
Partiyamızın VI qurultayından üç 
il ötür. Bu illər ölkəmiz üçün, bölgəmiz 
üçün həlledici illər olmuşdur. Üç il ərzin-
də ölkə həyatında bir çox önəmli hadisələr 
baş vermişdir. Təbii ki, onların arasında 
ən önəmlisi ərazi bütövlüyümüzün bərpa 
edilməsi, Vətən müharibəsində parlaq 
Qələbənin qazanılmasıdır. Azərbaycan öz 
ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, tarixi ədaləti 
bərpa etdi, işğalçıları əzəli torpaqlarımız-
dan qovdu və beləliklə, tarixi ədalət bərpa 
olundu. Bizim şanlı Qələbəmiz qürur 
mənbəyimizdir. Bu gün bizim Qələbəmiz 
dünyanın aparıcı ölkələrinin aparıcı ali 
məktəblərində öyrənilir. Azərbaycan xalqı 
birlik, həmrəylik göstərdi. Azərbaycan 
Ordusu rəşadət, qəhrəmanlıq, peşəkarlıq 
göstərdi. Bütün xalqımız bir yumruq kimi 
birləşib, düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurub 
öz tarixi torpaqlarını işğalçılardan azad 
etmişdir. Biz bu tarixi missiyanı yerinə 
yetirdik.

Mən son 17 il ərzində münaqişə ilə bağ-
lı bütün çıxışlarımda deyirdim ki, heç vaxt 
Azərbaycan xalqı bu işğalla barışmayacaq. 
Heç vaxt Azərbaycan imkan verməyəcək 
ki, tarixi, əzəli torpaqlarında ikinci erməni 
dövləti yaradılsın. Heç vaxt bizi tam qane 
etməyən razılaşma ilə barışmayacağıq və 
müharibədən əvvəl müxtəlif çıxışlarda, mü-
sahibələrdə deyirdim ki, bizə hansısa yarım-
çıq sülh müqaviləsi lazım deyil. Biz ərazi 
bütövlüyümüzü tam bərpa etməliyik. Biz 
tarixi ədaləti tam bərpa etməliyik. Çünki ya-
rımçıq razılaşma bizim xalqımızın maraq-
larına cavab vermirdi, tarixi ədalətə cavab 
vermirdi. Yarımçıq razılaşma istər-istəməz 
gələcəkdə müharibə risklərini artıra bilər-
di. Bizə isə tam, mütləq qələbə lazım idi. 
Biz bu mütləq qələbəni qazandıq, düşməni 
darmadağın etdik, düşmən ordusunu məhv 
etdik və istədiyimizə nail olduq.

Ötən son 3 il ərzində prezident və par-
lament seçkiləri keçirilmişdir. Prezident 

və parlament seçkilərinin 
ölkəmizin müasir həyatında 
xüsusi yeri vardır. Xüsusilə 
nəzərə alsaq ki, prezident 
və parlament seçkilərində 
ölkəmizdə gedən islahatlar 
daha bir mərhələyə qədəm 
qoydu və bu gün Azərbay-
can genişmiqyaslı islahat-
lar aparan ölkədir. Biz gün-
dəlik həyatda, ölkəmizin 
iqtisadi göstəricilərində, 
sosial sahədə əldə edilmiş 
nailiyyətlərdə görürük ki, 
bu islahatların çox böyük 
əhəmiyyəti var. Eyni za-
manda, ictimai-siyasi iqli-
min sağlamlaşdırılmasında 
da bizim təşəbbüslərimi-
zin, islahatlarımızın böyük 
rolu vardır.

Prezident seçkilərin-
dən sonra bəyan etdiyim 
proqram icra olunur və biz 
ardıcıllıqla öz hədəfləri-
mizə çatırıq. Prezident seçkilərindən sonra 
mən ərazi bütövlüyümüzün bərpasını qar-
şıya birinci dərəcəli vəzifə kimi qoymuş-
dum və biz buna nail olduq. Eyni zamanda, 
siyasi, iqtisadi, sosial və başqa sahələrdə, 
o cümlədən xoşagəlməz hallara qarşı mü-
barizədə də qarşımıza açıq-aydın hədəflər 
qoyuldu. Biz ardıcıllıqla və məqsədyönlü 
şəkildə bu hədəflərə çatırıq.

Bu gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 
VII qurultayının keçirilməsinin zərurəti 
məhz bu səbəblərdən doğur. Yeni bir və-
ziyyət yaranmışdır, bu vəziyyəti biz ya-
ratmışıq. Biz reallıqları yaradan ölkəyik. 
Bundan əvvəlki dövrlərdə də bizim təşəb-
büslərimizlə reallaşan bir çox layihələr böl-
gəyə yenilik gətirdi, əməkdaşlığın yeni for-
matlarını şərtləndirdi. Bizim uğurlu enerji 
siyasətimiz, nəqliyyat siyasətimiz nəinki 

enerji və nəqliyyat dəhlizlərinin yaranma-
sına gətirib çıxardı, eyni zamanda, bölgədə 
və geniş mənada Avrasiya məkanında yeni 
əməkdaşlıq formatlarını yaratdı. Bu gün bu 
layihələr ətrafında birləşən və bu layihələri 
bizimlə bərabər icra edən ölkələrin sayı art-
maqdadır. Bu, istər-istəməz həmin ölkələr 
arasında, hətta əvvəlki dövrlərdə bir-biri ilə 
o qədər isti münasibətləri olmayan ölkələr 
arasında da əməkdaşlığı labüd edir. Ona 
görə son vaxtlar bizim siyasətimizlə bağ-
lı dünyada gedən düzgün təhlillər və bi-
zim fəaliyyətimizə verilən yüksək qiymət 
həqiqəti tam əks etdirir. İkinci Qarabağ 
müharibəsinin nəticələri də bölgə üçün yeni 
reallıqlar yaratmışdır. Bölgədə yeni əmək-
daşlıq imkanları yaranmışdır. Uzunmüddətli 
sülhün təmin edilməsi üçün çox önəmli şərt-
lər yaradılmışdır və eyni zamanda, ölkəmiz-

də də yeni dövrə qədəm qoymaq üçün yeni 
imkanlar yaranıb.

Biz bütün işləri ardıcıllıqla edirik və 
əgər son 17 illik tariximizə nəzər salsaq 
görərik ki, qarşıya hədəflər qoyulurdu, hə-
dəflər düzgün müəyyən edilirdi, biz bu hə-
dəflərə çatırdıq və ondan sonra qarşımıza 
yeni hədəfləri qoyurduq. Beləliklə, həm si-
yasi, həm iqtisadi sahədə dayanıqlı inkişafı 
təmin etdik, beynəlxalq aləmdə Azərbayca-
nı çox böyük nüfuza və hörmətə malik olan 
ölkəyə çevirdik və əsas məsələmizi - ərazi 
bütövlüyümüzün bərpasını təmin etdik.

İlham ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının  

Prezidenti
(2021-ci il martın 5-də Yeni Azərbay-

can Partiyasının VII qurultayındakı nitqin-
dən) 

“Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyi” QSC-nin 
(ASCO) Xəzər Dəniz 
Neft Donanmasının  
“Atamoğlan Kəri-
mov”   kran gəmisi 
təmir edilib.

“Bibiheybət” 
Gəmi Təmiri Zavo-
dunda aparılan təmir 
müddətində gəminin baş mühərrikləri 
sazlanıb. 
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BU SAYIMIZDA

“Atamoğlan Kərimov” gəmisi təmir olunub

Nazirlər Kabinetinin 
“Azərbaycanda yeni 
koronavirus xəstəliyinin 
yayılmasının qarşısının 
alınmasına dair fəaliy-
yət planı”nın icrasını 
təmin etmək məqsədi 
ilə “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 

(ASCO) profilaktik tədbirləri davam 
etdirir.

Profilaktik tədbirlər davam etdirilir

Səh. 6

Səh. 7

Xəzərdən keçən beynəlxalq yükdaşıma marşrutları 
ASCO-nun nəqliyyat donanmasının tranzit 
yükdaşımalarında əhəmiyyətini daha da artırır

Martın 17-də Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2021-
ci il 11 fevral tarixli sərəncamına 
əsasən yaradılmış “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə 
Şurasının ilk iclası keçirilib.

Səh. 2

Qayğıya daha yaxşı işləməklə cavab verməliyik 
163 yaşlı Azərbaycan 

Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 
zəngin tarixi ilə həmişə fəxr 
etmişik, taleyimizi ASCO ilə 
bağladığımıza görə heç vaxt 
peşmançılıq keçirməmişik. 

Səh. 3

Türkiyənin İstanbul 
şəhərində Transxəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyat 
Marşrutunun (TBNM) 
inkişafına dair İşçi Qru-
punun iclası keçirilib.

Toplantıda dəhlizin rəqabət qabiliyyətinin 
daha da artırılmasına xüsusi diqqət yetirilib

Səh. 4

Siyasi və iqtisadi sahədə dayanıqlı inkişafın təmin olunması beynəlxalq 
aləmdə Azərbaycanı çox böyük nüfuza və hörmətə malik olan ölkəyə çevirib

ASCO-da çalışan Vətən müharibəsi 
iştirakçıları onlara göstərilən 
diqqət və qayğıdan məmnundurlar

Novruz bayramı 
ərəfəsində “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin (ASCO) Dəniz 
Nəqliyyatı Donanması, 
“Zığ” Gəmi Təmiri və 
Tikintisi Zavodu, “ASCO 
Nəqliyyat” MMC, “ASCO 
Mühafizə” MMC, İste-
salat Xidmətləri İdarə-
sindən olan müharibə 
iştirakçıları, həmçinin bu strukturlarda 
çalışan və övladı şəhidlik zirvəsinə yük-
sələn valideynlərlə görüş keçirilib.

Səh. 5

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının ilk iclası keçirilib

Azərbaycan 44 gün ərzində 
parlaq qələbə qazanaraq Ermənis-
tanı məğlub etdi, işğala son qoydu. 
Bu 44 günün hər günü bizim şanlı 
tariximizdir. Hər gün Azərbaycan 
Ordusu irəli gedirdi, hər gün yeni 
şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr, yük-
səkliklər azad edilirdi. Azərbaycan 
əsgəri, Azərbaycan zabiti bir amalla 
vuruşurdu ki, bu işğala son qoyul-
sun, bu haqsızlığa son qoyulsun, 
ədalət zəfər çalsın, tarixi ədalət 
zəfər çalsın və buna nail olduq.

AZƏRTAC xəbər verir ki, “İl-
ham Əliyev. İnkişaf - məqsədimiz-
dir” çoxcildliyinin “Qələbə kitabı” 
adlanan nəşrində yer alan bu fikirləri 
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüv-
vələrin Müzəffər Ali Baş Komanda-
nı 2020-ci il dekabrın 10-da Bakının 
Azadlıq meydanında Vətən mühari-
bəsində Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər 
paradında çıxışı zamanı söyləyib.

Çoxcildliyin növbəti kitabında-
kı materiallar 2020-ci ilin noyabrın 
8-dən dekabrın 21-dək olan dövrü 
əhatə edir. Azərbaycan xalqı və rəşa-
dətli ordumuz Prezident İlham Əli-
yevin rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən 
müharibəsində müasir tariximizin ən 
şanlı səhifəsini yazdı. Otuz il davam 
edən işğala son qoyuldu, ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü bərpa edildi. Bu-
nunla da Azərbaycan bölgədə yeni 
reallıqlar yaratdı. “İlham Əliyev. İnkişaf - 
məqsədimizdir” çoxcildliyinin 108-ci cildi 
olan “Qələbə kitabı” bu şanlı Zəfər tarixi 
barədə qiymətli, mötəbər mənbədir.

Kitab Prezident, Müzəffər Ali Baş Ko-
mandan İlham Əliyevin ötən il noyabrın 
8-də Şəhidlər xiyabanından xalqa müraciəti 
ilə açılır. Xalqımıza Şuşanın işğaldan azad 
edilməsi müjdəsini verən dövlətimizin baş-
çısı öz hisslərini belə ifadə edib: “Böyük 
fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, 
Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi! Şuşa bi-

zimdir! Qarabağ bizimdir! Bu münasibətlə 
bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik 
edirəm. Bütün şuşalıları ürəkdən təbrik 
edirəm.

İyirmi səkkiz il yarım işğal altında olan 
Şuşa azad edildi! Şuşa indi azaddır! Biz 
Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu tarixi Qələbəni 
döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci il no-
yabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi qala-
caqdır. Bu tarix əbədi yaşayacaq. Bu, bizim 
şanlı Qələbəmizin, zəfərimizin günüdür!”.

Şuşanın azad edildiyi gün – 8 noyabr 
Prezidentin Sərəncamı ilə Zəfər Günü 

elan edilib. Kitabdakı materiallar 
sırasında yer alan bu Sərəncamla 
xalqımızın qüdrətinin və milli qüru-
rumuzun təntənəsinə çevrilən, döv-
lətimizin nüfuzu və gələcək inkişafı 
baxımından müstəsna əhəmiyyət 
kəsb edən bu misilsiz qələbə əbə-
diləşdirilib.

Noyabrın 9-da “BBC News”a 
müsahibə verən dövlətimizin baş-
çısı Ermənistanın işğalçı siyasətini 
dərin məntiqə söykənən fikirlər, 
təkzibolunmaz dəlillər, tarixi fakt-
lar əsasında bir daha ifşa etdi. Bu 
müsahibənin mətni də 108-ci kitaba 
daxil olunub.

“Qələbə kitabı”nda, həmçi-
nin Ermənistanın kapitulyasiyasını 
təsdiqləyən 2020-ci il 10 noyabr 
tarixli üçtərəfli Bəyanat, habelə 
bununla bağlı Prezident İlham Əli-
yevin xalqa müraciətinin mətni ilə 
tanış olmaq mümkündür. Düşmənin 
təslim olduğu barədə xəbəri xalqa 
çatdıran dövlətimizin başçısı deyib: 
“Bu qələbə düşməni məcbur etdi 
ki, Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayon-
larını bizə siyasi yolla qaytarsın. 
Amma burada Ermənistan tərəfinin 
xoş niyyətini axtarmaq yersizdir. 
Onlarda xoş niyyət deyilən anlayış 
bütövlükdə yoxdur. Sadəcə olaraq, 
məcbur oldu. Çünki bilirdi ki, bu 
sənədə imza atmasa, özümüz alaca-

ğıq bu torpaqları. Hər kəs bunu bilirdi. Mən 
demişdim ki, qan tökmək istəmirəm, mü-
haribəni dayandırmalıyıq, rədd olun bizim 
torpaqlarımızdan! Belə də oldu”.

Dövlətimizin başçısı xalqa müraciətin-
də onu da vurğulayıb ki, bu, bütün Azər-
baycan xalqının qələbəsidir. Azərbaycan nə 
qədər böyük, nə qədər vətənpərvər, dəmir 
iradəyə malik bir xalq olduğunu bir daha 
göstərdi: “30 ilin əziyyəti, 30 ilin ümidsiz-
liyi, 30 ilin əzabları xalqımızı sındırmadı, 
iradəmizə heç bir mənfi təsir göstərmədi. 

Əksinə, biz daha da bütövləşdik, daha da 
mətinləşdik, daha da gücləndik, özümüzü 
topladıq, dedik ki, artıq yetər, biz bu işğala 
dözməyəcəyik”.

Kitaba Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tay-
yib Ərdoğanın Bakıda keçirilən Zəfər para-
dında çıxışının mətni, qardaş ölkə liderinin 
Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində im-
zalanan sənədlərə dair informasiya, iki döv-
lətin başçılarının mətbuata birgə bəyanatları 
daxil edilib.

Nəşrdə Azərbaycan Prezidentinin Tür-
kiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğ-
lu, milli müdafiə naziri Hulusi Akar, Milli 
Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Hakan Fidan, 
Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu, 
xarici işlər naziri Sergey Lavrov, fövqəla-
də hallar naziri Yevgeni Ziniçev ilə görüş-
lərinə, İtaliya Deputatlar Palatasının sədr 
müavini Ettore Rosatonu, ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrlərini, Əfqanıstanın mil-
li təhlükəsizlik müşaviri Hamdullah Mohib 
və Prezident Administrasiyasının rəhbəri 
Məhəmməd Şakir Karqarı qəbul etməsinə 
dair materiallar da yer alıb.

“Qələbə kitabı”na, həmçinin üçtərəfli 
Bəyanata uyğun olaraq Ağdam, Kəlbəcər 
və Laçın rayonlarının Azərbaycana təhvil 
verilməsi ilə əlaqədar Prezidentin xalqa mü-
raciətlərinin mətnləri, dövlətimizin başçısı-
nın 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdə müalicə 
olunan hərbçilərlə görüşü, işğaldan azad 
olunmuş Füzuli, Cəbrayıl, Ağdam rayon-
larına tarixi səfərləri haqqında materiallar, 
rəsmi “Twitter” səhifəsində paylaşımları və 
digər materiallar daxil edilib.

Oxucular çoxcildliyin 108-ci kitabında 
Prezident İlham Əliyevin BMT Baş As-
sambleyasının COVID-19 ilə mübarizəyə 
həsr edilmiş xüsusi sessiyasında, MDB 
Dövlət Başçıları Şurasının iclasında çıxışla-
rının mətnləri ilə tanış ola bilərlər.

“Azərnəşr” tərəfindən buraxılan “Qələ-
bə kitabı”nın hazırlanmasında Azərbaycan 
Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏR-
TAC) materiallarından istifadə olunub.

ZƏfƏR TARİXİMİZ BARƏDƏ QİYMƏTLİ, MöTƏBƏR MƏnBƏ
“İLhAM ƏLİYEV. İnKİşAf - MƏQSƏDİMİZDİR” çOXCİLDLİYİnİn 

“QƏLƏBƏ KİTABI” çAPDAn çIXIB



Azərbaycan Respublikası-
nın Tranzit Yükdaşımalar üzrə 
Koordinasiya Şurasının 5-ci 
iclası keçirilib.

İqtisadiyyat Nazirliyindən  
bildirilib ki, videokonfrans for-
matında keçirilən tədbirdə iqtisa-
diyyat naziri, Koordinasiya Şu-
rasının sədri Mikayıl Cabbarov, 
Koordinasiya Şurasının üzvləri 
– Dövlət Gömrük Komitəsinin 
sədri Səfər Mehdiyev, nəqliyyat, 
rabitə və yüksək texnologiyalar 
nazirinin müavini Elmir Vəli-
zadə, ədliyyə nazirinin müavini 
Toğrul Musayev, xarici işlər naziri-
nin müavini Xələf Xələfov, “Azər-
baycan Dəmir Yolları” QSC-nin 
sədri Cavid Qurbanov, “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
sədri Rauf Vəliyev, SOCAR-ın vit-
se-prezidenti Elşad Nəsirov, “Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” 
QSC-nin baş direktoru Taleh Ziya-

dov, Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd 
Nəzarətinin rəisi Abbas Xəlilov, 
həmçinin dəvət olunan qismində 
Ələt azad iqtisadi zonasının səla-
hiyyətli qurumunun İdarə Heyətinin 
sədri Valeh Ələsgərov iştirak edib-
lər.

M.Cabbarov Prezident, Müzəf-
fər Ali Baş Komandan İlham Əli-
yevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Ordu-

muzun qələbəsini vurğulayıb. Vətən 
müharibəsində canından keçmiş şə-
hidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqə-
lik sükutla yad edilib.

Koronavirus pandemiyasının 
mənfi təsirlərindən danışan nazir 
dövlətimizin başçısının bu təsirlə-
rin minimallaşdırılması üçün çevik 
və zəruri qərarlar qəbul etdiyini 
diqqətə çatdırıb. Bildirilib ki, pan-

demiyanın iqtisadiyyatın 
bir çox sahələrinə mənfi 
təsir göstərməsinə bax-
mayaraq, tranzit sekto-
runda stabillik müşahidə 
olunub. Belə ki, 2020-ci 
ildə 8,2 milyon ton yük 
daşınıb və əvvəlki illə 
müqayisədə cəmi 0,3 faiz 
azalma qeydə alınıb. Qey-
ri-neft sektoru üzrə tranzit 
daşımalarda yüklərin həc-
mi son 6 ildə 3,5 dəfədən 
çox artaraq ötən il 3,5 
milyon ton təşkil edib. 

Daşımaların 83 faizi dəmir yolu, 17 
faizi isə avtomobillə (TIR) həyata 
keçirilib. TIR-la tranzit daşımalar 
son 6 ildə “Şərq-Qərb” tranzit dəhli-
zi üzrə ildə orta hesabla 100 min ton 
artaraq keçən il 600 min tona çatıb. 
Dəmir yolu ilə daşımalarda ən çox 
artım “Şimal-Qərb” marşrutu üzrə 
müşahidə olunub. Bu dəhlizlə daşı-

malar son 6 ildə 4 dəfə artıb.
Koordinasiya Şurasının sədri 

ötən ilin iyununda keçirilən Şuranın 
4-cü iclasında qəbul edilmiş qərar-
ların icrası ilə bağlı işlərin üzvlər 
tərəfindən aidiyyəti üzrə sürətlən-
dirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb.

İclasda tranzit yükdaşımaları 
istiqamətində həyata keçirilən isla-
hatlar və tədbirlər barədə məlumat 
verilib, bu sahədə mövcud vəziyyət 
və səmərəliliyin artırılması, tarif 
və prosedurların təkmilləşdirilmə-
si, “Şimal-Cənub” və “Şərq-Qərb” 
tranzit dəhlizləri çərçivəsində Azər-
baycanın rolunun gücləndirilməsi, 
gömrük anbarları sisteminin yara-
dılması və sair məsələlər müzakirə 
olunub, Birləşmiş Tranzit Operato-
runun direktoru vəzifəsinə Tamerlan 
Vahabovun təyin edilməsi, Koordi-
nasiya Şurasının Katibliyinin işinin 
təşkili və digər məsələlərlə bağlı 
müvafiq qərarlar qəbul olunub.
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BMT-nin 
İnsan Hüquqları 
Şurasının 46-cı 
sessiyası çərçivə-
sində Qoşulmama 
Hərəkatının sədri 
qismində Azərbay-
canın təşəbbüsü 
ilə irəli sürülən 
“COVID-19 əley-
hinə peyvəndlərə 
bərabər, məqbul qiymətə, vax-
tında və universal əlçatanlığın 
təmin edilməsi” adlı qətnamə 
qəbul edilib.

Xarici İşlər Nazirliyinin 
Mətbuat xidməti idarəsindən  
bildirilib ki, qətnamə inkişaf 
etmiş və inkişaf etməkdə olan 
dövlətlər arasında COVID-19 
əleyhinə peyvəndlərin ədalətsiz 
və qeyri-bərabər bölüşdürülməsi 
məsələsinin insan hüquqlarından 
istifadəyə mənfi təsiri məsələsinə 
diqqəti çəkir və bunun pande-
miyanın tamamilə aradan qal-
dırılmasında, eləcə də BMT-nin 
Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyində 
nəzərdə tutulan məqsədlərə nail 
olunmasında başlıca əngəllərdən 
biri olduğunu vurğulayır. Pande-
miyanın aradan qaldırılmasında 
qlobal həmrəyliyin və çoxtərəfli 
əməkdaşlığın əhəmiyyətini xüsu-
si vurğulayan qətnamə bu xüsus-
da Qoşulmama Hərəkatının sədri 
qismində Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin təşəbbüsü ilə 
3-4 dekabr 2020-ci il tarixində 
keçirilmiş BMT Baş Assamble-
yasının COVID-19 pandemiya-
sına həsr olunan xüsusi sessiyası-
nın əhəmiyyətini qeyd edir.

