçısının müraciətini təqdim
edirik.
Prezident İlham Əliyevin xalqa
müraciəti

Tarixi Xudafərin körpüsü üzərində
Azərbaycan bayrağı ucaldı, müzəffər
ordumuz onu əsl sahibinə qaytardı
Oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev
özünün rəsmi “Twitter”
səhifəsində xalqımıza
daha bir qələbə müjdəsi
verdi: “ Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri qədim Xudafərin körpüsünün üzərində Azərbaycan
bayrağını qaldırdılar. Eşq olsun
Azərbaycan xalqına!

Səh. 3

İstanbulda TBNM-in inkişafına dair
İşçi Qrupunun iclası keçirilib
Türkiyənin İstanbul
şəhərində Transxəzər
Beynəlxalq Nəqliyyat
Marşrutunun (TBNM)
inkişafına dair İşçi Qrupunun iclası keçirilib.

Biz Qalib gələcəyik!
Təcavüzkar Ermənistanın bu il
sentyabrın 27-də növbəti təxribatından sonra torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda Vətən
müharibəsi davam edir. Azərbaycan
Ordusu həyata keçirdiyi əks-hücum
əməliyyatı ilə dünya hərb tarixində
yeni səhifə açıb.

Azərbaycan dövləti, xalqımız münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması
üçün çox səy göstərdi və bu səylərin müsbət nəticə verəcəyini 30 il səbirlə gözlədi.
Amma, nə işğalçı ağla gəldi, nə də
özgə torpaqlarını işğal etməyin cinayət
olduğunu bilənlərin bu 30 ildə səsi çıxdı.
Mülki əhalinin, körpələrin və ahılların öldürülməsini yolverilməz sayan “sülhsevərlər” azərbaycanlıların qətliamına, başına
gətirilən müsibətlərə nəyə görəsə kor oldular. Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı həyata keçirdiyi terror aktlarını belə, bir dəfə
də olsun, pisləmədilər, işğalçını öz adı ilə
çağırmadılar. Tarix boyu bizim torpaqlarımızın işğalına, faciələrimizə kar, kor və lal
olan dünya bu dəfə də eyni mövqe nümayiş
etdirdi. Azərbaycanın bir milyondan artıq
vətəndaşını öz yurd-yuvasından qovaraq
ərazisinin iyirmi faizini işğal edən faşist
Ermənistana “gözün üstə qaşın var” deyilmədiyi üçün namərd qonşularımız daha da
azğınlaşdı.
Hətta BMT Təhlükəsizlik Şurasının
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqışəsi ilə bağlı 1993-cü ildə qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrdə Ermənistandan silahlı qüvvələrini işğal
etdiyi Azərbaycan ərazilərindən tam və
qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb olunsa da,
Ermənistan bütün bu illər ərzində ciddi
surətdə silahlanaraq yeni ərazilərimizi işğal
etməyə cəhdlər göstərdi.
Faşist ermənilərin bu azğınlığından
sonra da söz və güc yiyəsi olan dövlətlər,
beynəlxalq ictimaiyyət və özünü yer üzündə sülh və ədalətin qoruyucusu kimi təqdim

kəlmələri tez-tez eşitmək olur. İsti ocaqlarından didərgin düşənlərin yurd həsrətinə
məhz Ali Baş Komandanımızın qətiyyəti
sayəsində son qoyulur.
Qısa müddət ərzində əsas strateji əhəmiyyətli mövqelər, Cəbrayıl rayonunun
bir çox kəndləri və Cəbrayıl şəhəri, Füzuli
rayonunun əksər kəndləri və Füzuli şəhəri,
Hadrut qəsəbəsi, Zəngilan şəhəri və bir çox
digər yaşayış məntəqələri düşmənin tapdağından azad edilib, o cümlədən, Xudafərin
körpüsü üzərində üçrəngli bayrağımız ucaldılıb.
Bütün xalqımız kimi, “Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin çoxminli kollektivi də möhtərəm Prezidentimiz,
Ali Baş Komandanımızla qürur duyur. Ona

edirlər. Əzəli torpaqlarımız olan Qarabağın
bütün ərazilərində tezliklə bayrağımızın
dalğalanacağına inanırlar.
Biz rəşadətli Ordumuzun uğurlarından
qürur hissi keçiririk, döyüş meydanında
əsgərlərimizə cavab verə bilməyən Ermənistan ordusunun gücü isə həmişəki kimi,
namərdliyə çatır, cəbhə xəttindən uzaqlarda
yerləşən yaşayış məntəqələrimizi hədəfə
alır. Xocalı qətliamını törədənlər yaşayış
məntəqələrimizi müntəzəm olaraq artileriya, raket atəşinə tutmaq, dinc insanları yatdığı yerdə qətlə yetirməklə təsəlli tapırlar.
Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə görə, insanların məqsədli şəkildə
öldürülməsi müharibə cinayəti və insanlıq
əleyhinə cinayətdir. Beynəlxalq ictimaiy-

Səh. 4

“Gəncə” tankerinin heyəti Gəncə şəhərində
törədilmiş erməni terroruna etirazını bildirib
"Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi" QSCnin (ASCO) Dəniz
Nəqliyyatı Donanmasına məxsus
və hazırda xarici
sularda üçrəngli
bayrağımız altında

Səh. 5

istismar olunan "Gəncə" tankerinin
heyəti oktyabrın 11-də ermənilər
tərəfindən Gəncə şəhərinin raket
atəşinə tutulmasına etirazını bildirib.

Akademiya ilə ilk tanışlıq

Səh. 6

Ötən həftə ərzində Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasına 2020/2021-ci tədris
ilində qəbul olunan tələbələrin
ADDA ilə əyani tanışılığı baş
tutub.
Qeyd edək ki, tanışlıq karantin qaydalarına əməl edilmək
şərti ilə Nazirlər Kabinetinin müvafiq
qərarına əsasən növbəli şəkildə təşkil
edilib.

ASCO-nun gəmiləri mütəmadi
dezinfeksiya edilir

Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycanda yeni koronavirus xəstəliyinin yayılmasının qarşısının
alınmasına dair fəaliyyət planı”nın icrasını təmin etmək məqsədi
ilə “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC (ASCO) profilaktik
tədbirləri davam etdirir.

Səh. 7

edən səlahiyyətli qurumlar ikili siyasət yürütməkdən zərrəcə utanmadılar.
Dövlətimizin başçısı, Ali Baş Komandanımız haqq səsimizi eşitmək istəməyənlərə müxtəlif tribunalardan dəfələrlə çatdırdı ki, yenilməz ordusu olan Azərbaycan
ərazi bütövlüyünü savaş yolu ilə də təmin
edə bilər, bu, onun haqqıdır və bizim daha
30 il gözləmək fikrimiz, səbrimiz, hövsələmiz yoxdur.
Və bu yenilməz ordu bu günlərdə Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Zəfər yürüşünə çıxıb. Torpaqlarımızı düşmən işğalından azad etmək
üçün əsgər və zabitlərimizin göstərdiyi rəşadət və hünər hər bir vətəndaşımıza sonsuz
qürur hissi yaşadır. Azərbaycan əsgəri ötən
illərdə düşmənin alınmaz qalaya çevirdiyi
istehkamlarını başına uçurur, torpaqlarımızı işğaldan azad edərkən hər qarışında bir
tarix yazır.
“Kəndimizin işğaldan azad olunduğunu eşidəndə göz yaşlarıma hakim ola
bilmədim. Çünki ailəlikcə doğma torpaqlarımıza qayıdacağımız günü səbirsizliklə
gözləyirdik…”
İndi əslən Cəbrayıldan, Füzulidən,
Zəngilandan olan dənizçilərimizdən də belə

möhkəm cansağlığı, tükənməz güc arzulayan dənizçilər dövlət başçımıza sonsuz
ehtiramlarını bu çətin və həlledici zamanda
onun ətrafında daha sıx birləşməklə təsdiq

yət faşist Ermənistanın Azərbaycan xalqına
qarşı törətdiyi bu qeyri-insani aktlara da biganə qalır, hərbi təcavüzə və mülki insanlara qarşı qəddar hücumlara son qoymağı qə-

tiyyətlə tələb etmədiyindən işğalçılara yeni
cinayətləri üçün qol-qanad verir.
Bu gün hər bir Azərbaycan vətəndaşını rəşadətli ordumuzun cəbhədə qazandığı
uğurlar çox sevindirir, qürurlandırır. Hər
birimiz inanırıq kimi, müzəffər Azərbaycan Ordusu tezliklə işğal altında olan digər
torpaqlarımızı da düşmən tapdağından azad
edəcək və üçrəngli bayrağımız Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə dalğalandırılacaq.
Dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil
edən hərbçilərin, bu sahə üzrə mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycan XXI əsrdə müharibə aparmağın parlaq nümunəsini ortaya
qoyub. Hazırda Azərbaycan erməni təcavüzünə və terroruna qarşı möhtəşəm qələbələr əldə etməklə özünün müstəqillik tarixinin ən şərəfli və şanlı səhifələrini yazır.
Ali Baş Komandanın qətiyyəti, Azərbaycan
əsgərinin şücaəti sayəsində işğaldan azad
edilən kənd və şəhərlərlə soydaşlarımızın
27 illik yurd həsrətinə son qoyulur.
Müzəffər ordusuna və xalqının həmrəyliyinə arxalanan Prezidentimizin təbirincə desək, halal torpaqlarımıza Böyük
Qayıdış ərəfəsindəyik.
Səbrimiz daşdan deyil,
Nə qədər dözəcəyik?
Düşmənin ayağını
Yurdumdan kəsəcəyik.
Səhvini anlamasa
Başını əzəcəyik,
Nəfəsin kəsəcəyik.
Kim deyib ki, yurdumu
Kimləsə böləcəyik?
Odlar Yurdu üçün biz
Lazımsa, öləcəyik.
Xocalıda sinəmə
Dağ çəkənlər eşitsin:
Sonda biz güləcəyik.
Biz qalib gələcəyik!
Rasif İMANOĞLU
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MÜZƏFFƏR
Oktyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
xalqa müraciət edib.
Dövlətimizin başçısının müraciətini
təqdim edirik.
Prezident İlham Əliyevin xalqa
müraciəti
- Əziz həmvətənlər.
Bu gün müzəffər Azərbaycan Ordusu bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan
azad edib. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm.
İşğaldan azad edilmiş yaşayış
məntəqələrinin adlarını sizin diqqətinizə
çatdırmaq istərdim: Hadrut qəsəbəsi,
Çaylı kəndi, Yuxarı Güzlək kəndi, Gorazıllı kəndi, Qışlaq kəndi, Qaracallı kəndi,
Əfəndilər kəndi, Süleymanlı kəndi, Sur
kəndi.
Bu kəndlərin və Hadrut qəsəbəsinin
işğaldan azad edilməsi tarixi qələbəmizdir. Azərbaycan işğal altında olan torpaqları işğaldan azad edir. Demək olar ki, hər
gün cəbhədən xoş xəbərlər gəlir. Hər gün
bizim əsgər və zabitlərimiz döyüş tapşırıqlarını şərəflə yerinə yetirirlər. Eyni
zamanda, strateji yüksəklikləri götürərək
daha əlverişli mövqelərə sahib olurlar.
Beləliklə, əməliyyat planı tam icra edilir,
əməliyyat planı müasir döyüş prinsiplərinə əsaslanır. Azərbaycan Ordusu həm
maddi-texniki təchizat baxımından, eyni
zamanda, döyüş hazırlığı baxımından bu
gün döyüş meydanında tam üstünlüyə sahib olubdur.
Bu gün aparılan döyüşlərdə düşmənin hərbi texnikası böyük dərəcədə məhv
edilmişdir və eyni zamanda, hərbi qənimət götürülmüşdür. Deyə bilərəm ki,
sentyabrın 27-dən bu günə qədər bütövlükdə Ermənistan Ordusuna çox böyük
zərbə vuruldu. Mən, sadəcə olaraq, Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv edilmiş
və hərbi qənimət kimi götürülmüş Ermənistanın hərbi texnikasının siyahısını
sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Ermənistanın itkiləri ilə əlaqədar məlumat
verirəm: 16 komanda məntəqəsi məhv
edildi, 196 tank məhv edildi, 38 BM-21,
1 “Uraqan”, 10 özüyeriyən artilleriya
qurğusu, - onlardan 8-i “Akasiya”, 2-si
“Qvozdika”, - 36 piyadaların döyüş maşını, 24 artilleriya batareyası, 2 RM və ya
hava hücumuna qarşı müdafiə vasitəsi, 2
“S-300” kompleksinin buraxıcı qurğusu,
25 OSA zenit-raket kompleksi, 2 KUB
zenit-raket kompleksi, 4 “Repelend” radio-texniki maneə vasitəsi, 136 top, 56
minaatan, 1 TOS-1A odsaçan sursatı, 2
radiolokasiya stansiyası, 1 “Kalçuqa”
anteni.
Qənimət kimi götürülmüş hərbi texnika aşağıdakı kimidir: 18 tank, 4 top, 22
piyadaların döyüş maşını, 12 minaatan,
4 UAZ maşını, 1 ekskavator, 27 “İqla”
kompleksi, 1 ZİL maşını, 9 QAZ maşını.
Onu da bildirməliyəm ki, düşmənin
əlində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə
məxsus olan bir dənə də hərbi texnika yoxdur. Düşmən öz xalqına nağıllar
danışır, yalan danışır. Faktları saxtalaşdırır, öz xalqını aldatmaq istəyir, beynəlxalq aləmi aldatmaq istəyir ki, guya
onlar hücuma keçirlər, onlar bizim bəzi
mövqelərimizi geri alıblar. Hamısı yalandır. Döyüşlərin obyektiv müşahidə mənzərəsi var və istənilən hərbi mütəxəssis
görə bilər ki, bu gün Azərbaycan Ordusu döyüş meydanında qələbə əldə edibdir. Azərbaycan Ordusu öz üstünlüyünü göstərir. Azərbaycan əsgər və zabiti
yüksək mənəvi psixoloji keyfiyyətlər
göstərir, mənəvi ruh göstərir. Çünki biz
öz torpağımızda vuruşuruq, öz torpaqlarımızı azad edirik. Ermənistanın əsgərləri
işğalçılardır. Döyüş gedən torpaq onların
torpağı deyil. Onlar mövqeləri qoyub
qaçırlar. Baxmayaraq ki, 30 il ərzində təmas xətti boyunca və bir neçə xətt üzrə
dərin eşelonlanmış müdafiə sistemi qurulub. Mühəndis-istehkam qurğuları qurulub. Onları yarmaq, onları keçmək çox
çətindir. Bəzi hallarda bəzi istehkamları
keçmək üçün bizə bir neçə gün lazım

23 oktyabr 2020-ci il

ORDUMUZUN

ZƏFƏR

YÜRÜŞÜ

Biz torpaqlarımızı azad edəcəyik, ərazi
bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik!

olur. Eyni zamanda, biz bütün işləri elə
aparırıq ki, az itkilər verək. Ona görə
bəzi hallarda müxtəlif istiqamətlər üzrə
mövqelərimizdə möhkəmlənib, ondan
sonra yeni əməliyyat üçün hazırlıq işləri
də görürük ki, maksimum nəticə, minimum itki olsun.
Bu gün işğaldan azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır.

şı iddia qaldırasan - qudurğanlığın dərəcəsinə baxın. Biz onları yerinə oturtduq.
Biz onlara yerlərini göstərdik. Biz onları
elə qovuruq ki, onlar bu sprinti heç vaxt
yaddan çıxarmayacaqlar.
Bu gün bütün cəbhə boyu döyüşlər
gedir. Azərbaycan bütün istiqamətlər
üzrə mövqelərini möhkəmləndirir və
biz işğalçını, təcavüzkarı sülhə məcbur

ilə danışıqlar aparmalıyıq. Biz heç vaxt
buna razı ola bilmərik və bu heç vaxt olmayacaq. Ona görə, dünən və srağagün
siyasi müstəvidə baş vermiş hadisələr
onu göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi nəhayət başından böyük zərbə alandan sonra dərk etməyə başladı ki, o ancaq bizim
şərtlərlə oturub duracaq. Biz nə desək, o
da olacaq. Şans veririk ki, danışıqlar yolu

idi buna. Qoymadım. Çünki siyasi iradə
var. Biz qanunlar çərçivəsində fəaliyyət
göstəririk. Bizim başqa ölkələrin torpağında gözümüz yoxdur. Amma öz torpağımızı heç kimə verməyəcəyik. Bəs,
nə oldu, Paşinyan? Deyirdin ki, “Dağlıq
Qarabağ respublikası” o cümlədən işğal
edilmiş bütün torpaqları əhatə edir. Bəs,
gəl müdafiə et bunları. Niyə qaçırsan
Moskvaya? Niyə zəng vurursan, dünya
liderlərinin beynini xarab edirsən? Daha
kim qaldı ki, zəng etməsin. Kim qaldı ki, zəhləsini tökməsin. Bir məsləhət
verərdim ki, bəlkə şamanlara zəng etsin.
Onlar ona kömək etsin. Ya da ki, hansısa uzaq adada yaşayan bir qəbilə başçısına zəng etsin, o, onun canını qurtarsın.
Necə deyərlər, lətifə personajına çevrilib.
Açın, sosial şəbəkələrə baxın, lağa qoyurlar, ələ salırlar, lətifələr qoşurlar. Öz
ölkəsini bu qədər rəzil edən, bəlkə də
dünya miqyasında ikinci adam olmayıb.
Nəyə görə? Çünki gəlib başqasının torpağında oturub, o torpaqdan çıxa bilmir.
Ona görə mən Azərbaycan xalqına üz tutub deyirəm, biz torpaqlarımızı
geri alacağıq. Mən xatırlayıram, Dağlıq
Qarabağda qanunsuz oturan və oradan
çıxarılacaq dəstə başçısı Şuşa şəhərində
özünə “andiçmə” mərasimi keçirmişdir.
O vaxt bu Azərbaycan cəmiyyətində böyük rezonans yaratdı, yəni, çox böyük

