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BU SAYIMIZDA
Haqq savaşımızda yaralanan dənizçi
döyüşçülər hər cür qayğı görürlər

Səh. 3

İndi bütün dünya bizdən - Azərbaycanın öz haqq
mübarizəsində əldə etdiyi Böyük Qələbədən danışır

Dənizçilər də qalib ölkənin vətəndaşı olduqları ilə sonsuz iftixar hissi keçirirlər

“Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO)
Dəniz Nəqliyyatı
Donanmasının “Professor Əziz Əliyev”
gəmisinin elektrik
mexaniki Dəryanur
Heybətov və Xəzər
Dəniz Neft Donanmasının “General
Əsədov” gəmisinin motorçusu Qabil
Sadıqov Vətən müharibəsində adını
tarixə yazdıran qəhrəmanlardandır.

Əks-hücum zamanı rəşadətli
Ordumuzun əsgər və zabitlərinin bir
əlində üçrəngli bayrağımız idi
Azərbaycan Ordusunun
sentyabrın 27-də Qarabağda
başladığı uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində
noyabrın 9-dək 5 şəhər, 4
qəsəbə və 286 kənd işğaldan
azad edilib.

Səh. 4

“Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi
Zavodunda yanğın təhlükəsizliyi
təlimi keçirilib
“Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin (ASCO)
“Zığ” Gəmi Təmiri və
Tikintisi Zavodunun
işçiləri üçün yanğın
təhlükəsizliyi barədə
nəzəri və praktiki hissələrdən ibarət
təlim keçirilib.

Səh. 5

“Babək” gəmisi əsaslı təmir
olunaraq istismara qaytarılıb

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) Dəniz Nəqliyyat
Donanmasına məxsus “Babək” gəmisi
əsaslı təmir olunub.

Səh. 6

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

Səh. 7

“Sumqayıt”la qarşılaşmadan
qalib ayrılan “Səbail” X turda
“Sabah” klubuna uduzub

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının IX turunda “Səbail”
klubu çempionatın lideri
“Sumqayıt”ı qəbul etmişdi. Qarşılaşma paytaxt
təmsilçisinin 2:1 hesablı
qələbəsi ilə yekunlaşmışdı.

Səh. 8

Doğma Azərbaycan tarixinin ən möhtəşəm dövrünü, ən parlaq zəfərini yaşayır.
Son əsrlərdə ilk dəfə olaraq bu miqyasda
əzəli torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə
nail olduq. Buna görə böyük fəxarət hissi
keçiririk. Hər birimizin qəlbi qürur hissi
ilə döyünür.
Torpaqlarımız erməni işğalı altında olduğu illərdə müxtəlif sahələrdə qazandığımız böyük uğurlarla belə qürrələnmədik,
qürrələnə bilmədik. Azərbaycanlı olduğumuzla indi öyündüyümüz kimi öyünə bilmədik, ucadan – bütün dünyanın eşidə biləcəyi səslə “Mən Azərbaycanlıyam” deməyə
çəkindik. Torpağına sahib çıxa bilməyənin
qürrələnməyə haqqı olmadığını düşündük.
Keçən əsrin səksəninci illərinin axırları-doqsanıncı illərinin əvvəllərindən xalqımızın nələr çəkdiyini Allahdan başqa kimsə
bilmədi, bilmək istəmədi.
Torpaqlarımızın böyük bir hissəsinin
uzun illər yağı tapdağı altında olmasının
əsas səbəblərindən biri hiyləgər olduğu qədər də xain olan erməni faşistlərinin işğalçılıq yolu ilə “böyük Ermənistan” dövləti
yaratmaq arzusu idisə, digər səbəb sözdə
sülhdən, ədalətdən, qanundan danışan beynəlxalq qurumların siyasi riyakarlığı idi. Biz
torpaqlarımıza sahib çıxmaq üçün hərəkətə
keçmək istəyəndə onlar min hiylə ilə torpaqlarımızın işğal altda qalması müddətini
uzatmağa çalışdılar və təxminən 30 il buna
nail oldular.
Münaqişənin həlli istiqamətində mühüm təsirə malik olan beynəlxalq təşkilatlar
və siyasi güc mərkəzləri problemə ikili standartlarla yanaşmaqda nə boyda haqsızlıq
etdiklərini, nə boyda səhvə yol verdiklərini
anlamadılar. Fransa kimi bəzi dövlətlərin
başçıları isə işğalçının başını sığallamaq,
ona arxa durmaqla yanaşı, bizə hərbə-zorba gəlməkdən də çəkinmədilər. Onların bu
səhvlərinə görə də faşist Ermənistan Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi
822, 853, 874, 884 nömrəli qətnamələri,
ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı kimi
beynəlxalq təşkilatların qərarlarını, bəyannamələrini yerinə yetirməkdən açıq-açığına
imtina etdi, əzəli torpaqlarımızın itirildiyi
ilə barışmayacağımız təqdirdə bizi Bakını
da işğal edə biləcəyi ilə hədələdi. Bizim onları haqq yoluna dəvət etməyimizi acizlik,
qorxaqlıq kimi anladılar. Qüdrətli Azərbaycan Ordusu da mənfur düşmənimiz olan er-