Qətnamə BMT üzv dövlət-
lərinə və digər əlaqədar qurum-
lara (beynəlxalq təşkilatlar, özəl 
sektor təmsilçiləri, vətəndaş cə-
miyyəti üzvləri və s.) COVID-19 
əleyhinə peyvəndlərin bütün döv-
lətlər arasında ədalətli bölüşdü-
rülməsini təmin etmək istiqamə-
tində müvafiq tədbirlər görməyə 
çağırış edir. Eyni zamanda, pey-
vəndlərin ədalətli bölüşdürülmə-
sini dəstəkləmək məqsədilə yara-
dılmış beynəlxalq təşəbbüslərə, o 
cümlədən COVAX təşəbbüsünə 
dəstək ifadə edən qətnamə, bütün 
dövlətlərdən peyvəndlərin digər 

ölkələrə ixracı ilə bağlı mövcud 
olan lazımsız əngəlləri aradan 
qaldırmağa çağırır.

Qətnaməyə ümumilikdə 133 
dövlət həm-müəlliflik edib ki, bu 
da BMT-nin İnsan Hüquqları Şu-
rasında qəbul edilən qətnamələr 
üçün olduqca yüksək göstəri-
cidir. Həmmüəlliflər sırasında 
dünyanın fərqli regionlarında 
yerləşən, iqtisadi göstəriciləri 
kəskin fərqlənən və fərqli siya-
si qruplaşmalara məxsus olan 
ölkələr təmsil edilir. Qətnamənin 
ərsəyə gəlməsində konsensusa 
nail olunması üçün uzun müddət-
dir ki, Cenevrədə BMT-nin İnsan 
Hüquqları Şurası çərçivəsində 
danışıqlar aparılırdı.

Qeyd edək ki, qətnamə ölkə 
başçısının 1 fevral tarixində Azər-
baycan Televiziyasına verdiyi 
müsahibəsində Azərbaycanın Qo-
şulmama Hərəkatına sədrliyinin 
COVID-19 əleyhinə peyvəndlə-
rin dünya miqyasında ədalətsiz 
və qeyri-bərabər bölüşdürülmə-
sinə laqeyd qalmayacağı ilə bağlı 
ifadə etdiyi mövqeyə uyğun ola-
raq irəli sürülmüşdü və əldə edil-
miş nəticəyə əsasən demək olar 
ki, ölkə başçısının pandemiya ilə 
bağlı əvvəlki təşəbbüsləri kimi, 
bu təşəbbüs də qısa müddət ərzin-
də qlobal dəstək qazandı.

Məlumat üçün qeyd edək 
ki, ölkə başçısının təşəbbüsünə 
uyğun olaraq, qətnamədən əvvəl 
5 mart 2021-ci il tarixində Qo-
şulmama Hərəkatının Nyu-York 
şəhərində fəaliyyət göstərən 
Əlaqələndirmə Bürosu tərəfindən 
də müvafiq mövzuda Komünike 
qəbul edilib.

Azərbaycanın Qoşulmama 
Hərəkatına sədrliyi COVID-19 
pandemiyasına qarşı qlobal 
mübarizədə çoxtərəfli səylərin 
mərkəzində olmağa davam edir.

Son iki yüz ildə Azərbaycan ta-
rixinə bir çox şanlı səhifələrlə yanaşı, 
faciələr və soyqırımları, müsibətlərlə 
dolu səhifələr də yazılıb. Bu dəhşətli 
hadisələrdən biri 1918-ci ilin mart-ap-
rel aylarında yaşanmışdı. Sovet haki-
miyyəti dövründə təxminən 70 il xalqın 
qan yaddaşını silməyə aramsız cəhdlər 
göstərilsə də, bu, mümkün olmadı və 
nəhayət, həqiqət anı yetişdi.

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini 
bərpa etdikdən sonra xalqımızın tarixi 
keçmişinin obyektiv mənzərəsini ortaya 
qoymaq imkanı yarandı. İndi uzun illər 
gizli saxlanılan, üzərinə qadağa qoyul-
muş həqiqətlər bir-bir açılır. Ulu öndər 
Heydər Əliyevin “Azərbaycanlıların 
soyqırımı haqqında” 1998-ci il 26 mart 
tarixli Fərmanı ilə soyqırımı aktlarına si-
yasi-hüquqi qiymət verilməsi bu sahədə 
aparılan tədqiqatlara, həqiqətin üzə çıxa-
rılması istiqamətində səylərin artırılması-
na təkan verdi. Azərbaycan xalqına qarşı 
törədilmiş bütün soyqırımı faciələrini 
qeyd etmək məqsədilə 31 mart Azərbay-
canlıların Soyqırımı Günü elan edildi.

1918-ci ilin mart soyqırımları öz 
amansızlığına və miqyasına görə təkcə 
Azərbaycan tarixində deyil, bəşər tarixin-
də də ən qanlı faciələrdən biridir. Əllərinə 
düşən fürsətdən istifadə edən ermənilər 
uşaq, qoca, qadın demədən minlərlə 
insanı qılıncdan, süngüdən keçirdilər, 
diri-diri yandırdılar. Milli memarlıq in-
cilərini, məktəbləri, xəstəxanaları, məs-
cid və digər abidələri dağıtdılar. Bakının 
böyük bir hissəsini xarabalığa çevirdilər. 
Azərbaycanlıların soyqırımı təkcə Ba-
kıda deyil, Şamaxı, Quba qəzalarında, 
Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda, 
Lənkəranda, Gəncədə və digər bölgələr-
də xüsusi qəddarlıqla həyata keçirildi. Bu 
ərazilərdə dinc əhali kütləvi surətdə qətlə 
yetirildi, şəhər və kəndlər yandırıldı, mil-
li mədəniyyət abidələri dağıdılıb məhv 
edildi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ya-
randıqdan sonra Nazirlər Şurası 1918-ci 
il iyulun 15-də bu faciənin tədqiqi məqsə-
dilə Fövqəladə İstintaq Komissiyasının 
yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. 
Komissiya mart soyqırımını - ilkin mər-
hələdə Şamaxıdakı vəhşilikləri, İrəvan 

quberniyası ərazisində ermənilərin törət-
dikləri ağır cinayətləri araşdırdı. Dünya 
ictimaiyyətinə bu həqiqətləri çatdırmaq 
üçün Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində xü-
susi qurum yaradıldı. Martın 31-i Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən 
ümummilli matəm günü elan olundu. Bu-
nunla da azərbaycanlılara qarşı yürüdülən 
soyqırımı və bir əsrdən artıq davam edən 
torpaqlarımızın işğalı proseslərinə tarix-
də ilk dəfə siyasi qiymət verməyə cəhd 
göstərildi. Lakin Cümhuriyyətin süqutu 
bu sahədə başlanmış işi yarımçıq qoydu.

Ermənilərin azərbaycanlılara qar-
şı soyqırımları XX əsrin sonlarında bir 
daha təkrarlandı. 1992-ci ilin fevralında 
ermənilər Xocalı şəhərinin əhalisinə mis-
li görünməyən divan tutdu. Bu qanlı faciə 
minlərlə azərbaycanlının məhv edilməsi, 
əsir alınması, şəhərin yerlə-yeksan edil-
məsi ilə nəticələndi. Millətçi-separatçı 
ermənilərin Dağlıq Qarabağda başladığı 
avantürist hərəkətin nəticəsi olaraq bu 
gün bir milyondan artıq soydaşımız öz 
doğma yurd-yuvalarından didərgin salı-
nıb. Ərazimizin 20 faizinin erməni silahlı 
qüvvələri tərəfindən işğalı zamanı min-
lərlə vətəndaşımız şəhid olub. Ulu öndər 
Heydər Əliyev həmin tarixi Fərmanında 
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşü-
nülmüş, planlı surətdə həyata keçirdiyi 
soyqırımı siyasətinin ayrı-ayrı mərhələlə-
ri diqqətə çatdırılır. Qeyd olunur ki, Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi 
Azərbaycan Respublikası bu gün onun 
axıra qədər həyata keçirə bilmədiyi qə-
rarların məntiqi davamı olaraq soyqırımı 
hadisələrinə siyasi qiymət vermək borcu-
nu tarixin hökmü kimi qəbul edir.

Tarixin səhifələri vərəqləndikcə ye-
ni-yeni faktlar, erməni vəhşiliyinin tü-
kürpədən səhnələri üzə çıxır. Son vaxtlar 
məlumatların dəqiqləşdirilməsi istiqamə-
tində axtarışlar genişləndirilir. Təkzibo-
lunmaz arxiv sənədləri, soyqırımlarını 
təsdiqləyən çoxsaylı dəlil-sübutlar aşkar-
lanır.

Məsələn, Şamaxıda 1918-ci ilin 
mart-aprel aylarında öldürülənlərin sa-

yına gəlincə, bəzi məlumatlarda bu rəqə-
min 7 min, bəzilərində 8-12 min, hətta 40 
min olduğu göstərilir. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti hökuməti tərəfindən yara-
dılan Fövqəladə İstintaq Komissiyasının 
sənədlərində 1918-ci ilin mart-aprel ay-
larında Şamaxı qəzasında azərbaycanlılar 
yaşayan 58 kəndə ermənilərin hücumu 
zamanı 3632 kişinin, 1771 qadının, 956 
uşağın vəhşicəsinə öldürüldüyü qeyd 
olunurdu. Lakin ekspertlərin digər arxiv 
sənədləri əsasında apardıqları hesablama-
lara görə, Şamaxı qəzasının 53 kəndində 
8027 azərbaycanlı qətlə yetirilib. Onlar-
dan 4190 nəfəri kişi, 2560 nəfəri qadın, 
1277 nəfəri uşaq olub. Digər bir mənbədə 
isə Şamaxının 72 kəndində ermənilərin 
7 min nəfəri, o cümlədən 1653 qadın və 
965 uşağı öldürdüyü bildirilir. Fövqəladə 
İstintaq Komissiyası tərəfindən həmin 
dövrdə Şamaxı qəzasındakı 120 kəndin 
86-sının erməni təcavüzünə məruz qal-
dığı təsdiqlənib. Komissiya öz işini da-
yandırdığından digər 34 kənd haqqında 
məlumat toplamaq mümkün olmayıb.

Şamaxıda 1918-ci ilin mart-aprel ay-
larında öldürülənlərin sayının dəqiqləşdi-
rilməsi ilə bağlı ötən əsrin 90-cı illərin-
dən etibarən yerli tədqiqatçılar da bir sıra 
araşdırmalar aparıblar. Onların tədqiqatı 

nəticəsində (yüz nəfərə yaxın şahiddən 
toplanan xatirə və məlumatlar) müəyyən 
edilib ki, erməni cinayətkarları - S.Şaum-
yan, S.Lalayev, Z.Arestisyan, T.Əmirov 
və A.Əmiryan qardaşlarının rəhbərliyi 
ilə Şamaxı şəhərində təqribən 14-16 min, 
onun 40 kənd və obasında 6-8 min nəfər 
qətlə yetirilib. Şamaxı qəzasından didər-
gin düşənlərin sayı isə 18 min nəfərdən 
çox olub.

N.Nərimanov Şamaxı qırğını 
haqqında belə yazırdı: “T.Əmirovun və 
S.Lalayevin əvvəllər Bakıda olan silahlı 
dəstələri yaşına və cinsinə məhəl qoy-
madan bütün azərbaycanlıları öldürdülər. 
Onlar hələ dünyada görünməmiş bir ci-
nayət törətdilər, uşaqları süngü və qılınc-
dan keçirir, adamları məscidə toplayıb 
kerosin töküb yandırırdılar. Mənim üçün 
aydın oldu ki, Bakıda sovet hakimiyyəti 
daşnaklardan asılıdır. Bu da aydındır ki, 
erməni bandaları tərəfindən azərbaycan-
lı əhaliyə edilən bu qədər zülmdən sonra 
Azərbaycan proletariatının sovet haki-
miyyətindən üz döndərməyə, öz burjua-
ziyasının hamiliyi altına keçərək, ondan 
və Türkiyədən kömək gözləməyə haqqı 
var idi”.

Həmin dəhşətli günlərin şahidi ol-
muş alman A.Y.Kluqe qeyd edirdi ki, 

ermənilər müsəlman (azərbaycanlı) 
məhəllələrinə soxularaq hər kəsi öldürür, 
qılıncla parçalayır, süngü ilə dəlmə-deşik 
edirdilər. Qırğından bir neçə gün sonra 
bir çuxurdan çıxarılan 87 azərbaycanlı 
cəsədinin qulaqları, burunları kəsilmiş, 
qarınları yırtılmış, cinsiyyət orqanları 
doğranmışdı. Ermənilər uşaqlara acıma-
dıqları kimi, yaşlılara da rəhm etməmiş-
dilər.

M.Ə.Rəsulzadə A.Y.Kluqeyə istinad-
la yazırdı: “Kluqenin, digər əcnəbilərin o 
günlərin xatirəsi olmaq üzrə almış olduq-
ları və bu gün əllərdə mövcud olan foto-
lar çox faciəli mənzərələri əks etdirir. Bir 
yığın qızlı-erkəkli cocuq ölüləri üzərində 
qocaman çoban köpəkləri bu məsum yav-
ruları gəmirir... Çılpaq bir qadın yerə sə-
rilmiş, ölmüş... bu ölü vücudun qurumuş 
məməsini canlı bir yavru əmməkdədir...”.

Bakıda təkcə bir həftə ərzində 12 
mindən çox insan, əksəriyyətini dinc sa-
kinlər təşkil edən və əsas etibarilə müsəl-
man əhali vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdi. 
Bolşevik-daşnak dəstələri hətta azərbay-
canlılara həlak olmuş yaxınlarını dəfn 
etməyə icazə vermirdi. Onlar cəsədləri 
yanan binalara atır, quyulara, dənizə tö-
kürdülər. Bakıda Şaumyanın rəhbərlik 
etdiyi Bakı Sovetinin tam hakimiyyətinin 
bərqərar olması qurbanların dəqiq sayı-
nın hesablanmasına imkan vermədi. La-
kin İranın Bakıdakı konsulu Məhəmməd 
Səid-ol Vesarə Marağeyinin yazdığına 
görə, təkcə onun yaratdığı xüsusi komis-
siya tərəfindən Bakının küçə və həyətlə-
rindən 5000-dən çox müsəlmanın meyiti 
toplanmış və dəfn olunmuşdu. Menşevik-
lərin “Naş qolos” qəzeti həmin günləri 
belə təsvir edirdi: “Hər tərəf meyitlərlə 
doludur – yanıb kül olmuş, doğranmış, 
eybəcər hala salınmış meyitlər…”.

Britaniya briqada generalı R.Qor-
tonun Londona göndərdiyi 1918-ci il 8 
dekabr tarixli sənəddə 20 min, Fövqəla-
də İstintaq Komissiyasının sənədlərində 
30 min, Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin nəşr etdiyi kitabda isə 50 min-
dən çox müsəlmanın soyqırımına məruz 
qaldığı göstərilir. Yəqin ki, bu da son 
rəqəmlər deyil.

Paris Sülh konfransında Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin rəhbəri Ə.Topçu-

başov ABŞ Prezidenti V.Vilsona 1919-cu 
il 28 may tarixli müraciətində ona digər 
sənədlərlə yanaşı, Fövqəladə İstintaq 
Komissiyasının materiallarını da təqdim 
etmişdi. Bundan sonra obyektiv infor-
masiya toplamaq üçün Cənubi Qafqaza 
ABŞ nümayəndə heyətinin göndərilmə-
si məqsədəuyğun sayılmışdı. Həmin ilin 
yayında Bakıya göndərilən general Har-
bord hadisələr barədə obyektiv məlumat 
toplamaq üçün müxtəlif şəxslərlə görüş-
müşdü. Ümumiyyətlə, Bakıda fəaliyyət 
göstərən rus və erməni təşkilatları Fövqə-
ladə İstintaq Komissiyasının normal işinə 
maneələr törədir, təzyiq kampaniyaları 
təşkil edirdilər. Lakin bütün çətinliklərə 
baxmayaraq, komissiya qısa müddətdə 
çox böyük işlər görə bildi.

Tarix 74 il sonra yenidən təkrarlan-
dı. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən 
gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərində 
ermənilərin zaman-zaman törətdikləri 
qanlı qırğınların davamı olan daha bir 
dəhşətli soyqırımı baş verdi. Hücum za-
manı şəhərdəki 3 min nəfərdən 613-ü, o 
cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca 
xüsusi qəddarlıqla öldürüldü, 487 nəfər, 
o cümlədən 76 uşaq ağır yaralandı, 1275 
nəfər girov götürüldü və insanı alçaldan 
işgəncələrə məruz qaldı.

Xocalı haqqında həqiqətlərin dün-
yaya çatdırılması, bu faciənin xalqımıza 
qarşı soyqırımı aktı kimi tanınması üçün 
Azərbaycan dövləti bütün zəruri addım-
ları atır. Bu sahədə məqsədyönlü fəaliy-
yət ümummilli lider Heydər Əliyev Azər-
baycanda siyasi hakimiyyətə qayıdandan 
sonra başlanıb. Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə 
Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət 
verilib, fevralın 26-sı Xocalı Soyqırımı 
Günü elan edilib. 2008-ci ildə Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış “Xo-
calıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası 
bu istiqamətdə təbliğat işində xüsusi mər-
hələ təşkil edir. Faciə ilə əlaqədar dəhşətli 
faktlar bu kampaniya çərçivəsində geniş 
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılır, plane-
tin bütün guşələrində milyonlarla insan 
erməni millətçilərinin əsl simasına bələd 
olur, Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanı-
yan dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların 
sayı getdikcə artır. 

Martın 17-də 
Azərbaycan Res-
publikası Preziden-
tinin 2021-ci il 11 
fevral tarixli sərən-
camına əsasən 
yaradılmış “Azər-
baycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” Qapalı 
Səhmdar Cəmiy-
yətinin Müşahidə 
Şurasının ilk iclası 
keçirilib.

Müşahidə Şurasının sədri, ma-
liyyə naziri Samir Şərifovun sədrliyi 
ilə keçirilən iclasda Müşahidə Şura-
sının və Cəmiyyətin İdarə heyətinin 
üzvləri iştirak ediblər.

İlk olaraq Cəmiyyətin Müşahi-
də Şurasının sədri və üzvləri göstə-
rilən etimada görə dövlət başçısına 
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

S.Şərifov vurğulayıb ki, “Azər-
baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Mü-
şahidə Şurasının ilk iclasının ölkə 
başçısının bu günlərdə açılışını etdi-
yi səhmdar cəmiyyətin yeni binasın-
da baş tutması əlamətdar hadisədir. 
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçi-
liyi ölkəmizin ən qocaman şirkət-

lərindən biri kimi zəngin və şərəfli 
bir yol keçib. 160 ildən artıq zəngin 
təcrübəyə malik şirkət öz parlaq ta-
rixi boyunca hər bir mərhələdə milli 
iqtisadiyyatımızın inkişafına əhə-
miyyətli töhfələr verib. Cəmiyyətin 
fəaliyyət coğrafiyası təkcə Xəzər 
hövzəsi ilə məhdudlaşmır, dünyanın 
bir çox tanınmış ərazilərini, yükda-
şıma bazarlarını əhatə edir.

Azərbaycanın Avropa ilə Asiya 
arasında əlverişli coğrafi mövqeyi 
və Xəzərdən keçən beynəlxalq yük-
daşıma marşrutları hazırda Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin nəqliyyat do-
nanmasının tranzit yükdaşımaları-
nın həyata keçirilməsində xüsusi 
əhəmiyyətini daha da artırır. “Azər-
baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 

Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Xəzər 
dənizində irimiqyaslı neft və qaz 
layihələrinin və beynəlxalq yük da-
şınmalarının müvəffəqiyyətlə həya-
ta keçirilməsində, ölkəmizin rəqabət 
qabiliyyəti və tranzit potensialının 
gücləndirilməsində mühüm rola 
malikdir və Cəmiyyətin Xəzərdə 
özünün aparıcı mövqeyini qoruma-
sı üçün bundan sonra daha böyük 
əzmlə çalışılmalıdır.

Müşahidə Şurasının sədri xatır-
ladıb ki, ölkə başçısının rəhbərliyi 
ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı yeni is-
lahatlar mərhələsinə qədəm qoyub. 
Bu yeni mərhələdə ölkədə iri dövlət 
şirkətlərinin maliyyə-təsərrüfat fəa-
liyyətində dayanıqlılığın artırılması, 
onların gəlir və xərclərinə nəzarətin 

daha da gücləndirilməsi, paylarının 
nəzarət zərfi dövlətə məxsus hüquqi 
şəxslərin idarə olunmasının təkmil-
ləşdirilməsi qarşıda duran əsas çağı-
rışlardandır.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyə-
tinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilmə-
si və daha da inkişafına yönəldilmiş 
addımların atılması Müşahidə Şu-
rasının əsas vəzifəsidir. S.Şərifov 
əminliyini bildirib ki, Müşahidə 
Şurası QSC-nın idarə heyəti ilə 
əməkdaşlıq müstəvisində çalışaraq 
qabaqcıl təcrübə və müasir idarəet-
mə çərçivəsində Cəmiyyətin fəaliy-
yətində səmərəliliyi artırmaq, onun 
idarə edilməsini müasir korporativ 
idarəetmə standartları nəzərə alın-

maqla təkmilləşdirmək istiqamətin-
də fəaliyyət göstərəcəkdir.

İclasda Cəmiyyətin korporativ 
idarəetmə sisteminin prinsipləri, 
Müşahidə Şurasının funksiyası və 
səlahiyyətləri ilə bağlı Azərbaycan 
İnvestisiya Holdinqinin Baş icraçı 
direktorunun müavini Zaur Qurba-
novun, Cəmiyyətin fəaliyyəti üzrə 
aktual məsələlərlə bağlı isə “Azər-
baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri 
Rauf Vəliyevin təqdimatları din-
lənilib, Azərbaycan Prezidentinin 
Fərman və Sərəncamlarından irəli 
gələn vəzifələrin icrasının təmin 
edilməsi məqsədilə həyata keçirilə-
cək tədbirlərlə bağlı müzakirələr 
aparılıb.

Bəşər tarixində ən qanlı faciə

BMT-nin İnsan hüquqları şurasında 
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə COVID-19-la 
bağlı irəli sürülən qətnamə qəbul edilib

Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya şurasının 5-ci iclasında mühüm qərarlar qəbul olunub

Xəzərdən keçən beynəlxalq yükdaşıma marşrutları ASCO-nun nəqliyyat 
donanmasının tranzit yükdaşımalarında əhəmiyyətini daha da artırır

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının ilk iclası keçirilib



Azərbaycan Respublikasının 
İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili 
(ombudsman) Səbinə Əliyeva 31 mart 
- Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü 
ilə əlaqədar bəyanat yayıb.

Bəyanatda deyilir: “Erməni mil-
lətçilərinin xalqımıza qarşı tarixin 
müxtəlif mərhələlərində həyata ke-
çirdikləri etnik təmizləmə siyasətinin 
ən qanlı səhifələrindən biri də 1918-ci 
ilin mart-aprel aylarında azərbaycan-
lılara qarşı törədilən soyqırımı ha-
disələridir.