Bu gün Azərbaycan əsgərləri bizim işğal
edilmiş torpaqlarda ermənilərin qazdıqları səngərlərdə keşik çəkirlər - onlar
bizim yox, biz onların səngərlərində, biz
onların postlarında, biz onların tanklarında. Qənimət kimi götürülmüş o hərbi texnikadan indi biz istifadə edirik - 18 tank.
Onların tankları indi döyüş meydanında
onlara qarşı vuruşur. Budur Azərbaycan
Ordusunun üstünlüyü, bizim üstünlüyümüz. Bu gün açıq informasiya məkanında, internetdə göstərilir, necə dəqiq,
sərrast atəşlərlə düşmənin canlı texnikası
məhv edilir.
Düşmən panikadadır, düşmən isterikaya qapılıb. Düşmən ölkənin rəhbərliyi
tamamilə özünü itirmiş vəziyyətdədir.
Müxtəlif ölkələrə, müxtəlif ölkələrin
dövlət-hökumət başçılarına müntəzəm
olaraq zəng edir, dəfələrlə, gündə bir
neçə dəfə yardım istəyir, imdad diləyir,
yalvarır. Onların ayağının altına yıxılır.
Özünü alçaldır ki, gəlin, bizi xilas edin.
Onların xilasının yeganə yolu budur ki,
torpaqlarımızdan çıxsınlar. Biz dəfələrlə
bunu demişik, öz xoşunuzla çıxın bizim
torpaqlarımızdan. BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrini yerinə yetirin, yoxsa, peşman olacaqsınız. Hesab
edirsiniz ki, Azərbaycan bu vəziyyətlə
barışacaq? Barışmayacaq, dəfələrlə demişəm. Hesab edirdiniz ki, Azərbaycan
xalqı bu təhqirlərlə barışacaq? Barışmayacaq, dəfələrlə demişəm. Amma bizim
torpaqlarımızda oturub, bizim müqəddəs
torpağımızı zəhərləyib sonra da bizə qar-

edirik. Bu əməliyyatın əsas məqsədi də
budur. Biz onlara göstərdik ki, döyüş
meydanında da, beynəlxalq müstəvidə
də, siyasi meydanlarda da biz qalib gəlirik. Onlar bizim gücümüzü gördülər,
bizim iradəmizi gördülər. Onlar gördülər
ki, dünyada heç bir qüvvə bizi haqq yolumuzdan döndərə bilməz. Dünyada heç
bir ölkə bizim iradəmizə təsir edə bilməz.
Kimə yalvarırsan yalvar, kimin ayağının
altına yıxılırsan yıxıl, kimin dabanlarını
yalayırsan yala, heç kim bizə təsir edə
bilməz! Biz haqq yolundayıq, biz qalib
gəlirik, biz zəfər çalırıq və biz öz torpaqlarımızı geri alacağıq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik!
Amma işğalçıya bəlkə də sonuncu
dəfə şans veririk ki, çıxın bizim torpaqlarımızdan. Çıxın, öhdəlik götürün, danışıqlara qayıdın, danışıqların formatına
qayıdın. Yoxsa, Ermənistanın baş naziri
özünü nə hesab edir? Bizimlə bu tərzdə danışmaqmı olar? İndi biz ona yerini göstərdik. “Qarabağ Ermənistandır”
deməklə Qarabağ heç vaxt Ermənistan
olmayacaq. İndi görüm necə deyir “Qarabağ Ermənistandır”. Səsini belə çıxara
bilmir.
İndi məcbur olub onların xarici işlər naziri Moskvaya danışıqlara gəlib.
Gəlsin, orada desin “Qarabağ Ermənistandır”. Əgər belə bir şey desə, heç bir
danışıqlardan söhbət gedə bilməz. Mən
bunu demişəm, heç kim bizi məcbur edə
bilməz. Deyirdi ki, biz kriminal “Dağlıq
Qarabağ respublikası”nın quldur başçısı

ilə, sülh yolu ilə torpağımızdan çıxsın.
Onsuz da biz bu torpaqlara qayıdacağıq.
Onsuz da biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Bütün dünya bunu gördü,
o cümlədən Ermənistan bunu gördü. Biz
istəyirik ki, qan tökülməsin. Biz istəyirik
ki, şəhidlər olmasın. Biz öz torpaqlarımızı istəyirik. Çıxın gedin bizim torpağımızdan, rədd olun bizim torpağımızdan!
Gedin öz ölkənizdə yaşayın. Amma biz
torpağımızı geri alacağıq. Ona görə bu
tarixi şansı onlar qaçırmamalıdır.
Bu gün Moskvada keçiriləcək görüş,
hesab edirəm ki, bir çox şeylərə aydınlıq
gətirəcək. Onlar baza prinsiplərini qəbul
etməlidirlər. Halbuki Paşinyan demişdi ki, o, onları qəbul etmir. Demişdi ki,
Azərbaycana bir qarış torpaq verməyəcəyəm. Nə oldu bəs?! Gəl tut o işğal edilmiş torpaqları. Bəs, verməyəcəkdin? Nə
oldu verdin? Nə oldu qaçdın? İndi gedirsən onun-bunun dabanını yalaya-yalaya,
özünü alçalda-alçalda öz xalqını alçaldırsan. Öz ölkəni sıfıra bərabər etmisən.
Demişdi ki, verməyəcəkdi bu torpaqları.
Kimdir səndən soruşan, verəcəksən ya
verməyəcəksən?! Gəldik götürdük, vəssalam. Götürəcəyik, nə qədər lazımdır,
istəsək artıqlaması ilə. Necə ki, iyul ayında götürə bilərdik. Mən bunu demişdim.
İyul ayında biz rahatlıqla Ermənistan
ərazisinə keçə bilərdik, orada da torpaqları zəbt edə bilərdik. Heç kim bizim qabağımızı ala bilməzdi. Bu döyüşlər onu
göstərir. Eləmədik bunu, qoymadım mən.
Halbuki bizim hərbçilərimiz artıq hazır

təsir etdi. Biz bunu təhqir kimi qəbul etdik - biz hamımız, istisnasız. Yadımdadır,
mənə də çağırışlar olmuşdur ki, biz buna
imkan verməməliyik, biz oranı bombalamalıyıq, oranı dağıtmalıyıq. Əlbəttə ki,
mən buna gedə bilməzdim. Çünki bizim
müharibəmiz mülki vətəndaşlarla deyil.
Ermənistandan fərqli olaraq, biz mülki
vətəndaşları atəşə tutmuruq. Ancaq biz
bunu unutmamışıq. İndi getsin onun and
içdiyi mərasimin keçirildiyi binaya baxsın. Nə gündədir o!
Biz nəyi nə vaxt edəcəyimizi yaxşı
bilirik. Ona görə də bu gün bizim uğurlu
əməliyyatımız böyük nəticələrə gətirib
çıxardı. Nəyi necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm. Azərbaycan xalqı
mənə inanır. Mən də bu inama arxalanaraq bütün lazımi tədbirləri görürəm,
ölkəmizi inamla idarə edirəm, bütün
sahələrdə, o cümlədən hərbi quruculuq
sahəsində.
Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan xalqı da bunu vasitəçilərdən, bəzi beynəlxalq təşkilatların
rəhbərlərindən dəfələrlə eşidib ki, bu
münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Mən isə
demişdim ki, bu tezislə razı deyiləm və
mən haqlı çıxdım, mən! Otuz ilə yaxındır danışıqlar aparılır. Bir məsələ yerindən tərpəndi? Bir santimetr torpaq bizə
danışıqlar yolu ilə verildi? Təcavüzkarı
məcbur etdilərmi ki, bizim torpağımızdan çıxsın, BMT Təhlükəsizik Şurasının
qətnamələrini yerinə yetirsin? Yox. Bəs,
bu məsələ indi necə həll olunur? Bu,

Azərbaycan Ordusu
oktyabrın 14-də Füzuli rayonunun
3, Xocavənd rayonunun
5 kəndini işğaldan azad edib
Rəşadətli Azərbaycan Ordusu tərəfindən
Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatunbulaq, Qarakollu, Xocavənd rayonunun Bulutan, Məlikcanlı,
Kəmərtük, Təkə, Tağaser kəndləri işğaldan azad
edilib. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ
Azərbaycandır!
Bu barədə oktyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün rəsmi “Twitter” səhifəsində yazıb.
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hərbi yol deyilmi? Məhz hərbi yolla bu
məsələ həll olunur. Hərbi, ondan sonra
siyasi. Bu əməliyyat olmasaydı, biz təcavüzkara lazımi zərbələr endirməsəydik, onların dərsini verməsəydik, indi
o qaçardımı Moskvaya danışıqlar aparmaq üçün?! Oturacaqdı özündən razı,
deyəcəkdi ki, torpaqları vermirik. Biz
məcbur etdik onları. Biz onları elə günə
saldıq ki, indi gizlənməyə deşik axtarırlar, tapa bilmirlər. Oturublar, siçan
kimi ağzına su alıb susurlar. Bəs, hanı
sənin hikkən?! Hanı sənin təkəbbürün?!
Hanı sənin “qəhrəmanlığın”?! Deyirdin “Qarabağ Ermənistandır”. Qarabağ
Azərbaycandır. Bunu hamı bilməlidir, o
cümlədən bu gün Ermənistanın başında
oturanlar da bilməlidir. Mən onlara bir
daha deyirəm, əgər Moskva danışıqlarından sonra yenə də saxtakarlıq edəcəklərsə, özləri peşman olacaqlar. Biz
torpaqlarımızı geri alacağıq - sülh yolu
ilə, ya da ki, müharibə yolu ilə. Birmənalı! Biz istəyirik ki, sülh yolu ilə bunu
təşkil edək, sülh yolu ilə bunu alaq. Ermənistana axırıncı şans veririk, axırıncı
şans! Heç kimə ümid bağlamasın. Heç
kim onlara kömək etməyəcək. Bizim
qabağımızda Ermənistan acizdir. Bizim
qabağımızda Ermənistan diz çöküb. Bizim şəhidlərimizin ruhu qarşısında biz
onları diz çökdürmüşük. Şəhidlərimizin
qanı yerdə qalmayıb. Mən dəfələrlə şəhid ailələrinin nümayəndələri ilə, şəhid
valideynləri ilə görüşlərdə demişdim
ki, biz onların qisasını alacağıq. Bizim
şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq
və qalmır. Biz qan istəmirik. Biz istəyirik torpaqlarımız bizə verilsin. Veril-

sin, uzatmasınlar məsələni. Status-kvo
deyilən məsələ yoxdur, qurtardı getdi.
Status-kvo belə olmalıdır, elə olmalıdır.
Mən dəyişdirdim status–kvonu, dəyişdirdim! Bax, orada, döyüş meydanında.
Yoxdur status-kvo. Təmas xətti, yoxdur
təmas xətti. Yarmışıq onu. Onlar 30 il idi
ki, qururdular bu təmas xəttini. Özü də
o bölgənin relyefi təbii istehkamdır. Biz
aşağıdan yuxarı gedirik. Özü də 30 il ərzində orada beton istehkamlar qurulub.
Yarıb keçmişik. Azərbaycan əsgərinin
qabağında heç kim heç nə edə bilməz.
Biz bu gün o təmas xəttini darmadağın
etdik. Yoxdur təmas xətti. İndi deyirlər
yeni təmas xətti olacaq. Olmayacaq! Biz
torpaqlarımızı geri alacağıq. Hansı təmas xəttindən söhbət gedə bilər?! Yoxdur bu, biz dağıtmışıq, biz etmişik, iradə
göstərmişik, güc göstərmişik, xalqımızın iradəsinə arxalanmışıq və bu gün
qələbə çalırıq. Tarixi qələbə çalırıq! Bu
qələbə Azərbaycan xalqının əldə etdiyi
qələbələr arasında ən parlaq qələbədir.
Gələcəkdə bu qələbələr davam edəcək.
Biz torpaqlarımızı azad edəcəyik, ərazi
bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik! Düşməni ondan sonra da qovacağıq. Mən
bilirəm ki, Azərbaycan xalqı mənim bu
sözlərimi bəyənibdir. Qovacağıq onları
axıra qədər. Bayrağımız işğal edilmiş
bütün torpaqlarda qaldırılacaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək. Yaşasın Azərbaycan Ordusu! Qarabağ Azərbaycandır!

Füzuli rayonunun Arış, Cəbrayıl rayonunun
Doşulu, Xocavənd rayonunun Edişə, Düdükçü,
Edilli, Çiraquz kəndləri işğaldan azad edilib
Rəşadətli Azərbaycan Ordusu tərəfindən Füzuli rayonunun Arış,
Cəbrayıl rayonunun Doşulu, Xocavənd rayonunun Edişə, Düdükçü,
Edilli, Çiraquz kəndləri işğaldan azad edilib. Eşq olsun Azərbaycan
Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!
Bu barədə oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev özünün rəsmi “Twitter” səhifəsində yazıb.

Xocavənd rayonunun işğaldan azad edilən Xırmancıq, Ağbulaq,
Axullu kəndlərində də müqəddəs bayrağımız dalğalanır
Rəşadətli Azərbaycan Ordusu tərəfindən Xocavənd rayonunun Xırmancıq, Ağbulaq, Axullu kəndləri işğaldan azad edilib.
Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!

Bu barədə oktyabrın 16-da Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev özünün rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirib.
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MÜZƏFFƏR
Oktyabrın 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
xalqa müraciət edib.
Müraciəti təqdim edirik.
Prezident İlham Əliyevin müraciəti
-Əziz həmvətənlər.
Bu gün Ermənistanın faşist rəhbərliyi növbəti hərbi cinayət törədib. Gəncə və Mingəçevir şəhərləri raket atəşinə
məruz qalıb. Bu namərd atəş nəticəsində
soydaşlarımız həlak olub, yaralanıb. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin,
yaralı soydaşlarımıza Allah şəfa versin!
Bu, bir daha Ermənistan rəhbərliyinin faşist mahiyyətini göstərir. Birinci
dəfə deyil ki, bizim şəhərlərimiz atəşə
məruz qalır və demək olar ki, hər gün
Tərtər, Ağdam, Goranboy, Ağcabədi və
digər şəhərlərə Ermənistan atəş açır. Bu
atəş nəticəsində vətəndaşlarımız həlak
olur, yaralanır, 2 mindən çox ev dağıdılıb, ya da ki, bu evlərə çox böyük ziyan
vurulubdur. Ancaq bu namərd hərəkətlər
Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilməz.
Ermənistan rəhbərliyi hərbi cinayət
törədir. Dinc əhaliyə atəş açmaq, özü də
əməliyyat operativ raket kompleksləri
vasitəsilə atəş açmaq hərbi cinayətdir.
Onlar bu cinayətə görə məsuliyyət daşımalıdırlar və daşıyacaqlar. Biz isə onların cavabını döyüş meydanında veririk.
Şəhidlərin, günahsız insanların qisasını
döyüş meydanında alırıq və alacağıq.
Biz heç vaxt mülki əhaliyə qarşı mübarizə, müharibə aparmamışıq, bundan
sonra da aparmayacağıq. Biz ermənilər
deyilik. Bizim öz yolumuz var, bizim öz
amalımız var və bütün Azərbaycan xalqı
bu amal ətrafında birləşib. Bütün Azərbaycan xalqı həmrəylik, vətənpərvərlik
göstərir.
Müzəffər Azərbaycan Ordusu gedən
döyüşlərdə düşmənləri bizim torpağımızdan qovur və qovacaqdır. Mən demişəm ki, öz xoşları ilə bizim torpaqlarımızdan çıxmasalar, biz onları iti qovan
kimi qovacağıq və qovuruq. Müzəffər
Azərbaycan Ordusu hər gün yeni strateji məntəqələri, yeni yüksəklikləri, yeni
yaşayış məntəqələrini işğalçılardan azad
edir. Bizim qisasımız döyüş meydanındadır.
Bu günlər ərzində - 27-si sentyabr
tarixindən bu günə qədər Ermənistanın
hərbi potensialına sarsıdıcı zərbə vurulubdur. Sadəcə olaraq, vətəndaşlarımızın
diqqətinə bəzi rəqəmləri çatdırmaq istəyirəm. Bildirməliyəm ki, çatdıracağım
siyahı natamamdır, düşmənin daha böyük
həcmdə texnikası məhv edilib və əlbəttə
ki, döyüş zamanı bunun dəqiq hesablanması mümkün deyil. Ancaq gətirəcəyim
rəqəmlər əyani şəkildə göstərir ki, biz
döyüş meydanında tam üstünlüyü əldə
etmişik və demək olar ki, Ermənistanın
hərbi-texniki potensialını böyük dərəcədə sıradan çıxara bilmişik. Ancaq sual
olunur: bu qədər silah, bu qədər texnika
Ermənistanda haradandır? Ermənistanın
hərbi büdcəsi bəlli, Ermənistanın dövlət büdcəsi də bəlli. Ermənistan bankrot
ölkədir. Bu ölkənin xarici dövlət borcu
ölkənin ümumi daxili məhsulunun 6070 faizini təşkil edir. Bu ölkənin sərbəst
valyuta ehtiyatları cəmi 1,5 milyard dollardır, bu da bank rezervləridir. Yəni bu,
sərbəst vəsait deyil. Hansı pulla bu silah
və texnikanı alır? Təkcə bu günə qədər
məhv edilmiş və qənimət kimi götürülmüş texnikanın qiyməti aşağısı 2 milyard
dollar səviyyəsindədir. Ancaq hələ də
bunların texnikası qalıbdır. Hələ də həm
işğal edilmiş torpaqlarda, eyni zamanda,
Ermənistan ərazisində. Sual olunur, kim
onları silahlandırır? Bəzi hallarda bizə
qarşı iradlar irəli sürülür ki, biz silahlanırıq, biz silah alırıq və bu, elə bil ki,
Oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
özünün rəsmi “Twitter” səhifəsində
xalqımıza daha bir qələbə müjdəsi verdi:
“ Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qədim
Xudafərin körpüsünün üzərində Azərbaycan bayrağını qaldırdılar. Eşq olsun
Azərbaycan xalqına! Qarabağ Azərbaycandır!”
Məşhur Xudafərin körpülərinin tarixinə qısaca nəzər salaq.
Azərbaycan memarlıq məktəbi üslubunda inşa olunmuş 11 tağlı Xudafərin
körpüsü İran-Azərbaycan sərhədində, Araz
çayı üzərində yerləşən XI-XII əsrlərə aid
körpünün qalıqlarıdır. Daşdan tikilmiş və
yaxşı yonulmuş iri daş lövhələrlə üzlənmişdi. Tədqiqatçılar onun XIII yüzildə,
Elxanilərin (Hülakülər) hakimiyyəti illərində antik dövr körpüsünün qalıqları
üzərində yenidən tikilməsi fikrindədirlər.
Körpünün uzunluğu 130 metrə yaxın, eni
6 metr, çay səviyyəsindən hündürlüyü 12
metrdir. Hazırda üç orta tağı salamat qalıb,
sahil tağları isə XX əsrin 30-cu illərində
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Bizim savaşımız müqəddəs savaşdır!
vəziyyəti gərginləşdirə bilər, vəziyyəti məqbul olmayan məcraya
istiqamətləndirə bilər. Ancaq sual
olunur, bəs Ermənistan silahlananda? Bəs, bu kasıb, yoxsul ölkədə
bu qədər silah-texnika haradandır
və bu gün də onlara qaçaq yollarla, qaçaqmalçılıq sxemləri əsasında silahlar, texnika göndərilir və
çox təhlükəli, böyük dağıdıcı gücə
malik olan texnikalardır. Ona görə
biz bu suallara cavab istəyirik və
əminəm ki, biz bu cavabı alacağıq.
İndi isə son günlər ərzində
Azərbaycan Ordusu tərəfindən
məhv edilmiş Ermənistan texnikasının bir hissəsini xalqımın diqqətinə çatdırıram. Beləliklə, məhv
edilmiş Ermənistan texnikası:
tank – 234 ədəd məhv edilib, 36
tank hərbi qənimət kimi götürülüb,
piyadaların döyüş maşını – 49-u
məhv edilib, 24-ü hərbi qənimət
kimi götürülüb. Özüyeriyən artilleriya qurğusu 16 ədəd məhv
edilib, müxtəlifçaplı toplar 190,
“Uraqan” sistemi 2, TOS odsaçan
1, əməliyyat taktiki raket kompleksi “Elbrus” 2, “Toçka-U” 1, OSA
zenit raket kompleksi 35, TOR
zenit-raket kompleksi 3, KUB və
“Kruq” zenit raket kompleksi 5, radioelektron mübarizə sistemləri 9,
S-300 zenit raket kompleksi 2, yük
avtomobilləri 196-sı məhv edilib,
98-i qənimət kimi götürülüb. Hər
bir adam, hər bir mütəxəssis bu
texnikanın qiymətini açıq mətbuatdan götürə bilər və bu suallara biz
cavab tapmalıyıq və tapacağıq.
Şanlı Azərbaycan Ordusu öz
xilaskarlıq missiyasını uğurla davam etdirir. Son günlər ərzində
mən xalqıma xəbər verərək, yeni
azad edilmiş kəndlərin adlarını
açıqlamışdım. Bu gün də böyük
məmnunluq hissi ilə, böyük sevinc
hissi ilə azad edilmiş növbəti yaşayış
məntəqələrinin adlarını əziz xalqıma çatdırmaq istəyirəm. Bu gün Füzuli rayonunun aşağıdakı yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edilib – Qoçəhmədli kəndi,
Çimən kəndi, Cuvarlı kəndi, Pirəhmədli
kəndi, Musabəyli kəndi, İşıqlı kəndi, Dədəli kəndi və Füzuli şəhəri. Füzuli şəhəri
işğalçılardan azad edilib, Füzuli bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!
Mən bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm.
Bu münasibətlə əziz füzulililəri ürəkdən
təbrik edirəm. Uzun illərin doğma torpaq
həsrəti sona çatır. Biz öz üzərimizə düşən
missiyanı şərəflə yerinə yetiririk, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edirik və
bərpa edəcəyik. Füzuli uğrunda döyüşlər
ağır döyüşlərdi. Vaxt keçəcək bu döyüşlər haqqında kitablar yazılacaq, əsərlər
yazılacaq. Doğrudan da çox böyük peşəkarlıq, məharət, şücaət, fədakarlıq tələb
edən döyüşlərdi. Çünki bu 30 il ərzində
düşmən təmas xəttində o qədər möhkəm
istehkam qurmuşdur ki, bəziləri hesab
edirdi ki, Füzuli şəhərini işğaldan azad
etmək mümkün deyil. Hətta ən tanınmış
hərbi mütəxəssislər də belə fikirdə idi ki,
Füzulini götürmək, onu işğaldan azad etmək üçün bəlkə aylarla vaxt lazım olacaq
və bu əməliyyat uğurla nəticələnəcək-nəticələnməyəcək hələ böyük sual altında
idi. Ancaq müzəffər Azərbaycan Ordusu
bu şərəfli missiyanın öhdəsindən gələ
bildi və qısa müddət ərzində Füzuli rayonunun əksər kəndləri və Füzuli şəhəri
düşmənin tapdağından azad edildi. Füzuli şəhəri deyəndə, əlbəttə, biz hamımız
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bilməliyik ki, şəhərdən bir şey qalmayıb,
əsər-əlamət qalmayıb, bir dənə də salamat bina qalmayıb. Çünki otuz il ərzində
o vəhşilərin əlində idi, yırtıcı heyvanların
əlində idi, çaqqalların əlində idi. Bütün
binalar sökülüb, dini abidələrimiz sökülüb, hər şey talan edilib, evlərin dam
örtükləri, pəncərələri, əşyaları, hər şey.
Sanki vəhşi bir qəbilə bu şəhəri zəbt etmişdir. Füzuli şəhərinin qalıqları erməni
faşizminin təzahürüdür və erməni faşizminin şahididir.
Biz Füzuliyə qayıdacağıq, biz bütün
kəndləri yenidən quracağıq, abadlaşdıracağıq. O kəndlərə həyat qayıdacaq. Necə
ki, vaxtilə Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə
Azərbaycan Ordusu Füzuli rayonunun 22
kəndini işğaldan azad edib, o cümlədən
Horadiz qəsəbəsini. İndi baxın, görün
necə gözəl məkandır. Horadiz qəsəbəsi
çox abad, müasir şəhərə çevrilibdir. İşğaldan azad edilmiş kəndlərdə füzulililər
yaşayır. Deyə bilərəm ki, bu günə qədər
işğaldan azad edilmiş kəndlərdə Füzuli
əhalisinin təqribən yarısı məskunlaşıbdır.
Ancaq bu gün artıq füzulililərin yaşadıqları kəndlər azad edilib və oraya həyat qayıdacaq, onlar qayıdacaqlar, onlar orada
yaşayacaqlar, öz əcdadlarının qəbirlərini
ziyarət edəcəklər. Orada bərpa olunacaq
məscidlərdə azan səsi eşidiləcək. Biz öz
şərəfli missiyamızı yerinə yetiririk. Mən
tam əminəm ki, bundan sonra da şanlı
Azərbaycan Ordusu işğalçıları torpağımızdan qovmağa davam edəcəkdir.
Füzuli əməliyyatı rəmzi məna daşıyır. Bizim tarixi, qədimi yaşayış məskənimizi Azərbaycan özünə qaytardı, on
minlərlə insanın o yerlərə qayıtmasını