oldu. Düşməni torpaqlarımızdan iti qovan
kimi qovan igidlərimiz arasında savaşın ilk
günlərindən dənizçi geyimini könüllü olaraq əsgər və ya zabit forması ilə əvəz edən
dənizçilər də az deyildi. ASCO maddi və
mənəvi dəstəyi ilə hər an rəşadətli Ordumuzun yanında idi.
Noyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin xalqa müraciətində
səsləndirdiyi Böyük Qələbə xəbərini ölkəmizin bütün vətəndaşları kimi, dənizçilər də
böyük coşqu ilə qarşıladılar. Sinəmiz sevincimizə darlıq etdi o gün. Gözlərimiz yaşardı.
İndi bütün dünya bizdən - Azərbaycanın
öz haqq mübarizəsində əldə etdiyi Böyük
Qələbədən danışır.

məni qəsbkarlarına, cinayətkar və terrorçu
Ermənistan dövlətinə, onun siyasi havadarlarına tarixi dərs verməyə məcbur oldu.
30 ilə yaxın müddətdə hər bir Azərbaycan vətəndaşının ruhunu incidən məğlubluq
hissi işğal altında olan müqəddəs torpaqlarımız sentyabrın 27-dən qarış-qarış geri
qaytarıldıca yox olurdu. 44 gündə Füzuli,
Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Hadrut, Şuşa...
uğrunda gedən döyüşlərdə hərb salnaməsinin şanlı səhifələrini yazdılar igidlərimiz.
Qələbə sevinci ötən illərin bütün ağrı-acısını
və kədərini birdəfəlik unutdurdu. Noyabrın
10-dan isə xalqımızın üzündən sözün həqiqi
mənasında xoşbəxtlik yağır. Bu sevinci bizə
müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev
və şanlı Ordumuzun igid əsgər və zabitləri
bəxş etdilər. Azərbaycan əsgərinin gücünü
görən düşmən məğlubiyyətini etiraf edərək,
tezliklə digər torpaqlarımızdan da geri çə-

kiləcəyinə söz verdi.
Azərbaycan əsgərinin qanı və canı bahasına ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin
olundu. Mənfur ermənilərin zəbt etdiyi torpaqlarımızı azad etməklə həm də “məğlub
xalq” ifadəsini üzərimizdən götürdük. Qələbə qüruru başımızı ucaltdı.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan
Ordusu bizi doğma torpaqlarımıza qovuşdurmaqla yadırğadığımız gülüşü bizə qaytardı. Bu Qələbə yaddaşımızda tariximizin
ən şanlı, ən qürurlu, ən unudulmaz səhifəsi
kimi qalacaq.
Azərbaycan əsgərinin əsl qəhrəmanlıq,
mərdlik, şücaət, rəşadət nümunəsinə çevrildiyi bu Vətən müharibəsində düşmən üzərində qazandığımız parlaq Qələbədə “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti kollektivinin də payı