Bakı şəhərində və Bakı quberni-
yasının müxtəlif bölgələrində, eləcə 
də Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, 
Hacıqabul, Salyan, Kürdəmir və digər 
ərazilərdə erməni daşnaklarının və 
onların havadarlarının silahlı dəstələ-
ri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı 
törədilən soyqırımı nəticəsində on 
minlərlə dinc sakin məhz etnik və dini 
mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilmiş, 
yaşayış məntəqələri dağıdılmış, mədə-
niyyət abidələri, məscid və qəbiristan-
lıqlar yerlə-yeksan edilmişdir. Bir çox 
qədim binalar, o cümlədən Bakının ən 
gözəl memarlıq abidələrindən olan İs-
mailiyyə binası, “Açıq söz”, “Kaspi”, 
“Baku” qəzetlərinin redaksiyaları və 
ziyarətgahlar top atəşinə tutularaq da-
ğıdılmış, Təzəpir məscidinin minarələ-
ri ağır zədə almış, Şamaxıda qədim 
Cümə məscidi yandırılmışdır.

Bakı quberniyasında başlanan 
kütləvi qətllər və talanlar daha sonra 
Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda, 
İrəvanda, Göyçədə və digər bölgələrdə 
davam etdirilmişdir. On minlərlə azər-
baycanlı ermənilərin törətdikləri vəh-
şiliklərin qurbanı olmuşdur. Şamaxı 
qəzasının 110 kəndi, Quba qəzasının 

167 kəndi, Qarabağın 150-dən çox 
kəndi, Zəngəzur qəzasının 115 kəndi, 
Qars vilayətinin 98 kəndi dağıdılmış, 
yandırılmış və talan edilmiş, qadın, 
uşaq və yaşlılar da daxil olmaqla, dinc 
əhaliyə divan tutulmuşdur. Azərbayca-
nın tarixi torpaqlarına daxil olan İrəvan 
şəhərində və onun ətrafında 199 kənd 
yerlə-yeksan edilmiş, 132 min azərbay-
canlı amansızlıqla qətlə yetirilmişdir.

1998-ci il mart ayının 26-da 
ümummilli lider Heydər Əliyevin im-
zaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı 
haqqında” Fərman əsasında azərbay-
canlıların ermənilər tərəfindən soyqı-
rımına məruz qalmasına siyasi-hüquqi 
qiymət verilmişdir. Martın 31-i hər il 
“Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü” 
kimi qeyd olunur.

Son illər bu istiqamətdə aparılan 
araşdırmalar nəticəsində çoxlu say-
da yeni faktlar və sənədlər toplanmış, 
Quba şəhərində kütləvi məzarlıq aşkar 
edilmişdir. Həmin ərazidə yaradılan 
Quba Soyqırımı Memorial Kompleksi 
ermənilərin günahsız azərbaycanlılara 
qarşı vandalizm hərəkətlərini əyani sü-
butlarla özündə əks etdirir.

1918-ci ildə on minlərlə dinc insa-
nın kütləvi şəkildə etnik və dini mən-
subiyyətinə görə xüsusi amansızlıqla 
qətlə yetirilməsi, bu cinayət əməlinin 
öncədən planlaşdırılmış və mərhələli 
şəkildə həyata keçirilməsi, o cümlədən 
bu kimi cinayət əməllərinin Azərbay-
canın müxtəlif ərazilərində törədilməsi 
faktları məhz soyqırımı cinayəti kimi 
tövsif edilməlidir.

BMT Baş Məclisinin 1946-cı il 11 
dekabr tarixli 96 (I) saylı qətnaməsin-
də göstərilir ki, soyqırımı insan qrup-
larının yaşamaq hüququnu pozmaqla 

yanaşı, insanlığa qarşı ən ağır cinayət-
lərdəndir. BMT Baş Məclisinin 1948-ci 
il 9 dekabr tarixli qətnaməsi ilə qəbul 
edilmiş “Soyqırımı cinayətinin qar-
şısının alınması və cəzalandırılması 
haqqında” Konvensiyaya görə, qabaq-
cadan düşünülmüş qaydada, hər hansı 
milli, etnik, irqi, yaxud dini qrupun 
kütləvi şəkildə tam və ya qismən məhv 
edilməsi niyyəti ilə törədilmiş cinayət 
əməlləri soyqırımı aktıdır.

Təəssüf ki, 1918-ci ildəki azər-
baycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımı 
hadisələri beynəlxalq miqyasda hələ də 
öz siyasi-hüquqi qiymətini almamışdır.

Bir xalqa qarşı əsrlər boyu da-
vam edən nifrət siyasəti nəticəsində 
törədilən soyqırımı cinayətlərinə bey-

nəlxalq ictimaiyyətin biganə yanaşma-
sı, eləcə də cinayətkarların ədalət mü-
hakiməsinə cəlb edilməməsi cəzasızlıq 
sindromunun inkişafına, yeni bəşəri ci-
nayətlərin törədilməsinə, insan hüquq-
larının kütləvi pozuntularının geniş 
vüsət almasına gətirib çıxara bilər.

Biz dünya birliyini və beynəlxalq 
təşkilatları ikili standartlara yol ver-
mədən, beynəlxalq hüquq normaları 
və prinsiplərini rəhbər tutaraq, in-
sanlıq əleyhinə cinayət olan, 1918-ci 
ildə Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş 
soyqırımına səssiz qalmamağa, bu qatı 
cinayəti beynəlxalq səviyyədə soyqı-
rımı aktı kimi tanımağa, qətiyyətli və 
ədalətli mövqe nümayiş etdirməyə ça-
ğırırıq”.

Bəyanat BMT-nin Baş katibinə, 
BMT Təhlükəsizlik Şurasına, BMT-nin 
İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarına, 
BMT-nin Qaçqınlar üzrə ali komis-
sarına, BMT-nin İnsan Hüquqları Şu-
rasına, UNICEF-in, UNESCO-nun, 
Avropa İttifaqının, Avropa Şurasının, 
ATƏT-in rəhbərlərinə, Beynəlxalq və 
Avropa Ombudsmanlar institutlarına, 
Asiya Ombudsmanlar Assosiasiyasına, 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və bu 
quruma üzv dövlətlərin Ombudsman-
lar Assosiasiyasına, İslam Əməkdaş-
lıq Təşkilatının Müstəqil Daimi İnsan 
Hüquqları Komissiyasına, Avropa 
Uşaq Hüquqları Ombudsmanları Şə-
bəkəsinə, Beynəlxalq Sülh Bürosuna, 
müxtəlif ölkələrin ombudsmanlarına 
və milli insan hüquqları institutlarına, 
Azərbaycanın xarici ölkələrdəki və 
xarici ölkələrin respublikamızdakı sə-
firliklərinə, Azərbaycanın diaspor təş-
kilatlarına göndərilib.

Bu günlərdə “Evergreen” adlı 
gəminin Asiyadan Avropaya yük daşı-
yarkən Süveyş kanalında ilişib qalması 
dünya mətbuatının gündəminə çevrilib. 
Bu hadisə Şimal-Cənub Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizinin əhəmiyyətini daha 
da artırıb. Azərbaycan ərazisindən də 
keçən bu beynəlxalq mahiyyətə malik 
olan nəqliyyat dəhlizi Cənub-Şərqi 
Asiya ilə Qərbi Avropanı birləşdirir. Bu 
dəhlizdən yüklər daha tez, daha ucuz və 
daha təhlükəsiz daşınar.

Süveyş kanalında baş verən hadisəyə 
qayıdaraq qeyd etmək lazımdır ki, yük 
gəmisinin kanalın dayaz sularına ilişib 
qalması dünya iqtisadiyyatına 10 milyard 
dollar həcmində ziyan vurub. Bu barədə 
araşdırma aparan Almaniyanın “Allianz” 
sığorta şirkəti bəyan edib ki, gəminin ka-
nalda ilişib qalması keçidin tam bağlan-
masına səbəb olub və digər gəmilərin də 
yolunu bağlayıb. Asiyadan Avropaya də-
niz vasitəsilə yükdaşıma tam dayanıb ki, 

bu da yük sahibi olan ölkələrlə birlikdə 
dünya iqtisadiyyatına 10 milyard ziyan 
vurub. Nəzərə çatdırılıb ki, Süveyş kanalı 
bir neçə gün də bağlı qalarsa, bu rəqəm 
arta bilər.

Şirkətin mütəxəssisləri hesab edirlər 
ki, kanalın bağlı qalması davam edər-
sə, dünya ticarət dövriyyəsi 2 faiz aşağı 
düşəcək.

Avropaya neft daşıyan 15 milyon 
ton yanacaq yükü olan 10 tanker kanalın 
təmirini və “Evergreen” gəmisinin dartı-
laraq daha dərin sulara çəkilməsini göz-
ləyirlər. Bu isə heç də asan və tez başa 
gələn iş deyil. Mütəxəssislər bildirirlər ki, 
belə ağır gəmilərin dartılması və kanalın 
təmiri 1 ay vaxt apara bilər. Təsadüfi deyil 
ki, kanalın bağlanması dərhal dünya neft 
bazarına təsirini göstərdi və neftin qiymə-

ti birdən-birə 6 dollar yüksəldi.
Kanalın bərpasına bu sahədə ixtisas-

laşmış xilasedici şirkətlər cəlb olunub. 
İnsident dünya üzrə yükdaşımaların da 
qiymətinə təsir göstərib. Konteyner yükü 
daşıyan şirkətlər qiymətləri 2 dəfə artırıb-
lar.

Göründüyü kimi Süveyş kanalında 
baş verən texniki qəza bütün dünya iqti-
sadiyyatına və bazarına olduqca böyük 
mənfi təsir göstərib. Kanalda ilişən yük 
gəmisi Yaponiyanın dəniz nəqliyyatı üzrə 
ixtisaslaşmış “Shohei Kisen” şirkətinə 
məxsusdur və nəzərə çatdıraq ki, şirkətin 
maliyyə itkisi də heç də az olmayacaq.

“Evergreen” gəmisinin uzunluğu 
400, eni 59 metrdir. Üzərində 224 min 
ton yükü olan gəmi Çindən Hollandiya-
nın Rotterdam limanına üzürdü. Gəmi 

Yaponiya şirkətinə məxsus olsa da, İndo-
neziyanın yükdaşıma şirkətinə icarə veri-
lib. Deməli, gəmi Cənub-Şərqi Asiyadan 
yükləri Süveyş kanalı ilə Avropaya daşı-
yırdı.

Yüklərin Avropaya daşınması üçün 
alternativ Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəq-
liyyat Dəhlizi də mövcuddur. Lakin bu 
dəhlizin tam formalaşması üçün çox az 
iş qalıb. Qəzvin-Rəşt-Astara (İran)–As-
tara (Azərbaycan) dəmir yolu xətti hazır 
olduqda Asiyadan yüklənən gəmilər Hind 
okeanını üzüb keçərək Süveyş kanalı va-
sitəsilə deyil, İranın Oman dənizindəki 
Çabahar və Fars körfəzindəki Bəndər Ab-
bas limanları vasitəsilə Avropaya daşına 
bilər.

Yaponiyada daxil olmaqla, Çin, İn-
doneziya, Hindistan və digər iri iqtisadiy-

yata malik olan dövlətlərin limanlarından 
çıxan gəmilər Çabahar və Bəndər Abbas 
limanlarına daxil olaraq yükləri qatar-
lara boşaldacaq. Yük qatarları isə Qəz-
vin-Rəşt-Astara (İran)–Astara (Azərbay-
can) dəmir yolu xətti ilə Rusiya və Şərqi 
Avropaya çatdırılacaq. Mütəxəssislərin 
hesablamalarına görə, Asiyadan Avro-
paya yüklər Şimal-Cənub Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizi ilə daşınsa, 15 günə 
mənzil başına çatdırılacaq. Süveyş kana-
lı ilə yüklər Avropaya 1 ay müddətində 
çatdırılır. Eyni zamanda, nəqliyyat xərc-
ləri azalır və yüklərin təhlükəsizliyi təmin 
olunur.

Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliy-
yat Dəhlizinin əsas seqmenti olan Qəz-
vin-Rəşt-Astara (İran)–Astara (Azərbay-
can) dəmir yolunun Qəzvin-Rəşt hissəsi 

artıq 2 ildir ki, istismara verilib. Lakin 
yolun Rəşt-Astara hissəsində isə işlər da-
vam edir.

İran ilə Azərbaycan Süveyş kanalın-
da baş verən insidenti nəzərə alıb tez bir 
zamanda Rəşt-Astara dəmir yolu xəttini 
inşa edərək başa çatdırmalıdırlar.

Təsadüfi deyil ki, Hindistan Çabahar 
limanının yenidən qurulmasına bu günə 
kimi 200 milyon dollardan artıq sərmayə 
yatırıb. Liman iri yük gəmilərini qəbul et-
mək imkanındadır. Hazırda onun yükaşır-
ma imkanı ildə 8 milyon tondur.

Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq 
Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin Azər-
baycan üçün əhəmiyyətini qeyd etmək 
lazımdır. Azərbaycan tranzit məntəqəsinə 
çevrilməklə yanaşı, büdcəyə valyuta axı-
nına nail olacaq. Logistika mərkəzi ol-
maqla yanaşı, Azərbaycan həm də siyasi 
zəmanət də qazanacaq.

 
Rabil Kətanov
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163 yaşlı Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 
zəngin tarixi ilə həmişə fəxr 
etmişik, taleyimizi ASCO 
ilə bağladığımıza görə heç 
vaxt peşmançılıq keçirməmi-
şik.  Çünki burada çox şey 
ürəyimizcə olub. Xüsusi ilə 
son illər dövlətimizin başçısı 
cənab İlham Əliyevin diqqət 
və qayğısı sayəsində dəniz 
nəqliyyatında əsaslı dəyişik-
liklərə, köklü islahatlara və 
davamlı inkişafa nail olun-
masından sonsuz fərəh hissi 
keçirmişik. 

Amma ürəyimizcə ol-
mayan bir şey də var idi:  
ASCO-nun keçmiş inziba-
ti binası. Şəhərin mərkəzin-
də - Məməd Əmin Rəsulzadə 
küçəsi, 5 ünvanında yerləşsə də 
dövrün tələblərinə cavab ver-
mirdi. Ensiz dəhlizlər, əyri, dar, 
bəzi yerlərdə hətta təhlükəli 
pilləkənlər, darısqal, rütubətli, 
günəş işığı görməyən otaqlar... 
Hələ binanı müasir texnoloji 
sistemlərlə təchiz etməyin çə-
tinliklərini, səmərəli fəaliyyət 
üçün yaratdığı problemləri 
demirəm.  Bir sözlə, nə də-
nizçilərə yaraşırdı, nə də artıq 

müasir şirkət kimi beynəlxalaq 
standartlara uyğun fəaliyyət 
göstərən “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinə.

“Şad xəbər quş qanad-
lı olar” deyirlər. Və bir gün  
ASCO-nun Bayıl qəsəbəsin-
də pəncərələri dənizə açılacaq 
yeni inzibati binasının təmə-
linin qoyulduğunu eşitdik. O 
gündən günləri saymağa baş-
ladıq. Tikintinin gedişi ilə ma-
raqlananlar da, işdən sonra, 
istirahət və bayram günlərində 
yeni binanın üzü günəşə necə 
boy atdığını kənardan müşa-
hidə edənlər də az deyildi. İn-
şasına 2019-cu ildə başlanılan 
binanın tikinti işləri qısa müd-
dətdə, həm də yüksək keyfiy-
yətlə həyata keçirildi.

Bu il yazın ilk ayının ilk 
günündə Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin yeni inzi-
bati binasının açılışı sevincini 
yaşadıq. Tədbirin Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyevin xeyir-duası ilə 
baş tutması isə çoxminli də-
nizçilər kollektivinin sevincinə 
sevinc qatdı.  

ASCO-nun yeni binası 

indi müasir və memarlıq baxı-
mından paytaxtımızın göz ox-
şayan ən yaraşıqlı binaların-
dan biridir. Yanından etinasız 
keçmək mümkün deyil. Baxan 
deyir, bir də baxım. Binanın 
inşası zamanı həm eksteryerdə, 
həm də interyerdə dənizçilik 
rəmzlərindən məharətlə istifa-
də olunması onu daha baxımlı 
edib. Binada ən müasir işıqlan-
dırma sistemi, eyni zamanda, 
beynəlxalq standartlara cavab 
verən yanğın təhlükəsizliyi və 
mühəndis kommunikasiya sis-
temləri qurulub.  

İnsan resurslarının idarəe-

dilməsi departamenti sədrinin 
müavini Əyyam Əliyevin söz-
ləri ilə desək:“İndi hər səhər 
yeni inzibati binaya daxil olan-
da ixtiyarsız dilimizdən “Azər-
baycan Xəzər  Dəniz Gəmi-
çiliyi” QSC rəhbərliyinin, bu 
binanı ucaldanların ünvanına 
“Alqış! Min alqış” kəlməsi qo-
pur. Göz oxşayan binada əmək-
daşların yüksək səviyyədə ça-
lışmaları üçün hərtərəfli şərait 
yaradılıb. Biz də borclu qalma-
malı, bu qayğıya daha yaxşı iş-
ləməklə cavab verməliyik.”  

Düz sözə nə deyəsən?! 
Rasif  TAHİROV

Azərbaycanın işğaldan 
azad edilən ərazilərində 
bir sıra infrastruktur la-
yihələri həyata keçirilir. 
Belə layihələr arasında yol 
infrastrukturunun yenidən 
qurulması xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir.

İşğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə yolların yenidən 
qurulması işlərinə ilkin ola-
raq Tərtər rayonundan baş-
lanılıb. Azərbaycan Prezi-

dentinin tapşırığına əsasən, 
Tərtər şəhərindən Suqovuşa-
na, Suqovuşandan Talış kən-
dinədək yol yenidən qurulub. 
Bundan başqa Füzulidən Şu-
şaya və Göygölün Toğanalı 
kəndindən Murovdağ silsilə-
sini keçməklə Kəlbəcər-İstisu 
istiqamətində yeni avtomobil 
yollarının tikintisi həyata ke-
çirilir. Bərdə-Ağdam dəmir 
yolu xətti yenidən qurulur. 
Təməli Prezident İlham Əli-

yev tərəfindən qoyulmuş 
Horadiz-Ağbənd dəmir yolu 
xəttinin strateji əhəmiyyəti 
xüsusilə böyükdür. Belə ki, 
bu nəqliyyat infrastrukturu 
Azərbaycan vətəndaşları-
nın azad olunmuş torpaqlara 
gediş-gəlişinin təminatında 
əhəmiyyətli rol oynamaq-
la yanaşı Azərbaycanın əsas 
hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar 
Respublikası arasında birbaşa 
dəmir yolu nəqliyyat əlaqəsi-

nin yaranmasına böyük töhfə 
verəcək.

Bu günlərdə Prezident İl-
ham Əliyev daha bir əhəmiy-
yətli yolun - Füzuli-Hadrut 
avtomobil yolunun təməlini 
qoydu. Füzuli-Hadrut avto-
mobil yolu başlanğıcını “Zəfər 
yolu” adlandırılan Füzuli-Şuşa 
yolundan götürür və yeni inşa 
ediləcək Hadrut-Cəbrayıl-Şü-
kürbəyli avtomobil yoluna 
birləşir. Uzunluğu 13 kilometr 

olacaq bu yolda dörd hərəkət 
zolağı salınacaq, körpülər 
inşa ediləcək. Bu yolun inşası 
başa çatdıqdan sonra ətrafda-
kı şəhər və qəsəbələr müasir 
standratlara uyğun bərpa olun-
caq. Füzuli-Hadrut avtomobil 
yolu, eyni zamanda, bölgənin 
turizm imkanlarını da artıra-
caq.

Prezident İlham Əliyev 
Füzuli-Hadrut avtomobil yo-
lunun təməlqoyması zamanı 
bildirib ki, Bərdə-Ağdam yo-

lunun çəkilişi də yaxın gələ-
cəkdə icra ediləcəkdir. Bundan 
başqa Horadizdən Zəngilana 
qədər yol çəkiləcək.

Qeyd etdiyimiz və gələ-
cəkdə reallaşdırılacaq digər 
nəqliyyat infrastrukturu la-
yihələri işğaldan azad edilmiş 
ərazilərimizin bərpası, regi-
onun sosial-iqtisadi inkişafı 
üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. 
Müharibədən dörd ay keçmə-
sinə baxmayaraq, artıq böyük 

quruculuq işlərinə start verilib 
və bu işlərin təməli məhz yol 
infrastrukturu ilə qoyulub.

Xatırladaq ki, Azərbay-
can ordusunun 2016-cı il Ap-
rel döyüşlərindəki zəfərindən 
sonra dövlətimizin başçısının 
sərəncamlarına əsasən Cocuq 
Mərcanlı kəndi və Horadiz 
şəhərindən Cocuq Mərcanlıya 
gedən 9 kilometr uzunluğunda 
yol qısa bir zamanda yeni-
dən quruldu. O zaman Cocuq 
Mərcanlıya gedən yolun yeni-

dən qurulması Qarabağda ilk 
qələbə yolunun açılması, hə-
min yolla kənd əhalisinin ye-
nidən doğma yurda qayıtması 
Qarabağa qayıdışın başlanğıcı 
kimi dəyərləndirilmişdi. Məc-
buri köçkünlərin beş il əvvəl 
Cocuq Mərcanlıdan başlayan 
böyük qayıdışı tezliklə yeni 
inşa edilən yollarla işğaldan 
azad edilmiş bütün şəhər və 
kəndlərimizə gerçəkləşəcək-
dir.

Qayğıya daha yaxşı işləməklə cavab verməliyik  Dünya birliyi və beynəlxalq təşkilatlar 1918-ci ildə xalqımıza 
qarşı törədilmiş soyqırımına səssiz qalmamalıdır

Süveyş kanalındakı hadisə şimal-Cənub dəhlizinin əhəmiyyətini artırıb

Böyük Qayıdışı yaxınlaşdıran yollar 

İstanbul kanalının tikinti 
layihəsi təsdiqlənib. 

Layihənin həyata keçiril-
məsində əsas məqsəd İstan-
bulun iki qitəsini birləşdirən 
Bosfor boğazında təhlükəsiz 
və etibarlı su nəqliyyatını tə-
min etmək, eləcə də boğazdakı 
nəqliyyat sıxlığını aradan qal-
dırmaqdır.

Bu barədə Türkiyənin ət-
raf mühit və şəhərsalma naziri 

Murat Kurum bildirib.
Layihənin inşası is-

tiqamətində bundan son-
rakı addımların tezləş-
diriləcəyini deyən nazir 
bir an əvvəl kanalın is-
tanbulluların istifadəsinə 
verilməsi üçün bütün 
imkanların səfərbər olu-
nacağını qeyd edib.

Günel Məlikova

Yeni layihə Bosfor boğazında nəqliyyat 
sıxlığını da aradan qaldıracaq
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Nəqliyyat, Rabitə və Yük-
sək Texnologiyalar Nazirliyi 
yanında Dövlət Dəniz Agent-
liyi azərbaycanlı dənizçilərin 
şəxsiyyət sənədi və sertifikatla-
rının (diplomlarının) etibarlılıq 
müddətini 30 iyun 2021-ci il 
tarixinədək uzadıb. 

Səbəb dünyada hələ də davam 
edən koronavirus (COVID-19) 
pandemiyasıdır. Bununla bağlı 
Dövlət Dəniz Agentliyi tərəfindən 
aidiyyəti işlər görülüb və Bey-
nəlxalq Dəniz Təşkilatına, dövlət 
liman nəzarəti və bayraq nəzarətini 
həyata keçirən qurumlara, azərbay-
canlı dənizçilərə, gəmi sahiblərinə, 
gəmiçilik şirkətlərinə, həmçinin 
gəmiləri heyətlə komplektləşdirən 
agentliklərə və aidiyyəti şəxslərə 
bildiriş göndərilib.