təmin etdi. Eyni zamanda, strateji nöqteyi-nəzərdən Füzulinin təmas xəttində
yerləşən bir neçə müdafiə xəttinin yarılması bizə növbəti strateji üstünlüklər
verir. Çünki Füzuli istiqamətində yerləşən bizim hərbi qüvvələrimiz bu günlər ərzində orada döyüşlər aparırdı. İndi
təbii ki, bu, sirr deyil, biz Füzuliyə hansı
tərəfdən girə bildik. Hansı böyük hərbi
peşəkarlıq və rəşadət nəticəsində biz Füzulini işğalçılardan azad edə bildik. Ondan əvvəl Cəbrayıl şəhəri işğalçılardan
azad edildi. Ondan əvvəl Hadrut işğalçılardan azad edildi. Xocavənd və Cəbrayıl
rayonlarının, o cümlədən Füzuli rayonunun bir çox kəndləri işğaldan azad edildi.
Məhz ondan sonra biz Füzuli şəhərini
işğalçılardan azad edə bilmişik.
Düşmən son mərhələdə öz silahlarını yerə qoyub qaçmışdı. Bu gün tam
məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, Füzuli
əməliyyatı hərbi kitablara daxil ediləcək.
Təkcə Füzuli əməliyyatı yox, başqa əməliyyatlar. Bu gün məndə olan məlumata
görə, hərbi mütəxəssislər artıq açıq-aydın
bildirirlər ki, Azərbaycan Ordusu böyük
döyüş qabiliyyətinə və texniki təminata
malik olan bir ordudur.
Bu gün tarixi bir gündür. On yeddisi
oktyabr nəinki füzulililərin xatirəsində
Azərbaycan dövlətinin tarixində əbədi
qalacaqdır. Bu gün biz hamımız, bütün
Azərbaycan xalqı xalqımızın, dövlətimizin ən parlaq səhifəsini yazırıq, birlikdə
yazırıq. Biz bu gün həmrəylik, qarşılıqlı
dəstək, birlik göstərərək bu şanlı tarixi
yazırıq. Biz xoşbəxtik ki, bu anları yaşayırıq. Ancaq bu anları səbirsizliklə gözləyən, həyatdan gedən on minlərlə bizim

qaçqın, köçkünümüz əfsuslar olsun ki, bu
günləri görməyib. Ancaq bu gün əminəm
ki, onların ruhu şaddır. Çünki onların
doğma dədə-baba torpaqları işğalçılardan azad edilib.
Baxmayaraq ki, namərd, xain, alçaq
düşmən hərbi cinayətlər törədir, dinc
əhalini atəşə tutur, bugünkü atəş nəticəsində azyaşlı uşaqlar da həlak olub, mən
bir daha demək istəyirəm ki, biz qisasımızı mülki vətəndaşlardan almamalıyıq.
Biz döyüş meydanında qisasımızı alırıq,
alacağıq, şəhidlərimizin, həlak olanların
qanı yerdə qalmır və qalmayacaqdır. Bir
daha Ermənistanın faşist rəhbərliyinə xəbərdarlıq edirəm ki, qalan torpaqlardan
öz xoşu ilə çıxsın. Onsuz da biz onları
oradan rədd edəcəyik. Onsuz da onların
izi-tozu da o torpaqlarda qalmayacaq.
Onsuz da onları biz sona qədər qovub
torpağımızdan rədd edəcəyik. Öz xoşu
ilə getsin!
Füzulini təslim etmək istəmirdi. Halbuki başa düşürdü ki, bunu saxlaya bilməyəcək. Cəbrayılı təslim etmək istəmirdi. Dünən, srağagün və bu gecə Cəbrayıl
istiqamətində də uğurlu əməliyyatlar keçirilibdir, strateji yüksəkliklər götürülübdür. Bu haqda hələ ki, mən bir şey
demək istəmirəm, hadisələri qabaqlamaq
istəmirəm. Ancaq bu gün müzəffər Azərbaycan Ordusu öz məqsədinə çatır və
çatacaq, bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa edilir və ediləcək. Heç bir qüvvə bizi
dayandıra bilməz. Heç bir qüvvə Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında duruş
gətirə bilməz. Bunu hər kəs bilməlidir.
Bizim qabağımızda heç kim dura bilməz.
Çıxsın yırtıcı Ermənistan dövləti bizim
torpağımızdan. Ondan sonra atəşkəs təmin edilər. Atəşkəs elan olundu, ondan
bir gün keçmədi Gəncəni bombaladılar.
Özü də haranı? Yaşayış massivlərini. Bu
gün də haranı vurdular? Yenə də yaşayış
massivlərini. Nə vaxt vurdular? Gecə saatlarında ki, daha çox insan həlak olsun.
Bu, insanlığa qarşı cinayətdir. Əgər
beynəlxalq birlik Ermənistanı törədilmiş
cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb etmək
istəmirsə, - necə ki, Xocalı soyqırımına
görə heç kim onları məsuliyyətə cəlb etməyib, - biz özümüz onları məsuliyyətə
cəlb edəcəyik. Biz özümüz onların cəzasını verəcəyik, özümüz onları cəzalandıracağıq və bizim cəzamız ədalətli cəza
olacaqdır. Onlar ən ağır cəzaya layiqdirlər. Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi
cinayətkarlardır və biz bu cinayətkarları
cəzalandıracağıq.
“Qarabağ Ermənistandır” deyən Ermənistanın baş naziri, nə oldu, indi demirsən “Qarabağ Ermənistandır”. Gəl
Füzuliyə, sən orada bizim torpağımızı
istismar edirdin. Gəl Cəbrayıla, gəl Hadruta, gəl azad edilmiş başqa yerlərə, de
ki, “Qarabağ Ermənistandır”. Oturmusan orada - İrəvanda, oradan bəyanatlar
verirsən, dünya liderlərinin zəhləsini tökürsən, adam qalmayıb ki, telefonla zəng
etməyəsən.
Niyə demirsən “Qarabağ Ermənistandır”. Qorxursan, qorxacaqsan. Bəs,
Azərbaycan xalqını təhqir edəndə, “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” deyəndə
niyə belə cəsarətli idin? Kimə güvənirdin? Kimə arxalanırdın? Bilmirdinmi ki,
gün gələcək bu əməllərə görə cavab verəcəksən. Bu gün gəlibdir və gəlir. Şuşaya
Livandan, başqa ölkələrdən erməniləri
gətirib məskunlaşdırmaq hərbi cinayətdir, Cenevrə Konvensiyasına ziddir. Nümayişkaranə bunu edirlər, televiziyada
göstərirlər, necə ki, ermənilər gəliblər
bizim qədim torpağımızda yaşamağa, işləməyə. İndi baxım görüm kim gələcək

Şuşaya məskunlaşmağa. Cəbrayıla yeni
yol çəkirdin Ermənistandan. Nə üçün?
O bölgəni, Arazboyu bölgəmizi qanunsuz yollarla zəbt edib, ondan sonra orada erməniləri məskunlaşdırmaq üçün?
Bizi fakt qarşısında qoymaq istəyirdin.
Ermənistanda əhali az olduğu üçün xaricdən erməniləri müxtəlif yollarla, o
cümlədən onları aldadaraq gətirib orada
məskunlaşdırmaq nə məqsədi daşıyırdı?
Bizim tarixi torpaqlarımızı əbədi işğal
altında saxlamaq, əbədi işğalı təmin etmək və bizim torpaqlarımızı erməniləşdirmək məqsədi? Baxın, onlar Füzuliyə
hansısa bir eybəcər ad veriblər. Bu ad
sizin başınıza dəysin. Bu ad cəhənnəmə
getsin. Bu ad yoxdur artıq. Madagiz adı
da yoxdur - Suqovuşandır. Biz başqa tarixi adlarımızı da bərpa edəcəyik. Şuşaya
dırnaqarası qurumun parlamentini köçürürdün bəs. Get köçür, görüm necə köçürəcəksən! O saxta, quldur dəstə başçısının “andiçmə mərasimi”nin keçirildiyi
yer nə gündə olub. Darmadağın etmişik
oranı, darmadağın. Yeddi şərt qoyurdun
bizim qarşımızda. Ultimatumla danışırdın. İndi görüm, hansı şərti qoyursan. Nə
oldu bəs? Onun-bunun ətəyindən yapışıb, onun-bunun ayağının altına yıxılıb
imdad diləyirsən ki, Azərbaycanı durdurun. Azərbaycana deyin ki, daha dayansın. Çıx torpağımızdan dayanaq. Rədd
ol torpağımızdan dayanaq. Mən bunu
demişəm, gizlətmirəm. Azərbaycan xalqı
da bunu bilir, beynəlxalq aləm də bunu
deyir. Hər gün bunu deyirəm, çıx de ki,
sabah mən buradan çıxıram, dayanırıq.
Bizə qan tökmək lazım deyil. Bizə torpaq
lazımdır. Biz bu torpağı istənilən yolla
alacağıq. Hər kəs bunu bilsin. Artıq son
günlərin tarixi bunu göstərir.
Azərbaycan xalqını təhqir etmək
sizə çox baha başa gəlir, Ermənistan
rəhbərliyi, çox baha başa gəlir. Ermənistan əhalisi, nəhayət, bu kriminal rejimin
başçılarını məsuliyyətə cəlb etməlidir.
Artıq Ermənistanda hərbi komissarlıqlarda mitinqlər təşkil edilir, analar yolları
kəsir, qoymurlar ki, uşaqları getsin başqa
ölkənin torpağında ölsün. Mən də erməni xalqına müraciət etmişdim və bir daha
müraciət edirəm: Qoymayın uşaqlarınızı! Nə işi var onların bizim torpağımızda? Öz ölkənizdə yaşayın. Bizim sizinlə
heç bir işimiz yoxdur. Gedin yaşayın öz
ölkənizdə, nə edirsiniz edin, amma bizim torpaqdan çıxın. Əminəm ki, erməni
xalqı da öz cinayətkar xunta rejimi başçılarını məsuliyyətə cəlb edəcək. Biz isə
haqq yolundayıq, ədalət yolundayıq. Biz
haqlıyıq, biz öz torpağımızda vuruşuruq,
öz torpağımızda şəhidlər veririk. Bizim
savaşımız müqəddəs savaşdır!
Biz döyüş meydanında gücümüzü
göstərdik, həm düşmənə, həm də bütün
dünyaya. Döyüş meydanında göstərdiyimiz güc və onun mənbəyi Azərbaycan
xalqının iradəsidir, Azərbaycan xalqının
istedadıdır və bizim əldə etdiyimiz uğurlardır.
Bir daha demək istəyirəm ki, biz xoşbəxt insanıq, bizim nəslimiz xoşbəxtdir
ki, bu sevincli günləri görə bilirik. Mən
özümü xoşbəxt insan hesab edirəm ki, bu
sevincli xəbərləri doğma xalqıma çatdırıram. Ali Baş Komandan kimi bütün işlərə
rəhbərlik edirəm və Azərbaycan xalqını
əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da
öz fəaliyyətimdə ölkəmizin, xalqımızın
milli maraqlarını qorumaq üçün əlimdən
gələni əsirgəməyəcəyəm. Heç bir təhdid,
heç bir hədə, heç bir təzyiq mənim iradəmə təsir edə bilməz. Bizim işimiz haqq
işidir. Biz öz torpağımızda vuruşuruq, öz
ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik.
Yaşasın Azərbaycan Ordusu! Yaşasın Azərbaycan xalqı! Qarabağ Azərbaycandır!

Tarixi Xudafərin körpüsü üzərində Azərbaycan bayrağı ucaldı,
müzəffər ordumuz onu əsl sahibinə qaytardı

SSRİ-nin qərarı ilə dağıdılıb.
On beş tağlı Xudafərin körpüsü isə
XIII əsrə aid edilir. Həmdullah Qəzvininin yazdığına görə, onu hicri təqvimi ilə

on beşinci ildə (Miladi təqvimi ilə 639-cu
il) Məhəmməd peyğəmbərin yaxın silahdaşı Bəkr ibn Abdullah tikdirib. Körpü
tağlarının dayaqları təbii özüllər - qayalar

üzərində ucaldığından aşırımlar müxtəlif
ölçülü və sərbəst düzümlüdür. Bişmiş kərpic və çay daşlarından tikilmiş körpünün
uzunluğu 200 metrə yaxın, eni 4, 5 metr,
çay səviyyəsindən ən böyük hündürlüyü
12 metrdir.
İpək Yolunun üzərində yerləşən Xudafərin körpüləri haqqında tarixi mənbələrdə ətraflı məlumatlara rast gəlmək
olur. Tarixə şahidlik edən bu körpülər qədim və orta əsrlərdə kommunikasiya vasitəsi kimi böyük rol oynayıb, Azərbaycan
ellərinin cənubdan Qarabağa gedən köç
yolunun əsas qovşağı olub.
Tarixən Azərbaycanın şimalı ilə cənubunu birləşdirən Xudafərin körpüləri
həm də simvolik abidə hesab olunur. Azərbaycan memarlıq məktəbinin bu əzəmətli
abidəsi dünyanın bir çox tarixçilərinin
diqqətini cəlb edib. Xudafərin körpüləri

Azərbaycan memarlarının müstəsna mühəndislik bacarığının ən gözəl nümunələrindən sayılır. Tədqiqatçıların bir çoxunun
fikrincə, körpülərin dayaqları çayın ortasındakı olan təbii sal daşlar üzərində qurulduğundan ona “Xudafərin” adı verilib.
Bu körpülərin Azərbaycanın Hindistandan
başlayaraq Yaxın və Orta Şərq ölkələri,
Rusiya və Qərbi Avropa ölkələri ilə iqtisadi və mədəni əlaqələrinin inkişafında böyük rol oynadığı barədə fikirlər söylənilir.
Ermənistan silahlı birləşmələrinin
1993-cü ildə işğal etdiyi Cəbrayıl rayonunun ərazisində yerləşən Xudafərin körpüsünün üzərində 27 il sonra Azərbaycan
bayrağı ucaldıldı. Qarabağda parlaq qələbələrə imza atan müzəffər ordumuz bu
dəyərli abidəni özümüzə, əsl sahibinə qaytardı. Beləliklə, 2020-ci il oktyabrın 18-i
tariximizə daha bir şanlı gün kimi yazıldı.

Cəbrayıl
rayonunun
daha 13 kəndi
işğaldan azad
edilib
Cəbrayıl rayonunun
Soltanlı, Əmirvarlı, Maşanlı,
Həsənli, Əlikeyxanlı, Qumlaq, Hacılı, Göyərçinveysəlli,
Niyazqullar, Keçəl Məmmədli,
Şahvəlli, Hacı İsmayıllı, İsaqlı
kəndləri azad edilmişdir. Qarabağ Azərbaycandır!
Bu barədə oktyabrın 19-da
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev özünün rəsmi Tvitter hesabında
bildirib.
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Mehriban Əliyeva: “Gəncə Azərbaycanın döyünən ürəyidir və heç
kəs heç vaxt onun sakinlərinin məğrur ruhunu sındıra bilməz!”
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva
Ermənistanın Gəncəyə
növbəti raket hücumu ilə
bağlı oktyabrın 17-də rəsmi
“Instagram” səhifəsində
paylaşım edib. Paylaşımda
deyilir:
"Nə dərəcədə insanlıqdan uzaq, yırtıcı olmalısan
ki, şəhərin heç bir hərbi infrastrukturun olmadığı yaşayış məhəllələrinə gecə
vaxtı, sakinlər yatarkən raket
zərbələri endirilməsi barədə
növbəti dəfə əmr verəsən?
Bu gecə Gəncəyə xaincəsinə edilən hücum təkcə
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Hərəsi bir Mübariz!
Bu əzəmətli ordu

Ermənistan hakimiyyətinin faşist
mahiyyətinə və onun prinsipsizliyinə dəlalət etmir, həm də təcavüzkarın Azərbaycan Ordusu
qarşısında total acizliyinin təzahürüdür.
Dinc vətəndaşların məqsədyönlü şəkildə hədəfə alınması
insanlığa qarşı cinayətdir. Bu cinayətə laqeyd qalmaq isə onun
iştirakçısına çevrilmək deməkdir!
Bu faciə nəticəsində həlak
olanların ailələrinə və doğmalarına dərin hüznlə başsağlığı verirəm və bütün yaralıların tezliklə
sağalmasını arzulayıram.
Ulu Tanrı xalqımızı, Vətənimizi və Prezidentimizi qorusun!
Qarabağ Azərbaycandır!".

Mənim ordumdur, mənim.
Bu yenilməz, hünərvər,
Bu qüdrətli, müzəffər,
Mənim ordumdur, mənim.
Hər zabiti mübariz,
Hər zabiti qəhrəman,
Hər əsgəri cəsur, nər,
Hər əsgəri Mübariz,
Hər Mübarizi - Ordu!
Bundan sonra nə qəmim?
Bu rəşadətli ordu
Kəsəcək torpağıma
Uzanan hər caynağı,
Hər qarış torpağımda
Dalğalanar bayrağım!
Nə qədər bu ordu var,
Yağıya aman olmaz,
Nə qədər bu ordu var,
Yurduma zaval olmaz.
Yüz il, min il, milyon il...
Bu əzəmətli ordu
Yerdə, göydə, dənizdə
Qoruyacaq bu yurdu.
Rasif İMANOĞLU

Düşmənin döyüş texnikası və silah-sursatı ələ keçirilib
Oktyabrın 18-də Müdafiə Nazirliyi Füzuli istiqamətində gedən
döyüşlərdə xeyli sayda canlı qüvvə və
texnika baxımından itkilərə məruz
qalan düşmənin döyüş meydanın-

da atıb qaçdığı hərbi texnikası və
silah-sursatının foto və videogörüntülərini paylaşıb.
Düşmənin döyüş texnikası və silah-sursatının ələ keçirildiyini əks et-

dirən bəzi fotoları diqqətinizə təqdim
edirik.
Qeyd edək ki, daha əvvəl də Ermənistan ordusunun hərbi texnikaları qənimət olaraq ələ keçirilmişdi.