Vətən müharibəsində şəhid olmuş qəhrəman oğullarımızın, rəşadətlə döyüşmüş
hərbçilərimizin, əsgər və qazilərimizin boynumuzda bütöv Azərbaycan boyda haqqı olduğunu unutmayacağıq.
Bu haqq savaşının ən böyük qəhrəmanları öz canlarından keçməkdə zərrəcə
tərəddüd etməyən, sinəsini düşmən gülləsinə sipər edən, işğal altında olan torpaqlarımızı öz qanları ilə geri qaytarmaqla yenidən Vətən edən şəhidlərimizdir. Aralarında
dənizçilər də var. Müqəddəs Vətən torpağı
uğrunda can qoyan bu igidlərimizin qanı
bahasına qalalar qalası Şuşa qalasını fəth etdik, Qarabağı qaytardıq və Qarabağa qayıtdıq! Bu xalq var olduqca şəhidlik zirvəsinə
ucalanlar ürəklərdə yaşayacaq. Allah bütün
şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların ruhu
qarşısında baş əyirik.
(Davamı 3-cü səhifədə)
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Noyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa
müraciət edib. Müraciəti təqdim edirik:
- Əziz həmvətənlər.
Bu gün ölkəmiz üçün tarixi bir gündür.
Bu gün Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə son qoyulur. Hesab edirəm ki, indicə imzalanmış üçtərəfli
bəyanat məsələnin həlli istiqamətində son
nöqtə olacaqdır. Bu bəyanatı Azərbaycan
Prezidenti, Rusiya Prezidenti və Ermənistan baş naziri imzalamışlar. İstərdim ki, bəyanatın mətni ilə sizi tanış edim:
“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş
naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin bəyanatı
Biz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir
Putin aşağıdakıları bəyan edirik:
1. 10 noyabr 2020-ci il tarixində Moskva vaxtı ilə saat 00.00-dan etibarən Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və
bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması elan olunur. Bundan sonra Tərəflər
adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası və
Ermənistan Respublikası hazırda tutduqları
mövqelərdə qalacaqlar.
2. 20 noyabr 2020-ci il tarixinədək Ağdam rayonu Azərbaycan Respublikasına
qaytarılır.
3. Dağlıq Qarabağda təmas xətti və
Laçın dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının
1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçusundan, 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət sülhməramlı kontingenti yerləşdirilir.
4. Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin
çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilir.
Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin qalma müddəti 5 ildir və müddətin bitməsinə 6 ay qalmış hazırkı müddəanın tətbiqinə xitam verilməsi niyyəti ilə
bağlı Tərəflərdən hər hansı biri çıxış etməzsə, müddət avtomatik olaraq növbəti 5 ilə
uzadılır.
5. Münaqişə tərəflərinin razılaşmalara
əməl etməsinə nəzarətin səmərəliliyinin
artırılması məqsədilə atəşkəsə nəzarət üzrə
sülhməramlı mərkəz yaradılır.
6. Ermənistan Respublikası 15 noyabr
2020-ci il tarixinədək Azərbaycan Respublikasına Kəlbəcər rayonunu, 1 dekabr
2020-ci il tarixinədək isə Laçın rayonunu
qaytarır. Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edəcək və bununla belə
Şuşa şəhərinə toxunmayacaq Laçın dəhlizi
5 kilometr enliyində Rusiya sülhməramlı
kontingentinin nəzarəti altına verilir. Tərəflərin razılığı əsasında növbəti üç il ərzində Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında
əlaqəni təmin edən Laçın dəhlizi üzrə yeni
hərəkət marşrutunun inşası planı müəyyən
ediləcək və bununla da həmin marşrutun
mühafizəsi üçün Rusiya sülhməramlı kontingentinin gələcək yerdəyişməsi nəzərdə
tutulur. Azərbaycan Respublikası Laçın
dəhlizi üzrə hər iki istiqamətdə vətəndaşların nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin
hərəkətinə təhlükəsizlik zəmanəti verir.
7. Daxili məcburi köçkünlər və
qaçqınlar Dağlıq Qarabağın ərazisinə və
ətraf rayonlara BMT-nin Qaçqınlar üzrə
Ali Komissarlığının ofisinin nəzarəti altında geri qayıdır.
8. Hərbi əsirlər, girovlar və digər saxlanılan şəxslərin, habelə cəsədlərin mübadiləsi həyata keçirilir.
9. Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir, Ermənistan
Respublikası vətəndaşlarının nəqliyyat
vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin təşkili məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə
zəmanət verilir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə
nəzarəti Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik
Xidmətinin sərhəd xidmətinin orqanları
həyata keçirir. Tərəflərin razılığı əsasında
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni
nəqliyyat-kommunikasiyalarının inşası təmin ediləcək.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri, Rusiya Federasiyasının Prezidenti”.
XXX
Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar.
Bu bəyanatın tarixi əhəmiyyəti var. Bildirməliyəm ki, bu bəyanat videokonfrans
şəklində imzalanmışdır və ilk mərhələdə 3
ölkənin başçısı bu videokonfrans vasitəsilə
bəyanatı imzalamalı idilər. Ancaq son anda
Ermənistan baş naziri bundan imtina edib.
Bu, müəyyən dərəcədə başadüşüləndir.
Çünki faktiki olaraq bu bəyanat Ermənistanın hərbi kapitulyasiyası deməkdir. Ona
görə bu bəyanatı videokonfrans formatında
Rusiya Prezidenti və mən imzalamışıq və
bu bəyanat rus dilində tərtib edilibdir. Mənim burada imzam var, bu sənəd bu imzalamadan sonra Rusiya səfirinə təqdim edilib
və Rusiya və Ermənistan dövlət, hökumət
başçıları bu sənədi imzalayacaqlar.
Bir daha demək istəyirəm ki, Ermənistan baş naziri Paşinyanın bu hərəkəti başadüşüləndir. Halbuki hesab edirəm ki, hər
bir insan öz əməllərinə görə cavab verməlidir. Hər bir insan hətta onun üçün, ölkəsi
üçün ən ağır, ən kritik vəziyyətdə özünə
hörmət saxlamalıdır. Onsuz da Paşinyan
bunu imzalayacaq. Biz onu məcbur etdik.
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Bu, bizim hamımızın - bütün Azərbaycan xalqının Qələbəsidir