Azərbaycan dənizçilərinin 
şəxsiyyət sənədi və “Dənizçilərin 
hazırlanmasına, onlara diplom ve-
rilməsinə və növbə çəkməyə dair 
beynəlxalq konvensiya”nın tələb-
lərinə uyğun olaraq verilən serti-
fikatların (diplomların) etibarlılıq 
müddətlərinin bitmə ehtimalı bəzi 

mühüm addımların atılması zə-
rurətini yaradıb.

Dövlət Dəniz Agentliyi Azər-
baycan Respublikası və xarici 
dövlət bayrağı altında üzən gə-
milərdə dənizçilərimizin çalışdı-
ğını nəzərə alaraq onların etibar-
lılıq müddəti bitmiş “Dənizçinin 
şəxsiyyət sənədi”nin və sertifikat-
larının (diplomlarının) etibarlılıq 
müddətini aşağıdakı tələblərə ri-
ayət olunmaqla 30 iyun 2021-ci il 
tarixinədək uzadır.

Gəmiləri heyətlə komplekt-
ləşdirən aidiyyəti agentliklər, gə-
miçilik şirkətləri və ya dənizçilər 
aşağıda qeyd olunan sənədlərlə 
birlikdə etibarlılıq müddətinin uza-
dılmasına dair müraciət formasını 
elektron şəkildə təqdim etməlidir:

– Gəmiləri heyətlə komplekt-
ləşdirən aidiyyəti agentliklər, gə-
miçilik şirkətləri və ya dənizçilər 
tərəfindən uzadılma səbəbinin 
əsaslandırılmasına dair məktub;

– Mövcud şərtlərə əsasən li-

man və ya miqrasiya qurumundan 
gəmini tərk edə bilməməsi barədə 
yazılı bəyanat və ya rəsmi bildiriş;

– Əmək müqaviləsinin surəti. 
Xatırladaq ki, dənizçilərin 

etibarlılıq müddəti bitmiş “Dəniz-
çinin şəxsiyyət sənədi”nin, serti-
fikatların (diplomların) etibarlılıq 
müddəti ilkin mərhələdə 1 iyul 
2020-ci il, 1 oktyabr 2020-ci il, 31 
dekabr 2020-ci il, daha sonra isə 
31 mart 2021-ci il tarixinədək uza-
dılmışdı.

Payız semestrinin imtahan 
sessiyasını başa vuran Azərbay-
can Dövlət Dəniz Akademiyasının 
4-cü kurs tələbələri hər il olduğu 
kimi, bu il də diplomqabağı təcrü-
bəni keçməyə başlayıblar. Amma 
ötən illərdən fərqli olaraq bu 
təcrübənin keçirilib-keçirilməyə-
cəyi sual altında idi. Artıq 1 ildən 
çoxdur ki, bütün dünyada davam 
edən COVID-19 pandemiyası ilə 
əlaqədar tətbiq edilən məhdudiy-
yətlərə görə builki təcrübənin baş 
tutmaması ehtimalı var idi. Qeyd 
edək ki, məhz bu məhdudiyyətlər 
üzündən keçən ilin diplomqabağı 
təcrübəsi yarımçıq qalmışdı.

Ölkəmizdə dəniz nəqliyya-
tı sahəsində aparıcı şirkət olan 
ASCO, həmişə olduğu kimi, bu 
dəfə də öz diqqət və qayğısını AD-
DA-nın tələbələrindən əskik etmə-
di. ASCO-nun sədri Rauf Vəliyevin 
birbaşa təşəbbüsü ilə tələbələrin 
təcrübə keçməsi üçün hər cür şərait 
yaradıldı.

Beləliklə, ADDA-nın 4-cü 
kursunda oxuyan “Dəniz naviqasi-
yası mühəndisliyi” ixtisasının 58, 
“Gəmi energetik qurğularının istis-
marı mühəndisliyi” ixtisasının 45, 
“Elektrik mühəndisliyi” ixtisasının 
36 tələbəsi ASCO-nun Xəzər Dəniz 
Neft Donanmasının gəmilərində 
diplomqabağı təcrübə keçəcəklər.

ADDA-nın “Gəmiqayırma və 
gəmi təmiri” ixtisasının son kur-
sunda oxuyan 36 tələbə isə Bakı 
Gəmiqayırma Zavodunda dip-
lomqabağı istehsalat təcrübəsində 
olacaq.  

Təcrübəyə başlamazdan öncə 
bütün tələbələr “Dənizçilər polik-
linikası”nda xüsusi tibbi müayinə-

dən keçiblər. Daha sonra onlardan 
koronavirus testi götürülüb və nə-
ticəsi neqativ çıxan tələbələr təcrü-
bəyə buraxılıblar.  

Tələbələrimizin təcrübə rəh-
bərləri Akademiyanın ixtisas ka-
fedralarının müəllimləri və gəmi 
kapitanının əmri ilə təyin olunmuş 
heyət üzvləridir.

Əvvəlki tədris illərində tələ-
bələr təcrübə zamanı öz ixtisas-
larına uyğun ümumi məlumat 
xarakterli praktiki biliklər topla-
yırdılarsa, dilpomqabağı təcrübədə 
4-cü kurslar Dənizçilərin Hazır-
lanması, Sertifikatlandırılması və 
Növbə Çəkmələri haqqında (DHS-

NÇ-78) Beynəlxalq Konvensiyanın 
tələblərinə müvafiq olaraq artıq tam 
sərbəst şəkildə növbəçəkməyə cəlb 
edilirlər.

Təcrübə bitdikdən sonra hər 
bir tələbə gəmidə olduğu müddətdə 
görülən işlər haqqında Beynəlxalq 
Konvensiyanın tələblərinə uyğun 
“Təcrübə jurnalı”nda apardığı 
qeydlər əsasında hesabat hazırlayır. 
İxtisas kafedralarının müəllimlərin-
dən ibarət komissiya tərəfindən he-
sabat dinlənilərək qiymətləndirilir 
və bu qiymət tələbənin Yekun Döv-
lət Attestasiyasına buraxılmasında 
əsas rol oynayır.

Musa ƏLİYEV

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçili-
yinin tarix salnaməsi 160 ildən artıq bir 
dövrü əhatə edir. Bu dövrdə Gəmiçili-
yin bir çox əməkdaşı öz fədakar əməyi, 
dərin biliyi və zəngin təcrübəsi ilə bu 
salnaməyə neçə-neçə parlaq səhifə 
yazıb.

Gəmiçiliyin taleyində əhəmiyyətli 
rolu olan, şərəfli həyat və fəaliyyəti ilə 
kollektivdə daim böyük ehtiramla xatır-
lanan Şəxsiyyətlərdən biri – Azərbaycan 
Respublikasının Əməkdar mühəndisi, 
Əməkdar ixtiraçısı və səmərələşdiricisi, 
coğrafiya elmləri doktoru Balarza Məm-
mədov haqqında söz açacağıq. Qəhrəma-
nımızın  110 illiyidir.

Balarza Məmmədov 1911-ci il mar-
tın 23-də Bakının Biləcəri qəsəbəsində 
anadan olub. Altı yaşında olarkən atası 
haqq dünyasına qovuşub. Dörd uşağın 
dolanışığı və qayğısı bütün ağırlığı ilə 
anasının çiyinlərinə düşüb. Mərd qadın 
böyük çətinliklə də olsa, bu yükü çəkə 
bilib...

Qəsəbə məktəbində təhsilini başa 
vuran yeniyetmə Balarza Bakıda  İnşaat 
Texnikumuna daxil olub və elə ilk tədris 
ilində öz səy və bacarığı, biliyə yiyələn-
mək həvəsi ilə müəllimlərin diqqətini 
cəlb edib. Hidrotexniki qurğulara hədsiz 
maraq göstərən Balarzanı o vaxt tez-tez 
Bakı buxtasında görmək olardı. O, bura-
da körpülərin inşa edilməsinə baxır, Də-
nizkənarı bulvarın genişləndirilməsinə 
tamaşa edirdi. Belə işlərin icrası zamanı 
istifadə edilən üzən dirəkçaxanlar və tor-
paqqazanlar onun diqqətini çəkirdi.

Mühəndis olmaq istəyi ilə Xəzərə 
bağlılığını bir araya gətirmək qərarın-
da qəti olan gənc 1932-ci ildə texniku-
mu bitirərək Leninqradın Su Nəqliyyatı 
Mühəndisləri İnstitutuna daxıl olur. Ali 
təhsilli mütəxəssis kimi Bakıya dönən 
Balarza Məmmədov Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyinin strukturuna daxıl olan “Xəzər 
Dəniz Yolları” İdarəsinə mühəndis təyin 
edilir. Böyük həvəslə fəaliyyətə başlayan 
gənc çox çəkmir ki, burada dibdərinləş-
dirmə işlərinin bütün incəliklərinə bələd 
olur.

1939-cu ildə Balarza Məmmədov  
Sovet Ordusu sıralarına həqiqi hərbi xid-
mətə çağrılır və orduda olduğu zaman 

Böyük Vətən müharibəsi başlayır...
Atıcı alayın minomyotçusu olaraq 

B. Məmmədov düşmən hədəflərini dəqiq 
məhv etməklə, dəfələrlə öz döyüşçü yol-
daşlarının köməyinə çatır. Döyüşlərin 
birində alman faşistlərinin həmlələrini 
xüsusi uğurla dəf etdiyinə görə “Qırmızı 
Bayraq” ordeni ilə təltif olunur.

Ağır yaralandıqdan sonra ordu sıra-
larından tərxis edilən Balarza Məmmə-
dov Bakıya dönüb, müharibə dövrü üçün 
xarakterik olan mürəkkəb şəraitdə işə 
başlayır.

Qeyd etmək lazımdır ki, o vaxt Xəzər 
Sovet İttifaqının Avropa hissəsini Orta 
Asiya və İranla bağlayan əsas nəqliyyat 

qovşağı idi. Neft yataqlarına, qiymət-
li duz və pambıq rayonlarına yaxınlığı, 
Volqa ilə Xəzərə meşə materiallarının, 
sənaye avadanlıqlarının və kənd təsərrü-
fatı məhsullarının gətirilməsinin asanlı-
ğı  nəql baxımından onun əhəmiyyətini 
daha da artırırdı. Milyon tonlarla yük və 
təxliyyə edilmiş minlərlə insan gəmilə-
rin, təmir vasitələrinin, ixtisaslı kadrların 
kəskin çatışmadığı bir vaxtda daşınırdı. 
İstənilən hava şəraitində təhlükəli yüklə 
gecə-gündüz dənizə çıxan, 5-6 ay təmirə 
dayanmadan – elə səfər vaxtı zədə və 
nasazlıqları aradan qaldıran, müharibəyə 
getmiş dənizçilərin də işini görən, aman-
sız aviahəmlələrə məruz qalan və bütün 
bu çətinliklərə rəğmən öz səriştə, bacarıq 
və biliklərinin hesabına bir çox yenilik-
lərə imza atan dənizçilərə görə məsuliy-
yətin böyük bir qismi də  onların təhlükə-
siz üzmələrini təmin edən dəniz yolları 
mütəxəssislərinin üzərinə düşürdü. Məhz 
belə bir mürəkkəb zamanda B. Məmmə-
dov özünü, sözün əsl mənasında, yüksə-
kixtisaslı peşəkar kimi təsdiqləyir, çö-
zülməsi qeyri-mümkün  görünən bir çox 
məsələləri səmərələşdirici təklifləri ilə 
həll edir. İstedadlı mühəndisin səmərəli 
fəaliyyəti bu dəfə “Qırmızı Əmək Bayra-
ğı” ordeni ilə dəyərləndirilir. Əlbəttə ki, 

səmərələşdirici kimi daim yeniliyə can 
atan Balarza Məmmədovun təltiflərinin 
sayı da onun verdiyi təkliflər kimi artır.

Əsl peşəkar olan Balarza müəllimin 
işinə bəslədiyi həvəs, bağlılıq, şövq... 
burada hansı epitetdən istifadə etsəm, 
yerinə düşür – onun nüfuzunu sarsılmaz 
edir.

1953-cü ildə namizədlik dissertası-
yasını müdafiə edən Balarza müəllimi 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi rəisinin limanlar 
üzrə müavini təyin edirlər. 1957-ci ildə 
isə B. Məmmədov vaxtilə gənc mütəxəs-
sis kimi fəaliyyətə başladığı “Xəzər Də-
niz Yolları” İdarəsinin rəhbərliyini öz 
üzərinə götürür. 13 il ərzində bu qurumu 
uğurla idarə edən Balarza müəllimin  hə-
min dövrdə böyük iqtisadi səmərə verən 
iyirmiyədək ixtira və səmərələşdirici tək-
lifi olub.

1972-ci ildə B. Məmmədov doktor-
luq dissertasiyası müdafiə edib. Disserta-
siyanın mövzusu Xəzərdə naviqasiyanın 
uzadılması üçün mövcud problemlərin 
həllinə  və dəniz özüllərinin büzdan mü-
hafizəsinə həsr edilib. İstehsalatın tək-
milləşdirilməsinə və elmi tədqiqatlara  
vaxtının böyük bir hissəsini sərf edən 
Balarza müəllim eyni uğurla pedaqo-
ji fəaliyyətlə də məşğul olub – Odessa 
Dəniz Donanması Mühəndisləri İnstitu-
tunun Bakı filialında dərs deyib. Gənc-
lərin əsl peşəkar, sözdə deyil, əməli işdə 
səriştə və bacarıq göstərməyə hazırlıqlı 
olmalarına çalışıb.

Balarza Məmmədovun Xəzərə vur-
ğunluğu onu özü kimi Xəzərsevərlərlə 

həmdost, həmfikir edib. Odessa Dəniz 
Donanması Mühəndisləri İnstitutunun 
Bakı filialının dekanı Ələsgər Hacıyev, 
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 
Coğrafiya İnstitutunun Xəzər bölmə-
sinə rəhbərlik edən professor Qasım Gül 
məhz belə şəxslərdən olublar.

Yubilyar haqqında yazmağa hazırla-
şarkən, təbii ki, mən onu tanıyan şəxslər-
dən də  Balarza müəllimi bir insan kimi 
xarakterizə etmələrini xahiş edirdim. 
Çox mədəni, həlim, təmkinli, ciddi, dərin 
bilikli, zəhmətkeş, təvazökar, əsl ziyalı, 
nurlu insan... Epitetlərə fikir verirsiniz? 
Mən Balarza müəllimin həmfikirləri 
barəda artıq yazmışam, onlar haqqında 
danışanlar da eyni sözlərdən istifadə edir 
və ən maraqlısı budur ki, hər üç Şəxsiyyət 
haqqında “nurlu insan” ifadəsini işlədir-
lər. Bu fədakarları unutmağa qoymayan 
məhz onların “nurlu” insan olmalarıdır, 
Vətənə, yurda, insanlığa və insaniyyətə 
böyük dəyər verərək işıqlı, hüzurlu ömür 
sürmələridir ki, biz bu gün də onları xa-
tırlayarkən sanki həmin SÖNMƏYƏN 
NURUN sehrinə düşürük.

...Xəzərin vurğunu Balarza Məm-
mədov çoxdan haqq dünyasına qovuşsa 
da, onun adını daşıyan gəmi bu gün də 
fəaliyyətdədir. Almaniyada istehsal olun-
muş “Mühəndis Balarza Məmmədov” 
gəmisinin heyəti Balarza müəllimin işi-
nin sadiq davamçısıdır.     

 
Sevda Abdullayeva,

İctimaiyyətlə əlaqələr departamen-
tinin aparıcı mütəxəssisi

Yeri görünən insan və ya işıqlı 
ömrün sönməyən nuru

Azərbaycan dənizçilərinin şəxsiyyət sənədi və 
sertifikatlarının etibarlılıq müddəti uzadılıb 

Gələcəyin dənizçilərinin diplomqabağı 
təcrübəsi üçün zəruri şərait yaradılıb

Türkiyənin İstanbul 
şəhərində Transxəzər Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Marşru-
tunun (TBNM) inkişafına 
dair İşçi Qrupunun iclası 
keçirilib.

İki günlük toplantıda TB-
NM-ə üzv dövlətlərin dənizçilik, 
dəmir yolu idarələri, liman və 
logistika şirkətlərinin nümayən-
dələri iştirak ediblər.

“Azərbaycan Xəzər Də-
niz Gəmiçiliyi” QSC (ASCO) 

sədrinin müavini Fərhad Quli-
yevin rəhbərliyi ilə keçən İşçi 
Qrupun iclasında “Transxəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyat Marşru-
tu” Beynəlxalq Assosiasiyası 
Hüquqi Şəxslər Birliyinin  2020-
ci il üzrə fəaliyyətinin yekun-
ları və  marşrut üzrə yaradılan 
rəqəmsal dəhlizlə bağlı reallaşdı-
rılan pilot layihənin nəticələrinə 
dair hesabat dinlənilib.

Bundan başqa, toplantıda 
Qazaxıstan Respublikası və digər 

ölkələrdə intellektual mülkiyyət 
hüququnun qorunması, TBNM 
üzrə 2021-ci il üçün daşınma 
həcminin, tarif şərtlərinin  və 
marketinq üzrə tədbirlər planının 
təsdiqlənməsi, marşrutun 2025-
ci ilədək inkişaf strategiyasının 
hazırlanması, Avropa İttifaqında 
fəaliyyətin genişləndirilməsi kimi 
məsələlər müzakirə olunub.

Müzakirələrdə Transxəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyat Marşru-
tunun potensialından səmərəli 

istifadə edilməsinin, bu marşruta 
yük axınının cəlb edilməsinin zə-
ruriliyi vurğulanıb. Bildirilib ki,  
marşrut üzrə daşımaların effek-
tivliyinin və qarşılıqlı əlaqələn-
dirmə işlərinin operativliyinin 
artırılması üçün böyük potensial 
mövcuddur.

Toplantıda dəhlizin rəqabət 
qabiliyyətinin daha da artırılma-
sı, yarana biləcək çətinliklərin 
aradan qaldırılması məsələləri də 
diqqət mərkəzində olub.

Toplantıda dəhlizin rəqabət qabiliyyətinin daha da 
artırılmasına xüsusi diqqət yetirilib

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
xətti çəkildikdən sonra Pekinin orta 
dəhlizindən Londona fasiləsiz nəq-
liyyat şəbəkəsi təmin edilib. Çin, Ru-
siya və Avropaya gedən qatarlarımız 
durmadan fəaliyyət göstərir. Burada 
həm Bakı-Tbilisi-Qars xətti, həm də 
Marmaray çox vacib bir funksiyaya 
xidmət edir.

Bu fikirləri Türkiyənin nəqliyyat 
və infrastruktur naziri Adil Karais-
mailoğlu ölkənin Kırıkkale vilayəti-
nin Balışeyh rayonunda sürətli qatar 

tikinti müəssisəsinə baxış keçirərkən 
deyib.

Yaxın günlərdə Ankara-Sivas 
sürətli qatar xəttinin istifadəyə ve-
riləcəyini deyən nazir bu istiqamətdə 
son sənaqların aparıldığını qeyd edib. 
Bildirib ki, pandemiya dövründə ilk 
üç ay istər quru, istəsə də hava nəqliy-
yatında tamamilə durğunluq yaşanıb. 
Sonradan normallaşma qaydaları ilə 
nəqliyyat sisteminin işə salınmasına 
baxmayaraq, sərnişin sayı yetərli qə-
dər deyil.

Bakı-Tbilisi-Qars çəkildikdən sonra Pekindən 
Londona fasiləsiz nəqliyyat şəbəkəsi təmin edilib

Süveyş kanalı-
nın bir həftəyə yaxın 
müddətdə bağlan-
masına səbəb olan 
“Evergreen” yük gə-
misi tədricən üzməyə 
başlayıb.

Nəhəng    gəmi-
də Çindən Niderlanda 
göndərilən 224 min ton 
quru yük olub. 

Misirin Süveyş 
Kanalı İdarəsi xəbər 
verir ki, saya oturmuş 
400 metr uzunluğun-
da və 59 metr enində  
olan gəmini yerindən 
tərpətmək mümkün 
olub və o, şimal istiqamətində 
hərəkət edib.

Hazırda yedək gəmiləri işi da-
vam etdirir. Bunun üçün əraziyə 
17 dartı qurğusu, o cümlədən Ni-
derlanddan gətirilmiş 285 ton yük 
çəkən “Alp Guard” qurğusu cəlb 
edilib. Bundan başqa, gəminin ətra-
fı və altından 27 min kubmetr həc-

mində qum təmizlənib.
Süveyş kanalının bağlanması 

Misirin Port-Səid limanında da gər-
ginlik yaradıb. Aralıq dənizindən 
Qırmızı dənizə yük daşıyan gəmilə-
rin 151 kilometr məsafədə tıxac ya-
ratdıqları bildirilib. 

Süveyş kanalının bağlanması 
nəticəsində qlobal neft bazarında 
qiymətlər 5 faizə yaxın bahalaşıb. 

CNN telekanalı məlumat verib ki, 
kanalda  100-dən çox gəmi keçid 
üçün növbə gözləyib. Süveyş ka-
nalı Avropa ilə Asiya arasında yük-
lərin tez çatdırılmasını təmin edən 
ən əlverişli marşrutdur və qlobal ti-
carətin 12 faizi onun vasitəsilə hə-
yata keçirilir. 2020-ci ildə Misirin 
Süveyş kanalı üzrə tranzit gəlirləri 
5,61 milyard dollar azalıb.

Süveyş kanalının bağlanmasına səbəb olan 
“Evergreen” yük gəmisi tədricən üzməyə başlayıb



“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin  (ASCO)  “Bibiheybət”  Gəmi Təmiri Zavo-
dunun rəhbər şəxsləri zavodun əməkdaşlarının 
Vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə yüksəl-
miş övladlarının məzarlarını ziyarət ediblər.

Ziyarət zamanı torpaqlarımızın azadlığı uğ-
runda canlarını qurban vermiş igid oğulların əziz 
xatirəsi ehtiramla yad olunub, məzarları üzərinə 
gül dəstələri düzülüb.

ASCO adından şəhid aillələrinə Novruz bay-
ramı sovqatları da təqdim olunub. Onlar göstə-
rilən diqqət və qayğıya görə ASCO-nun sədri 
Rauf Vəliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
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“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin (ASCO) nümayən-
dələri Novruz bayramı 
ərəfəsində  ASCO-nun 
himayəsində olan qaçqın 
və məcburi köçkün 
ailələrinin məskunlaşdığı 
qəsəbələrə baş çəkiblər.

Dənizçilər əslən Xo-
calı, Kəlbəcər, Laçın, Ağ-
dam, Şuşadan olan və Goranboy 

rayonunda müvəqqəti məskun-
laşan 779 qaçqın və məcburi 

köçkün ailəsinə bayram sov- 
qatı paylayıblar.

Bayram sovqatlarını 
qəbul edən sakinlər onlara 
hər zaman göstərilən yük-
sək qayğıya görə Azərbay-
can Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevə 
və ASCO-nun rəhbərliyinə 
minnətdarlıqlarını bildirib-
lər, bayram arzularını dilə 

gətiriblər.

Gəmi təmirçiləri şəhidlərin məzarlarını ziyarət ediblər

“SOCAR Turkey” Əliağa 
və Nəmrud körfəzində dəni-
zin mümkün çirklənməsinə 
qarşı mübarizə potensialını 
artıraraq bölgədə müdafiə 
səddi yaradıb. “SOCAR Tur-
key”in Emal və Neft-Kim-
ya bölməsinin sahilboyu 
strukturlarında yaratdığı 
Dənizin Çirklənməsinə qarşı 
Müdaxilə Mərkəzi və 24 
saat ərzində növbədə olan 

“Əliağa Responder” gəmisi 
sayəsində mümkün çirklən-
mə hallarının qarşısı dərhal 
aradan qaldırılır.