Oktyabrın 20-də xalqımız Zəngilan şəhəri və rayonun
6 kəndinin, Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd rayonlarının
18 kəndinin işğaldan azad edilməsinin sevincini yaşadı
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın
20-də xalqa müraciətində işğaldan
azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin
adlarını açıqlayıb.
Dövlətimizin başçısı aşağıdakı yaşayış məntəqələrinin azad olunduğunu
bildirib:
Füzuli rayonu: Dördçinar, Kürdlər,
Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Qarğabazar,
Aşağı Veysəlli, Yuxarı Aybasanlı kəndləri.
Cəbrayıl
rayonu:
Safarşa,
Həsənqaydı, Fuğanlı, İmambağı, Daş
Veysəlli, Ağtəpə, Yarəhmədli kəndləri.
Xocavənd rayonu: Ağcakənd, Mülküdərə, Daşbaşı, Günəşli (Günəşli kəndinin keçmiş adı Noraşen idi), Vəng
kəndləri. Vəng kəndinə yeni Azərbaycan adı verirəm. Bundan sonra Vəng
kəndi Çinarlı kəndi adlandırılsın. Adı
mübarək olsun!

Oktyabrın 21-dən Füzuli rayonunun daha 3, Cəbrayıl rayonunun
daha 5 kəndində Azərbaycan bayrağı dalğalanır
Rəşadətli Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun Gecəgözlü,
Aşağı Seyidəhmədli, Zərgər kəndlərini, Cəbrayıl rayonunun Balyand, Papı, Tulus, Hacılı, Tinli kəndlərini işğaldan azad etmişdir.
Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!

Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev oktyabrın 21-də özünün rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirib.

Rəşadətli Azərbaycan ordusu Zəngilan rayonunun
Mincivan qəsəbəsini və 13 kəndini işğaldan azad edib
Rəşadətli Azərbaycan Ordusu
Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsi,
Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Qırax Müşlan, Üdgün,

Turabad, İçəri Müşlan, Məlikli, Cahangirbəyli, Baharlı kəndlərini işğaldan azad
etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!

Bu şad xəbəri də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 21-də özünün rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirib.

İstanbulda TBNM-in inkişafına dair
İşçi Qrupunun iclası keçirilib

Zəngilan rayonu: Havalı, Zərnəli,
Məmmədbəyli, Həkəri, Şərifan, Muğan-

lı kəndləri və Zəngilan şəhəri! Zəngilan
bizimdir! Qarabağ bizimdir!

Düşmən silah-sursatını, döyüş texnikalarını ataraq qaçır
Azərbaycan Ordusu qarşısında
aciz qalan düşmən silah-sursatını,
döyüş texnikalarını ataraq və döyüş
mövqelərini tərk edərək qaçır.
AZƏRTAC-ın cəbhə bölgəsinə

Şanlı ordumuzdan yeni qələbə sevinci

ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki,
hərbçilərimizin uğurlu əməliyyatı nəticəsində düşmənin daha bir neçə hərbi texnikası - 2 "KamAZ", 1 "Ural", 3
"QAZ", 2 "UAZ", 1 “Niva” markalı

avtomobil və 1 traktor qənimət kimi ələ
keçirib.
Texnikaların hamısı işlək vəziyyətdədir.

Türkiyənin İstanbul
şəhərində Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun (TBNM) inkişafına
dair İşçi Qrupunun iclası
keçirilib.
Toplantıya rəhbərlik edən
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) sədr
müavini Fərhad Quliyev əvvəlcə
iştirakçılara sentyabrın 27-dən
Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin
Azərbaycana qarşı hücumları,
dinc əhalinin həlak olması ilə
nəticələnən təxribatları barədə
geniş məlumat verib.
Fərhad Quliyev xüsusi diqqətə çatdırıb
ki, hazırda Azərbaycan regionda çox sayda
mühüm layihələr həyata keçirir və bu layihələrdə Azərbaycanın qonşu dövlətləri,
strateji müttəfiqləri yaxından iştirak edir,
Ermənistan isə layihələrdən kənarda qalır.
Bununla əlaqədar, təxribat və terror işləri
çərçivəsində Ermənistan Azərbaycanda
mühüm infrastruktur obyektlərini də atəşə
məruz qoyur. Belə ki, ölkəmizin Mingəçevirdə yerləşən ən böyük su elektrik
stansiyasına və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
kəmərinə hədəflənən raketlər, onlardan bir
neçə metr kənara düşüb və xoşbəxtlikdən
partlamayıb. Bu tipli terror mahiyyətli təxribatlar Azərbaycanın iştirakçısı olduğu
bir sıra beynəlxalq layihələrə, o cümlədən
Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşru-

tuna təhlükə yaradır, eləcə də bu layihələrin iştirakçısı olan tərəfdaş dövlətlər və
şirkətlər üçün də risk və təhlükəyə səbəb
olur. Bu səbəbdən Ermənistanın mülki
əhali və strateji infrastruktura qarşı terroru
dayandırmağa, beynəlxalq hüququn tələblərini, o cümlədən BMT-nin Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrini icra etməyə çağırılması vacibdir.
İclasda “Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu” Beynəlxalq Assosiasiyası
Hüquqi Şəxslər Birliyinin 2020-ci ilin 9
ayı üzrə fəaliyyətinin yekunları, sözügedən müddətdə TBNM üzrə daşınma planının nəticələri, Şərq-Qərb istiqamətində
konteyner qatarlarının keçmə müddəti və
əks istiqamətdə tək və qrup daşımalarının
təhlili, Xəzər dənizinin limanları arasında (Aktau, Bakı (Ələt)) fider gəmilərin
iştirakı ilə birbaşa beynəlxalq dəmir yolu

və su nəqliyyatında konteyner
hərəkətinin təşkili haqqında 25
iyun 2019-cu il tarixli Sazişə
dəyişikliklər barədə müzakirələr aparılıb. Bundan başqa,
Türkiyə/Avropa ölkələrindən
Qazaxıstan/Orta Asiya ölkələri
istiqamətində fider gəmilərdən
istifadə olunmaqla konteynerlərin daşınmasının təşkili üzrə
görülən işlər barədə hesabat
dinlənilib. TBNM boyunca bəzi
məhsulların daşınması üçün tarif şərtlərinin təsdiqi ətrafında
fikir mübadiləsi aparılıb.
Müzakirələrdə Transxəzər Beynəlxalq
Nəqliyyat Marşrutunun potensialından
səmərəli istifadə edilməsinin, bu marşruta
yük axınının cəlbinin zəruriliyi vurğulanıb. Toplantıda dəhlizin rəqabət qabiliyyətinin daha da artırılması, yarana biləcək
çətinliklərin aradan qaldırılması məsələləri də diqqət mərkəzində olub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan, Türkiyə,
Gürcüstan, Qazaxıstan, Ukrayna və Polşanın əlaqədar qurumlarının qatıldığı iki
günlük toplantıda ölkəmizi “Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC,
“Bakı Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz
Limanı" ASC-nin nümayəndələri təmsil
edirlər.
Rövşən Abdurəhmanov
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ASCO Azərbaycan Ordusuna dəstək olub
“Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO)
kollektivi könüllü
şəkildə Azərbaycan
Respublikasının Silahlı Qüvvələrə Yardım
Fonduna 1 milyon
64 min 22 manat
ianə edib. Bu məbləğ
ASCO-nun əməkhaqqı
fondundan ayrılıb.
ASCO ailəsi bu addımı ilə xalqımızın qürur və güvən yeri olan, işğal
altındakı torpaqlarımızın azadlığı,

dövlətimizin ərazi bütövlüyü uğrunda
mübarizə aparan Azərbaycan Ordusunun daim yanında olduğunu nümayiş
etdirib.

Ali Baş Komandanımız cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Milli
Ordumuzun inamlı qələbələri dənizçiləri hədsiz
qürurlandırır. ASCO-nun
kollektivi bu qələbələrin
davamlı olacağına, tezliklə işğal olunmuş torpaqlarımızın tamamilə
azad ediləcəyinə inanır
və bu şərəfli missiyanın
həyata keçirilməsində iştirak edən hər
kəsə uğurlar diləyir. Qarabağ Azərbaycandır!

“Gəncə” tankerinin heyəti Gəncə şəhərində
törədilmiş erməni terroruna etirazını bildirib

"Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO)
Dəniz Nəqliyyatı Donanmasına
məxsus və hazırda xarici sularda
üçrəngli bayrağımız altında istismar olunan "Gəncə" tankerinin
heyəti oktyabrın 11-də ermənilər
tərəfindən Gəncə şəhərinin raket

atəşinə tutulmasına etirazını
bildirib.
Dənizçilər İsrailin Hayfa limanında üzərində “#PrayForGanja” yazılan plakatlar açaraq foto çəkdirib və
müxtəlif həştəqlərlə sosial şəbəkələrdə paylaşıblar.
In port of Haifa a crew of ASCO

tanker "Gence" held protest against
armenian terror attack to Ganja city
on October 11, 2020
#PrayForGanja #StopArmenianAgression #StopArmenianOccupation#KarabakhisAzerbaijan #DontBelieveArmenia

Dəniz Agentliyi Ermənistanın Azərbaycana qarşı cinayət
faktları ilə bağlı Beynəlxalq Dəniz Təşkilatına müraciət edib

Gələcəyin əsgəri
İstirahət günü parka
çıxmışdım. Həmişə olduğu
kimi burada idman geyimində qaçışla məşğul olan
insanlar az deyildi. Uşaqlar
və analar isə əsasən yelləncəklər və müxtəlif attraksionların yanında toplaşmışdılar.
Diqqətimi böyüklərin dövrə
vurduğu yerdə iki azyaşlı oğlan cəlb etdi. Yaşları təxminən
5-6 olardı. Hər ikisi cani-dildən
qaçmaqla məşğul idi. Qabaqda
qaçan oğlan arıq və ikinci oğlana nisbətən boyda balaca idi.
Yoldaşından xeyli geridə qalan
tosqun oğlanın isə yorğunluğu
hiss olunurdu. Fikir verdim ki,

qüvvələrinin Azərbaycanın yaşayış
məntəqələrini intensiv atəşə tutması,
Ermənistanın dəfələrlə atəşkəs rejimini pozması, nəinki münaqişə gedən
Dağlıq Qarabağ ərazisində Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd bölgələrinə də hücum cəhdləri, sentyabrın
27-də Ermənistanın növbəti təxribatı
və bu günə qədər Azərbaycanın müharibə zonasından kənarda yerləşən,
mülki əhalinin yaşadığı şəhər və
qəsəbələrə, eyni zamanda gecə saatlarında Azərbaycanın ikinci böyük
şəhəri olan Gəncəyə çoxsaylı insan
tələfatı və yaralanması ilə nəticələnən
misli görünməmiş zərbə endirilməsi,
dinc sakinlərə qarşı törədilən terror

Azərbaycan təbii qazını Avropaya
daşıyacaq TAP boru kəmərinin tikintisi
yekunlaşıb.
Bu barədə boru kəmərinin operatoru
olan TAP AG şirkəti məlumat yayıb. Bildirilir ki, tikinti işlərinə başlanılmasından
təxminən 4 ilyarım sonra TAP boru kəməri əsaslı şəkildə tamamlanıb. TAP boru
kəməri Yunanıstan-Türkiyə sərhədindən
Cənubi İtaliyadakı təbii qazın qəbul terminalına qədər təbii qazla doldurulub.
TAP hazırda ticari əməliyyatların
başlanması və ISO-lara uyğun olaraq
bazara potensial təklif edilməsi üçün
hazırlıq işlərini yekunlaşdırır. TAP boru
kəməri ilə Puglia (İtaliya) şəhərindəki
“Snam Rete Gas” təbii qaz ötürmə sistemi arasındakı əlaqələndirmə hissəsinin bu
il noyabr ayının ortalarına qədər tamamlanması və qaz nəqlinə hazır vəziyyətə
gətirilməsi gözlənilir.
Qeyd edək ki, TAP boru kəmərinin
tikintisinin son mərhələsi çərçivəsində
kommersiya istismarına başlamağa hazırlıq, sınaq və istismaravermə mərhələsi
üzrə boru kəmərinin Yunanıstan-Türkiyə
sərhədindən Albaniyanın Fier şəhərindəki
kompressor stansiyasına qədər olan hissəsi təbii qazla doldurulub. Boru kəmərində
son qaynaq yekunlaşıb. Bu da o deməkdir
ki, TANAP boru kəmərinə qoşulan hissədən İtaliyadakı qəbul terminalınadək 878
kilometrlik boru kəməri artıq birləşib. Bu,
Cənub Qaz Dəhlizinin açılması istiqamətində daha bir mərhələdir.
İyunda TAP-ın Adriatik dənizindən
keçən 105 kilometrlik hissəsinin inşa-

və cinayət əməlləri barədə faktlar
qeyd olunub.
Dəniz Agentliyi BMT-nin nüfuzlu orqanı olan Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının baş katibinə müraciətində
Ermənistanın BMT-nin qəbul etdiyi
qətnamələrin icrasına laqeyd mövqe
nümayiş etdirməsinə xüsusi diqqət
yetirmələrini önə çəkib.
Müraciətdə xüsusi vurğulanır ki,
Azərbaycan 30 il ərzində münaqişənin dinc yolla həlinə çalışıb və hər zaman sülh tərəfdarı olub. Hətta dəfələrlə erməni tərəfinin mülki əhaliyə qarşı
təxribat törətməsinə baxmayaraq,
Azərbaycan heç zaman dinc əhaliyə
qarşı hərbi güc tətbiq etməyib.

artıq ləhləyir, köynəyi də islanıb kürəyinə yapışmışdı. Oğul
bala qaçışdan demək olar ki,
yeriməyə keçmişdi. Ani olaraq
beynimdən keçdi: “Gələcəyin
əsgəridi, dayanacaq, yoxsa...”
Heç iki dəqiqə keçməmiş,
gözdən itirdiyim birinci oğlan
yanımdan yel kimi ötdü, ikinci
oğlana çatıb qənşərinə keçdi və
ona baxıb əlini yellədi:
- Eh, səndən əsgər olmaz!
Bah! Onda gördüm GƏLƏCƏYİN ƏSGƏRİNİ. Özünü toparlayıb var gücü ilə qaçmağa
başladı...
Yadıma Türkiyə Respublikasının banisi, görkəmli siyasi
və hərbi xadim Mustafa Kamal

Atatürkün Türk gənclərinə ünvanladığı çıxışı düşdü. Atatürk
yorulmadan onun ardınca gəlməyə söz verən gənclərə müraciət edərək deyir: “Yorulmadan
mənim arxamca gəlməyinizi
vəd edirsiniz. Fəqət, dostlar,
yorulmadan nə deməkdir? Yorulmamaq olarmı? Əlbəttə,
yorulacaqsınız. Mənim sizdən
istədiyim şey yorulmamaq deyil, yorulduğunuz zaman belə
durmadan yürümək, yorulduğunuz dəqiqədə də dincəlmədən mənim arxamca gəlməkdir.
Yorğunluq hər insan, hər canlı
üçün təbii bir haldır. Fəqət, insanda yorğunluğu yenə biləcək
mənəvi bir qüvvə vardır ki, bax,

Azərbaycan və Qazaxıstanın Energetika nazirlərinin
müavinləri - Samir Vəliyev
və Aset Maqauovun həmsədrliyi ilə “Qazaxıstanın neft
və neft məhsullarının Azərbaycan üzərindən tranziti” və
“Qazaxıstan mənşəli mayeləşdirilmiş təbii qazın Xəzər
dənizi vasitəsilə Azərbaycana
çatdırılması və nəqli” üzrə
İşçi qruplarının videokonfrans formatında ikinci iclası
keçirilib.
Energetika
Nazirliyindən bildirilib ki, həmsədrlər
COVID-19 pandemiyası ilə
əlaqədar yaranmış çətinliklərə
baxmayaraq, iki ölkə arasında
siyasi, iqtisadi münasibətlərin
müxtəlif istiqamətləri, o cümlə-

Türkmənistan və Qazaxıstanın dəmir yolları idarələri
tranzit dəhlizlərinin fəallaşdırılmasını planlaşdırır.
“Türkmənistan Dəmir Yolları" və "Qazaxıstan Milli Dəmir
Yolu Şirkəti" arasında
keçirilən görüşdə dövlətlərarası və regional
əhəmiyyətli nəqliyyat və
tranzit dəhlizlərinin aktivləşdirilməsi məsələləri
müzakirə edilib.
Tərəflər mövcud hökumətlərarası razılaşmaların təşviqi, həmçinin tranzit və

dən energetika sahəsində əməkdaşlığın davam etdirildiyini
qeyd ediblər.
İclasda Qazaxıstan nefti,
neft məhsulları və mayeləşdirilmiş qazının mövcud infrastrukturlar vasitəsilə tranzit
həcmlərinin artırılması perspektivləri müzakirə olunub. Qa-

zaxıstan mənşəli karbohidrogen
məhsullarının ölkəmizin ərazisindən tranzit həcmlərinin artırılması ilə bağlı Azərbaycan
və Qazaxıstan mütəxəssisləri
tərəfindən qısa müddət ərzində
birgə texniki və iqtisadi təhlilin
aparılması razılaşdırılıb.
İclasda Azərbaycan tərəfin-

Sevda ABDULLAYEVA,
İctimaiyyətlə əlaqələr
departamentinin aparıcı
mütəxəssisi

tanda sınaq işləri də tamamlanıb. Mayın
20-dən isə təbii qazın TAP-ın Albaniyadakı 4 kilometrlik hissəsinə - Yunanıstan-Albaniya sərhədində və Bilisht regionunun yaxınlığındakı ölçmə stansiyasına
nəqlinə başlanılıb. Bu hissə istifadəyə verildikdən sonra qazın qarşıdakı həftələrdə
və aylarda boru kəmərinin Albaniyadakı
digər hissələrinə tədricən daxil edilməsi
həyata keçirilir.
Ötən ilin noyabrında TAP-ın Yunanıstan hissəsində sınaq məqsədilə qaz
nəqlinə başlanılmış, Evros çayı ilə Kipoidəki kompressor stansiyası arasında boru
kəmərinin 2 kilometrlik hissəsinə təbii qaz
qəbul edilmişdi. Bu, boru kəmərinin istismara verilməsi prosesinin ilkin mərhələsi olmuşdu. Daha sonra sınaq işləri boru
kəmərinin Yunanıstan hissəsinin hamısını
əhatə etmişdi. Həmin prosesin məqsədi
boru kəməri infrastrukturunun tamamilə
təhlükəsizliyini və işlər başa çatdıqdan

dən Energetika, Xarici İşlər, İqtisadiyyat, Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar, Fövqəladə Hallar nazirlikləri, Dövlət
Sərhəd Xidməti, Dövlət Gömrük Komitəsi, SOCAR, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC,
“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət
Limanı” QSC, “Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC,
Qazaxıstan tərəfindən isə Energetika, Xarici İşlər, Sənaye və
İnfrastruktur İnkişafı, Maliyyə
nazirlikləri, “Aktau Dəniz Ticarət Limanı” ASC, “Batumi
Neft Terminalı” MMC, “Kazmunayqaz”,
“Kaztransqaz”,
“Kaztransoyl”, “Kazmortransflot” və “Petrotrans Limited”
şirkətlərinin nümayəndələri iştirak ediblər.

“Oruc Rəis” kəşfiyyat-qazma gəmisi
Türkiyənin ərazi sularında fəaliyyət göstərir
sahəsindən 15, Yunanıstandan
isə 425 kilometr məsafədədir.
“Oruc
Rəis”
kəşfiyyat-qazma gəmisinin 10 gün
nəzərdə tutulan əməliyyatlar
üzrə fəaliyyət sahəsi Kaş və
Meis adalarının cənubundadır.