Ancaq onu hansısa bağlı bir yerdə, qapalı bir yerdə, kameralardan uzaq bir yerdə
qorxaqcasına, namərdcəsinə imzalayacaq.
Öz xoşu ilə bunu imzalamır. Bunun - dəmir
yumruğun hesabına imzalayır!
Bu bəyanat bizim şanlı qələbəmizdir.
Şadam ki, bu gün bu müjdəni Azərbaycan
xalqına verirəm. Hesab edirəm ki, bu bəyanatın imzalanmasının səbəblərindən biri də
dünən qeyd etdiyimiz parlaq qələbəmizdir,
tarixi qələbəmizdir, Şuşanın işğaldan azad
edilməsidir, Şuşa Qarabağın tacıdır! Şuşanın azad edilməsi həm böyük siyasi, həm
böyük strateji, eyni zamanda, çox böyük
mənəvi məna daşıyır. Biz Şuşaya qayıtdıq,
biz Şuşanı qaytardıq, biz Şuşada yaşayacağıq və işğaldan azad edilmiş digər bütün
torpaqlarda həyat qaynayacaq. İnsanlar o
torpaqlara qayıdacaq, orada yaşayacaq, insanlarımızın 30 illik həsrətinə son qoyulur.
Hesab edirəm ki, bu bəyanatın imzalanmasının səbəbi noyabrın 9-da - Dövlət
Bayrağı Günündə bizim növbəti şanlı hərbi
qələbəmiz olub. Çünki noyabrın 9-da 72
yaşayış məntəqəsini Azərbaycan Ordusu
işğalçılardan azad edib. Şuşanın azad edilməsi, noyabrın 9-da 72 yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi və sentyabrın 27-dən bu
günə qədər 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi ilə Ermənistan ordusunun belini qırmışıq. Paşinyan məcbur olub
bu bəyanata öz imzasını atır. Amma çox
miskin, çox acınacaqlı durumda. Mən isə
böyük fəxarət və sevinc hissi ilə bu bəyanata öz imzamı atmışam. Çünki bu bəyanat
uzun illər davam edən işğala son qoyur. Bu
bəyanat imkan verir ki, hələ də işğal altında olan digər rayonlarımızı - Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonlarını qan tökülmədən
qaytaraq. Qısa bir müddət qoyulur, bu ayın
sonuna qədər bu rayonlar bizə qaytarılır.
Bu, böyük xoşbəxtlikdir. Mən fürsətdən
istifadə edərək, Ağdam, Laçın, Kəlbəcər
rayonlarının sakinlərini, bütün Azərbaycan xalqını bu münasibətlə təbrik edirəm.
Hər dəfə işğal altında olan hansısa rayon,
şəhər işğaldan azad ediləndə mən o şəhər
və rayonların sakinlərini təbrik edirdim,
təsəvvür edirəm ki, onların həyatında bu
nə deməkdir. Onların bəziləri, bəlkə də
bir çoxları görəndə ki, uzun illər ərzində
məsələ öz həllini tapmır artıq ümidlərini
itirmişdilər. Mən son 17 il ərzində köçkünlərlə çoxsaylı görüşlərimdə, onlar üçün
yeni evlərin təqdimat mərasimlərində görürdüm ki, ildən-ilə onların ümidləri azalır.
Görürdüm, ürək ağrısı ilə bunu görürdüm.
Görürdüm ki, artıq onların bəziləri ümidlərini itirib. Bəli, təşəkkürünü bildirirdilər,
təbii ki, onlara yaxşı şərait yaradılırdı, onların problemləri həll olunurdu. Bilirsiniz
ki, məcburi köçkünlər üçün Azərbaycanda
görülən işlər heç bir başqa ölkədə görülmür. Dünyanın bir çox ölkələrində köçkünlər var, amma bizim köçkünlərimizin
vəziyyəti o biri ölkələrdə yaşayan köçkünlərlə müqayisəedilməz dərəcədə müsbətdir.
Amma onların əsas arzusu doğma torpaqlara qayıtmaqdır və məndən xahiş edirdilər,
cənab Prezident, qaytar bizi. Mən də hər
dəfə onlarla görüşəndə həm onlarda güclü iradə görürdüm, yenilməzlik görürdüm,
dövlətə sədaqət görürdüm, eyni zamanda,
onların gözlərində nisgil, həsrət görürdüm.
Buna son qoyulub, əziz soydaşlarım, gözünüz aydın olsun, siz qayıdırsınız, biz qayıdırıq, Azərbaycan qayıdır! Azərbaycan öz
ərazi bütövlüyünü bərpa edir. Bundan da
böyük xoşbəxtlik ola bilərmi!
Məcburi köçkünlər yaxşı bilirlər ki,
onların öz dədə-baba torpaqlarına qayıtması üçün biz əlimizdən gələni edəcəyik,
işğaldan azad edilmiş bu torpaqları yenidən
quracağıq. İndi bütün dünya görür ki, mənfur düşmən bu torpaqları hansı vəziyyətə
salıb. Bizim bütün binalarımız dağıdılıb,
tarixi abidələrimiz dağıdılıb, muzeylərimiz talan edilib, təbiətimizə böyük ziyan
vurulub, məscidlərimiz dağıdılıb, təhqir
edilib. Azad edilmiş torpaqlarda yarıdağılmış məscidlərdə vəhşi düşmən bizi təhqir
etmək üçün, bizim qürurumuza toxunmaq
üçün donuz saxlayırdı. Amma biz onların
qisasını artıqlaması ilə aldıq. Xocalı qurbanlarının da qisasını aldıq, şəhidlərimizin
də qisasını aldıq.
Mən noyabrın 8-də Şuşanın azad edilməsi ilə əlaqədar xalqıma müjdə verərkən
bildirmişdim ki, şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirəm. Birinci Qarabağ və İkinci
Qarabağ müharibələrinin şəhidləri bizim
qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Allah bütün
şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qəhrəmanlığı, fədakarlığı nəticəsində biz torplaqlarımıza qayıdırıq. Allah bütün yaralı
hərbçilərimizə şəfa versin, onlar tezliklə
sağalıb normal həyata dönsünlər, onların
sağalması üçün də əlimizdən gələni edirik və edəcəyik. Hətta ən ağır vəziyyətdə
olan yaralı əsgərimiz, zabitimiz bilməlidir,
əlimizdən gələni edəcəyik ki, onu normal