SOCAR-dan  bildirilib ki, 
Türkiyənin ən böyük birbaşa 
xarici investoru olan “SOCAR 
Turkey” strateji investisiyaları 
ilə ölkə iqtisadiyyatına dəyər 
qatmaqla yanaşı, davamlı olaraq 
ətraf mühit və sosial məsuliyyət 
layihələri həyata keçirir. Ətraf 
mühitin mühafizəsini, əməyin 
təhlükəsizliyini və insanla-
rın sağlamlığını daim diqqət 
mərkəzində saxlayan “SOCAR 
Turkey” Egey bölgəsinin inves-
tisiya və ticarət mərkəzi olan 
Əliağa körfəzində dənizin çirk-
lənməsinə qarşı etibarlı müdafiə 
səddi yaradıb. Bu istiqamətdə 
səfərbər olunan komandası və 
avadanlığı ilə ən yüksək poten-
siala malik “SOCAR Turkey” 
bölgədə hər hansı bir səbəbdən 
yarana biləcək çirklənmənin 
qarşısını dərhal almaq üçün 
“Əliağa Responder” gəmisini 
24 saat hazır vəziyyətdə saxla-
yır.

“SOCAR Turkey”in Baş 
icraçı direktorunun SETEM 
üzrə müşaviri Koray Koyuncu 
deyib: “İzmirin Əliağa bölgə-
sində çox böyük investisiyalara 
imza atan qrupumuz gələcək 
nəsillərə təmiz bir dünya qoy-
mağı hədəfləyərək fəaliyyətini 
davam etdirir. Bu çərçivədə də-
nizlərimizi qorumaq, mümkün 
çirklənmə hallarına qarşı təcili 
tədbirlər görmək üçün Əliağa-
da emal, neft-kimya və anbar 
sahələrində fəaliyyət göstərən 
şirkətlərimizin hamısına və 
sahilboyu qonşularımıza 7/24 
xidmət göstərmək potensialına 
malik peşəkar bir komandanı, 
eyni zamanda, müasir avadan-
lıqlarla təchiz olunmuş “Əliağa 
Responder” gəmisini daim ha-
zır vəziyyətdə saxlayırıq. Gəmi 
bölgədə meydana çıxa biləcək 
hər hansı bir problemə qarşı 
hər an köməyə hazır vəziyyət-
dədir”.

“Əliağa Responder” təcili 
müdaxilə gəmisinin saatda 40 
kubmetr neftyığma qabiliyyə-
tinə malik olduğunu qeyd edən 

K.Koyuncu əlavə edib: “35 
metr uzunluğunda olan gəmi 
həm də dənizdə neftin yayılma-
sına müdaxilə edə biləcək əlavə 
süpürmə qollarına malikdir. 
Gəminin daim növbədə olması 
mümkün dəniz çirklənmələri ilə 
mübarizədə bölgə üçün mühüm 
əhəmiyyət daşıyır”.

Qeyd edək ki, Türkiyədə 
tullantıların həcminə görə üç 
səviyyə müəyyən edilib. Birinci 
və ikinci səviyyələrə aid tullan-
tılar şirkətlər tərəfindən aradan 
qaldırılır. Üçüncü səviyyədə 
(çirklənmə həddi yuxarı olduq-
da) dövlət müdaxilə edir. Bu 
baxımdan “SOCAR Turkey” 
kimi dənizdə ticarət aparan və 
tullantı riski daşıyan şirkətlə-
rin hamısı həm daxili, həm də 
kənar vasitələr hesabına təcili 
müdaxilə xidməti yaradır. “SO-
CAR Turkey” Əliağada böyük 
investisiyalara malik olduğuna 
görə müvafiq risklərin daha ef-
fektli idarə olunması məqsədi 
ilə daimi icarəyə götürdüyü 
“Əliağa Responder” gəmisin-
dən istifadə edir.

ASCO diqqətə ehtiyacı olan 779 ailəni sevindirib

Novruz bayramı ərəfə-
sində “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
(ASCO) Dəniz Nəqliyyatı 
Donanması, “Zığ” Gəmi 
Təmiri və Tikintisi Zavo-
du, “ASCO Nəqliyyat” 
MMC, “ASCO Mühafizə” 
MMC, İstesalat Xidmətləri 
İdarəsindən olan müharibə 
iştirakçıları, həmçinin bu 
strukturlarda çalışan və 
övladı şəhidlik zirvəsinə 
yüksələn valideynlərlə 

görüş keçirilib.
ASCO-nun Sosial in-

kişaf və nəqliyyat şöbəsi 
və Azərbaycan Dəniz Nəq-
liyyatı İşçiləri Həmkarlar 
İttifaqı Respublika Komitə-
sinin təşkilatçılığı ilə baş 
tutan görüşdə əvvəlcə şə-
hidlərimizin əziz xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad edilib. 

Görüşdə diqqətə çatdı-
rılıb ki,   2020-ci il Azər-
baycanın tarixinə şanlı 
səhifə kimi yazıldı. Müd-

rik Prezidentimiz, Silahlı  
Qüvvələrin Müzəffər Ali 
Baş Komandanı İlham Əli-
yevin rəhbərliyi ilə aparılan 
44 günlük Vətən mühari-
bəsində xalqımızın 30 illik 
yurd həsrətinə son qoyul-
du. Rəşadətli Azərbaycan 
Ordusu düşmən tapdağında 
olan torpaqlarımızı işğal-
dan azad etməklə dünyaya 
bir daha sübut etdi ki, “Qa-
rabağ Azərbaycandır!”.

Görüşdə çıxış edən 

Vətən müharibəsi iştirak-
çıları da qeyd ediblər ki, 
Azərbaycan Ordusu 2020-ci 
ilin 27 sentyabrında başla-
yan Vətən  müharibəsində 
Silahlı Qüvvələrin Müzəffər 
Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə müa-
sir hərb tarixi üçün nümunə 
olan əsl qəhrəmanlıq dastanı 
yazdı.

Bununla yanaşı, şərəf-
li döyüş yollarından böyük 
fəxrlə danışan müharibə iş-

tirakçıları diqqət və qayğıya 
görə ASCO-nun sədri Rauf 
Vəliyevə təşəkkürlərini bil-
diriblər.

Sonda Azərbaycan ta-
rixinə qızıl hərflərlə ya-
zılmış Vətən müharibəsi 
iştirakçılarına və övladları 
Vətən uğrunda şəhidlik zir-
vəsinə yüksəlmiş dənizçi va-
lideynlərə “Təşəkkürnamə” 
təqdim olunub, onlara bay-
ram sovqatı verilib.

Rövşən Abdurəhmanov

ASCO-da çalışan Vətən müharibəsi iştirakçıları 
onlara göstərilən diqqət və qayğıdan məmnundurlar

Vətən müharibəsində 
iştirak etmiş əməkdaşlar 
daim “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin  (ASCO) rəhbərliyi-
nin diqqət mərkəzində 
saxlanılır.

ASCO-nun Sosial 
inkişaf və nəqliyyat şö-
bəsinin təşkilatçılığı ilə  
Novruz bayramı ərəfəsin-
də “Bibiheybət”  Gəmi 
Təmiri Zavodunun Vətən 
müharibəsində iştirak et-
miş əməkdaşları ilə  görüş 
keçirilib.

Əvvəlcə şəhidlərimi-
zin əziz xatirəsi bir dəqiqə-
lik sükutla yad edilib.  

“Bibiheybət”  Gəmi 
Təmiri Zavodunun direk-
toru Nəsib Qəhrəmanov 
bildirib ki,  Vətən müha-
ribəsində əldə olunmuş 
qələbə Prezident İlham 
Əliyevin həyata keçirdiyi 
güclü dövlət, güclü ordu 
strategiyasının nəticəsidir.  

Bu qələbə xalqın inamını 
özünə qaytardı. Bütün dünya 
gördü ki, Azərbaycan xalqı 
heç vaxt işğalla barışmaya-
caq və gec-tez öz məqsədinə 
çatacaq.

Görüşdə çıxış edən 
Vətən müharibəsi iştirakçı-
ları  Ramiz Qocayev, Tural 
Fətəliyev, Kənan Məmmə-
dov, Nəbi Hacıyev qürur 
hissi ilə şanlı döyüş yolların-
dan danışıblar, öz xatirələri-
ni bölüşüblər. Onlar diqqət 
və qayğıya görə ASCO-nun 
sədri Rauf Vəliyevə təşək-
kürlərini bildiriblər.

Sonda Azərbaycan ta-
rixinə qızıl hərflərlə yazılmış 
Vətən müharibəsi iştirakçı-
larına “Təşəkkürnamə” təq-
dim olunub, onlara bayram  
sovqatı verilib.

Rövşən Abdurəhmanov

“Bibiheybət” GTZ-nin Vətən müharibəsində 
iştirak etmiş əməkdaşları ilə görüş keçirilib

ASCO-nun Sosi-
al inkişaf və nəqliyyat 
şöbəsinin təşkilatçılığı ilə  
Novruz bayramı ərəfə-
sində Xəzər Dəniz Neft 
Donanmasının Vətən 
müharibəsində iştirak et-
miş əməkdaşları ilə görüş 
keçirilib.

Əvvəlcə şəhidlərimizin 
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sü-
kutla yad edilib. 

Görüşdə bildirilib ki, 
Vətən müharibəsində əldə 
olunmuş qələbə prezident 
İlham Əliyevin həyata ke-
çirdiyi güclü dövlət, güclü 
ordu strategiyasının nəti-
cəsidir.  Vətən müharibəsi 
insanların illər boyu vərdiş 
etdikləri həyat fəlsəfəsini 
dəyişdi, hər kəsə yeni hə-
yat gücü və enerjisi bəxş 
etdi.

Görüşdə çıxış edən 
Vətən müharibəsi iştirakçıla-
rı qürur hissi ilə şanlı döyüş 
yollarından danışıblar, öz 
xatirələrini bölüşüblər. On-
lar diqqət və qayğıya görə  
ASCO-nun sədri Rauf Vəli-
yevə təşəkkürlərini bildiriblər.

Sonda Azərbaycan ta-
rixinə qızıl hərflərlə yazılmış 
Vətən müharibəsi iştirakçı-
larına və övladları şəhidlik 
zirvəsinə yüksəlmiş dənizçi 
valideynlərə “Təşəkkür-
namə”lər təqdim olunub, 
bayram sovqatı verilib.

Qeyd edək ki, ASCO 
əməkdaşları Novruz bayramı 
ərəfəsində dənizdə növbədə 
olan gənc motorçu, Vətən 
müharibəsi qazisi Qabil Sa-
dıqovun Ucar rayonunda 
yaşayan ailəsini də ziyarət 
ediblər.

Xəzər Dəniz neft Donanmasının Vətən müharibəsində iştirak 
etmiş əməkdaşlarının döyüş yolu qürur doğurur 

“SOCAR Turkey” dənizin çirklənməsinə 
qarşı etibarlı müdafiə səddi yaradıb

Xəzər dənizinin 
Azərbaycan sektorunda 
yerləşən “Şəfəq-Asiman” 
blokunda qazılan kəşfiy-
yat quyusunda 7189 metr 
dərinlikdə kompleks  
tədqiqat işləri aparılıb və 
ilk qaz-kondensat ehtiyat-
ları aşkar edilib.

SOCAR-dan  bildirilib ki, 
bununla da yataqda Fasilə layı-
nın qazılması uğurla tamamla-
nıb. Eyni zamanda, yatağın eh-
tiyatlarını tam şəkildə müəyyən 
etmək məqsədilə strukturun tağı 
istiqamətində əlavə bir qiymət-
ləndirici yan lülənin qazılması 
üçün müvafiq texniki layihələn-
dirmə aparılacaq.

“Şəfəq-Asiman” blokunda 
kəşfiyyat işləri SOCAR və BP 
şirkətlərinin birgə layihəsi çər-
çivəsində həyata keçirilir. Ya-
taq üzrə hasilatın pay bölgüsü 
Sazişinin kəşfiyyat proqramına 
uyğun olaraq qazma əməliyyatı 
dənizin 623 metr dərinliyində 
BP şirkətinin operatorluğu ilə 
aparılmış və SOCAR-ın törəmə 
şirkəti olan “Caspian Drilling 
Company” tərəfindən Heydər 
Əliyev adına yarımdalma qaz-
ma qurğusu vasitəsilə yerinə 
yetirilib. Quyuda qazma işlə-
rinə ötən il yanvarın 11-də baş-
lanılıb.

Prezident İlham Əliyev de-
yib: “BP şirkəti ilə SOCAR-ın 
əməkdaşlıq tarixi 30 ilə yaxın 
bir dövrü əhatə edir. Bu dövr 

ərzində qlobal əhəmiyyətə ma-
lik bir çox layihələr həyata ke-
çirilib. Bu əməkdaşlığın məh-
sulu olan layihələrin sırasına 
“Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlar 
blokunun işlənməsi, Bakı-Tbi-
lisi-Ceyhan boru kəməri, “Şah-
dəniz”, Cənub Qaz Dəhlizi və 
ona aid olan Cənubi Qafqaz, 
TANAP və TAP boru kəmərləri 
kimi nəhəng layihələr daxildir. 
Hazırda BP-SOCAR əməkdaş-
lığı strateji xarakter daşıyır. BP 
Azərbaycanın neft-qaz sənaye-
sinin ən böyük xarici investo-
rudur.

Bu gün biz ənənəvi tərəfda-
şımız olan BP ilə bir neçə yeni 
layihə üzərində çalışırıq. Bun-
lardan biri də “Şəfəq-Asiman” 
perspektiv qaz strukturudur ki, 
burada artıq ilk quyunun qazıl-
ması müsbət nəticə ilə başa ça-
tıb. Xəzərin Azərbaycan sekto-
runda, dənizin dərin hissəsində 
yeni yataqda ilk qaz-kondensat 
təzahürü bizim təsdiq edilmiş 
karbohidrogen ehtiyatlarımızın 
artmasına və nəticə etibarı ilə 
ölkəmizin və bir çox ölkələrin 
enerji təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsinə dəyərli töfhə verə-
cək. Ölkəmizin təsdiq edilmiş 

təbii qaz ehtiyatları Cə-
nub Qaz Dəhlizi və onun 
son həlqəsi olan TAP 
boru kəməri üçün də 
əlavə resurs mənbəyi ola 
bilər.

Bu uğur münasibə-
tilə Azərbaycan xalqını, 

Azərbaycan neftçilərini, BP 
və SOCAR şirkətlərini təbrik 
edirəm”.

Xatırladaq ki, “Şəfəq- 
Asiman” yatağı Bakıdan 125 
kilometr cənub-şərqdə yerləşir. 
Blok 1100 kvadratkilometr əra-
zini əhatə edir. Burada dənizin 
dərinliyi 650-800 metr təşkil 
etməkdədir. “Şəfəq-Asiman” 
strukturu 1961-ci ildə aparıl-
mış seysmik kəşfiyyat vasitə-
silə aşkar olunub. 2010-cu il 
oktyabrın 7-də SOCAR və BP 
şirkətləri arasında “Xəzər də-
nizinin Azərbaycan sektorunda 
Şəfəq-Asiman dəniz blokunun 
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasila-
tın pay bölgüsü” haqqında saziş 
imzalanıb. Sazişin müddəti 30 
il, tərəflərin hər birinin iştirak 
payı 50 faiz müəyyən edilib. Sa-
zişə əsasən, BP şirkəti 2012-ci 
ildə “Şəfəq-Asiman” blokunda 
3D seysmik ölçü işlərini yerinə 
yetirib. Əldə edilmiş məlumat-
ların emalı və interpretasiyası 
əsasında tərəfdaşlar strukturda 
qazılacaq ilk kəşfiyyat quyusu-
nun yerini müəyyənləşdirib və 
2020-ci ildə quyunun qazılma-
sına başlanılıb.

“şəfəq-Asiman” yatağında ilk 
qaz-kondensat ehtiyatları aşkarlanıb



“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin (ASCO) 
Xəzər Dəniz Neft Do-
nanmasının  “Atamoğ-
lan Kərimov”   kran 
gəmisi təmir edilib.

“Bibiheybət” Gəmi 
Təmiri Zavodunda apa-
rılan təmir müddətində 

gəminin baş mühərriklə-
ri sazlanıb. Nasoslarda, 
boru sistemlərində, bal-
last-qurutma sistemlərinin 
idarəetmə klapanlarında, 
xilasedici qayıqlarda, 
mexanizm və elektrik ava-
danlıqlarının avtomatik 
idarəetmə sistemlərində 
cari təmir işləri görülüb.

Gəmi tərsanəyə qaldı-
rılıb, sualtı hissə və suüstü 
hissə təmizlənərək rəng-
lənib. Gövdənin sualtı və 
suüstü hissəsində zədələn-
miş sahələr dəyişdirilib. 
Bundan başqa, gəminin 
hərəkət-sükan komplek-
si, dib-yan armaturları, 
protektor qurğuları təmir 

olunub.
Təmirdən sonra “Ata-

moğlan Kərimov”  kran 
gəmisi dəniz sınağına 
çıxarılıb. Sınaq işləri 
uğurla başa çatıb və gəmi 
istismara qaytarılıb.

Turab 
MƏMMƏDOV
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22 mart  Ümumdünya Su və ya 
Su Resursları Gününün keçirilməsi 
haqqında ilk təklif 1992-ci ilin iyununda 
Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərində 
BMT-nin Ətraf Mühitin Mühafizəsi və 
İnkişafı Konfransında (UNCED) irəli 
sürülüb. BMT-nin Baş Assambleyasının 
1993-cü il 22 fevral tarixli qərarına 
əsasən isə qeyd olunmağa başlanılıb.

Bu il Ümumdünya Su Günü "Suyu 
qiymətləndirmək" devizi ilə qeyd olundu. 
Bu günün keçirilməsində məqsəd hər bir 
kəsin vaxtlı-vaxtında və lazımi miqdarda 
təmiz su ilə təmin edilməsi və su eko-
sistemlərinin mühafizəsində hamını fəal 
olmağa çağırmaqdır. Həmin məqsədlə 
dünyanın müxtəlif yerlərində beynəlxalq, 
milli və yerli səviyyələrdə su resursların-
dan səmərəli istifadə sahəsində müxtəlif 
proqramlar həyata keçirilir.

Dünyadakı bütün canlıların orqaniz-
mi müəyyən miqdarda sudan ibarətdir. 
İnsanın vücudunun hər yerində - qanda, 
sümükdə, əzələdə, daxili orqanlarda və 
s. az və ya çox miqdarda su olur. İnsan 
orqanizminin 60-70 faizi sudan ibarətdir. 
Normal şəraitdə sağlam insanın orqaniz-
mindən müxtəlif yollarla, gün ərzində 2-3 
litr su xaric olunur. Yaşamaq üçün orqa-
nizmə elə o qədər də suyun daxil olması 
lazımdır. Məhz bu səbəbdəndir ki, insan 
susuz uzun müddət yaşamaq iqtidarında 
deyil.

Su orqanizmin həyat fəaliyyəti ilə 
əlaqədar olan bütün kimyəvi dəyişikliklə-
rin baş verməsi üçün mühit yaradan amil-
dir. Bütün qida maddələri yalnız suda həll 
olmuş halda bağırsaqlardan qana və ora-
dan da toxumalara keçir. Mübadilə nəti-
cəsində əmələ gələn son məhsullar, həm-
çinin, su vasitəsilə yuyulub orqanizmdən 
xaric olur. Su, həmçinin, orqanizmdə ge-
dən bir sıra mübadilə reaksiyalarında bila-
vasitə iştirak edir.

Bundan başqa, suyun sanitariya-gigi-
yenik əhəmiyyəti də böyükdür. Dünyanı 
çənginə alan yeni növ koronavirusdan 
(COVID-19) qorunmaq üçün mütəxəs-
sislər əllərin tez-tez 20-30 saniyə ərzində 
sabunla axar suda təmiz yuyulmasını töv-
siyə edirlər. Bu, suyun nə dərəcədə həyati 
əhəmiyyətə malik olduğunu bir daha sü-
but edir.

Yer kürəsinin su ehtiyatları
Yer kürəsi səthinin üçdə ikisi su ilə 

örtülüdür. Planetin ümumi su ehtiyatları-
nın yalnız bir faizi insan istifadəsi üçün 

əlçatandır. Bu gün 663 milyon-
dan çox insanın yaşayış yerləri-
nin yaxınlığında içməli su mən-
bələri yoxdur. 1990-cı ildən bəri 
yalnız 2.6 milyard insan yaxşılaş-
dırılmış içməli su mənbələri ilə 
təmin olunub.

Ötən əsrdə sudan istifadə 6 
dəfə artıb ki, bu da dünya əha-
lisinin artım tempindən 2 dəfə 
çoxdur. Hazırda inkişaf etmiş 
ölkələrdə sızma səbəbindən şirin 
su ehtiyatlarının təxminən 30 fa-
izi itirilir. Hətta bəzi böyük şəhərlərdə su 
itkisi 70 faizə çata bilir.

Planetin sakinlərinin təxminən 40 fa-
izi bu və ya digər dərəcədə içməli su ça-
tışmazlığından əziyyət çəkir. 2030-cu ildə 
700 milyon insan içməli su çatışmazlığın-
dan qaçqına çevrilə bilər. Hazırda iki mil-
yard insan çirkli su içməyə məcbur olur. 
Su qıtlığının səbəblərindən biri bu təbii 
resursun lazımi qaydada idarə edilməmə-
si ilə bağlıdır.

2050-ci ilə qədər dünyada hər dörd 
nəfərdən ən azı birinin xroniki və ya 
vaxtaşırı şirin su çatışmazlığı ilə üzləşən 
ölkələrdə yaşayacağı ehtimal olunur.

Azərbaycan su ehtiyatları ilə 
zəif təmin olunan ölkələr 

sırasına daxildir
Azərbaycan su ehtiyatları ilə zəif 

təmin olunan ölkələr sırasına daxildir. 
Respublikamızın yerüstü su ehtiyatları 
cəmi 30 kubkilometrdir. Bunun 20 kub-
kilometri tranzit axımın payına düşür, 10 
kubkilometri isə sərhədlərimiz daxilində 
formalaşır. Quraq illərdə yerüstü su ehti-
yatları 20-21 kubkilometrə qədər azalır. 
Respublikamız əsasən subtropik iqlim 
qurşağında yerləşdiyinə görə su ehtiyatla-
rı ilə təbii şəraitə uyğun olaraq az təmin 
olunub. Su resurslarımız o qədər də çox 
olmadığından sudan qənaətlə istifadə və 
su mənbələrimizin mühafizəsi ölkəmizdə 
ən prioritet sahələrdəndir.

Azərbaycanda yerüstü su ehtiyatları-
nı çaylar, göllər, su anbarları, buzlaqlar və 
s. təşkil edir. Azərbaycan ərazisində ümu-
mi sahəsi 395 kvadratkilometr olan 450 
göl müəyyən edilib ki, onlardan 10-nun 
sahəsi 10 kvadratkilometrdən böyükdür.

Respublikada irili-xırdalı 140 su an-
barı mövcuddur. Əsas böyük su anbarları 
Mingəçevir, Şəmkir, Araz, Yenikənd, Var-
vara, Ceyranbatan və Sərsəng su anbar-
larıdır. Azərbaycanda hər birinin həcmi 
1 milyon kubmetrdən çox 61 su anbarı 
mövcuddur. Su anbarlarının ümumi tam 
həcmi 21,5 kubkilometr təşkil edir.