Xarici İşlər Nazirliyindən
verilən açıqlamaya əsasən,
gəminin bölgədə oktyabrın 22-dək davam edəcək
fəaliyyəti tam şəkildə Türkiyənin əraziləri daxilindədir və qanunidir. Müəyyən
edilmiş kəşfiyyat-axtarış
rayonu Türkiyənin quru

Günel Məlikova

Tərəflər tranzit və nəqliyyat sektorunda əməkdaşlıq
perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar

nəqliyyat sektorunda əməkdaş-

lıq perspektivləri barədə
fikir mübadiləsi aparıblar.
Avropa ilə Asiya arasında mühüm əlaqə kimi
Türkmənistan-Qazaxıstan-İran transmilli dəhlizinin, habelə "Şimal-Cənub"
dəmir yolunun fəaliyyəti
məsələlərinə xüsusi diqqət
yetirilib.
Tərəflər beynəlxalq
tranzit dəhlizlərinin tutu-

TAP boru kəmərinin inşası tamamlanıb
sı müvəffəqiyyətlə tamamlanıb. Bu
mərhələ “Saipem” şirkətinin “Castoro
Sei” sualtı borudüzən gəmisi tərəfindən 36 düymlük boruların dənizdə
quraşdırılması, Albaniya sularındakı
qurudakı infrastrukturla dəniz üstü
bağlantının qurulması, həmçinin xəttin təhlükəsizliyi və əməliyyat üçün
hazır olmasını təmin etmək üçün
hidrosınaqları əhatə edib. İtaliya və
Albaniya sahillərini birləşdirən fəaliyyətlər bu il yanvarın ortalarında
boruların “Castoro Sei” gəmisi ilə
qaynaqlanması və sınaqdan keçirildikdən
sonra İtaliya sahillərindən Albaniyaya
doğru Adriatik dənizinin dibinə yerləşdirilməsi ilə başlayıb. COVID-19 pandemiyası nəzərə alınaraq TAP və onun
podratçısı “Saipem” bütün əməkdaşların
sağlamlığını və təhlükəsizliyini qorumaq
məqsədilə geniş tədbirlər həyata keçirib.
Boru kəmərinin dəniz hissəsində
ümumi çəkisi 100 min ton ağırlığında 36
düym diametrli təxminən 9000 boru istifadə edilib. Borular Adriatik dənizinin
dibi ilə çəkilib: İtaliya sularında 25 kilometr, beynəlxalq sularda 43 kilometr və
Albaniya sularında 37 kilometr. TAP-ın
ən dərindən keçən hissəsi dəniz səviyyəsindən təxminən 810 metrdir. “Castoro Sei” gəmisi gündəlik orta hesabla 1,2
kilometr və bir gündə isə maksimum 2,8
kilometr boru düzüb.
TAP layihəsi çərçivəsində Yunanıs-

bu qüvvə yorulanları dincəlmədən yürüdür.”
Adını bilmədiyim, lakin
iradəsinə heyran olduğum həmin uşağı da yüyürdən məhz
onun yüksək idealıdır – AZƏRBAYCAN ƏSGƏRİ! İnanıram
ki, bu iradə ilə o sabahın əsgəri
də ola bilər, zabiti də, lap generalı da! Çünki ALLAH onu artıq
bu dünyaya ŞƏXSİYYƏT kimi
gətirib. Mən sizinlə qürur duyuram AZƏRBAYCAN GƏNCLƏRİ.

Qazaxıstan karbohidrogenlərinin ölkəmizdən
tranzit həcmlərinin artırılmasına dair müzakirələr aparılıb

“Oruc Rəis” kəşfiyyat-qazma gəmisi Şərqi Aralıq
dənizinin Türkiyə sektorunda
fəaliyyət göstərəcəyi bölgədədir.
Bu barədə Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər naziri Fatih
Dönmez deyib.
Oktyabrın 13-də sınaqların
aparıldığını deyən nazir artıq ilk
seysmik tədqiqatların emalına
başlandığını qeyd edib.
Qeyd edək ki, Türkiyənin
Oktyabrın 12-də Azərbaycan
Respublikası Dövlət Dəniz Agentliyi
qədim dənizçilik tarixinə malik olan
Azərbaycan dənizçilərinin adından
BMT-nin nüfuzlu orqanı, 175 dəniz
dövlətinin üzv olduğu Beynəlxalq
Dəniz Təşkilatına (IMO) müraciət
ünvanlayıb.
Dövlət Dəniz Agentliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, müraciətdə Ermənistanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi
qətnamələri icra etməməsi, humanitar atəşkəs rejimini, habelə 1949-cu
il Cenevrə konvensiyalarını kobud
şəkildə pozan Ermənistan silahlı
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sonra istismara hazır olmasını, eləcə
də milli və beynəlxalq təhlükəsizlik,
həmçinin istismar standartlarına uyğun olmasını təmin etməkdir. Təbii
qazın boru kəməri sisteminə daxil
edilməsi “Şahdəniz-2” qazının Avropaya tədarükünün başlanğıcı üzrə
növbəti mərhələdir. TAP vasitəsilə
ticari məqsədlə qaz nəqlinin 2020-ci
ilin oktyabrında, yəni İtaliyaya qədər
olan hissənin tam istifadəyə veriləcəyi və sınaqdan keçiriləcəyi vaxtda
gözlənilir.
Xatırladaq ki, üç ötürücü sistem operatoru – TAP AG, “Snam Rete Gas” və
“DESFA” davam edən bazar sınaqları
üzrə məcburi təklif mərhələsinin 2021-ci
ilin iyul ayında baş tutacağını elan edib.
Hər 3 operator son bazar şərtlərini nəzərə
alaraq, enerji bazarlarının bərpa olunmasına daha çox vaxt ayırmaq istəyir. Ötən
il iyulun əvvəlində TAP konsorsiumu təbii qaz tədarükçülərinin maraqlarını ifadə
etməyə imkan verəcək bazar sınaqlarına başlayıb. Məqsəd sonrakı mərhələdə
TAP-ın genişləndirilməsi imkanlarını
araşdırmaqdır.
TAP-ın quru hissəsində, Yunanıstan,
Albaniya və İtaliya marşrutunda boruların hamısı torpağa basdırılıb. Boru kəmərinin ötürücülük qabiliyyəti ildə 10 milyard kubmetr olan ilkin layihəsi üzrə biri
Kipoidə (Yunanıstan), digəri isə Fierdə
(Albaniya) olmaqla ümumilikdə 2 kom-

pressor stansiyasının inşası tamamlanıb.
Kompressor stansiyaları ilə yanaşı, Albaniyanın şərqində, Bilisht regionunun
yaxınlığında ölçmə stansiyasının tikintisi
də yekunlaşıb. İtaliyadakı təbii qazın qəbulu terminalının isə tikinti işləri başa çatıb. TAP-ın Yunanıstan hissəsində torpaq
örtüyünün bərpası işləri yekunlaşır. İlk
mərhələ istifadəyə verildikdən sonra təbii
qaz tədricən boru kəmərinin Yunanıstan
marşrutunun digər hissələrinə, eləcə də
Albaniya və İtaliyaya mərhələli şəkildə
nəql edilməyə başlanacaq.
TAP-ın quru hissəsinin inşası üzrə
İtaliyada (8 kilometr) boruların tikintisinə
başlanılıb. Melendugno şəhərindəki 1,5
kilometrlik mikrotunelin inşası aprelin
sonunda turist fəaliyyətləri və sahilboyu
ətraf mühitə heç bir təsir və ya müdaxilə
olmadan tamamlanıb. Boru kəmərinin
İtaliya hissəsinin və qəbul terminalının tikintisinin tamamlanması üzrə işlər davam
edir. Həmçinin TAP-ın İtaliyadan keçəcək təxminən 8 kilometrlik hissəsində boruların 3 kilometri xəndəyə endirilib.
Yunanıstan, Albaniya və İtaliyada
boru kəməri marşrutunun 99 faizində
torpaq örtüyü bərpa edilib. Layihə üzrə
kapital xərclər 4,5 milyard avrodur. Boru
kəməri Avropanın üç ölkəsinin ərazisindən – Yunanıstan, Albaniya və İtaliyadan
keçir. TAP-ın ilkin ötürücülük qabiliyyəti ildə 10 milyard kubmetr olacaq və bu
həcmin gələcəkdə 20 milyard kubmetrə-

mundan səmərəli istifadə etmək,
dəmir yolu konteyner daşımalarının həcminin artırılması və onların coğrafi sərhədlərinin genişləndirilməsi məqsədilə qiymət
siyasətini müzakirə ediblər.
Müxtəlif istiqamətlər üzrə
sabit yükdaşımaları təmin edən
logistika sahəsində sıx əlaqələrin qurulmasının vacibliyi qeyd
olunub.
İlahə Əhmədova

dək artırılması nəzərdə tutulur.
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı “Şahdəniz-2” yatağından hasil
olunacaq qazı Türkiyəyə və bu ölkədən
də Avropaya daşıyacaq 3 min 500 kilometr uzunluğundakı Cənub Qaz Dəhlizinin tərkib hissəsi olan TAP Cənubi
Qafqaz Boru Kəməri və TANAP-ın davamı olub, “Şahdəniz-2”dən hasil olunacaq
qazı Yunanıstan və Albaniya vasitəsilə,
Adriatik dənizindən keçməklə İtaliyanın
cənubuna, oradan da Qərbi Avropaya çatdıracaq. Boru kəmərinin uzunluğu 878
kilometr, diametri isə 48 düymdür. TAP
boru kəmərinin ən aşağı hissəsi dəniz səviyyəsindən təxminən 810 metr dərinlikdə, ən yüksək hissəsi Albaniya dağlarında
1800 metr hündürlükdən keçir.
Boru kəməri TANAP ilə birləşəcək
və Yunanıstanın Türkiyə ilə sərhəddə
yerləşən Kipoi ərazisindən başlayacaq.
Kəmər buradan Yunanıstan və Albaniya
ərazisini qət edərək şərqdən qərbə Adriatik dənizi sahillərinə doğru istiqamətlənəcək və İtaliyanın Puqlia bölgəsində sahilə
çıxacaq. TAP “Snam Rete Gas” şirkətinin
istismar etdiyi İtaliyanın qaz nəqliyyatı
şəbəkəsinə birləşəcək. Layihə Azərbaycan qazının İtaliya, Almaniya, Fransa,
Böyük Britaniya, İsveçrə və Avstriya
kimi böyük Avropa bazarlarına çatdırılması üçün böyük imkanlar yaradır.
TAP-ın səhmdarları belədir: BP (20
faiz), SOCAR (20 faiz), “Snam S.p.A.”
(20 faiz), “Fluxys” (19 faiz), “Enagás”
(16 faiz) və “Axpo” (5 faiz).
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Ötən həftə ərzində
Azərbaycan Dövlət
Dəniz Akademiyasına
2020/2021-ci tədris ilində qəbul olunan tələbələrin ADDA ilə əyani
tanışılığı baş tutub.
Qeyd edək ki, tanışlıq karantin qaydalarına əməl edilmək şərti
ilə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına
əsasən növbəli şəkildə
təşkil edilib.
1-ci tədris ilinin
tələbələrini ADDA-nın
tədris və tərbiyə işləri
üzrə prorektoru, professor Zahid Şərifov
salamlayıb. Onları Akademiyaya daxil olmaları münasibətilə başda
rektor Heydər Əsədov olmaqla bütün
professor-müəllim heyəti adından
təbrik edən Z.Şərifov yeni tələbələrə
gələcəkdə özlərini dənizçi peşəsində
görmək istədiklərinə görə ADDA-nı
seçməkdə düzgün addım atdıqlarını
söyləyib. Bu Akademiyanı bitirdikdən sonra məzunların qarşısında açılan imkanlardan danışan ADDA-nın
prorektoru bildirib ki, oxuduqları
müddətdə burada olan təhsil imkanları ilə əyani surədə tanış olacaqlar.
Sonra “Gəmi mexanikası və
elektromexanikası”
fakültəsinin
dekan müavini Elxan Məmmədov
ADDA-nın tarixi və bugünədək keçdiyi inkişaf yolundan danışıb. Akademiyanın məzunları haqqında məlumat verən E. Məmmədov onu da

diqqətə çatdırıb ki, buranı bitirənlər
təkcə ölkəmizdə yox, xaricdə fəaliyyət göstərən şirkətlərdə də özlərinə iş
karyerası qurublar.
“Gəmi sürücülüyü” fakültəsinin dekanı Elnur Abbasov tələbələrə
tədrisin aparılması qaydalarından,
ölkəmizdə tətbiq olunan Bolonya
təhsil sistemindən, təhsilin kredit
sistemi ilə təşkilindən, imtahanların
qiymətləndirilməsindən,
təqaüdün
təyin edilməsindən və bir çox vacib
məqamlardan, o cümlədən Akademiyada tətbiq edilən nizam-intizamdan
danışıb. ADDA tələbələrinin xüsusi
geyim formasının onlar üçün ayrıca
məsuliyyət olduğunu söyləyən fakültə dekanı bildirib ki, tələbələr istər
Akademiyada, istərsə də Akademiya-

Hər il təbii fəlakətlər milyonlarla insanın həyatını alt-üst edir

dan kənarda bu məsuliyyəti həmişə
hiss etməlidirlər.
Sonra görüşə dəvət olunan
qrupların nümayəndələri təyin edilib. Tələbələrə həmçinin “Microsoft
Teams” proqramında işləmək üçün
istifadəçı adı və şifrələr paylanıb.
ADDA-nın İnformasiya Resurs
Mərkəzinin baş mütəxəssisi Adil
Sadiqov bu proqramla ilkin tanışlıq
haqqında məlumat verib.
“Dəniz naviqasiyası” kafedrasının müdiri Həzi Nəbiyev və kafedranın baş müəllimi İsmayıl Dünyamalıyev tələbələri ixtisaslaşmış
otaqlarla tanış edib, burada keçilən
dərslər barədə geniş məlumat veriblər.
Musa ƏLİYEV

Xəzər dənizinin limanları arasında rəqabət və
Bakı Limanının əhəmiyyəti
Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili
Mərkəzinin aparıcı
məsləhətçisi Orxan
Bağırovun “Xəzər
dənizinin limanları
arasında rəqabət və
Bakı Limanının əhəmiyyəti” adlı məqaləsi
ABŞ-ın “Jamestown”
Fondu tərəfindən çap
edilib.
Məqalədə
əsas
diqqət
Xəzəryanı
ölkələr tərəfindən Xəzər dənizində
son illərdə həyata keçirilən liman
layihələrinə yönəldilib. İlk növbədə
Rusiyanın yeni Laqan limanı layihəsinin xüsusiyyətləri və Rusiya üçün
əhəmiyyətindən bəhs edilir. Qeyd
edilir ki, son zamanlar Rusiyanın digər limanlarında yaşanan problemlər,
yük qəbuletmə imkanlarının azalması
və limanların qışda donması Rusiya
üçün Laqan limanının tikintisini zəruri edib. Daha sonra digər Xəzəryanı
ölkələr - Türkmənistan, Qazaxıstan
və İran tərəfindən son illərdə Xəzər
dənizində həyata keçirilən liman layihələri haqqında məlumat verilir.
Bildirilir ki, bu ölkələr tərəfindən tikilən və ya genişləndirilən limanlar
yük qəbul etmək üçün geniş imkanlara malik olsa da, Xəzər dənizində ən
böyük liman Azərbaycan tərəfindən
tikilən Bakı limanıdır. Onun üstün
xüsusiyyəti kimi Azərbaycanın əsas
avtomobil və dəmiryollarının kəsişməsində yerləşməsi göstərilir və qeyd
edilir ki, limana gələn yüklər birbaşa

Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ) dəmiryoluna istiqamətləndirilməklə bir həftədən az müddətdə Avropaya çata bilir.
Məqalədə Xəzəryanı ölkələrin
liman layihələri üzərində işləməsinin əsas səbəbi kimi Trans-Xəzər
Beynəlxalq Nəqliyyat Yolu ilə Beynəlxalq Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin əhəmiyyətinin artması göstərilir. Qeyd edilir ki, Xəzəryanı ölkələr
özlərinin infrastrukturunu inkişaf
etdirməklə Avropa və Asiya arasında yük daşımalarında əsas vasitəçiyə
çevrilmək istəyirlər. Bu, eyni zamanda Xəzər dənizində rəqabət mühiti
formalaşdırır.
Məqalədə diqqətə çatdırılır ki,
buna baxmayaraq, bu rəqabət mühitində Azərbaycan üstünlüyə malikdir. “Birincisi, bu, onunla bağlıdır ki,
Azərbaycan artıq bütün zəruri nəqliyyat infrastrukturunu formalaşdırıb.
Şərqdən gələn yüklər Bakı Limanı
və BTQ vasitəsilə 12 gün ərzində
Avropaya çatır. İkincisi, Azərbaycanın coğrafi mövqeyi imkan verir ki,
Azərbaycan həm şimal-cənub, həm

Ermənistanın Azərbaycana və onun
mülki vətəndaşlarına qarşı davamlı
silahlı təcavüzü fonunda Bakı Limanı
oktyabrın 16-da Beynəlxalq Limanlar
Assosiasiyasının prezidenti Santyaqo
Qarsia Milaya müraciət edib.
“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC-dən bildirilib ki, müraciətdə bu il sentyabrın 27-də saat 06:00-da
Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəs
rejimini açıq şəkildə pozaraq iriçaplı silahlardan, minaatanlardan və toplardan
istifadə edərək işğal altındakı Dağlıq
Qarabağdan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərinə hücum etdiyi qeyd
olunur. Cavab olaraq, Azərbaycan Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzünün qarşısını almaq və mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün zəruri əks-hücum
tədbirləri görür.
Assosiasiyanın prezidentinin diqqətinə çatdırılıb ki, ümumilikdə, erməni
işğalı təxminən 30 min mülki şəxsin ölümünə, bir milyona yaxın vətəndaşımızın
qaçqın və məcburi köçkün kimi çətin
həyat şəraitində yaşamasına səbəb olub.
Otuz ilə yaxındır Ermənistan Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayonu işğal etməkdə davam edir. BMT Təhlükəsizlik Şurası ilə
bərabər, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası,

də şərq-qərb nəqliyyat
dəhlizlərinin
iştirakçısına
çevrilsin. Qazaxıstan və
Türkmənistanın coğrafi mövqeyi əsasən
Trans-Xəzər
Beynəlxalq Nəqliyyat Yolunda iştiraka imkan
verir. Digər tərəfdən
isə İran və Rusiya
daha çox Beynəlxalq
Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi çərçivəsində birbaşa əlaqə yaratmaq və bununla
da qış aylarında Cənubi Qafqazdan
keçən quru yolundan asılılığı azaltmağa çalışır”,- deyə müəllif vurğulayır.
Sonda qeyd edilir ki, Bakı Limanının əsas rəqibinə çevrilə biləcək
Laqan limanının gələcəyi sual altındadır: Ona görə ki, onun tikintisi üçün
böyük maliyyə vəsaitinə (1.6 milyard
ABŞ dolları) və uzun zamana ehtiyac
var. Hazırda Laqan limanına böyük
maraq göstərən Rusiya və İran bunun
tikintisini təşkil etmək üçün kifayət
qədər sərbəst maliyyə vəsaitinə malik
deyil. Laqan limanının digər potensial investoru olan Çin üçün isə bu
limana investisiya yatırıb gözləmək
əvəzinə, Azərbaycanın hazır nəqliyyat infrastrukturundan istifadə etmək
daha sərfəlidir. Ona görə də yaxın
gələcəkdə Bakı Limanı Xəzər dənizində ən faydalı liman olaraq qalacaq
və Azərbaycanın regionun əsas nəqliyyat qovşağı kimi mövqeyini möhkəmləndirəcək”.