həyata qaytaraq. Biz bu Qələbəyə görə
onlara borcluyuq. Onlar torpağımızı işğalçılardan qarış-qarış azad edib, onlar bizim
bayrağımızı işğal edilmiş və işğaldan azad
edilmiş torpaqlarda qaldırıb, bayrağımızı
orada dalğalandırıb. Bu, bizim hamımızın
qələbəsidir, bütün Azərbaycan xalqının.
Azərbaycan xalqı bir daha göstərdi ki, nə
qədər böyük xalqdır, nə qədər vətənpərvər
xalqdır, nə qədər dəmir iradəyə malik olan
xalqdır. 30 ilin əziyyəti, 30 ilin ümidsizliyi, 30 ilin əzabları xalqımızı sındırmadı,
iradəmizə heç bir mənfi təsir göstərmədi.
Əksinə, biz daha da bütövləşdik, daha da
mətinləşdik, daha da gücləndik, özümüzü toparladıq, dedik ki, artıq yetər, biz bu
işğala dözməyəcəyik. Dedik ki, düşməni
torpaqlarımızdan qovacağıq! Heç bir danışıqlar bizi maraqlandırmır. Siz də yaxşı
bilirsiniz ki, son bir il ərzində mən danışıqlar haqqında, ümumiyyətlə, söhbət aparmıram. Xalqımı aldatmaq istəmirdim, heç
vaxt aldatmamışam və aldatmayacağam.
Azərbaycan xalqı bunu bilir. Mən müharibədən əvvəl deyəndə ki, mən bilirəm nəyi
nə vaxt etmək lazımdır, əminəm ki, xalqımızın mütləq əksəriyyəti başa düşürdü mən
nəyi nəzərdə tuturam və səbirlə bu günü
gözləyirdi, mənə inanırdı, Prezident kimi,
Ali Baş Komandan kimi inanırdı, gözləyirdi və bu gün gəldi. Dedik yetər artıq,
bu əsarət yetər! Bizim şəhərlərimiz əsarət
altında nə qədər qalacaq?! Mənfur düşmən
bizim təbiətimizi nə qədər murdarlayacaq,
bizim torpağımızda gəzəcək, yeyəcək, içəcək, rəqs edəcək, bizi təhqir edəcək. Dedik
ki, düşmənə yerini göstərəcəyik, düşməni
torpaqlarımızdan qovacağıq və qovduq da!
Sentyabrın 27-də nə baş verib, onu
tarixçilər deyəcək. Necə başlayıb, onu hesab edirəm ki, bir çoxları bilir. Artıq Azərbaycan xalqının səbri tükənmişdi və mən
Ermənistan baş nazirinə son görüşlərdə
demişdim ki, siz odla oynamayın, Azərbaycan xalqının səbri ilə oynamayın. Siz Azərbaycan xalqını tanımırsınız, siz tanıyacaqsınız bizi, amma gec olacaq. Düz yola
gəlin, çıxın bu torpaqlardan, bu torpaqlar
sizə mənsub deyil. Amma nə etdilər? Orada qanunsuz məskunlaşma aparmaq üçün
beynəlxalq hüququ, beynəlxalq konvensiyaları, o cümlədən Cenevrə konvensiyalarını kobudcasına pozaraq nümayişkaranə
şəkildə xaricdən erməniləri gətirib özü də
məhz Şuşaya ki, bizi incitsin. Məhz Şuşada