Yerüstü suların əsas ehtiyatları çay-
larda cəmlənib. Respublikanın çay şə-
bəkəsi 8350-dən çox çaydan ibarətdir ki, 
bunlardan 2 çayın uzunluğu 500 kilometr-
dən çox, 22 çayın uzunluğu 101-500, 324 
çayın uzunluğu 11-100 kilometr arasında-
dır. Əksər çayların uzunluğu isə 10 kilo-
metrdən azdır.

Azərbaycan ərazisində buzlaqlar Bö-
yük Qafqazın şimal-şərq yamacında, Qu-
sarçayın hövzəsində mövcuddur. Burada 
buzlaqlar qar xəttinin yüksək olduğu və 
onların əmələ gəlib saxlanılması üçün əl-
verişli şəraiti olan ayrı-ayrı zirvələrdə və 
həmin zirvələrin yamaclarında saxlanılıb. 
Ölkəmizdəki daimi buzlaqların sahəsi 
6-6,5 kvadratkilometrdir.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazir-
liyi su resurslarımızın mütəmadi olaraq 
monitorinqini aparır. Həm yerli, həm də 
transsərhəd çaylardan istifadə Azərbaycan 
Respublikasının Su Məcəlləsinə, Ətraf 
Mühitin Mühafizəsi və digər qanunlara, 
qanunvericilik aktlarına, o cümlədən üzv 
olduğumuz beynəlxalq konvensiyalara və 
razılaşmalara əsaslanmalıdır. Bu zaman 
çaylarda tələb olunan ekoloji axımı təmin 
edilməli və su ehtiyatları inteqrasiyalı ya-
naşma və hövzə prinsipinə uyğun idarə 
edilməlidir.

İqlim dəyişikliyi nəticəsində 1991-
2017-ci illər ərzində Azərbaycanda hava-
nın orta temperaturu 1,4 dərəcə yüksəlib. 
Nəticədə atmosfer yağıntılarının miqdarı 

və bununla bilavasitə əlaqəli su eh-
tiyatlarımız da azalıb. Ölkəmizdə 
əsas su itkiləri torpaq məcrada ti-
kilmiş suvarma kanalları və təsər-
rüfatdaxili suvarma şəbəkələrində 
baş verir. Gələcəkdə ciddi su qıtlı-
ğı problemi ilə üzləşməmək üçün 
hər kəs sudan səmərəli istifadə 
etməli, su təchizatı qurğularında 
və məişətdə su itkilərinin qarşısı 
alınmalı, müasir texnologiya və 
suya qənaət edən avadanlıqlardan 
istifadə edilməli, içməli sudan tex-

niki məqsədlər üçün istifadə məhdudlaş-
dırılmalı və digər addımlar atılmalıdır.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazir-
liyinin Su ehtiyatlarının idarə edilməsi 
şöbəsinin müdiri Mütəllim Əbdülhəsənov 
bildirib ki, son 7-8 ildə, Azərbaycanda, o 
cümlədən də regionda iqlim dəyişmələ-
rinin nəticəsində su ehtiyatları azalmağa 
doğru gedir. Bu, quraqlığın nəticəsidir.

Onun sözlərinə görə, quraqlıq nəti-
cəsində buxarlanmalar artır və suda olan 
itkilər çoxalmağa başlayır: "Bütün bunları 
nəzərə alaraq son 5-6 ildə ölkəmizdə su 
ehtiyatlarının daha qənaətlə istifadəsinə 
yönələn tədbirlər həyata keçirilib. Su-
dan qənaətlə istifadə məktəblərdə, tədris 
müəssisələrində kifayət qədər tədris olu-
nub. Maarifləndirici tədbirlər davam etdi-
rilməlidir".

Nazirliyin nümayəndəsi, həmçinin 
qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin 
Sərəncamı ilə təsdiq olunan “Su ehtiyat-
larından səmərəli istifadənin təmin edil-
məsinə dair 2020–2022-ci illər üçün Təd-
birlər Planı” çərçivəsində 10 su anbarının 
yenidən qurulması və ya yenilərinin inşa-
sı nəzərdə tutulur. Əlicançay, Qudyalçay, 
Vəlvələçay, Qaraçay, Qusarçay, Ağsuçay, 
Türyançay, Yengicə, Viləşçay və Zəyəm-
çay üzərində su anbarlarının tikilməsi 
planlaşdırılır. Həmin su anbarlarının tex-
niki iqtisadi əsaslandırılması hazırlanır. 
Yaxın illərdə həmin su anbarlarının tikin-
tisinə başlanılacaq.

Ermənistan, həmçinin su 
ehtiyatları ilə bağlı uzun illər 

terrorçu fəaliyyətini davam etdirib
Ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin 

müavini Firdovsi Əliyev Azərbaycanın 

azsulu ölkələrdən olduğunu və suya olan 
tələbatın 70 faizinin kənardan formalaşdı-
ğını diqqətə çatdırıb: “Respublikamızın su 
ehtiyatının çox hissəsi işğaldan azad edil-
miş ərazilərdədir. Torpaqlarımız işğalda 
olarkən Ermənistan su ehtiyatları ilə bağlı 
da uzun illər terrorçu fəaliyyətini davam 
etdirib. Ərazilərdəki çaylar və digər su 
mənbələri çirkləndirilib, cəbhəboyu yaşa-
yan əhalinin su anbarlarından istifadəsinə 
imkan verilməyib. Həmçinin su anbarları 
vasitəsilə həyata keçirilən ekoloji terror 
yaxınlıqda məskunlaşan əhali üçün ciddi 
təhlükə yaradıb. Belə ki, suya tələbatın 
daha çox olduğu əkin-biçin mövsümün-
də su anbarlarının qarşısı kəsilərək sudan 
istifadədə maneələr yaradılıb, kəskin su 
çatışmazlığı torpaqların deqradasiyası ilə 
nəticələnib. Suya ehtiyac olmayan möv-
sümlərdə isə anbarlardan böyük həcmdə 
suyun buraxılması ətraf rayonların təsər-
rüfatlarına ciddi ziyan vurub. Şükürlər 
olsun ki, Ali Baş Komandan, Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli 
ordumuz 30 ilə yaxın işğalda olan torpaq-
larımızı ötən il 44 gün ərzində düşmən 
tapdağından azad etdi. Hazırda erməni 
vandallarının 30 il ərzində bizim təbiəti-
mizə vurduğu ziyan araşdırılır. Ermənis-
tanın Azərbaycan çaylarını çirkləndirməsi 
ilə bağlı da monitorinqlər gedir. İlkin araş-
dırmaların nəticələri də var. Beynəlxalq 
qurumlar qarşısında bununla bağlı məsələ 
qaldırılacaq”.

Respublika Seysmoloji Xidmət 
Mərkəzinin baş direktoru, Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının müxbir 
üzvü, professor Qurban Yetirmişli de-
yib: “Qarabağ ərazisində olan Sərsəng su 
anbarı Tərtərçayın üzərində inşa edilib. 
Sərsəng su anbarı uzun müddət erməni 
işğalında olan ərazidə qalıb və Azərbay-
can tərəfindən istismarı qeyri-mümkün 
olub. Həmin su anbarı respublikanın 6 
rayonunun - Tərtər, Ağdam, Bərdə, Go-
ranboy, Yevlax və Ağcabədinin 100 min 
hektara yaxın torpaq sahəsini suvarma 
suyu ilə təmin edirdi. İndiyə kimi su 
anbarının bəndinə və onun qurğularına 
texniki xidmət göstərilmədiyi üçün o 
qəza vəziyyətindədir. Hazırda Sərsəng 
su anbarının əhali üçün ciddi təhlükəsi 
var, dağılma ehtimalı olan yerləri seys-
moloji-geofiziki üsullarla öyrənilməli, 
qabaqlayıcı mühəndis texniki tədbirlər 
görülməlidir. Sərsəng su anbarının yer-
ləşdiyi ərazinin relyefi çox mürəkkəb-
dir, yamaclar kəskin bucaq altında yatır. 

Ərazinin seysmikliyi burada sürüşməyə 
meyilli sahələrin yaranmasına səbəb ola 
bilir. Ərazinin geodinamik aktivliyi dai-
ma nəzarətdə saxlanılmalı, orada müva-
fiq müşahidələr aparılmalıdır.

Mərkəzin baş direktoru bildirib ki, Er-
mənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində 
bölgədə ətraf mühit həmişə çirkləndirilib, 
ermənilər bilərəkdən Azərbaycanın əkin-
çilik üçün yararlı torpaqlarının suvarılma-
sında su qıtlığı yaradıb, həmçinin həmin 
anbarlarda suyu yayda saxlayıb və qışda 
bəndləri açaraq əkin sahələrini, kəndləri 
suya basıblar. İndiyə kimi ətraf ərazilər-
də, anbarın bənd hissəsində dağıntı riski 
ola biləcək yerlər müəyyənləşdirilməyib, 
qəza riski olan ərazilərin seysmoloji-ge-
ofiziki tədqiqatı aparılmayıb. Uzun illər-
dir ki, vəhşi ermənilər tərəfindən istismar 
olunduğundan Sərsəng bəndinin texniki 
cəhətdən hansı vəziyyətdə olması yoxla-
nılmalıdır.

Sərsəng su anbarı Ermənistan tərə-
findən əhaliyə qarşı ekoloji terror vasitəsi 
kimi istifadə olunub. Qəza vəziyyətində 
olan su anbarından aşağıda yaşayan min-
lərlə əhali isə daim təhlükə altında saxla-
nılıb.

Azərbaycanın şanlı ordusu tərəfin-
dən Suqovuşan kəndi azad olunduqdan 
sonra Suqovuşan su anbarından suyun 
buraxılmasına nail olunub. Hazırda su an-
barından buraxılan suların nizamlanması 
nəticəsində Tərtər, Goranboy və Yevlax 
rayonlarına suyun verilməsi, eyni zaman-
da, ekoloji tarazlığın təmin olunmasında 
mühüm addımlar atılır. Su anbarı komp-
leksinə lazımi texniki xidmətin göstəril-
mədiyi, istifadə olunan avadanlıqların 
köhnəldiyini nəzərə alaraq, ilk növbədə, 
kompleksin texniki vəziyyətinin qiymət-
ləndirilməsinə, bənddə qəza riskinin seys-
moloji-geofiziki üsullarla öyrənilməsinə 
çox ehtiyac var.

Son illər ərzində ölkəmizin meliora-
siya sahəsində mühüm layihələr həyata 
keçirilir, o cümlədən Respublika Seys-
moloji Xidmət Mərkəzi tərəfindən Min-
gəçevir və Taxtakörpü su anbarlarının 
seysmik dayanıqlılığı öyrənilir. Biz qa-
zandığımız təcrübəni yaxın perspektivdə 
Sərsəng, Suqovuşan su anbarlarında tət-
biq edəcəyik. İşğaldan azad edilən əra-
zilərdə seysmik-geofiziki tədqiqatların 
aparılması üçün Respublika Seysmoloji 
Xidmət Mərkəzinin əməkdaşları çox bö-
yük təcrübəyə və texniki potensiala ma-
likdirlər”.

İran Hind okeanına çıxışı olan 
ikinci böyük limanını tikmək üçün 
lazım olan tədbirləri həyata keçirir.

Bu barədə jurnalistlərə məlumat 
verən İranın Dəniz və Limanlar İdarə-
sinin rəisi Məhəmməd Rastad yeni li-
manın ildə 200 milyon ton yük aşırma 
qabiliyyətinə malik olacağını da bildirib. 
Hörmüzgan vilayətində inşa ediləcək li-
man İran iqtisadiyyatını şaxələndirmək-
lə yanaşı, “Şimal-Cənub” Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizinin də əhəmiyyətini artı-
racaq.

Qeyd etmək lazımdır ki, adı yuxarıda 
çəkilən vilayətdə artıq Çabahar kimi 100 
milyon ton yük aşırmaq imkanı olan bö-
yük liman var. Məsələnin mahiyyəti ondan 
ibarətdir ki, dünya bazarında neftin qiymə-
tinin tez-tez dəyişməsi İran iqtisadiyyatına 
mənfi təsir göstərir. Yeni liman bu təsiri 
azaltmaqla beynəlxalq yükdaşımaların artı-
rılmasına gətirib çıxaracaq ki, bu da iqtisadi 
inkişafı təmin edəcək. Yeni limanın 2032-ci 
ildə istismara veriləcəyi də vurğulanıb.

Bu açıqlama ilə yanaşı, fevral ayında 
İranın Dövlət Dəmir Yolları İdarəsinin rəisi 
Səid Rəsuli də “Rusiya Dəmir Yolları”nın 
rəhbəri Oleq Belozerov ilə görüşərək “Şi-
mal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəh-
lizinin perspektivlərini müzakirə etdiyini 
bildirib. Görüşdə yükdaşımaların həcminin 
artırılması, sürətləndirilməsi və meydana 
çıxan problemlərin həlli məsələlərini müza-
kirə edilib.

Göründüyü kimi, İran məsələyə komp-
leks şəkildə yanaşaraq iqtisadiyyatın neft-
dən asılılığına son qoymağa və beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizindən səmərəli istifadə et-
məyə çalışır.

Bütün bunlar əlbəttə ki, Azərbaycan 
üçün maraq doğurmaya bilməz. Məlum 
məsələdir ki, Cənub-Şərqi Asiya ölkələrin-
dən başlayan “Şimal-Cənub” Beynəlxalq 

Nəqliyyat Dəhlizi Azərbaycan ərazisindən 
keçməklə Rusiya və Avropaya uzanır.

Müasir dünyada ticarət əlaqələrinin 
genişlənməsi uzaq məsafələrin yaxınlaşma-
sından daha çox asılıdır. Bu günə kimi Asi-
ya ilə Avropanın arasında aparılan ticarət 
Süveyş kanalı vasitəsilə həyata keçirilirdi. 
Lakin Asiyadan çıxan yük gəmiləri 1 ay 
müddətində Avropaya çatır və bir neçə döv-
lətin ərazisindən keçməklə dəfələrlə göm-
rük rüsumu ödəmək məcburiyyətində qalır-
dı. Bununla yanaşı, gəmilərin bəzi yerlərdə 
dəniz quldurlarına rast gəlməsi halları barə-
də də çoxsaylı faktlar var. Belə bir vəziy-
yətdə nəqliyyat xərcləri ilə yanaşı, yüklərin 
təhlükəsiz çatdırılması da sual altına düşür.

Lakin Asiyadan çıxan yüklərin Bən-
dər-Abbas və Hind okeanına çıxışı olan 
Oman dənizindəki Çabahar limanından Av-
ropaya daşınması vaxta və nəqliyyat xərcinə 
qənaət etmiş olur. Daha dəqiq desək, Körfəz 
ölkələri Bəndər-Abbas, Cənub-Şərqi Asiya 
ölkələri isə Çabahar və gələcəkdə İranın 
yeni inşa edəcəyi liman vasitəsilə yükləri 
Avropaya daşıya biləcək. Bütün bu yüklər 
isə tranzit olaraq Azərbaycan ərazisindən 
keçməklə daşınacaq. Azərbaycan artıq bö-
yük həcmdə yüklərin qəbul edib yola sal-
ması üçün lazımı infrastruktur layihələri 
həyata keçirib. Bakı Limanının yenidən qu-
rulmasından başlayaraq, Bakı-Astara-İran 
magistral yolu, Astara (Azərbaycan)-Astara 
(İran) dəmir yolu xəttini qeyd etmək olar.

Körfəzdən və Çabahardan İrana 
daxil olan yüklər Qəzvin-Rəşt-Asta-
ra(İran)-Astara(Azərbaycan) dəmir 
yolu ilə daşınacaq ki, bu da Bakını 
beynəlxalq logistika mərkəzinə çe-
virəcək. Azərbaycan tranzit gəlirlərlə 
yanaşı, həm də siyasi dividendlər də 
qazanacaq.

Vaşinqton İqtisadi Araşdırmalar 
İnstitutunun iqtisadçısı Patrik Klauson 
yazır ki, yalnız 2018-ci ildə Çabahar 

limanından 2,1 milyon ton yük aşırılıb, hal-
buki bu limanın yük aşırma qabiliyyəti 8,5 
milyon tondur. İqtisadçının fikrincə, yaxın 
gələcəkdə liman tam gücü ilə çalışmağa 
başlayacaq ki, bu da yalnız Asiya ilə Avro-
panın deyil, eləcə də Orta Asiya və Qafqaz 
respublikalarının da ticarət əlaqələrinin art-
masına imkan yaradacaq.

İqtisadçının araşdırmasından belə nə-
ticə hasil olunur ki, yaxın gələcəkdə Asiya 
ilə Avropa arasındakı ticarət əlaqələri daha 
geniş şəkildə artacaq və bu artımı reallaşdır-
maq üçün Çabahar limanının 8,5 milyon ton 
yük aşırmaq qabiliyyəti də yetərli olmaya-
caq. Məhz bu səbəbdən də İran həmin böl-
gədə yeni və böyük limanın inşasına qərar 
verib. Əlbəttə, qeyd olunan yükdaşımaları-
nın artması Azərbaycan üçün əlverişli şərait 
yaradır.

Onu da nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, 
44 günlük Vətən müharibəsi zamanı Qa-
rabağın işğaldan azad edilməsi regionda 
yeni siyasi və iqtisadi reallıqlar yaradıb. 
Artıq Naxçıvanı Azərbaycan ilə birləşdirən 
dəmir yolunun bərpası və paralel olaraq 
magistral yolun çəkilməsi planları hazırla-
nır. Eyni zamanda, İran ilə sərhəddə yeni 
gömrük-keçid məntəqələrinin də açılacağı 
şübhə doğurmur. İran da bu yollara qoşulub 
Qafqaz respublikaları ilə ticarət əlaqələrini 
genişləndirə bilər.

Rabil Kətanov

“Atamoğlan Kərimov” gəmisi təmir olunub

İranın yeni liman tikmək planı Azərbaycana nə vəd edir?

Susuz həyat yoxdursa, qədrini bilək

Hindistan İranın Çabahar limanı-
na qiyməti 7,5 milyon dollar dəyərində 
olan 2 ədəd 100 tonluq qaldırıcı kran 
gətirib.

Bu barədə məlumatı İranın Dənizçi-
lik və Limanlar İdarəsinin rəisi Bəhruz 
Akayi verib. O bildirib ki, cari ilin sonu-
na kimi 3-cü kran da Çabahara gətirilə-
cək. Bu kranlar limana yan alan gəmilər-
dən konteynerləri vaqona və maşınlara 
yükləyəcək.

Qeyd edək ki, Cənub-Şərqi Asiya 

ölkələrindən Avropaya və əks istiqamətə 
göndərilən yüklər Çabahar limanına 
daxil olacaq. Buradan isə Şimal-Cənub 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi ilə Avro-
paya daşınacaq. Bu beynəlxalq dəhlizin 
əsasını təşkil edən Qəzvin-Rəşt-Astara 
(İran)-Astara (Azərbaycan) dəmir yolu 
Azərbaycan ərazisindən keçərək Rusiya 
və Avropaya qədər uzanır.

Məsələnin mahiyyəti ondan ibarət-
dir ki, həmin kranlar Çabahar limanının 
yükaşırma gücünü artıracaq. Bu isə öz 
növbəsində, Asiya ilə Avropa arasındakı 
ticarət dövriyyəsinin artmasına və daha 
çox yük daşınmasına səbəb olacaq. Bü-
tün yüklər isə tranzit olaraq Azərbaycan 
ərazisindən daşınacaq ki, bu da büdcəyə 
valyuta daxilolmalarını artıracaq.

Yeni kranlar limana yan alan gəmilərdən 
konteynerləri vaqona və maşınlara yükləyəcək

Dövlət Proqramı çərçivəsində dövlət 
sifarişi ilə mərhələli şəkildə ilk növbədə 
təbii qazdan istifadə etməyən yaşayış 
məntəqələri və yeni yaşayış massivləri 
qazlaşdırılır. Bununla yanaşı, fərdi 
qaydada vətəndaşların öz sifarişləri ilə 
də qazlaşdırma işləri aparılır.

Azəriqazdan AZƏRTAC-a bildi-
riblər ki, küçə xətti mövcud olduqda ilk 
növbədə vətəndaş ərizə və mülkiyyəti 
təsdiq edən sənədlə bu sahəyə xüsusi 
icazəsi, lisenziyası olan podratçı təşki-
lata müraciət etməlidir. Müraciət etdik-
dən sonra podratçı təşkilatın sorğusu 
əsasında “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi-
nin mütəxəssisləri fərdi yaşayış evinə 
baxış keçirirlər. Qaz təchizatı mənbə-
yi müəyyən olunur, qazlaşma sxemi 
və sorğu blankı tərtib olunur. Həmin 
sənədlər əsasında vətəndaşın sifarişi ilə 
lisenziyası olan podratçı təşkilat tərəfin-
dən fərdi yaşayış evinin qazlaşdırılması 
layihəsi hazırlanır. Vətəndaşla podratçı 
təşkilat arasında bağlanmış müqavilə 
əsasında fərdi yaşayış evinin qaz xətlə-
rinin çəkilməsi işləri aparılır və müva-
fiq qaydada istismara qəbul olunur. Bu 
işlər tamamlandıqdan sonra podratçının 
müraciəti əsasında “Azəriqaz” İB tərə-
findən ödənişsiz olaraq qaz sayğacının 
quraşdırılması həyata keçirilir, abo-
nent kodu açılır, vətəndaş ilə müvafiq 
qaydada qazın alqı-satqısı müqaviləsi 

bağlanır və təbii qazın verilməsi təmin 
olunur. Küçə xətti mövcud olmadıqda 
isə vətəndaş ilk növbədə küçə xəttinin 
çəkilməsi üçün texniki şərtin alınması 
məqsədi ilə “ASAN Kommunal” və ya 
“ASAN xidmət” mərkəzlərinə müraciət 
etməlidir. Həmin mərkəzlər vasitəsi ilə 
“Azəriqaz” İB tərəfindən tam ödənişsiz 
olaraq küçə xəttinin çəkilməsi texniki 
şərti vətəndaşa təqdim olunur. Texniki 
şərtləri əldə etdikdən sonra vətəndaş 
yenə də müraciət edir bu sahədə xüsusi 
icazəsi olan podratçı təşkilata. Podratçı 
təşkilat tərəfindən küçə xəttinin layihəsi 
hazırlanır, vətəndaşların öz sifarişləri və 
öz vəsaitləri hesabına küçə xətləri çə-
kilir, müvafiq qaydada istismara qəbul 
olunur. Həmin küçə xəttinə “Azəriqaz” 
İstehsalat Birliyi tərəfindən təbii qazın 
verilməsi təmin olunur, sonra isə yenə 
də vətəndaşlar fərdi qaydada podratçı 
təşkilata müraciət etməklə fərdi qazlaş-
ma işlərini həyata keçirir.

Xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır ki, 
fərdi qazlaşma ilə bağlı hər hansı bir 
dövlət rüsumu yoxdur. “Azəriqaz” İB 
tərəfindən hər hansı bir ödəniş tələb 
olunmur və vətəndaşlara da müraciət 
edirik ki, bu hallarda diqqətli olsunlar, 
kimsə “Azəriqaz” İB-nin adından han-
sısa formada sui-istifadə edə bilər. Yenə 
də qeyd edirik ki, hansısa bir vəsait 
tələb olunmur. İşlərin görülməsi, işlə-
rin qiyməti yalnız müstəqil sahibkarlıq 
subyekti olan podratçı təşkilat arasında 
olan müqavilə ilə tənzimlənir. Bu qayda 
ilə ötən illərdə - 2020 və ondan qabaqkı 
illərdə orta hesabla ölkə ərazisində 30-
35 minə yaxın fərdi yaşayış evi qazlaş-
dırılıb.