XXI əsrin ilk iki onilliyində
müxtəlif növ təbii fəlakətlərin
“son dərəcə heyrətləndirici”
artımı müşahidə edilir. Zəlzələ,
qasırğa, daşqın və digər təbii
fəlakətlər çox sayda insanın
ölümü ilə nəticələndi və böyük
iqtisadi itkilərə səbəb oldu.
Buna əlavə olaraq, dünyada
demək olar ki, heç bir ölkə
COVID-19 pandemiyası nəticəsində qorxunc infeksiya və
ölümlər “dalğasının” qarşısını
ala bilmədi.
Hər il təbii fəlakətlər milyonlarla insanın həyatını alt-üst
edir - əzizlərini, əmlaklarını və
mülklərini itirirlər. Bir çoxu evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalır. Lakin, təbii fəlakətlərin
nəticələrini yumşaltmaq və ya
qarşısını almaq olar. Bu barədə
BMT ekspertləri oktyabrın 13-də
qeyd olunan Beynəlxalq Fəlakət
riskinin azaldılması Günü ilə
əlaqədar bildiriblər.
BMT-nin Fəlakət Riskinin Azaldılması İdarəsi bütün
ölkələrə zəlzələ və sunamidən
tutmuş yeni koronavirus kimi
bioloji təhlükələrə qədər müxtəlif fəlakətlərə hazırlıq tədbirlərini artırmaq çağırışı ilə müraciət
edib. Ekspertlər hesab edirlər ki,
bu təhlükələr əsasən iqlim dəyişikliyinin nəticəsidir və zəngin
ölkələri qlobal istiləşməyə gətirib çıxaran istixana qazı tullantılarının azaldılması üçün qəti
addım atmamaqda günahlandırırlar.
BMT təbii fəlakətlərə hazırBMT-nin Avropa İqtisadi
Komissiyasında ekoloji şəhər
nəqliyyatının inkişafı üzrə təlimat
hazırlanıb. Bu sənəddə, velosiped,
skuter və piyada da daxil olmaqla, şəhər sakinlərinin alternativ
ekoloji cəhətdən səmərəli nəqliyyat
üsulları təklif olunur. Ekspertlər
nümunə olaraq Almatı, Moskva
və Kopenhagen təcrübələrini
göstərirlər.
Müxtəlif regionların şəhərlərində vəziyyət fərqlidir, lakin
ümumilikdə şəhər sakinlərinin
əksəriyyəti ictimai nəqliyyat,
şəxsi avtomobil və ya motorlaşdırılmış digər nəqliyyat vasitələri
ilə işə gedir və şəhər üzrə hərəkət
edir. Bu, havanın çirklənməsinə,
səs səviyyəsinin artmasına,
tıxaclara gətirib çıxarır və qlobal istiləşməyə yardım edir. Belə
ki, Avropa İttifaqında nəqliyyat
sektorunun payına istixana qazı
tullantılarının dörddə biri düşür. Hər il milyonlarla insan yol
qəzaları nəticəsində həlak olur.
Trafik sıxlığı sərnişin axınının
və yüklərin ləngiməsinə gətirib
çıxarır ki, bu da illik 100 milyard
avroluq iqtisadi ziyana çevrilir.
Bütün bunlar Avropa şəhərlərinin mövcud nəqliyyat sistemlərinin inkişafa ehtiyac
duyduğunu göstərir. Ekspertlər,
pandemiyadan sonra bərpa dövründə onların səmərəliliyini və
ətraf mühitə uyğunluğunun artırılmasının lazım olduğunu hesab
edirlər.
Pandemiyadan xeyli əvvəl
bu sahədə artıq müəyyən səylər göstərilirdi. Bir çox şəhərin

lıqla məşğul olan
beynəlxalq və milli
qurumların ölkələrin və ayrı-ayrı
icmaların təbii fəlakətlərə hazırlığının
artırılmasına
və xilasetmə əməliyyatlarının təşkil
edilməsinə
müvəffəq olduqlarını
qeyd edib. Onların
səyləri və könüllülərin fədakar əməyi sayəsində
bir çox insanın həyatını xilas etmək mümkün olur.
“Lakin onların imkanları
ildən–ilə azalır, çünki sənaye
cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr
atmosferə istixana qazları tullantılarının azaldılması ilə bağlı qəti
tədbirlər görmürlər”, - deyə İdarə
rəhbəri və Baş katibin fəlakət riskinin azaldılması məsələləri üzrə
xüsusi nümayəndəsi Mami Mizutori bildirib.
BMT-nin məruzəsinə əsasən,
son iki onillikdə bütün dünyada
7 348 təbii fəlakət baş verib, bu
fəlakətlər nəticəsində təxminən
1,23 milyon insan - ildə təxminən 60 min nəfər həlak olub.
Bununla yanaşı, kasıb ölkələrdə
ölüm səviyyəsi varlı ölkələrlə
müqayisədə dörd dəfə yüksəkdir.
Ümumilikdə, bu əsrin ilk 20 ilində dörd milyarddan çox insan təbii fəlakətlərdən təsirlənib. İqtisadi ziyan isə 2.97 trilyon dollar
təşkil edib. Müqayisə üçün: ötən
20 il ərzində – 1980-ci – 1999cu illər – 4212 təbii fəlakət qey-

də alınıb, nəticədə 1,19 milyon
nəfər həlak olub və ümumilikdə
üç milyarddan çox insana ziyan
vurulub, iqtisadi itkilər 1,63 trilyon dollar təşkil edib.
Ekspertlər təbii fəlakətlərin
sayının belə kəskin artımını iqlim dəyişikliyi ilə əlaqələndirir.
Bununla belə, təbii fəlakətlərin
40 faizdən çoxu - sel, 28 faizi qasırğa və səkkiz faizi zəlzələlərin payına düşür.
Bu, ekspertlərin fikrincə,
qlobal istiləşmənin nəticələrinin
bariz sübutudur. 2019-cu ildə
orta qlobal temperatur sənaye
dövründən əvvəlki dövrdən 1,1
dərəcə yüksək idi. Nəticədə quraqlıq, daşqın, fırtına, qasırğa və
meşə yanğınları da daxil olmaqla
ekstremal hava hadisələrinin sayında artım müşayiət edildi.
BMT ölkələrin 2015-ci ildə
Parisdə verdikləri temperaturun
sənaye dövründən əvvəlki dövrlə
müqayisədə 1,5 dərəcədən çox
artmasına imkan verməmək vədi
yerinə yetirmədiklərini təəssüf
hissi ilə qeyd edib.
Mami Mizutori, həyəcanve-

nın prezidenti məlumatlandırılıb ki, cari
ilin iyul ayında Ermənistan artıq iki ölkənin dövlət sərhədini, Dağlıq Qarabağdan
uzaq ərazidə olan Tovuz rayonunu hədəf
seçib. Azərbaycan bu hücumları dəf etsə
də, atəşkəs cəmi 2 aydan bir az çox davam edib və Ermənistan sentyabr ayının
27-də Azərbaycana qarşı böyük bir hərbi
əməliyyata başlayıb. Bu dəfə onların hədəfi işğal altında olan ərazilərə yaxın bölgələrin mülki şəxsləri olub.

rici elmi dəlillərə baxmayaraq, ölkələrin özlərini məhv
etməyə davam etdiklərini
vurğulayıb.
COVID-19 pandemiyasına gəldikdə, BMT "fəlakət
riskinin idarə edilməsində bir
çox çatışmazlığı aşkar etdiyini" bildirib və hökumətlərə
təbii fəlakətlərin nəticələri
ilə daha səmərəli mübarizə
aparmaq üçün təcili tədbirlər görmələrini tövsiyə edib.
Eyni zamanda, mütəxəssislərin
fikrincə, uyğun strategiyalar hazırlanarkən, digərləri ilə yanaşı, yoxsulluq, iqlim dəyişikliyi,
havanın çirklənməsi, nəzarətsiz
urbanizasiya və flora və faunanın
itkisi ilə əlaqəli bir çox risk faktorlarını nəzərə almaq lazımdır.
Son 20 ildə ekstremal hava
hadisələrinin “kədərli norma”
halına gəlməsinə baxmayaraq,
yalnız 93 ölkə fəlakət riskinin
idarə olunması üzrə milli strategiyalar hazırlayıb.
Baş katibin xüsusi nümayəndəsi çox şeyin insandan, xüsusilə
də alimlərin xəbərdarlıqlarına
məhəl qoymayan dövlət rəhbərlərindən asılı olduğunu vurğulayıb.
Hazırda orta temperaturun
3.2 dərəcə və ya daha çox yüksəlməsi riski mövcuddur. Bu,
sənaye cəhətdən inkişaf etmiş
ölkələrin yaxın 10 il ərzində istixana qazı tullantılarının hər il
ən azı 7,2 faiz azaldılmasını təmin edə bilməməsi halında baş
verəcək.

BMT ekoloji şəhər nəqliyyatının inkişafı
üzrə təlimat hazırlayıb
bələdiyyə sədrləri
ictimai nəqliyyat
üçün xüsusi zolaqlar yaradırdılar,
velosiped yolları
və əlavə səkilər
çəkirdilər. Lakin
problemlər hələ
də həll olunmayıb
- ictimai nəqliyyat həddindən artıq yüklənib və
çoxları tıxaclarda saatlarla boş
dayanaraq şəxsi avtomobillə işə
getmək məcburiyyətində qalır.
Şəhərsalmanın müxtəlif aspektləri arasındakı sıx əlaqəni
tanıyan ilk belə təlimatın müəllifləri bələdiyyə sədrlərini, şəhər
planlaşdırma sahəsində ekspertləri və nəqliyyat mühəndislərini
sağlamlıq və ətraf mühit üçün
rahat və təhlükəsiz nəqliyyat sistemini yaratmağa dəvət edirlər.
Təlimatda, gündə 140 min
sərnişin daşıyan 26 marşruta xidmət göstərən sürətli avtobus və
trolleybus dəhlizinin yaradıldığı
Almatı da daxil olmaqla bir sıra
şəhərlərin uğurlu təcrübəsi təsvir
edilir. 2018-ci ildə şəhərdə 100
kilometrdən çox ictimai nəqliyyat zolağı və 80 kilometrdən çox
velosiped yolu, həmçinin velosiped icarə sistemi istifadəyə verilib. Bu, Almatı sakinlərinə fərdi
nəqliyyat vasitələrinin gündəlik
istifadəsindən imtina etməyə imkan yaradıb.
Digər nümunə, Kopenha-

gendə velosiped hərəkatının inkişafıdır. Burada şəhərətrafı ərazilərdən şəhər mərkəzinə gedən
28-dən çox velosiped yollu fiziki
olaraq avtomobil yolundan ayrılır. Paytaxt bölgəsində artıq bir
neçə yüz kilometrlik velosiped
zolağı salınıb.
Ekspertlər qeyd edirlər ki,
bir kilometrlik velosiped yolunun dəyəri beş il ərzində, o
cümlədən müntəzəm istifadə
edənlərin sağlamlığının yaxşılaşdırılması yolu ilə ödənilir. Yolun
bu hissələrində trafik 10 faiz azalır, velosiped hərəkəti isə 20 faiz
artır.
Bu gün Kopenhagendə,
vətəndaşların 40 faizi iş və ya
məktəbə velosiped sürərək trafik
sıxlığı ilə əlaqəli tibbi və iqtisadi
xərclərdən ildə milli büdcədən
təxminən 235 milyon avro qənaət edir.
Sənəddə Moskvanın uğurlu
təcrübəsindən də bəhs olunur,
burada da şəhər velosipedləri və
elektrikli skuter kirayəsi sistemini fəal şəkildə inkişaf etdirirlər.

Ümidvarıq ki, Beynəlxalq Limanlar Assosiasiyası Ermənistanın insanlığa qarşı törətdiyi
cinayəti qətiyyətlə pisləyəcək və dünya limanları birliyini məlumatlandıracaq
İslam Konfransı Təşkilatı, Avropa İnsan
Hüquqları Məhkəməsi dəfələrlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb, onun
sərhədlərinin dəyişdirilməsinin mümkün
olmadığını və torpaqlarının işğal olunmasını pisləyib.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrinin dərhal, tam və qeyd-şərtsiz geri çəkilməsini
tələb edən 4 qətnaməsinə (822, 853, 874
və 884) baxmayaraq, Ermənistan işğal altındakı torpaqlarda qanunsuz fəaliyyətini
davam etdirir. Ermənistan beynəlxalq ictimaiyyətin işğalı dayandırmaq və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən
geri çəkilmə çağırışlarını davamlı olaraq
məhəl qoymadan 700 min azərbaycanlı
məcburi köçkünün evlərinə qayıtmasına maneə olur. Azərbaycan hakimiyyəti
dəfələrlə Ermənistan hakimiyyətini beynəlxalq humanitar hüquq pozuntularından çəkinməyə və münaqişənin sülh yolu
ilə həlli üçün danışıqlar aparmağa dəvət
etsə də, bu müraciətlər nəzərə alınmayıb.
Beynəlxalq Limanlar Assosiasiyası-
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Bu gün biz Ermənistanın torpaqlarımıza hücumlarının 3-cü həftəsindəyik.
Oktyabr ayının 9-da Rusiya Federasiyasının vasitəçiliyi ilə aparılan hərbi əməliyyatların müvəqqəti dayandırılmasına
dair tərəflər arasındakı razılaşma Ermənistanın öz öhdəliklərinə əməl etməməsi səbəbindən yerinə yetirilmir. Bu gün
Ermənistan hərbi əməliyyatlarını döyüş
meydanından çox mülki əraziləri hədəf
almaqla davam etdirir. Son bir neçə gündə erməni qüvvələri Azərbaycanın Gəncə, Mingəçevir, Tərtər və digər şəhər və
qəsəbələrinin böyük yaşayış massivlərini
ölümcül effekti olan “Scud”, “Tochka
U”, “Smerch” və digər ballistik raketləri
ilə vurur. Demək olar ki, bütün hücumlar gecə saatlarında həyata keçirilir, bu
da mülki şəxslərin xilas olmasına heç bir
şans qoymur, yüzlərlə insanın yaralanması və çox sayda insanın ölməsi ilə nəticələnir. Bu günə qədər Ermənistan silahlı
qüvvələrinin mülki ərazilərə hücumları
nəticəsində 47 mülki şəxs həlak olub və
222 nəfər yaralanıb.

“Azərbaycan üçün bu çətin dövrlərdə
biz Beynəlxalq Limanlar Assosiasiyasına
müraciət edərək Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı hərbi əməliyyatları,
günahsız mülki şəxslərin ölümünü və
əzablarını liman cəmiyyətində şiddətlə
qınamağa və dünya limanlar icmasında
yaymağa çağırırıq.
Ən çox təəssüf doğuran odur ki, oktyabrın 11-də cəbhədən 80 kilometr məsafədə yerləşən Azərbaycanın ikinci ən
böyük şəhəri olan Gəncə Ermənistanın
siyasi-hərbi rəhbərliyinin əmri ilə atəşə
tutuldu. Ermənistanın bu barbar və vəhşi hücumu nəticəsində 3 yaşayış binası
dağıdılıb, 5-i qadın olmaqla 10 mülki
şəxs həlak olub, 16-sı qadın və 6-sı uşaq
olmaqla 34 nəfər yaralanıb. Ermənistanın bu cinayəti, 1992-ci il fevralın 26-da
dinc və günahsız azərbaycanlılara qarşı
törədilən Xocalı qətliamından sonrakı bir
başqa soyqırımı aktıdır”, - deyə məktubda
qeyd edilir.
Beynəlxalq Limanlar Assosiasiyasına ünvanlanmış məktubun sonunda bil-

Üstəlik, Rusiya paytaxtında "karşerinq" parkı
yaradılıb. Hal-hazırda,
Moskvada 30 mindən
çox karşering səfərləri
və gündə 27.000-dən çox
velosiped səfərləri həyata
keçirilir.
Yeni təlimatın müəllifləri şəhər nəqliyyatı
sistemlərinin
planlaşdırılması
zamanı bütün şəhər başçılarına
digər şəhərlərin uğurlu təcrübəsindən istifadə etməyi məsləhət
görürlər. Onlar ictimai nəqliyyatın təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət ayırmağı, o cümlədən
ətraf mühiti çirkləndirən köhnəlmiş avtobus parklarını əvəz
etməyi və elektrik nəqliyyatını
stimullaşdırmağı, eləcə də müasir tramvay qovşaqlarını inkişaf
etdirməyi təklif edirlər. Digər
tövsiyələr piyada və velosiped
hərəkəti infrastrukturunun inkişafına aiddir.
Təlimatın müəllifləri mobilliyin bu gün dünyada şəhərlərdə
yaşayan 3,5 milyard insan üçün
çox vacib məsələ olduğunu vurğulayırlar. Bu məsələ BMT-nin
Avropa İqtisadi Komissiyasının
fəaliyyət göstərdiyi son dərəcə
urbanizasiya olunmuş region
üçün xüsusilə aktualdır. Avropada əhalinin 75 faizindən çoxu,
Şimali Amerikada 80 və Mərkəzi
Asiyada təxminən 50 faizi şəhərlərdə yaşayır.

dirilir: “Ermənistanın Azərbaycandakı
mülki şəxslərə və mülki infrastrukturlara
qarşı hərbi zərbələrinin qəsdən edildiyi və
yeganə məqsədinin mülki əhalinin məhv
edilməsi olduğu şübhəsizdir. Bu hücumlar Ermənistan hakimiyyət orqanlarının
cinayət niyyətini və mahiyyətini ortaya
qoyur və ən ağır beynəlxalq cinayətləri
təşkil edir. Beynəlxalq Limanlar Assosiasiyasına müraciət edərək Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünü
kəskin şəkildə pisləməyi və günahsız
mülki şəxslərin ölümləri və əzabları ilə
əlaqədar dünya liman ictimaiyyətini xəbərdar etməyi xahiş edirik. Ümidvarıq
ki, Ermənistanın insanlığa qarşı törətdiyi
bu cinayəti qətiyyətlə pisləyəcəksiniz və
dünya limanları birliyinin məlumatlandırılmasını artırmağa kömək edəcəksiniz”.
Qeyd edək ki, Beynəlxalq Limanlar
Assosiasiyası 90 ölkənin 200 böyük limanını əhatə edir. Dünya ticarətinin 60 faizi, konteyner daşımalarının 80 faizi qeyd
olunan assosiasiya üzvləri tərəfindən
həyata keçirilir. Əlavə olaraq, dünyanın
150 gəmiçilik, stevidor və anbar xidmətləri göstərən, liman araşdırma və təlim
şirkətləri, liman ləvazimatı istehsal edən
qurumlar Beynəlxalq Limanlar Assosiasiyasının üzvləridir.
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Kiçik Qızılağac körfəzinə çəkikimi
balıq körpələri buraxılıb

Təbii su hövzələrində
balıq populyasiyasının artırılması və balıq ehtiyatlarının qorunmasının vacibliyinin təşviqi məqsədilə Xəzər
dənizinin Kiçik Qızılağac
körfəzinə müxtəlif növ
çəkikimi balıq körpələrinin
növbəti buraxılışı həyata
keçirilib.
Bioloji
Müxtəlifliyin
Qorunması Xidmətinin rəisi Firuddin Əliyev bildirib

ki, tədbir zamanı
Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyinin balıqartırma
müəssisələrində
yetişdirilən 3 milyona yaxın çəkikimi balıq körpəsi
Kiçik
Qızılağac
körfəzinə buraxılıb.
F.Əliyevin
sözlərinə
görə, sentyabr-oktyabr ayları ərzində Kiçik Qızılağac
körfəzinə, Kür çayına, Göygöl, Maralgöl, Nohurqışlaq
göllərinə, Mingəçevir, Şəmkir və Yenikənd su anbarlarına nərə, uzunburun, forel,
çəki, qalınalın, ağ amur kimi
balıq körpələrinin buraxılışı
həyata keçirilib.