o dəstə başçısı hansı ki, indi deşik axtarır
gizlənməyə, xunta başçısı özünə andiçmə
mərasimi keçirmişdir və Ermənistan baş
naziri gedib orada iştirak edib. Bu, bizə
sataşmaq deyildimi? Bunun hesabını sizdən soruşan olmayacaqdımı?! Hesabını
soruşduq, diz çökdürdük, diz üstə qoyduq!
Onun-bunun ətəyindən yapışıb bu 40 gündən çox bir müddətdə adam qalmayıb ki,
zəhləsini tökməsin, yardım istəməsin, özünü alçaltmasın. Biz alçaltmışıq onu, əcəb də
etmişik. Bizim üçün müqəddəs olan Şuşa
şəhərinin Cıdır düzündə sərxoş vəziyyətdə
rəqs edəndə fikirləşəydi ki, bu gün gələcək,
cəzasını alacaq, siçan kimi gizlənib bax bu
sənədi götürüb ağlaya-ağlaya imzalayacaq. Yerini göstərdik, dərsini verdik. Qovmuşuq onları torpaqlarımızdan, iti qovan
kimi qovmuşuq. Demişdim ki, qovacağıq,
iti qovan kimi qovacağıq və qovmuşuq, iti
qovan kimi qovmuşuq. Qorxularından indi
bu sənədə imza atır, bilir ki, biz Ağdama
da, Kəlbəcərə də, Laçına da gələcəyik. Heç
kim bizi saxlaya bilməz. Hər kəs bizim gücümüzü gördü, hər kəs bizim dəmir yumruğumuz nədir, anladı. Ona görə qovmuşuq
onları, əcəb də etmişik.
Onların demək olar ki, bütün texnikasını məhv etmişik, darmadağın etmişik.
Bu 30 il ərzində qurulmuş istehkamları
keçmişik, əsgərlərimiz aslan kimi keçiblər,
əziblər düşməni keçiblər, əcəb də ediblər, öz torpağında. Biz beynəlxalq hüquqa
əməl edirik, biz beynəlxalq hüquqa hörmət
göstəririk. Biz mülki vətəndaşlardan intiqam almamışıq, heç vaxt almayacağıq və
məhz buna görə mülki vətəndaşlar arasında düşmən tərəfdə itkilər çox azdır. Onlar
nə etdilər? Onlar döyüş meydanında duruş
gətirə bilmədilər, qaçdılar, ondan sonra
ballistik raketlərlə mülki vətəndaşlara atəş
açdılar. Bu, hərbi cinayətdir. Onlar bu hərbi cinayətə görə cavab verəcəklər. Gəncə
şəhərini Ermənistandan ballistik raketlərlə
vurmaq alçaqlıqdır, alçaq hərəkətdir, cinayətdir. Bərdəni kasetli bombalarla atəşə
tutmaq hərbi cinayətdir. Mən demişəm
Tərtər şəhəri, İkinci Dünya müharibəsi
dövründə dağılmış Stalinqrad şəhərinə
bənzəyir. Gündə, - özü də böyük şəhər
deyil, - yüzlərlə mərmi düşürdü, amma
bir nəfər də tərpənmədi. Amma ermənilər
qaçıb getdilər. Onların “yenilməz” ordusu
məhv oldu, fərarilik başladı, xunta başçısı
Dağlıq Qarabağda əmr verdi ki, kim ora-