Vətəndaşlar “ASAN xidmət” və 
ya “ASAN Kommunal” mərkəzlərində 
podratçı təşkilatların əlaqə nömrələri, 
ünvanları ilə tanış ola bilərlər. Həmin 
podratçı təşkilatlarla danışıqlar apa-
raraq görüləcək işlərin qiymətini tə-
yin edirlər. “ASAN Kommunal” və ya 
“ASAN xidmət” mərkəzlərində hansısa 
ödənişin olması nəzərdə tutulmur. Yal-
nız podratçı təşkilatla müqavilə şərtlə-
rinə uyğun olaraq qiymətlər müəyyən 
olunur və həmin o ödənişlər podratçı 
təşkilatın bank hesabına ödənilir.

Vətəndaşların öz sifarişləri ilə də 
qazlaşdırma işləri aparılır



Finlandiya ardıcıl olaraq 
dördüncü dəfə dünyanın ən 
xoşbəxt ölkələri reytinqinə 
başçılıq edir.

Bu barədə BMT-nin Stabil 
inkişaf həllərinin axtarışı üzrə 
bölməsinin “World Happiness 
Report” məruzəsində deyilir. 
Reytinqdə dünyanın 149 ölkəsi 
gözlənilən ömür uzunluğu, so-

sial dəstək, korrupsiya 
və digər göstəricilər 
üzrə qiymətləndirilir.

Ən xoşbəxt 10 
ölkə sırasına, həmçi-
nin İslandiya, Dani-
marka, İsveçrə, Nider-
land, İsveç, Almaniya, 

Norveç, Yeni Zelandiya və 
Avstraliya daxil olub. ABŞ rey-
tinqin 14-cü, Böyük Britaniya 
18-ci, Fransa isə 20-ci pilləsin-
də qərarlaşıb.

Xatırladaq ki, xoşbəxt 
ölkələr barədə məruzə ilk dəfə 
2012-ci ildə tərtib olunub.

Martın 13-ü gecə 
saatlarında Egey dənizində 
Türkiyə ərazisini qanunsuz 
yollarla tərk etmək istəyən 
34 miqrant saxlanılıb.

Hadisə Türkiyənin İzmir 
vilayətinin Karaburun rayonu 
yaxınlığında baş verib. Rezin 
qayıqlarla Türkiyə ərazisini 

tərk etmək istəyən 
miqrantların olduğu 
qayıq bölgədə hökm 
sürən əlverişsiz hava 
şəraiti və güclü külək 
səbəbindən istiqamə-
tini dəyişib. Boğul-
ma təhlükəsi ilə üz-

ləşən miqrantların köməyinə 
Türkiyənin Sahil Mühafizə 
Xidmətinin əməkdaşları gə-
liblər.

Xilas edilən miqrantlar 
ölkələrinə geri qaytarılmaları 
üçün aidiyyəti qurumlara təh-
vil veriliblər.

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
(ASCO)  gənc əməkdaşla-
rı online formatda təşkil 
olunmuş Uğur Forumunda 
iştirak ediblər.

Forumun spikeri bey-
nəlxalq dərəcəli biznes təlim-
çi, NLP master Nəcəf Allah-
verdiyev olub.

Tədbirdə fərdi 
inkişaf, özünü və 
insanları tanıtma, 
missiyanı tapmaq, 
uğur düsturları, ra-
sional və irrasional 
amillər, yanlış və 
düzgün strategiya, 
natiqlik, motivia-
siya və potensialın 
kəşfi kimi mövzu-

lar müzakirə olunub.
Forumda dinləyicilərin 

fikirləri dinlənilib, onları ma-
raqlandıran suallar cavablan-
dırılıb.

Beş günlük tədbirin so-
nunda iştirakçılara sertifikat 
verilib.
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Nazirlər 
Kabinetinin 
“Azərbaycanda 
yeni koronavirus 
xəstəliyinin yayıl-
masının 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 dezinfek-
siya işləri “Geofizik”, “Zər-
dab-3”, “Zəfər”, “Çalqan-6”, 
“Maestro Niyazi”, “PS-173”, 
“PSK-31”, “Vixr-9”, “At-
let-2”, “Ulluçay”, “Barja-701”, 
“Neftqaz-62”, “Qaradağ-4”, 
“Qaradağ-15”, “Babək” gə-

milərində, 639 saylı 
üzən emalatxanada, 
“Zığ” Gəmi Təmiri 
və Tikintisi Zavodu-
nun və Xəzər Dəniz 
Neft Donanması-
nın paltardəyişmə 
otaqlarında, Dəniz 
Nəqliyyatı Donan-
masının inzibati bi-
nasında, anbarların-

da, ərazisində aparılıb.
Dezinfeksiya bu 

sahədə ixtisaslaşmış 
və müvafiq lisenziyaya 
malik şirkət tərəfindən 
həyata keçirilib. Proses 
ASCO-nun Sosial inkişaf 
və nəqliyyat şöbəsinin 
əməkdaşlarının nəzarəti 
altında yerinə yetirilib.

Turab  MƏMMƏDOV

Rusiyanın Sibir Fede-
ral Universitetinin alimləri 
Çindən olan həmkarları ilə 
birlikdə sənaye sularının 
ekoloji təmizlənməsi üsulunu 
işləyib hazırlayıblar.

RİA Novosti saytı xəbər 
verir ki, yeni texnologiyanın işi 
mayenin kavitasiya emalından 
– “mikroçırpmadan” ibarətdir. 
Bundan sonra çirk asanlıqla 
təmizlənə bilən çöküntü yara-
dır. Tədqiqatın nəticələri “IOP 
Conference Series: Materials 
Science and Engineering” nəş-
rində dərc edilib.

Alimlərin fikrincə, kavita-
siya prosesində ayrılan oksigen 
və hidrogen peroksidin təsiri ilə 

ağır metallar çöküntü yara-
dır ki, onu asanlıqla yığmaq 
mümkündür. Yeni üsulda su 
faktiki olaraq özü təmizlə-
nir, ona əlavə reagent lazım 
deyil.

Tədqiqatın müəllifləri 
qeyd edirlər ki, kavitasiya 
prosesini bəzən “soyuq qay-
nama” adlandırırlar. Xüsusi 
avadanlıq vasitəsilə böyük 
dövriyyədə mayedə yüksək 
və aşağı təzyiq sahələri, çox 
kiçik su qovuqları yaranır. 
Onlar partlayaraq, əhəmiy-
yətli dərəcədə enerji buraxır. 
Bu, müəyyən mənada “nəhəng 
mikser”in işini xatırladır. Sibir 
Federal Universitetində suyu 

duzdan təmizləmək üçün ka-
vitasiya prosesindən istifadə 
edilir.

Ekspertlərin fikrincə, yeni 
texnologiyanın mühüm üstün-

lüyü var. Belə ki, çöküntü 
halına düşmüş metallardan 
təkrar istifadə etmək müm-
kündür. Mis, dəmir və nikel 
öz oksidlərindən asanlıqla 
ayrılır və onlardan yeni mə-
mulat hazırlamaq olar.

Qeyd edək ki, 2017-ci 
ildən Sibir Federal Univer-
sitetinin alimləri Çin Elm-
lər Akademiyasından olan 
həmkarları ilə ağır metal 
tərkibli suları təmizləməyin 
yeni üsulunun yaradılma-
sı üzrə əməkdaşlıq edirlər. 

Yaxın vaxtlarda “nəhəng mik-
serin” işinin alüminium zavo-
dunda yoxlanılması planlaşdı-
rılır.

Yaponiyada “Aegis” 
informasiya idarəetmə 
sistemi ilə təchiz olunmuş 
yeni esmines martın 19-da 
hərbi-dəniz qüvvələrində 
xidmətə qəbul edilib.

Bu barədə Kyodo 
agentliyi məlumat yayıb. 
“Haguro” adlı yeni esmine-
sin rəsmi olaraq hərbi-dəniz 
qüvvələrinə təhvil verilməsi 
mərasimində Yaponiyanın 
müdafiə naziri Nobuo Kişi də iştirak 
edib.

Bildirilir ki, bu esmines düşmə-
nin obyektləri barədə məlumatların 
yeni mübadiləsi sistemi ilə də təchiz 
olunub. Yaponiya hərbi-dəniz qüv-
vələrində belə esmineslərin sayı ikiyə 
çatıb. “Maya” adlı ilk belə esmines 
bir il əvvəl xidmətə qəbul olunub.

Yeni informasiya mübadiləsi 
sistemi radar məlumatlarının digər 
esminesə ötürülməsini təmin edərək, 
onun tərəfindən raketlərin vurulması-
na imkan yaradacaq. Həm “Haguro”, 
həm də “Maya” esminesləri real za-
man daxilində düşmənin raketlərinin 

və təyyarələrinin dəqiq yeri barədə 
məlumatları digər gəmilərə ötürə 
bilmə imkanına sahibdir. Belə mə-
lumatların ABŞ hərbi gəmilərinə də 
ötürülməsi mümkündür.

Bu iki gəminin, həmçinin ABŞ 
və Yaponiya tərəfindən birlikdə ha-
zırlanmış “SM3 Block2A” raketləri 
ilə təmin edildiyi də bildirilir. Həmin 
raketlər hazırda istifadə edilən SM3 
raketlərindən üç dəfə artıq (təqribən 
2 min kilometr) məsafə qət edə bilər.

Esmineslərin uzunluğu 170, eni 
21 metrdir. Gəmilərin ümumi dəyəri 
170 milyard yendir (1,5 milyard dol-
lar).

Vüqar Ağayev

Təhsildə Keyfiyyət Tə-
minatı Agentliyinə (TKTA) 
müraciət edən vətəndaşlar 
arasında xarici ali təhsil 
müəssisələrinin lisenziya-
sız fəaliyyət göstərən Bakı 
filiallarında təhsil almış 
385 müraciətçinin dip-
lomları üzrə əldə olunan 
ixtisasları ölkə ərazisində 
tanınmayıb.

Bu barədə  TKTA-dan mə-
lumat verilib. Bildirilib ki, bu 

müraciətlərin əhəmiyyətli his-
səsi adları qeyd olunan Rusiya 
Federasiyasının Azərbaycan 
Respublikası ərazisində filial-
ları fəaliyyət göstərən ali təh-
sil müəssisələrinə məxsusdur: 
Dağıstan Dövlət Universiteti, 
Cənubi Rusiya Humanitar İns-
titutu, Sankt-Peterburq Xarici 
İqtisadi Əlaqələr və Hüquq 
İnstitutu, Rusiya Dövlət Sosial 
Universiteti.

Diqqətə çatdırılıb ki, yal-

nız bu adları qeyd edilən və 
Azərbaycan Respublikası əra-
zisində filialları lisenziyalı fəa-
liyyət göstərən xarici ali təhsil 
müəssisələri tərəfindən verilən 
diplomlar üzrə əldə edilən ixti-
saslar ölkəmizdə tanınır: Mos-
kva Dövlət Açıq Universiteti 
(19.11.2007-ci il - 01.09.2010-
cu illər ərzində), Moskva 
Əmək və Sosial Münasibətlər 
Akademiyası (1999-2005-ci 
illər ərzində), V.Lomonosov 

adına Moskva Dövlət Uni-
versiteti (27.02.2009-cu ildən 
etibarən), İ.M.Seçenov adına 
Birinci Moskva Dövlət Tibb 
Universiteti (15.05.2015-ci il-
dən etibarən).

Əlavə məlumat almaq 
istəyən vətəndaşların Təhsildə 
Keyfiyyət Təminatı Agentliyi-
nin internet səhifəsinin (www.
tkta.edu.az) "Mütəmadi verilən 
suallar” bölməsi ilə tanış olma-
ları tövsiyə olunur.

İlin əvvəlindən ölkə əhalisinin 
sayı 3015 nəfər və ya 0,03 faiz artaraq 
2021-ci il fevral ayının 1-i vəziyyətinə 
10 milyon 122 min 148 nəfərə çatıb. 
Əhalinin 53 faizini şəhər, 47 faizini 
kənd sakinləri, 49,9 faizini kişilər, 50,1 

faizini isə qadınlar təşkil edir.
Bu barədə  Dövlət Statistika Ko-

mitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ölkə üzrə bir kvadrat 

kilometrə düşən əhalinin sayı 117 nəfər 
olub.

Profilaktik tədbirlər davam etdirilir

Alimlər sənaye sularının ekoloji təmizlənməsi üsulunu işləyib hazırlayıblar

2 esminesin  ümumi dəyəri 1,5 milyard dollardır

İçərisində miqrantların 
olduğu rezin qayıq batıb

2 tona qədər narkotik vasitə daşıya biləcək 
əldəqayırma sualtı qayıq aşkarlanıb

Egey dənizində Türkiyə ərazisini 
qanunsuz yollarla tərk etmək istəyən 

34 miqrant saxlanılıb

ASCO-nun gənc əməkdaşları 
Uğur forumunda iştirak ediblər

Bakı filiallarında təhsil almış 385 müraciətçinin diplomları 
üzrə əldə olunan ixtisasları ölkə ərazisində tanınmayıb

ölkə əhalisinin sayı 
10 milyon 122 min  nəfərə çatıb

Türkiyənin 
İzmir vilayətin-
dən Yunanıstana 
qanunsuz yollar-
la keçməyə çalı-
şan miqrantların 
olduğu rezin 
qayığın batması 
nəticəsində üç 
nəfər ölüb.

Türkiyənin Sahil Müha-
fizə Xidmətinin əməkdaşları 
daha üç miqrantı xilas edib-
lər. Qayıqdakı miqrantların 
dəqiq sayı tam müəyyən 
edilməyib.

Hadisənin güclü külək 
və leysan yağışı səbəbindən 
baş verdiyi bildirilir.

Hazırda qayıqda olan 
digər şəxslərin axtarışları da-
vam etdirilir.

Günel Məlikova

İspaniya polisi 2 tona 
qədər narkotik vasitə daşıya 
biləcək əldəqayırma sualtı 
qayıq aşkarlayıb.

BBC telekanalı xəbər 
verir ki, sualtı qayıq Malaqa-
dakı anqarda ələ keçirilib.

Polisin versiyasına görə, 
doqquz metr uzunluğu olan 
qayıq narkotiklər daşınması 
üçün nəzərdə tutulur, lakin 
hələlik bu məqsədlə istifadə 
edilməyib. Onu digər beş 
ölkə nümayəndələrinin və 

Avropolun iştirakı ilə aparı-
lan miqyaslı əməliyyat nəti-
cəsində aşkarlamaq mümkün 
olub.

Bütün İspaniya üzrə ke-
çirilən reydlərin gedişində 
52 nəfər saxlanılıb. Kokain 
və həşiş yükü, habelə narko-
laboratoriya aşkarlanıb.

BBC xatırladır ki, 
2019-cu ildə İspaniyanın şi-
mal-qərbində göyərtəsində 
iki ton narkotik olan sualtı 
qayıq tutulmuşdu.

çox şeyimizdən çox ola bilər.  Yolumuz 
bir - haqq yolu olmalıdır.

həqiqətin üstündən rahat adlayanlar bir 
gün altında qalmağın əziyyətini çəkəcəklər.

Dediklərinin hətta bircəsi düz olsa, se-
vinərəm demişdim. Görünür sevinmək mənə 
nəsib deyilmiş.

nə yaranıbsa, Yaradan yaradıb. İnsan 
Yaradanın yaratdıqlarını sadəcə özü üçün 
aşkar edir.

hər kəsin nə qədər güclü olduğunu deyə 
bilmərəm. Amma hər kəs öz zəif cəhətlərini 
bilmədiyi qədər zəifdir.

Elə yerdə məni atıb get ki, orada arxanca 
atmağa bir ovuc su tapa bilim.

Xüsusilə pandemiya vaxtı heç istəməzdim 
ki, kiminsə mənimlə arası olmasın.

Bəlkə yanılıram, amma mənə elə gəlir ki, 
əl əli, əl də qayıdıb üzü yuyan vaxtlarda vi-
rus da az idi.

Dünyanın vecinə deyilik, yoxsa dünya ve-
cimizə deyil?

Ən çox insanlığa gəliş gəlirik.
Zaman heç kəsin xeyrinə işləmir. Xeyir 

ola?
Keçənə güzəşt deyəndən güzəştlilər artıb.
Bank işçilərinin Allah qarşısındakı borc-

larının üstünə neçə faiz gəlmək daha  düz 
olar?

İki nəfər arasında soyuqluğun ən çox so-
yuğa dözə bilməyənə ziyanı olar.

Adam var, heç vaxt həqiqəti deməyib. 
Buna görə narahat olmağa dəyməz. çünki, 
bundan sonra da deməyəcək. 

Sağlığında işi-peşəsi başqalarının əh-
val-ruhiyyəsini korlamaq olan adam ölən-
dən sonra yəqin ki, torpağı korlayır.

Sevincə həsrət gözlərin yaxşı görməyin-
dən nə fayda?

Bəziləri özlərini görmədikləri üçün gələ-
cəyə baxmırlar?

harda aş, orada baş olanların bəzisinin 
başı heç aşdan da çıxmır.

Qələbədən sonra hətta novruzda da pa-
pağı başqa qapıya atmaq olmaz.

hər şeyin pulun həll etdiyi yerdən uzaq 
olun. Sizə də xərclətdirməsinlər. 

Düşüncələrinə təslim olmayan kiməsə qul 
da olmaz.

Bəziləri pulun dalınca qaçmaqdan pullu 
ola bilməsə də, ən azı, yüngül atlet olmalı 
idi. 

Ağlamaq yaxşı şey olmadığı üçün nə Al-
lah kasıba gün ağlayır, nə də kasıb özünə? 

Ürəkdən gülməyi bacarmayanların ürək 
xəstəliklərindən ölmələrində qeyri-adi heç 
nə yoxdur.

Sevdiklərinizi sevin və dərindən tanımağa 
çalışmayın. Kimlərisə dərindən tanıdığınıza 
görə, azmı peşman olmusunuz?

Mən hətta təyyarəçiləri də göydə axtarmı-
ram.

İşgörməyənlər və bir də yarıtmazların 
gördükləri işlərlə uzağı hara kimi getmək 
olar?

Belə baxanda, bizim dildə danışır. Onu 
bizim dildə başa salmaq niyə bu qədər çətin 
olsun?

Dərd bizə düşünməyi, bəzən isə lap yaxşı 
düşünməyi öyrədir.

Sual çox, cavab az, cavab tapmaq həvəsi 
ondan da az. Gəl yaşa da...

Səmimi olmayana inanmayın. hətta doğ-
manız olsa belə.

Bu həyatda xoşbəxtlikdən başqa, nə istə-
yirsən, tapmaq olur.

Yanlış da olsa, öz fikrin olsun. Yoxsa, bir 
də bəlli olacaq ki, başqasının fikri heç başqa-
sının da deyilmiş. O da haradansa çırpışdı-
rıbmış...

Mən səni qınamıram. Əminəm ki, səni 
mənsiz də qınayan çox olacaq.

Yaltaqlığın bünövrəsi nə vaxt qoyulub? 
çox möhkəm görünür...

Qəribəsi budur ki, heç kəs öz yolu ilə get-
məyəndə də, həyat öz axarı ilə gedir.

Bircə onu bilirəm ki, qocalmaq üçün ya-
şamaq lazımdır. 

Qulaqlarınızı qoruyun. çox yerdə ada-
mın qulağına nə gəldi, oxuyurlar.

Mənim özümdən xoşum gəlmədiyini bircə 
mən bilirəm. 

Əməllərindən  mən çox təəssüflənirəm. 
Azdır? Sən öz əməllərinə görə heç o hissi də 
keçirmirsən axı...

Rasif  TAHİROV

YARIZARAfAT,
YARIGERçƏK

fermadan onlarla 
timsah qaçıb

Cənubi Afrika Respublikasının (CAR) Qərbi 
Kap əyalətində fermadan onlarla timsah qaçıb. 
Bu barədə BBC xəbər verir.

Nə qədər təhlükəli sürünənin sərbəst gəzdiyi 
dəqiq bilinmir. Timsahların yalnız 27-si tapılıb geri 
qaytarılıb. Ehtimal olunur ki, heyvanlar təsərrüfatın 
uçmuş hasarından keçərək bayıra çıxıb, sonra isə 
Bride çayına girib.

Ekspertlər yerli sakinləri xəbərdar edirlər ki, 
timsahlar qapalı şəraitdə böyüsə də, təhlükəli hey-
van olaraq qalır, onların uzunluğu 1,5 metrə çatır. 
Adamlara yaxın günlərdə çayın ətrafında görün-
məmək tövsiyə edilir. Çay boyunca tələlər quru-
lub. 

Aralıq dənizində qayığın batması 
nəticəsində 40 miqrant ölüb

Qeyri-leqal miqrantları 
Aralıq dənizi ilə İtaliyanın 
Lampedusa limanına apa-
ran qayığın batması nəticə-
sində 40 miqrant ölüb.

Tunisin Müdafiə Nazir-
liyinin məlumatında daha 
164 miqrantın itkin düşdüyü 
bildirilir.

Məlumatda qeyd edilib 
ki, Tunisin Sfaks limanı sa-
hillərində itkin düşmüş qey-
ri-leqal miqrantların tapıl-

ması üçün axtarış 
tədbirləri həyata 
keçirilib.

N a z i r l i y i n 
sözçüsü Məhəm-
məd Zəkri jurna-
listlərə müsahi-
bəsində deyib ki, 
faciə qurbanları-

nın hamısı Afrikanın Səhra 
regionu ölkələrinin vətən-
daşlarıdır.

İki il əvvəl də Tunis sa-
hillərində qayıqların batması 
nəticəsində Avropaya yolla-
nan 90 qeyri-leqal miqrant 
həlak olmuşdu. Ötən il isə 
sosial vəziyyətin ağır olduğu 
Tunisdən İtaliyaya 13 min 
insan miqrasiya edib.

Oqtay Bayramov

Ən xoşbəxt ölkələr



Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasının “Tətbiqi mexa-
nika” kafedrasının təşkilatçılığı 
və “İngilis dili” kafedrasının 
iştirakı ilə 2021-ci il aprelin 
20-də  “Azərbaycanın işğaldan 
azad olunmuş ərazilərinin enerji 
təminatında innovativ texnologi-
yalardan istifadə” mövzusunda 

onlayn elmi semi-
nar keçiriləcək.

S e m i n a r d a 
həmçinin Azərbay-
can Memarlıq və 
İnşaat Universite-
tinin “Mühəndis 
sistemləri və qur-
ğularının tikintisi”, 
Azərbaycan Döv-
lət Neft və Səna-
ye Universitetinin 

“Enerji istehsalı texnologiyaları” 
və Azərbaycan Texniki Universi-
tetinin “Enerji effektivliyi və yaşıl 
enerji texnologiyaları” kafedrala-
rının da iştirakı nəzərdə tutulub.

Bu aktual mövzunun müza-
kirəsinə qoşulmaq üçün bütün 
hüquqi və fiziki şəxslər dəvətli-
dirlər.
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Ateroskleroz 
qan damarlarının 
xroniki xəstəliyi-
dir. Bu xəstəliyin 
əsas xüsusiyyəti 
“pis” xolesterinin 
damarların daxili 
divarlarında yı-
ğılması, divarla-
rın qalınlaşması 
və elastikliyini 
itirməsidir. 
Damarlar yağ 
və kirəçləşmə-
dən qalınlaşır, elastikliyin itirir, 
sıxılır ki, bu da orqanlarda qan 
çatışmazlığı yaradır və nəticədə 
damar tutulur. Qanın laxta-
lanması müşayiət olunduqda, 
tromboza meyillilik yaranır və 
orqanlarda işemik zədələnmə 
meydana çıxır.