Dənizdə “ilişib qalan“ işçilərlə yanaşı,
təxminən bir o qədər də dənizçi
beynəlxalq daşımaların azalması
nəticəsində dənizə çıxa bilmir

Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar tətbiq
edilən səyahət məhdudiyyətləri nəticəsində hazırda
dünyada təxminən 400 min
dənizçi, gəmi heyətinin
üzvü və açıq dənizdə çalışanlar sahilə çıxa bilmir,
onlar arasında hətta 17
aydan bəri dənizdə olanlar
var.
Bu məlumatı oktyabrın
6-da Cenevrədə BMT-nin
İnsan Haqları Bürosu yayıb. Büro bunu qeyri-insani
vəziyyət adlandırıb və beynəlxalq dənizçilik qaydaları,
eləcə də əmək standartlarına
görə sahilə çıxmadan gəmi
göyərtəsində fasiləsiz olaraq
qalma müddətinin maksimum 11 ay olduğunu vurğulayıb.
Büro dünya ölkələrinə
müraciət edərək dənizçilərin
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün çıxış yolları tapmağa çağırıb. Eyni zamanda, gəmilərlə yük daşıyan
beynəlxalq şirkətlərin bu

istiqamətdə
hökumətlərə
təzyiq etmələrinin vacibliyi
qeyd edilib. Həmçinin bildirilib ki, məhdudiyyətlər bütün dənizdə çalışanlara, yəni
konteyner və yük gəmiləri,
balıqçı gəmiləri, neft və qaz
platformalarının işçiləri üçün
də yüngülləşdirilməlidir.
Nəzərə alınmalıdır ki,
dünya üzrə beynəlxalq ticarət mallarının 90 faizi gəmilərlə daşınır. Qeyd edilib
ki, məhdudiyyətlərin uzun
müddət tətbiq edilməsi dənizdə çalışanların hərəkət
sərbəstliyi və ailə həyatı kimi
insan haqlarının pozulması
ilə yanaşı, onların psixoloji
durumlarına da zərbə vurur.
Eyni zamanda, bildirilib
ki, dənizdə “ilişib qalan“ işçilərlə yanaşı, təxminən bir o
qədər də dənizçi beynəlxalq
daşımaların təxirə düşməsi
və azalması nəticəsində dənizə çıxa və öz peşə fəaliyyətləri ilə məşğul ola bilmir.
Elgün Niftəli

“Kumsal-55” balıqçı qayığı batıb

İstanbulda “Kumsal-55” adlı balıqçı qayığı
batıb.
Hadisə nəticəsində qayıqda olan 13 nəfərdən ikisi

həlak olub, 11-i xilas edilib.
Xilas edilənlər xəstəxanalara
yerləşdiriliblər.
Faktla bağlı araşdırma
aparılır.

Gənc ailə tikdiyi üzən evdə yaşayır
Yeni zelandiyalı gənc
ailə öz əlləri ilə
mavi tısbağa
(“Blue Turtle”)
adlandırdıqları
kompakt üzən ev
tikib.
Bununla da onlar mənzil problemlərini həll ediblər.
Çünki yaşadıqları
Oklend şəhərində
əmlak və torpaq
sahəsi çox baha olduğundan mənzil
almaq gənc ailələr üçün real
deyil.
Eni 4,6 metr, uzunluğu
isə 11,5 metr olan 2 mərtəbəli “mavi tısbağa”da yaşamaq
üçün hər şərait yaradılıb.

Orijinal layihə əsasında tikilən evin hər metrindən rasional şəkildə istifadə edilib.
Birinci mərtəbədə yerləşən
yataq və vanna otaqları, mətbəxdən başqa qonaq otağı da
nəzərdə tutulub.
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ASCO-nun gəmiləri mütəmadi dezinfeksiya edilir
Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycanda
yeni koronavirus
xəstəliyinin yayılmasının qarşısının alınmasına dair fəaliyyət
planı”nın icrasını
təmin etmək məqsədi
ilə “Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi”
QSC (ASCO) profilaktik tədbirləri davam
etdirir.
Müəyyənləşdirilmiş qrafikə uyğun olaraq növbəti dezinfeksiya işləri “Şahdağ”,
“Şah İsmayıl Xətai”, “Maestro
Niyazi”, “Qarabağ”, “Mikayıl
Avstraliya sahillərindəki Böyük Sədd rifində
mərcan polipləri koloniyalarının sayı son otuz
ildə orta hesabla 50 faiz
azalıb. Tədqiqatın nəticələri
“Proceedings of the Royal
Society B” elmi jurnalında
dərc edilib.
TASS informasiya agentliyi xəbər verir ki, Avstraliyanın
Ceyms Kuk Universitetinin
professoru Terri Hyuzun sözlərinə görə, bu azalma rifin
həm dayaz, həm də dərin sulu
sahələri, eləcə də poliplərin bütün növləri üçün səciyyəvidir”.
Mərcan polipləri koloniyaları okeanın ekosisteminin
hansı durumda olduğunu, qeyri-münbit amillərin (məsələn,
dəniz suyunun duzlaşması və
qlobal istiləşmə) ona necə təsir
etdiyini göstərən indikatorlardan biridir. Məsələ ondadır ki,
suyun orta temperaturunda, turşuluğunda, okeanlardakı cərəyanlarda baş verən kiçik dəyişiklik onlara təsir edir, məsələn,
2045-ci ilə qədər qlobal
miqyasda nəqliyyat vasitələrinin 16 faizi elektrikli avtomobillər olacaq.
Bu barədə 2045-ci
ilədək qlobal iqtisadiyyat, neft və enerji tələbatı
və tədarükü üzrə orta və
uzunmüddətli proqnozları özündə cəmləşdirən
OPEC-in “Dünya Neft
Görünüşü 2020” hesabatında deyilir.
Bildirilir ki, 2045ci ildə qlobal miqyasda
nəqliyyat vasitələrinin
ümumi sayı 2,6 milyarda, elektrikli avtomobillərin
sayı isə 430 milyona çatacaq.
Bu dövrdə elektrikli avtomobillər daxili yanma mühərrikli
nəqliyyat vasitələrindən sonra ikinci ən böyük paya sahib
olacaq. Elektrikli nəqliyyat vasitələrinin sayı 2030-cu ildə avtomobillərin 5 faizini, 2040-cı
ildə isə 13 faizini təşkil edəcək.
Hesabata görə, dünyada
elektrikli nəqliyyat vasitələrinin
satışları da 2019-2045-ci illərdə
27 faiz artacaq. Təbii qazla işləyən nəqliyyat vasitələri və yanacaqla işləyən avtomobillərin
satışlarında proqnozlaşdırılan
artıma baxmayaraq, 2045-ci
ildə satılan minik avtomobillərinin 60 faizi hibrid elektrikli
nəqliyyat vasitələri də daxil olmaqla daxili yanma mühərrikli

Müşfiq”, “Şuşa”, “Balakən”,
“Mahmud Rəhimov”, “Şəki”,
“Çalqan-4”, “Cəmil Niftəliyev”, “BMK-7408”, “Orion-20”, “BMK-7219”, “BMK7648”, “Neftqaz-64”, “Teymur

Əhmədov”, “Cabbar Həşimov”
gəmilərində, 639 saylı üzən
emalatxanada aparılıb.
Dezinfeksiya bu sahədə
ixtisaslaşmış və müvafiq lisenziyaya malik şirkət tərə-

findən həyata keçirilib. Proses
ASCO-nun Sosial inkişaf və
nəqliyyat şöbəsinin əməkdaşlarının nəzarəti altında yerinə
yetirilib.
Turab Məmmədov

Mərcanların yoxa çıxmasının
səbəbləri araşdırılır

bu halda mərcan poliplərindən
formalaşan kirəc çox kövrək
ola bilər. Bütövlükdə dəyişiklik onların mövcudluğuna təsir
edir.
Tədqiqatçılar güman edirlər ki, XXI əsrdə mərcan riflərinin və poliplərin digər koloniyalarının, o cümlədən Böyük
Sədd rifində olanların təxminən
20 faizi məhv ola bilər. İqlim
amilləri və suda CO2 qazının

toplanması ilə yanaşı, onları Sakit və Hind okeanlarında yayılan yeni infeksiya və parazitlər
də təhdid edir.
Alimlər tədqiqat zamanı
həm son illər apardıqları ekspedisiyaların, həm də XX əsrin
sonu XXI əsrin əvvəllərində
digər alimlərin əldə etdikləri informasiyanı birləşdiriblər. Bunun nəticəsində iqlimşünaslar
müxtəlif növ koloniyalarda

yaşayan poliplərin orta miqdarını, habelə yaşını, ölçülərini
və məhsuldarlığını qiymətləndiriblər. Məlum olub ki, Böyük
Sədd rifinin hər yerində koloniyalarda mərcan poliplərinin
tipik miqdarı nəzərəçarpacaq
dərəcədə azalıb. Hər şeydən
çox bu proses rifin şimal və
mərkəzi hissələrində baş verib.
Alimlər güman edirlər ki, bu,
ekstremal hava təzahürləri, o
cümlədən okeanda istilik dalğaları ilə əlaqədardır.
Hyuz və onun həmkarları
qeyd edirlər ki, sayın azalması həm yetkin, həm də yetkin
olmayan polipləri əhatə edib.
İqlimşünas alimlərin fikrincə,
bu cür tendensiyalar mərcanları
iqlim dəyişikliyinin təsirlərinə
qarşı daha da zəiflədir və yaxın
illərdə poliplərin ən kiçik koloniyalarının məhv olmasına gətirib çıxara bilər.

Yaxın gələcəkdə elektrikli nəqliyyat vasitələrindən
geniş istifadə ediləcək

nəqliyyat vasitələrindən ibarət
olacaq.
Dünyada orta və ağır ticari
nəqliyyat vasitələrinin çoxunda
ənənəvi yanacaq növlərindən
istifadə çoxluq təşkil edəcək.
Sözügedən dövrdə, xüsusilə
ağır ticari nəqliyyat vasitələrində iqtisadi cəhətdən ən cəlbedici seçim olduğundan dizel
mühərriklərindən istifadə yenə
də davam edəcək.
Sıfır emissiya hədəfləri səbəbindən elektrikli nəqliyyat
vasitələrindən daha çox istifadə
gözlənilsə də, bəzi ağır ticari
avtomobillərdə mayeləşdirilmiş
təbii qazdan (LNG) istifadə geniş yayılacaq. Beləliklə, 2019cu ildə bazarda 96 faiz paya
sahib olan ənənəvi yanacaqla
işləyən ticari avtomobillərin
nisbəti 2045-ci ildə yalnız 79

faizə enəcək.
Elektrikli avtomobillər ən çox
OECD ölkələrində
yayılacaq
Hazırda elektrikli nəqliyyat vasitələri Çinlə yanaşı,
İqtisadi Əməkdaşlıq
və İnkişaf Təşkilatına (OECD) üzv
olan ABŞ və Avropa ölkələrində daha
geniş yayılmaqdadır. OECD
gələcəkdə də elektrikli avtomobillərin geniş yayılmasında
lider mövqeyini qoruyacaq.
Norveç isə bu sahədə dünya lideri mövqeyini qorumaqda davam edəcək. Təklif etdiyi vergi güzəştləri sayəsində
keçən il ölkədə satılan nəqliyyat
vasitələrinin 42,4 faizi elektrikli, 13,6 faizi hibrid nəqliyyat
vasitələri olub.
OECD bölgəsində elektrikli nəqliyyat vasitələrinin payı
2045-ci ilə qədər 55 faizə yüksələcək. Bu artım Avropa İttifaqının sərt emissiya qaydaları,
elektrikli avtomobillərin akkumulyator xərclərinin azalması
və performanslarının artması ilə
əlaqədardır. Elektrik avtomobillər üzrə daşımalar OECD və

Çin xaricindəki bölgələrdə daha
az yayılacaq və bu bölgələrdə
elektrikli nəqliyyat vasitələrinin
payı 2045-ci ilədək 15-20 faizi
keçməyəcək.
Batareyalar daha kiçik və
daha yüngül olacaq
Gələcəkdə elektrik nəqliyyat vasitələrinin hərəkətliliyindəki inkişaflar batareyaların
texnologiyasındakı inkişaflarla
sıx əlaqəli olacaq. Batareya texnologiyasında istifadə olunan
komponentlərdə əldə ediləcək
inkişaflar sayəsində yüksək qiymətli kobaltın istifadəsi azalacaq, əvəzində nikel və manqan
istifadəsi artacaq.
Gələcəkdə daha kiçik və
daha yüngül batareyaların olması sayəsində nəqliyyat vasitələrinin orta çəkisi aşağı
düşəcək və avtomobillərin işə
salınması üçün tələb olunan
enerjinin miqdarı azalacaq. Bu
inkişaflar daxili yanma mühərrikli nəqliyyat vasitələrin istehsalçılarını daha qənaətli motorlar dizayn etməyə və tullantıları
azaltmağa təşviq edəcək. Yeni
növ koronavirus epidemiyası
bu hədəfləri qismən ləngitsə da,
elektrikli nəqliyyat vasitələrindən istifadə sürətlə yayılmaqda
davam edəcək.

Son on il Atlantik okeanı üçün ən isti dövr olub
Okeanlar onilliklər və
hətta əsrlər boyu yüksəlməyə və enməyə meylli olan
temperatura malikdir. Ancaq
son vaxtlar bu sıçrayışlar təbii
proseslərin çərçivəsindən
kənara çıxır. Alimlər hesab
edirlər ki, temperaturun
artmasının daha dağıdıcı
qasırğalara səbəb olması baxımından sözügedən temperatur
dəyişikliyi okeanların vəziyyəti
üçün çox təhlükəlidir.
Amxersdəki Massaçusets
Universitetinin və Kvebek Universitetinin alimləri Atlantika
ərazisində təxminən 2900 illik bir dövrü izləyərək Kanada
Arktikasında kern çöküntülərini araşdırıblar. Tədqiqat üçün
çöküntülər Elsmir gölündən
götürülüb. Temperatur dəyişikliyinin bu bölgəyə güclü təsir
göstərməsi Atlantikada isti su
təzyiqinin artmasına və ərazidə

qar örtüyünün qalınlığının azalmasına gətirib çıxarır.
“nat-geo.ru” saytı xəbər
verir ki, bu da öz növbəsində,
daha az çöküntü axınının yaranmasına səbəb olur.
Çöküntü kernləri Atlantik okeanının temperaturunun
mütəmadi olaraq artmasına və
aşağı düşməsinə, eləcə də son

onillikdə okeanın istilik sürətinin görünməmiş bir şəkildə
çoxalmasına dəlalət edir. Alimlər həmçinin 1300-cü ildən
1860-cı ilə qədər davam etmiş
kiçik buzlaq dövrünü də aşkarlayıblar.
İslandiyanın cənub sahilində aparılan daha erkən tədqiqatlar nəticəsində Şimali Atlantika

sularının selsi dərəcəsindən
daha çox istiləşdiyi məlum
olub. Bu, ilk növbədə soyuqsevən quinqueloba planktonunun keçən əsrin 40-cı illərindən
bəri tükənməsini göstərir.
Birgə komanda araşdırması heç də istiliyin dəyişməsinin
səbəblərini müəyyənləşdirmək
məqsədi ilə aparılmayıb. Lakin
son temperatur artımının normadan daha yüksək olmasını
nəzərə alsaq, deyə bilərik ki,
bütün bu əlamətlər qlobal iqlim
dəyişikliyinə işarə edir.
İstiləşən okean suları təkcə
qasırğaların tezliyinə və dağıdıcı gücünün sürətlə artmasına təsir etmir. Böyük dəniz heyvanları ekvatorial sulardan qütblərə
doğru aktiv şəkildə hərəkət edir
ki, bu da ekosistemlərin məhvinə və biomüxtəlifliyin itirilməsinə səbəb olur.
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YARIZARAFAT,
YARIGERÇƏK
Erməni xalqı Paşinyanın qulaqlarının
uzun olduğunu indi görür?
Erməniləri başa salmaq üçün başlarına mütləq daş salmaq lazımdır?
Ermənilərdən indiyədək nə qonşu
çıxıb, nə də adam?
Ermənilər özlərini yaxşı tanısaydılar,
yəqin ki, özlərinə nifrət edərdilər.
Ən pullu ermənidə də bir qəpiklik
adamlıq görmədim.
Ermənilərin yaxşısı olmur. Sadəcə, bir
erməni digər ermənidən daha pis olmaya
bilər.
Ermənilərə yatmaq olmaz. Yuxuda
gördükləri hər sarsaq şeyə inanırlar.
Ağın ağ yeri var, qaranın qara,
Çəkmə ağ şeylərin üstündən qara.
“A”-dan sonra a.a.a... gəlsə, heç.
Gəzməyin xeyri çoxdur. Bir şərtlə ki,
bəhanə gəzməyəsən.
Qanundan yapış ki, qanun səndən yapışmasın.
İnsanın əllərinin bağlı olmasından xeyir, ağzının bağlı olmasından ziyan gəlməz.
Hətta xəyal da hər kəsin istədiyi yerə
qədər gedə bilir.
Bir ömür görmək istədiyimiz işlər
üçün çox az, gördüyümüz işlər üçün çoxdur.
Allahın qurmadığı yuva şeytanın əlinin altında - dağıda bildiyi yerdə olur.
Təəssüf edirəm. Daha nə edə bilərəm
ki?
Ağlı başında olan adamdan ağıllı
hərəkətlər gözləməyə haqqımız var.
Bəzi adamlar yaxşılığın nə olduğunu
bilmirlər və buna görə heç narahat da
deyillər.
Üzə duranlar harda desən, dururlar.
Bekar olanda insanın ağlından çox şey
keçir. Bekarçılıq pis şeydir.
Adam var, dağı dağ üstə qoya biləcəyini bilmir, demək lazımdır.
Yalanın ən böyüyü danışanın başı boyda olar.
Pis şeylərlə doldurmaqdansa, ruhumuzun ac qalması yaxşıdır.
Yoxsulluq sevginin düşmənidir. Düşmənini kim sevir ki?
Ən qorxulu səhvlər dəfələrlə hesab
ödəyəcəyin səhvlərdir.
Bütün günü danışanlar nə danışdıqlarının fərqində olmurlar.
Adamlar da yaşadıqları şəraitdən asılı olaraq, ərzaq məhsulları kimi korlana
bilərlər.
Nəfsinə hər gün məğlub olan adam qalibiyyətin nə olduğunu bilməz.
Şərəfsiz yaşamaq yaşamaqdırsa,
deməli, çox adam yaşayır.
Bəziləri vəzifədə bir pillə qalxmaq
üçün insanlıqdan neçə pillə enməyə hazırdır.
Yata bilmərəm. Güvəndiyim kimsə
yox.
Elə cinayətlər var ki, heç Allahın da
bağışlamasını istəmirəm.
Ən gözəl şey sevinc göz yaşlarıdır.
Görməyə dəyər.
Xoşbəxt o adamdır ki, dünyadakı eybəcərliklərdən xəbəri yoxdur.
İnsanlıq sevgi tələb edir. Harda sevgi
yoxdursa, insanlıq da yoxdur.
Yaxşı ki, heç kəs məni başa düşməyə
səy göstərməyib. Zəhməti hədər gedərdi.
Yerlibazlıq olan yerdə peşəkarlıq, yaltaqlıq olan yerdə insanlıq olmaz.
Mən indiyədək görməmişəm ki, yaxşı
adam olduğu üçün kiməsə mükafat versinlər.
Rasif TAHİROV
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İki cüdoçumuz öz çəki dərəcələrində
ilk pillədə qərarlaşıb
Avropa Cüdo
İttifaqı idmançıların
yeni reytinq cədvəlini
açıqlayıb.
Cüdo üzrə Azərbaycan milli komandasının iki üzvü öz
çəki dərəcələrində ilk
pillədə qərarlaşıb. Belə
ki, Rüstəm Orucov (73
kq) və İrina Kindzerska (+78 kq) rəqiblərini qabaqlayaraq birinci yerə sahib
olublar. 2019-cu ildə Rüstəm Orucov 6 dəfə, İrina Kindzerska isə 8
dəfə mötəbər beynəlxalq yarışlarda
medal qazanmağa müvəffəq olub.

Daha üç cüdoçumuz Avropa
reytinq cədvəlində ilk onluğa düşməyi bacarıb. Elmar Qasımov (100
kq) 5-ci, Məmmədəli Mehdiyev
(90 kq) 6-cı, Uşangi Kokauri (+100
kq) isə 10-cu pillədə qərarlaşıblar.

Neymar yeni rekord müəyyənləşdirib

Neymar Braziliya millisində
ən çox qol vuran ikinci futbolçu
olaraq Ronaldonu geridə qoyub.
Peru–Braziliya (2:4) matçında
het-trik edən Neymar yığmada ən

çox qol vuran ikinci
futbolçu olub. İyirmi
səkkiz yaşlı futbolçu 103 oyunda 64 qol
vuraraq braziliyalı Ronaldo Nazarionu da qabaqlayıb.
Qeyd edək ki, dünya kubokunun sahibi
Ronaldo 98 oyunda
62 qol vurub. Braziliyalı əfsanəvi
futbolçu Pele isə 77 qol ilə hələ də
millidə ən çox qol vuran futbolçudur.