dan qaçacaq, o, məsuliyyətə cəlb olunacaq.
Bizdə BİR nəfər fərari oldumu? Olmadı!
Bir nəfər də olmadı! Budur Azərbaycan
xalqı! Mülki vətəndaşlar, evi dağılıb, malı
batıb, yaxın insanını itirib, yenə də deyir ki,
"Vətən sağ olsun". Ancaq irəli, irəli! Mənə
yazılan məktublarda deyilir, Ali Baş Komandan, irəli! Dəstəkləyirik səni, get irəli,
dayanma və getmişəm, dayanmamışam.
Bu müharibə dövründə 30-a yaxın müsahibə vermişəm. Ömrümdə bəlkə də bu
qədər müsahibə verməmişəm və bəziləri
deyirlər ki, İlham Əliyev nə üçün müsahibə
vermir. Hesab edirdim ki, mən öz mövqeyimi ifadə etmək üçün kifayət qədər imkanlara malikəm, tez-tez bütün məsələlərlə
bağlı öz fikirlərimi bildirirəm. Mənim bütün fəaliyyətim şəffafdır, keçirdiyim bütün
iclaslar ictimaiyyətə təqdim edilir. Lüzum
bilmirdim onda. Amma lazım olan vaxtda 30-a yaxın müsahibə vermişəm və o
müsahiblərdə demişəm ki, biz beynəlxalq
hüquqa hörmətlə yanaşırıq, biz beynəlxalq
hüququ müdafiə edirik, biz ədaləti müdafiə edirik, biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra edirik. Demişdim
ki, bizim bütün addımlarımız beynəlxalq
hüququn norma və prinsipləri əsasında,
əxlaq əsasında görülüb və bütün addımlarımız bu istiqamətdə atılıb. İntiqamımızı
düşməndən aldıq, işğalçıdan aldıq. Mülki
vətəndaşlarla bizim işimiz olmayıb və olmayacaq. Düşmənin məskunlaşdığı, gizləndiyi şəhərlərdə böyük dağıntılar yoxdur.
Çünki biz mülki obyektlərə atəş açmamışıq. Bax, bizim fərqimiz bundan ibarətdir.
Mən bu müharibə başlayandan sonra
demişdim ki, bir çoxları, demək olar, bu
məsələ ilə məşğul olan siyasətçilərin hamısı deyirdi ki, bu münaqişənin hərbi həlli
yoxdur. Mən nə deyirdim? Deyirdim ki,
var! Məni tənqid edirdilər ki, İlham Əliyev
nə danışır? Yoxdur hərbi həlli. Dedim yaxşı yoxdursa, onda bunu sülh yolu ilə həll
edin. Sizin əlinizdə bu imkanlar var. Siz
böyük dövlətlərsiniz, böyük nüfuzunuz
var, böyük imkanlarınız var. Nədir ki, sizin
qabağınızda Ermənistan, nədir ki, ona təsir
edə bilmirsiniz? Bəlkə təsir etmək istəmirsiniz? Yox, deyirdilər ki, olmaz müharibə
aparmaq, sülh yolu ilə. Sülh yolu ilə 1 il, 2
il, daha 30 il sülh yolu ilə? Bizim başımızı
nə qədər aldatmaq olar? Amma biz sübut
etdik ki hərbi həlli var. Və mən demişdim
ki, mən istəyirəm və Paşinyan, deyirəm
sənə, bəyanat ver, öhdəlik götür, qrafik ver,
cədvəl ver. Müharibənin ilk günündən mən
bunu deyirdim. Hər kəs də bunu görə bilər.
Müsahibələrimdə, xalqa müraciətlərimdə
açıq demişəm, qrafik ver, cədvəl ver, rədd
ol, çıx get, mən dayanıram. Yoxsa oradan
deyirlər dayanın, buradan deyirlər dayanın.
Yaxşı, bizim torpaqlarımızı işğal edəndə
niyə bunlara "dayanın!" deyən olmadı?
Bizim torpağımızı 30 il əsarət altında saxlayan Ermənistana nə üçün “buradan çıx
get!" deyən olmadı! Bu, nədir? Yaxşı, biz
indi öz gücümüzə güvənərək bu torpaqları
şəhid verə-verə, qan tökə-tökə azad edirik,
bizə “dayanın” deyirsən, ona de ki, çıx.
Demir. Bizə deyir dayan. Dedim dayanmayacağam mən. Heç kim məni dayandıra
bilməz və dedim tələb edirəm səndən Paşinyan, şəxsən özün, sənin xarici işlər nazirin, nə bilim o biri, bu biri yox, şəxsən özün
öhdəlik götürməlisən, tarix verməlisən nə
vaxt rədd olursan bizim torpaqlarımızdan.
Bax bu bəyanatda o öhdəlik var. Məcbur
edirik onu, məcbur etdik, zorla məcbur
etdik, başına vura-vura məcbur etdik, bütün bəd əməllərinə görə, o donuzları bizim
məscidlərimizdə saxladığına görə. Bizim
məscidlərimizdə donuz saxlayan özü donuzdur. İndi bu sənəddə öhdəlik var. Dekabrın 1-nə qədər rədd olacaq qalan işğal
edilmiş torpaqlardan. Ona görə məsələnin
hərbi yolu var. Amma mən deyirdim, istəyirəm ki, bu hərbi mərhələ də dayansın,
keçək siyasi mərhələyə. Nə oldu? Mən
deyən oldu. Bax, bu gün mən deyən oldu.
Hərbi mərhələ başa çatır, keçirik siyasi
məsələyə. Demək olar ki, bizə maksimum
sərf edən sənəd imzalandı. Paşinyan onu
imzaladı. Başqa yolu yox idi. Əslində, bu,
məğlubiyyətin etirafıdır. Bu, hərbi kapitulyasiyadır. Prinsip etibarilə mən tələb edə
bilərdim ki, gəlsin otursun orada, aşağıda,
bax orada imzalasın onu. Amma mən belə
adam deyiləm. Mən nə üçün kimisə alçaldım. O onsuz da özünü alçaldıb. Bu rəzil
duruma özü-özünü salıb. Gərək orada qarnını qabağa verib, sərxoş vəziyyətdə Cıdır
düzündə rəqs edəndə bu günü fikirləşərdi
ki, gün gələcək hesabını verəcəksən, verirsən. Bax belə. Heç kim bizimlə zarafat edə
bilməz. Heç kim Azərbaycan xalqının səbri
ilə oynaya bilməz. Heç kim bizi təhqir edə
bilməz. Edərsən, dərsini alarsan. Necə ki,
dərsini vermişik.
Ona görə məsələnin həlli artıq təmin