Ümumiyyətlə ateroskleroz 
ölümlə nəticələnən təhlükəli xəstə-
liklərdən biri hesab edilir.

Bu sözləri  “Caspian İnterna-
tional Hospital”-ın terapevti Şəhla 
Abbasova bildirib.

Həkim deyib: “Ateroskle-
roz əksər hallarda ürəyin, beynin, 
ayaqların, qan dövranında prob-
lem yarananda üzə çıxır, yəni 
bu xəstəliyin diaqnozu son mər-
hələdə müəyyənləşir. Bu xəstəlik 
ürək-damar patologiyalarının inki-
şafının əsas səbəblərindən biridir. 
Bunlara ürəyin işemik xəstəliyi və 
miyokard infarktı da aiddir. Ate-
rosklerozun yaranma səbəblərinə 
40-dan yuxarı yaş həddi, hiperto-
niya, siqaret çəkmə, şəkərli diabet, 
artıq çəki, qanda “pis” yağların 
yüksək göstəricisi, irsi meyllilik, 
yağ xolesterinlə zəngin qidaların 
istifadəsi daxildir.

Xolesterin orqanızmdə daim 
əmələ gəlir və hüceyrə membran-

ların qurulmasında cinsi, steroid 
hormonların, vitamin D sintezində 
iştirak edir. Bütün xolesterolun 50-
80 faizi qaraciyərdə, qalan hissəsi 
isə heyvan mənşəli məhsullarla 
hazır vəziyyətdə orqanızmə daxil 
olur. Xolesteron suda həll olmadığı 
üçün onun orqan və toxumalar ara-
sından nəqli suda həllolunan zülal 
və lipoproteinlərin birləşməsi ilə 
baş tutur. Aşağı sıxlı lipoprotein-
lər xolesterini toxumalara daşıyır. 
Digəri yuxarı sıxlı lipoproteinlər 
isə artıq olan xolesterini hücey-
rələrdən çıxarır. Buna görə “pis” 
və “yaxşı” xolesterin anlayışı or-
taya çıxır. “Pis” xolesterinin artıq-
lığı və “yaxşı” xolesterinin azlığı 
ateroskleroz yaradır. Heç bir insan 
aterosklerozun başlanğıcını hiss 
etmir. Belə ki, bu proses tədricən, 
gənc yaşlardan başlayır. Lakin 
müasir tibbin köməyi ilə aterosk-
leroz erkən mərhələdə təyin edilir 
və sonrakı müalicəsi öz effektini 
göstərir. Buna görə tez-tez xoles-
terol və lipoproteinlərin qanda tə-
yinini aparmaq lazımdır.

Aterosklerozun qarşısını al-
maq üçün ilk növbədə, siqaretdən 
imtina etmək, çəkini tənzimləmək, 
yeməkdə müəyyən məhdudiyyət-
lər yaratmaq və fiziki fəaliyyəti 
artırmaq lazımdır”.

ABŞ, Çin, Fransa, Tailand 
və Cənubi Koreyada rəyi soruşu-
lanların 70 faizindən çoxu hesab 
edir ki, Tokio Olimpiya Oyunları 
ya ləğv olunmalı, ya da sonra 
keçirilməlidir.

Rəy sorğusunun nəticəsini Ya-
poniya mətbuat tədqiqat institutu 
açıqlayıb. İnstitutun yaydığı mə-
lumatda bildirilir ki, koronavirus 
pandemiyası davam etdiyindən 
Olimpiya Oyunlarının ləğvinə, 
yaxud vaxtının dəyişdirilməsinə 

tərəfdar olanlar Ta-
ilandda 95,6 faiz, 
Cənubi Koreyada 
94,7 faiz, Çində 
82,1 faiz, ABŞ-da 
74,4 faiz, Fransa-
da 70,6 faiz təşkil 
edib. Yaponiyanın 
özündə bu fikirdə 
olan respondentlər 
71,9 faizdir.

O l i m p i y a 
oyunlarının bu yay keçirilməsinə 
ABŞ-da sorğu iştirakçılarının 24,5 
faizi, Fransada 25,8 faizi, Çində 
17,9 faizi, Cənubi Koreyada 3 fai-
zi, Tailandda 4,4 faizi, Yaponiyada 
26,1 faizi tərəfdar çıxıb.

Dekabr-yanvar aylarında keçi-
rilmiş sorğuda hər bir ölkə üzrə təx-
minən min nəfərin rəyi öyrənilib.

Xatırladaq ki, Tokio Olimpiya 
Oyunlarının əcnəbi azarkeşlərsiz 
keçirilməsi qərara alınıb.

Ateroskleroz

Sorğu iştirakçılarının 
70 faizi Olimpiya Oyunlarının 

bu yay keçirilməsini istəmir

Qanda anticisimlərin miqdarı 
və ya onun titrinin yüksək və aşa-
ğı olması dolayı yolla immunitetin 
göstəricisidir. Lakin yeni növ ko-
ronavirusdan (COVID-19) qorun-
mada təkcə anticisimlər yox, orqa-
nizmimizdə olan başqa hüceyrələr 
də iştirak edir. Buna hüceyrəvi 
immunitet deyilir və adətən həmin 
hal yoxlanılmır, əsas məsələ hə-
min virusla təmasın olub-olmama-
sıdır. İnfeksiyaya yoluxma yüngül 
keçsə də, qanda anticisim əmələ 
gəlib-gəlməməsindən, onun qanda 
titrindən asılı olmayaraq korona-
virusa yoluxma baş veribsə, im-

mun sistemi həmin virusla 
qarşılaşdığından təkrar yo-
luxma digərlərinə nisbətən 
daha yüngül gedişə malik 
olacaq. COVID-19-a təkrar 
yoluxmalar mümkündür, 
lakin bu, o demək deyil ki, 
bunu hamıya şamil etmək 
olar. Təxminən bir neçə faiz 
hallarda təkrar xəstələnmə 
mümkündür. Təkrar xəstələnmələr 
bir qayda olaraq daha yüngül ge-
dişə malik olur. Xəstəliyi keçirən-
lər bilməlidirlər ki, onlar yenidən 
infeksiyaya yoluxa bilərlər, ona 
görə də qorunma vasitələrinə tələb 

olunan qaydada əməl etməlidirlər. 
Əlbəttə ki, vaksin kifayət qədər 
qoruyur. Lakin peyvəndin səmərə-
liliyindən danışılanda ona 100 faiz 
təminat verilmir, adətən qoruyucu-
luğun 91, 92 və ya 95 faiz olduğu 
deyilir. Bu, o deməkdir ki, effek-

tivliyi 95 faiz olan peyvənd 
100 nəfərə vurularsa, onun 
95-də bu xəstəlik olmaya-
caq. Qalan 5-i xəstələnə 
bilər, lakin xəstəlik yüngül, 
fəsadlaşmasız keçəcək. 
Vaksin vurulanlar arasında 
kimin 95 faiz, kimin 5 fa-
izin arasında yer aldığını 
heç kəs bilmir. Pandemiya 

davam etdiyindən vaksin vurdu-
rub-vurdurmamaqdan, xəstəliyi 
keçirib-keçirməməkdən asılı ol-
mayaraq, qorunma tədbirlərinə 
hamı əməl etməlidir. Ölkəmizdə 
mutant virus da aşkar edildiyindən 

qaydalara daha ciddi şəkildə riayət 
olunmalıdır.

Bunu TƏBİB-in İdarə Heyə-
ti yanında Tibbi Elmi Komitənin 
sədri, professor Akif Qurbanov 
deyib.

O, həmçinin qeyd edib: “Əgər 
yoluxma saylarında kəskin şəkildə 
artım baş versə və ölkəmizin sə-
hiyyə sistemi yüklənsə, müalicə 
müəssisələri infeksiyaya yoluxan-
larla dolmağa başlasa, müvafiq 
tədbirlər görülə bilər. Yoluxma 
sayları stabil olsa və azalmağa 
doğru getsə, sərt tədbirlər görül-
məsinə ehtiyac qalmayacaq”.

Pandemiya ilə əlaqədar 
karantin və özünütəcrid 
dövründə smartfondan daha 
intensiv, demək olar ki, 
gecə-gündüz istifadə edənlər 
var. Bəzi hallarda bilərəkdən 
özlərini yuxudan məhrum 
edənlər olur.

Mərkəzi Gömrük Hospita-
lının nevropatoloqu Lalə İbra-
himova həmin hallın təhlükəsi 
və fəsadları barədə danışıb: 
“Təəssüf ki, gecə vaxtı yuxu 
saatlarını belə məşğuliyyətlərə 
sərf edənlər həmin halın yuxunun 
keyfiyyəti və beynin sağlamlığına 
necə təsir etdiyindən xəbərsizdir-
lər. Zahirən sadə görünən həmin 
vərdişlər insan sağlamlığına çox 
mənfi təsir göstərir. Özünü yuxu-
dan məhrum edənlər əslində bu-
nunla qətiyyən vaxt qazanmırlar, 
əksinə, ömrü qısaltmış olurlar. 
Alimlərin 6 il ərzində 400 min 
nəfər üzərində yuxu ilə əlaqədar 
apardıqları tədqiqat zamanı aş-
kar edilib ki, az yuxu yatanlarda 
ürək-damar sistemi pozuntusu, 
depressiya, həyəcan, diabet, piy-
lənmə xəstəlikləri və hətta ölüm 
riski 10 faiz daha çox olub. Bu-

nun səbəbi isə yuxu və gümrahlıq 
göstəricisi olan sirkad ritmlərinin 
pozulmasındadır”.

Normal yuxu dövri təxminən 
hər 24 saatdan bir olur və həmin 
dövr sirkad ritmi adlandırılır. Hə-
kim-nevropatoloqun dediyinə 
görə, sirkad ritmləri melatonin 
hormonu vasitəsilə tənzimlənir: 
“Melatonin baş-beyində yerləşən 
epifiz vəzisində sintez edilir. Me-
latonin hormonu orqanizmdə şiş 
əleyhinə və antioksidant təsir edir, 
endokrin sistemi ilə əlaqədar insu-
linə qarşı həssaslığı artırır, çəkinin 
tənzimlənməsinə kömək edir, yaş-
la əlaqədar testosteron səviyyəsi-
nin aşağı düşməsinin qarşısını alır, 
ürək-damar və immun sisteminin 

davamlılığının təmin olunmasın-
da iştirak edir. Araşdırmalar sübut 
edib ki, melatonin hormonunun 
normal səviyyədə sintez edilməsi 
insan ömrünü 20 faiz artırır.

Gur işıq melatonin sintezini 
iki dəfə aşağı salır. Bu barədə heç 
də hamı bilmir və ya bu barədə dü-
şünmək istəmir. Smartfonun verdi-
yi işıq spektrində adi gözlə görül-
məyən göy işıq melatonin sintezini 
kəskin sürətdə aşağı salır. Belə ki, 
gecələr planşet və ya telefonla in-
formasiya mübadiləsi edəndə yuxu 
hissi gec yaranır, melatonin pik 
həddinə çox gec çatır və nəticədə 
dərin yuxu fazası azalır. Beləlik-
lə, iş həftəsi ərzində lazımi qədər 
yuxu yatmayanlar olur, yuxu key-
fiyyətsiz olur, istirahət günlərində 
isə çox yatmaqla yorğunluqlarını 
aradan qaldırmağa çalışırlar. Əs-
lində bu, həftə ərzində toplanmış 
stres və yuxusuzluğun birdən-birə 
yox olmasına səbəb olmur. Bu, 
daha çox ağrıkəsici dərman prepa-
ratının qəbul edilməsinə bənzəyir, 
əsl səbəb isə həll olunmamış qa-
lır”.

Bundan başqa insanlar üzə-
rində yuxu ilə əlaqədar 3 həftə 
ərzində digər tədqiqat da aparılıb. 
Tədqiqatda iştirak edənlərə gec və 
6 saat müddətində yatmaq, yəni 
sirkad ritminə laqeyd yanaşmaq 
tapşırılıb. Araşdırma nəticəsində 
iştirakçıların prediabet vəziyyətinə 
gəldiyi məlum olub.

Problemin həlli çox sadədir. 
Alimlərın digər bir araşdırmasında 
iştirakçılar yuxu gigiyenası qay-
dalarını gözlədiklərindən özlərini 
gümrah hiss edib, onların əzələ 
gücü artıb, reaksiyaları sürətlənib, 
stres və depressiya səviyyəsi aşa-
ğı düşüb. Həkim-nevropatoloqun 
dediyinə görə, həmin araşdırma 
iştirakçılarının nail olduğu uğur-
ları qazanmaq üçün bir sıra sadə 
qaydalara əməl etmək lazımdır: 
“Hər kəs özünə uyğun olan yat-
maq və oyanmaq vaxtını müəyyən 
etməlidir, həmin qrafiki əldə edənə 
qədər isə hər dəfə yuxuya getmə 
və oyanma vaxtından bir saat əv-
vəl yatmaq və oyanmaq lazımdır. 
Yatmazdan 1 və ya 2 saat əvvəl 
smartfonlar söndürülməli, bu 

mümkün olmadıqda, monitoru göz 
üçün təhlükəsiz edən f.lux proq-
ramını yükləyərək kompüterdə və 
telefonda işıq spektrinin göy işığı-
nın şüalanması azaldılmalı və ya 
kompüter üçün nəzərdə tutulmuş 
qəhvəyi və sarı rəngli eynəklər-
dən istifadə edilməlidir. Yatarkən 
yan otaqlardan və ya pəncərədən 
işıq düşməsinin qarşısını almaq 
lazımdır, çünki bu, yuxunun key-
fiyyətinə təsir edir və melatonin 
sintezini azaldır. Bunun üçün yuxu 
maskalarından da istifadə etmək 
olar. Yaşlılar yatan zaman kənar 
işıqlar yeniyetmələrdən fərqli 
olaraq onların yuxusunun key-
fiyyətini daha çox pozur. Bu, göz 
büllurunda baş verən dəyişikliklər 
səbəbindən yaşlılarda işıq spekt-
rinin göy şüalarının daha çox qə-
bul edilməsi ilə əlaqədardır. Səhər 
yuxudan oyanan zaman otağı gur 
işıqlandırmaq lazımdır. Əgər yuxu 
gigiyenasına düzgün riayət edil-
məsinə baxmayaraq, bir ay ərzin-
də yuxusuzluqla bağlı şikayətlər 
davam edərsə, həkimə müraciət 
etmək məsləhətdir”.

Yeni növ koronavirusla 
(COVID-19) mübarizədə ən 
əsas məsələlərdən biri də 
immun sisteminin möhkəm-
ləndirilməsidir. Bu baxımdan 
qida rasionuna vitamin və 
minerallarla zəngin qidaların 
daxil edilməsi vacibdir.

Son zamanlar bioloji 
fəallığa malik qida əlavələ-
rindən də çox istifadə olunur. 
Mütəxəssislər isə bildirirlər ki, 
bəzən kapsul, həb, toz, sirop 
və digər formada hazırlanmış 
həmin məhsulları dərman pre-
paratları ilə eyniləşdirirlər.

Bakıdakı 6 nömrəli po-
liklinikanın terapiya şöbəsi-
nin müdiri Gülsarə Sadıqova 
AZƏRTAC-a deyib: “Qida 
əlavələri dərman vasitəsi sa-
yılmır, lakin onların tərkibi 
qida məhsullarının tərkibinə 
yaxın olması və orqanizmin 
zəruri tələbatlarını ödəməsinə 
baxmayaraq, heç bir halda 
normal qidalanmanı əvəz et-
mir. Qida əlavələri müəyyən 
bir normada qəbul edilməlidir, 
çünki onların səmərəsi yalnız 

müəyyən edilmiş normada 
özünü göstərir”.

Qida əlavələri reseptsiz 
satılır. Ona görə də istehlak-
çılar diqqətli olmalıdırlar. Hə-
min əlavələr üzərindəki təli-
matlarla tanış olduqdan sonra 
istifadə edilməlidir.

Həkimlərin dediyinə 
görə, insanlar bəzən immun 
sistemini və ya dolayısı ilə 
orqanizmin xəstəliklərə qar-
şı müqavimətini artırdığını 
düşünərək zərurət olmadığı 
təqdirdə qida əlavələri qəbul 
edirlər. Həmin məhsuldan 
düzgün istifadə edilmədik-
də orqanizmdə ciddi fəsadlar 
yarada bilər: “Onun həddin-
dən çox qəbul edilməsi orqa-

nizmdə geridönməz proseslər 
əmələ gətirir. Həmçinin qara-
ciyər, böyrək, mədə-bağırsaq 
xəstəlikləri və zamanla ba-
ğırsaq xəstəliyindən əziyyət 
çəkməyə səbəb olur”,- deyə 
həkim-terapevt bildirib.

Orqanizmin bütün qi-
dalandırıcı komponentlərlə 
təmin edilməsində ən ideal 
vasitə düzgün qidalanmaqdır. 
Unutmaq lazım deyil ki, qida 
əlavələri heç də həmişə təh-
lükəsiz və sağlam qidalanma-
nın tələblərinə cavab vermir. 
Ona görə də mütəxəssislər 
mümkün qədər vitamin, mi-
neral və digər komponentləri 
gündəlik qidalardan almağı 
tövsiyə edirlər.

Orqanizmdə asan və rahat həzm 
edilən çərəzlər rasionda yer alan xe-
yirli qidalardandır. Faydalı maddələr-
lə zəngin olmaqla yanaşı, çərəzlər 
enerji və zülal mənbəyidir. Qoz, fındıq 
və digər çərəzlər tərkibində olan 
müxtəlif vitamin və mikroelementlərlə 
yaddaşı gücləndirir, eyni zamanda əqli 
fəaliyyətə müsbət təsir göstərir. Lakin 
onların allergik və qıcıqlandırıcı təsir-
ləri nəzərə alınaraq gün ərzində 30-50 
qram arasında qəbul olunmalıdır.

Qida dəyərləri yüksək olduğundan 
gündəlik vitamin tələbatını bir ovuc 
çərəzlə də əvəz etmək mümkündür. Ba-
kıdakı 6 nömrəli poliklinikanın terapiya 
şöbəsinin müdiri Gülsarə Sadıqova  de-
yib: “Qida bişdikcə tərkibində olan bir 
sıra vitaminlər, o cümlədən S vitamini 
50, A vitamini 70 faiz azalır. Həmin 
vitaminlər çərəzlər vasitəsilə daha çox 
miqdarda qəbul edilir”.

Həkim-terapevtin dediyinə görə, 
qoz, fındıq, püstə kimi çərəzlər qan-
da xolesterolun səviyyəsini tənzimlə-
yir, böyrəyin fəaliyyətinə müsbət təsir 
göstərir: “Dəriyə faydasına görə bəzi 
kosmetoloji məhsulların hazırlanmasın-
da da onlardan alınan yağlardan istifadə 
olunur. Qozun tərkibində olan Omeqa-3 

yağ turşuları diabeti, yüksək qan təz-
yiqini və depressiyanı aradan qaldır-
mağa kömək edir. Qoz istehlakı ürək 
xəstəlikləri riskini azaldır, beyinin işini 
gücləndirir. Ürək-damar sistemi üçün 
çox əhəmiyyətlidir”.

Araşdırmalara görə, bir çox qida-
lardan fərqli olaraq çərəzlərin tərkibin-
də olan faydalı maddələr bir neçə il qala 
bilir. Qəbul edilən bir ovuc çərəz günə 
gümrah və sağlam başlamağa səbəb 
olur.

Lakin mütəxəssislər çərəzlərdən 
istifadə edərkən diqqətli olmağı tövsiyə 
edirlər. Onun gündəlik qəbulu zamanı 
allergik təsirlərini də unutmaq olmaz.

Vaksin vurdurub-vurdurmamaqdan asılı olmayaraq, qorunma tədbirlərinə hamı əməl etməlidir

Gecə yuxusunun vacibliyi və smartfon işığının yuxuya göstərdiyi mənfi təsirlər

Orqanizmin bütün qidalandırıcı komponentlərlə təmin 
edilməsində ən ideal vasitə düzgün qidalanmaqdır

Gündəlik vitamin tələbatını bir ovuc 
çərəzlə də əvəz etmək mümkündür

Azərbaycan üzgüçüsü 
Ramil Vəlizadə Yay Olim-
piya Oyunlarına milli ko-
mandamız adına növbəti 
lisenziyanı qazandırıb.

Bu barədə  Azərbayca-
nın Üzgüçülük Federasiya-
sından bildirib.

Milli komandanın baş 
məşqçisi Rəşad Əbdürrəh-
manovun sözlərinə görə, 
martın 19-dan 21-dək Tür-
kiyənin İstanbul şəhərində 7 
ölkənin iştirakı ilə keçirilən 
Üzgüçülük üzrə Olimpiya 
Oyunlarına lisenziya xa-

rakterli beynəlxalq yarışda 
Azərbaycan millisi 8 idman-
çı ilə iştirak edib. Yarışın ilk 
günündə millimizin üzgü-
çüsü Ramil Vəlizadə 200 
metr batterflyay üsulunda 1 
dəqiqə 59 saniyə nəticə ilə 
beynəlxalq turnirin mütləq 
qalibi olaraq “Tokio2021” 
Yay Olimpiya Oyunlarına 
B lisenziyası qazanıb. Digər 
idmançımız Şeixalızadə-
hanqah Məryəm 100 metr 
batterflyay üsulunda A fina-
lına vəsiqə qazanaraq final-
da gümüş medal, 50 metr 

batterflyay üsulunda 
isə A finalina vəsiqə 
qazanaraq finalda bü-
rünc medala layiq gö-
rülüb. Baş məşqçi onu 
da əlavə edib ki, üzgü-
çülük üzrə millimizin 
ən gənc idmancılarin-
dan biri olan Əbdurrəhman 
Rüstəmov isə bu yarışda 
200 metr batterflyay üsu-
lunda (2 dəqiqə 9 saniyə) öz 
nəticəsini yaxşılaşdıraraq 
idman ustası normativini 
doldurmuş, digər idmançı-
larımız isə öz şəxsi nəticələ-

rini yaxşılaşdırmaqla vətənə 
dönüblər.

Rəşad Əbdürrəhmanov 
deyib: “Türkiyədə keçirilən 
bu beynəlxalq turnirdə Ra-
mil Vəlizadə, Məryəm Şe-
ixalızadəhanqah və digər 
millimizin üzvlərinin yük-
sək nəticə göstərməsi bu il 

Türkiyədə keçiriləcək İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarında 
komandamızın medallar qa-
zanacağına böyük ümidlər 
yaradır. Azərbaycan Res-
publikası Gənclər və İdman 
Nazirliyinin, həmçinin də 
bizim federasiyanın dəstə-
yi ilə məşqçilərimizin səyi 

nəticəsində son 1 ayda mil-
limiz nəticə etibarı ilə dörd 
idman ustası dərəcələri və 
Tokio 2021 Yay Olimpiya 
Oyunlarına B lisenziyası qa-
zanmışdır. Bu da öz növbə-
sində Azərbaycan üzgüçü-
lük tarixində yeni bir rekord 
göstəricidir”.

Üzgüçümüz Yay Olimpiya 
Oyunlarına lisenziya qazanıb

“İşğaldan azad olunmuş ərazilərin 
enerji təminatında innovativ 
texnologiyalardan istifadə”