Soyuqdəymə və qripdən necə qorunmalı:
ən sadə məsləhətlər

Soyuqdəymə və qripdən
qorunmaq üçün sadə məsləhətlər
koronavirus infeksiyasının qarşısını almağa kömək edə bilər.
Qidalanmanı nəzarətdə saxlamalı. “Düzgün qidalanma” anlayışını ifrata varmadan dərk etməli. Bitki və heyvan zülallarından,
mürəkkəb karbohidratlardan, sellüloz maddələrdən, faydalı yağlardan
kifayət qədər istifadə edilməli. Kifayət qədər su içməli.
Qrip və soyuqdəymə xəstəliklərinin törədiciləri çoxsaylı insanların toplaşdığı qapalı məkanlarda
daha tez yayılır. Buna görə də insanların sıx toplaşdığı yerlərdən çəkinmək tövsiyə olunur. Bunu etmək
mümkün olmadıqda isə mütləq
maskalardan istifadə olunmalı və əl
ilə üzə toxunulmamalıdır.
Virus hissəcikləri müxtəlif
məişət əşyalarının səthlərində yerləşir. Bu səbəbdən əlləri müntəzəm
olaraq sabunla yumaq çox əhəmiyyətlidir, gündə bir neçə dəfə – xüsusilə dərhal küçədən evə qayıtdıqdan
sonra.
Asqıran zaman ağzınızı mütləq dəsmalla tutmalı. Yaxşı olar
ki, salfetə asqırasınız. Bu mümkün
olmadıqda isə ağzınızı dirsəyinizlə
örtməyiniz məsləhətdir, çünki əks
halda patogen hissəciklər əllərinizə
düşərək ətrafa yayılacaq. Salfetdən
və dəsmaldan istifadə etdikdən sonra əllərinizi mütləq yumalısınız.
Qonaq getməyin. Əgər kiminləsə şəxsən görüşməyiniz vacib-

dirsə, təmiz havada görüşməyiniz
məsləhətdir.
Qapalı məkanları havalandırın.
Ətrafınızı təkcə dezinfeksiyaedici
salfetlə silmək kifayət deyil, çünki
qrip və soyuq viruslar adətən havada qalır. Tez-tez açıq havada olmağa çalışın. Otağı 10-15 dəqiqəlik
ikitərəfli qaydada havalandırın.
Sakitliyə riayət olunmalıdır.
Psixoloji gərginlik stres hormonunun konsentrasiyasının artmasına
imkan yaradır ki, bu da orqanizmin
funksiyalarını, o cümlədən immun
funksiyasını boğur. Bu, nəticədə
xəstələnməyə səbəb ola bilər.
D vitamini qəbul edin. D vitamininin çatışmaması immunitetin
zəifləməsinə gətirib çıxara bilər ki,
bu da mövsümi xəstəliklərə meyilliliyi artırır. Vitamin almağın ən
sadə yollarından biri də açıq havada, günəş altında gəzməkdir. Bununla yanaşı, yumurta sarısı, mal
qaraciyəri, kərə yağı, süd, yağlı
balıq növləri ilə qidalanmaq çox
vacibdir.
Alkoqollu içkilərdən, o cümlədən də soyuqdəymə və qripə yoluxmamaqdan ötrü şərabdan imtina edilməlidir. Alkoqollu içkilərə
meyillilik immun sisteminin vacib
strukturu olan orqanizmin dentroloji hüceyrələrinin vəziyyətinə mənfi
təsir göstərir. Alimlər, alkoqollu
içkilərə meyilli insanlarda vaksinlərin zəif effekt göstərməsini məhz
bu xüsusiyyətlər baxımından izah
edirlər.

A LL A H R Ə H M Ə T E LƏ S İ N

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi ASCO-nun İctimaiyyətlə əlaqələr
departamentinin əməkdaşı Asif Quliyevə
atasının
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi “Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi
Zavodu direktorunun müavini - Gəmi tikintisi bölməsinin rəisi Mədət Şükürova
qardaşının
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
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“Sabah”ın “Səbail”lə oyununda qapılara qol vurulmayıb
Milli komandaların oyunları ilə
əlaqədar futbol üzrə
Azərbaycan Premyer
Liqasında yaranmış
fasilədən istifadə edən
klublarımız yoxlama
oyunları keçiriblər.
“Keşlə” “ASK Arena”da klubun əvəzedici
komandası ilə qarşılaşıb.

Oyun əsas komandanın 3:1 hesablı qələbəsi
ilə başa çatıb. Əvəzedicilərin heyətində Tunar
Mütəllimov
fərqlənib.
Əsas komandanın qollarını isə Rafael Məhərrəmli, Alvaro Tavares və
Silvio Junior vurublar.
“Neftçi” və “Qəbələ” klubları da yox-

lama matçında üz-üzə
gəliblər. “Neftçi”nin bazasında keçirilən oyunda
2:2 hesablı bərabərlik
qeydə alınıb. “Neftçi”dən
kapitan Emin Mahmudov
və braziliyalı müdafiəçisi
Rener de Souza fərqləniblər. “Qəbələ”nin hər
iki qolunu isə nigeriyalı
hücumçusu Ceyms Ade-

niyi vurub. “Neftçi”nin
yarımmüdafiəçisi Saman
Nəriman Cahan penaltini
dəqiq yerinə yetirə bilməyib.
“Sabah” və “Səbail”
də yoxlama oyununda
qüvvəsini sınayıb. Masazırdakı stadionda keçirilən oyunda qapılara qol
vurulmayıb.

Uşaqlarda yaddaş zəifliyi
Uşaqlarda yaddaş zəifliyinin
müxtəlif səbəbləri var. Səhhətdən
qaynaqlanan problemləri nəzərə
almasaq, qalan səbəblər o qədər də
qorxulu deyil. Ən əsas məsələ isə
irsi səbəblərlə əlaqədardır. Vaxtında
qoyulan diaqnoz və düzgün müalicə
həmin problemi aradan qaldıra bilər.
Hər uşaq konkret yuxu rejiminə
ehtiyac duyur. Nəzarətsiz yuxu isə
onlarda yaddaş zəifliyinə səbəb olur.
Valideynlər müntəzəm şəkildə izlənə
biləcək qrafik tərtib etməlidir. Əvvəllər bu çətin görünsə də, balacalar tədricən rejimlə yatmağa alışır. Yuxuya
getməmişdən əvvəl onlara süd içirmək, tərkibində kofein olan içkilərdən
uzaq tutmaq məsləhətdir.
Həkim-pediatr Təranə Göyüşövanın dediyinə görə, uşaq inkişafı,
xüsusilə erkən yaşlarda çox əhəmiyyətlidir. Bəzən uşaqlarda ciddi inkişaf
gerilikləri olduqda – məsələn, təhsildə
uğursuzluqla üzləşəndə, sosial ünsiyyətində azlıq olanda valideynlər bununla əlaqədar narahat olmağa başlayır. Halbuki həyatın ilk üç ilində uşaq
Alimlər tədqiqat apararaq
zeytun yağının uzunömürlülük
üçün ən yaxşı təbii vasitələrdən
biri olduğunu müəyyən ediblər.
Bu yağdan istifadə immun sistemini möhkəmləndirərək onu
mikroorqanizmlər, bakteriyalar
və ya viruslar tərəfindən edilən
daxili hücumlardan qoruyur.
Elmi mütəxəssislər bildiriblər
ki, bu, uzunömürlülüyün artmasına şərait yaradır.
“Science Direct” jurnalından
dərc olunan tədqiqatın nəticələrinə
görə, zeytun yağı xərçəngin əmələ
gəlməsi riskini azaldan, ürəyin
sağlamlığını dəstəkləyən, uzunömürlülüyü artıran ərzaqdır.
“MedikForum” xəbər verir ki,
tədqiqatın müəllifləri Aralıq dənizi
pəhrizi çərçivəsində istifadə edilən
bu yağın sağlamlığa və üzünömürPayız kiməsə romantik,
kiməsə gərgin təsir bağışlayan bir fəsildir. İlin bu
fəsli bəziləri üçün depressiya,
tənhalıq və gücün tükənmə
dövrüdür. Bəzən elə həmin
hisslərin təsiri nəticəsində
payız depressiyası yaranır.
Həkim və mütəxəssislərin
fikrincə, orqanizmdə vitamin
çatışmazlığı və az hərəkətli
həyat tərzi həmin psixoloji
vəziyyəti yaradır.
Fəsil dəyişikliyi zamanı ona
uyğunlaşmaqda çətinliklə üzləşənlər olur. Dəyişkən hava şəraiti bəzən onlarda həm psixoloji
fəsadlar, həm də xəstəliklərlə
müşahidə edilir. Psixoloqlar payız fəslində insanlarda həssaslaşma, depressiv hallar müşahidə edildiyini söyləyirlər. Bu isə
aktiv həyat tərzinə mənfi təsir
göstərir.
Bir qədər fiziki passivliyi
olanlar, oturaq iş şəraitində işləyənlər, daha çox intellektual
əmək sərf edənlərdə həmin hal
daha tez müşahidə olunur. Payız depressiyasına düşən insanlar daha çox həyəcanlı, yatmağa
meylli olur. Gecələr uzandıqca,
gündüzlər qısaldıqca onlar yatmağa daha çox meylli olurlar. Tez
oyanmaq, işə tez başlamaq onlarda həyəcan yaradır, hansısa işin
dalınca getməyə həvəsli olmur və
hər şeydən soyuyurlar.
Bundan başqa, hava dəyi-
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Ziyili aparmaq üsulları

inkişafına verilən dəstək digər illərdə
əhəmiyyətli nəticələr verir.
Televizor izləməyin beynin inkişafını ləngitdiyini nəzərə alaraq mavi
ekran qarşısında keçirilən vaxtı minimuma endirmək məsləhətdir, çünki
televizora çox baxan uşaqlar passivləşir, xarici aləmlə ünsiyyəti zəifləyir.
Amma bəzi cizgi filmləri və müxtəlif
proqramların beyni inkişaf etdirdiyini
də nəzərə almaq lazımdır.
Bəzi qidalar da uşaqların inkişafına və yaddaşının möhkəmlənməsinə müsbət təsir göstərir. Balıq,
yumurta, kələm, kök, ispanaq, soğan,
göbələk və turp kimi tərəvəzlər, alma,
armud, narıngi, limon, portağal kimi
meyvələr, süd məhsulları və balıq da
çox faydalıdır. Oyun və məşqlər də
yaddaşı gücləndirmək üçün yaxşı vasitədir.

Ziyil dəridə HPV
virusunun əmələ
gətirdiyi xoşxassəli
şişdir və dərinin bütün
nahiyələrində əmələ
gələ bilər, əvvəlcə nöqtə
boyda olur və tədricən
böyüyür. Ən çox 10-20
yaşarası təsadüf edilir
və həmin yaşda olanların 10 faizində ziyil
əmələ gəlir.
Virusun dərinin dərin təbəqələrinə keçməsi travmalar
nəticəsində mümkün olur. Ona
görə də ziyil əsasən təzyiqə məruz qalan və qaşınan yerlərdə
çıxır. Həddindən artıq manikür
və dırnaq yemək ziyilin əmələ
gəlməsini asanlaşdırır. Ayaq ziyilləri əsasən hamam və hovuzda yoluxur.
Ziyilin aparılması üçün
həkim və fitoterapevtlərin məsləhət gördüyü bir sıra üsulları
diqqətinizə çatdırırıq.
Böyük bir soğanın ortası oyularaq duz tökülür, duz

əriyəndən sonra həmin mayedən götürülərək gündə bir neçə
dəfə ziyilin üstünə sürtülür.
Yetişməmiş əncirdən çıxan
süd ziyilin üzərinə sürtülür,
cavan qoz ağacı yarpağı bişirilərək onun üzərinə bağlanır,
yaxud gicitkən yarpağı balla
qarışdırılaraq təpitmə qoyulur.
Əhəng sirkə ilə qarışdırılaraq ziyilə sürtülür və onu yandırıb aradan çıxarır.
Gündə 2-3 dəfə zəncirotu
və kartof, gecə yatmazdan əvvəl dəmrovotu şirəsi sürtülür.
Prosedur ziyil tam quruyub
düşənə qədər davam etdirilir.
Yatmazdan əvvəl 4-5 gün

Zeytun yağı uzunömürlülüyün
ən yaxşı vasitələrindən biri hesab edilir
lülüyə meyilliyini öyrəniblər.
Tədqiqatın aparıcı müəllifi Duq Maşek deyib: “Bir
çox tədqiqatlar göstərib ki,
Aralıq dənizi pəhrizi sağlamlığa xeyli fayda gətirə bilər.
Uzunömürlülüyün artırılması
da buraya aid edilir. Pəhrizin
əsas inqrediyenti zeytun yağıdır. Məhz bu təsirin başlıca
izahı da zeytun yağı ola bilər.
Alimin sözlərinə görə,
güclü yaxşılaşma effekti zeytun
yağının tərkibində olan yağın
növü ilə izah edilir. Onun əsasını
monodoymamış yağ turşuları, ilk
növbədə, olein turşusu təşkil edir.
Onlar kifayət qədər axıcılıq xassə-

sinə malikdirlər, lakin saxlananda
və yemək bişirilərkən istifadədə
az turşulaşırlar, günəbaxan yağının turşularını buna misal göstərmək olar. Uzun ömürlü heyvanlar
üzərində aparılan sınaqlar göstərib ki, onların hüceyrələrindəki

Bəzi adamlar fəsil dəyişikliyinə
çətinliklə uyğunlaşırlar

şikliyi də depressiyaya şərait
yaradır. Havalar sərinləşdikcə
müəyyən xəstəliklər meydana
gəlir. Xəstəliklərin depressiyası
payızda özünü göstərir. Həmçinin, yaşla əlaqədar depressiyaya
da düşmək olur. Ona görə də ilk
növbədə fiziki aktivliyi qorumaq
lazımdır. Hər gün hava şəraitindən asılı olmayaraq heç olmasa 1
saata qədər təmiz havada gəzmək
lazımdır.
Hamilə qadınlar, azyaşlı
uşaqlar və yaşı 50-dən yuxarı
olanlarda fəsil dəyişikliyi müəyyən əlamətlərlə özünü göstərir.
Beş-altı yaşlı uşaqları həmin
dövrdə fiziki və emosional yükdən azad etmək lazımdır. 11-14

Qəzetin təsisçisi:
“Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar
Cəmiyyəti

yaşlı uşaqlarda bədəndə hormonal dəyişiklik getdiyindən onları
fiziki cəhətdən yükləmək məsləhət görülmür. Həmin dövrdə
ən çox narahatlığı dərman qəbul
edən xəstələr keçirirlər. İqlim dəyişikliyi zamanı onlarda təzyiq
qalxmaları müşahidə edilir və onlar çox vaxt yanlış olaraq dərman
qəbulunu və miqdarını artırırlar.
Həmin xəstələrin həkimə üz tutmağı məsləhətdir, narahatlıq iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədardırsa,
sakitləşdirici dərmanların qəbul
edilməsi məsləhət görülür, çünki
fəslə uyğunlaşma birbaşa sinir
sistemi ilə əlaqədar olur. Təzyiq
oynaması da əsasən onlarda sinir
sisteminin təsiri ilə baş verir.

membranlarda məhz monodoymamış yağ turşuları üstünlük təşkil edir və
onların sayəsində qocalma
prosesində orqanlar daha
az zərər çəkir.
“Birinci sıxma zeytun
yağı uzunömürlülüyü artırmaya qadir olan bütöv
maddələr toplusuna malikdir, olein turşusu ilə yanaşı, bunlar beta-sitosterol, E
və K1 vitaminləri, hidroksitirozol,
oleokantal, eritrodioldur. Siçovullar üzərində sınaq aparıldığı zaman
onlara zeytun yağı verilərkən bu
gəmiricilər daha çox yaşayıblar”,
- deyə mütəxəssislər bu barədə fi-

yovşanın təzə dərilmiş yarpaqları və ya sürtgəcdən
keçirilmiş soğanla təpitmə
qoyulur.
Sulanmış ziyilə gündə
3-4 dəfə naşatır spirti və ya
qıtıqotu ilə çay sodası bərabər nisbətdə isladılaraq təpitmə qoyulur.
Ziyil ayaq pəncəsinin
altında olanda ləyəndə 5 litr
isti suyun üzərinə 2 xörək qaşığı çay sodası tökülür, ayaqlar
10 dəqiqə suyun içində saxlanır. Məhlulun soyumaması
üçün vaxtaşırı ləyənə qaynar su
əlavə edilir. Sonra buynuzlaşmış ziyil dabandaşı ilə sürtülür.
Daha sonra ziyilin üstünə 1 tikə
təzə mal əti qoyulur, isladılmış
kağız salfetlə bükülərək üstü
sellofanla örtülür, açılmaması
üçün yapışqanlı parça ilə bağlanır. Su ilə islanmaqdan qorunur
və 3 gün sonra açılır. Gigiyenik
qaydalara əməl etmək üçün antiseptik təsirə malik bitkilərlə
vanna qəbul edilir.

kirlərini bölüşüblər.
Mütəxəssislər hər gün iki
xörək qaşığı keyfiyyətli birinci
soyuq sıxma zeytun yağından qəbul etməyi məsləhət görürlər. Onlar təsdiqləyirlər ki, belə praktika
arteriyaların elastikliyini artırır,
damarlardakı yüklülüyü azaltmaqla ürək-damar xəstəlikləri riskini aşağı salır, həmçinin xərçəng
hüceyrələrinin inkişafının qarşısını alır.
Həkimlər bildirirlər ki, zeytun yağının tərkibində olan oleokantal və fitonutriyent iltihabı
azaldan ibuprofen effekti yaradır.
Bu da döş xərçəngi və onun yenidən əmələ gəlməsi riskini azaldır.
Həmçinin bu yağın tromb əmələ
gəlməsinin və trombositlərin
bir-biri ilə birləşməsinin qarşısını
alması aşkar edilib.

Vaxtaşırı orqanizmi təmizləmək
və hüceyrələrin yenilənməsini
sürətləndirmək lazımdır
Yaşadığımız
həyatda hər
gün yüzlərlə
kimyəvi maddənin təsirinə
məruz qalırıq.
Qəbul edilən
qidalardakı
konservant
və rəngləyici qatqılar,
havadakı
tüstü və zəhərli
qazlar, siqaret və spirtli içkilər
hüceyrələri zədələyir, müxtəlif
xəstəliklərə və vaxtından əvvəl
yaşlanmaya səbəb olur.
Ona görə də vaxtaşırı orqanizmi təmizləmək və hüceyrələrin
yenilənməsini sürətləndirmək lazımdır. Orqanizmin duz və yağlardan təmizlənlməsi, maddələr mübadiləsinin yaxşılaşdırılması, qan
damarlarının elastikliyinin artırılması, miokard infarktı və insult
riskini azaldılması, görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırılması cavanlaşmanın ən vacib elementləridir.
Həkim-fitoterapevt Elnur Eldaroğlu Tibet təbabətinə aid olan
reseptlərdən birini təqdim edir.
Həmin reseptə əsasən qabıqdan təmzilənmiş 200 qram sarım-
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saq taxta həvəngdəstədə əzilir, gil
və ya şüşə qaba yerləşdirilir, üzərinə 200 ml 70 faizli spirt əlavə
olunur, qabın ağzı kip bağlanır, 10
gün qaranlıq yerdə saxlanılır, sonra bez parçadan süzülür. Sarımsaq
cövhəri 50 ml südlə qəbul edilir.
Birinci gün səhər 1, günorta 2, axşam 3, ikinci gün səhər 4, günorta
5, axşam 6 damcı qəbul edilərək
5-ci gün qəbul edilən damcıların
miqdarı 15-ə çatır, 6-cı gün səhər
15 damcı, günorta 14, axşam 12
damcı qəbul edilməyə başlayır və
hər dəfə azaldılaraq 10-cu gün axşam bir damcı qəbul edilir.
Bundan sonra cövhər qurtarana qədər gündə 3 dəfə 25 damcı
qəbul edilir. Müalicə kursu 5 ildən
bir təkrar oluna bilər.

Şəhadətnamə: 275
Tiraj: 2000
Sifariş: 2511