edilib. Əlbəttə, əgər Ermənistan atəşkəsə
əməl etsə, - mən artıq bütün əmrlərimi
vermişəm, - komandanlıqlara əmrimi
vermişəm, biz dayanırıq. Biz imzamıza
hörmətlə yanaşırıq. Qarşı tərəf də dayanmalıdır. Çünki dayanmasa, biz də dayanmayacağıq.
İndi beynəlxalq müşahidəçilər yaxşı bilirlər ki, kim atəşkəsi pozub. Birinci
dəfə kim pozub Gəncəni ballistik raketlə
bombalayanda, ikinci dəfə kim pozub beş
dəqiqə atəşkəs vaxtından keçməmiş və
üçüncü dəfə Bərdəni kasetli raketlərlə vurmaqla. İndi bu dəfə də pozsa, artıq mən hesab edirəm ki, özü lap peşman olacaq. Ona
görə biz istədiyimizə nail ola bilmişik. Biz
düşməni məcbur edə bilmişik. Mən faktiki
olaraq onlara ultimatum vermişəm. Demişəm ki, çıxmalısan, çıxmasan sona qədər
gedəcəyəm. Sona qədər! Ayın 8-də Şəhidlər xiyabanında demişəm ki, sona qədər gedəcəyəm və heç bir qüvvə məni dayandıra
bilməz.
Biz bu qələbəni döyüş meydanında
qazandıq. 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsi,
o cümlədən Füzuli şəhəri, Cəbrayıl şəhəri,
Zəngilan şəhəri, Qubadlı şəhəri, Şuşa şəhəri, Hadrud qəsəbəsi, Suqovuşan qəsəbəsi,
digər qəsəbələr döyüş meydanında azad
edildi.
Bu qələbələr düşməni məcbur etdi ki,
Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonları bizə siyasi yollarla qayıdır. Amma burada Ermənistan tərəfinin xoş niyyətini axtarmaq yersizdir. Onlarda xoş niyyət deyilən anlayış
bütövlükdə yoxdur. Sadəcə olaraq, məcbur
olub. Çünki bilirdi ki, bu sənədə imza atmasa, özümüz alacağıq bu torpaqları. Hər
kəs bunu bilirdi. Mən demişdim ki, qan
tökmək istəmirəm, müharibəni dayandırmalıyıq, rədd olsun bizim torpaqlarımızdan! Belə də oldu.
Mən bir məsələni də qeyd etmək istərdim. Mən əziz xalqımı sənədin mətni ilə tanış etdim. Burada yeni nəzarət mexanizmi
tətbiq edilir. Bəyanatın beşinci bəndində
yazılıb: "Münaqişə tərəflərinin razılaşmalara əməl etməsinə nəzarətin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə atəşkəsə nəzarət
üzrə sülhməramlı mərkəz yaradılır". Mən
deyə bilərəm ki, bu mərkəzdə Rusiya və
Türkiyə hərbçiləri fəaliyyət göstərəcək.
Beləliklə Türkiyə rəsmi qaydada bu münaqişənin gələcək həlli və atəşkəsə nəzarət
etmək işində rol oynayacaqdır.
Mən videokonfrans formatında imzalama mərasimindəki çıxışımda həm
Türkiyə Prezidenti, əziz qardaşım Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın, həm Rusiya Prezidenti
Vladimir Putinın səylərini yüksək qiymətləndirdim. Çünki onlar doğrudan da bu 4445 gün ərzində böyük səylər göstərmişlər
ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Eyni
zamanda, mən çox şadam ki, artıq münaqişənin dayandırılmasında bu iki lider öz
müsbət rolunu oynayıb. Hesab edirəm ki,
bu, eyni zamanda, bölgədə gələcək əməkdaşlıq formatını da böyük dərəcədə müəyyən edir. Çünki Türkiyə ilə Rusiya arasındakı əlaqələr bu gün tarixə baxsaq, hesab
edirəm ki, ən yüksək səviyyədədir. Hər iki
ölkə bizim üçün dost, qonşu ölkədir. Beləliklə, hesab edirəm ki, gələcəkdə bu əməkdaşlıq formatı daha da çoxşaxəli ola bilər.
Digər önəmli məsələ, xüsusilə qeyd
etmək istəyirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın əsas hissəsi ilə
əlaqəsi bu sənəddə təsbit edilir. Həm bütün
kommunikasiyaların, yolların açılması,
eyni zamanda, burada göstərilir ki, yeni
nəqliyyat kommunikasiya infrastrukturu
yaradıla bilər və yaradılmalıdır. Biz bunu
əlbəttə ki, çox dəstəkləmişik. Deyə bilərəm
ki, mənim təkidimlə bu bənd bu bəyanata
salındı. Çünki birbaşa Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bu bəndin əlaqəsi yoxdur. Ancaq mənim
təkidli tələblərim şadam ki, qəbul olundu.
Beləliklə Naxçıvan Muxtar Respublikasını
Azərbaycanla, Azərbaycanın əsas hissəsi
ilə quru yollarla birləşdirmə istiqamətində
tarixi addım atıldı. Çünki mənfur düşmən
1990-cı illərin əvvəllərində və ondan da bir
qədər əvvəl Naxçıvanı faktiki olaraq mühasirəyə almışdı. Bütün kommunikasiya
xətləri kəsildi, - çünki o vaxt Azərbaycanın
əsas hissəsindən oraya enerji resursları ötürülürdü, - faktiki olaraq Naxçıvan Muxtar
Respublikası çox ağır vəziyyətdə qalmışdı. Eyni zamanda, Ermənistan ərazisindən
oraya hücumlar da edilirdi. Dəfələrlə demişəm, məhz ulu öndər Heydər Əliyevin
cəsarəti və fəaliyyəti nəticəsində Naxçıvan
işğal altına düşmədi. Erməni vandallarının
belə planları da var idi.
Ona görə bu bəndi xüsusilə qeyd etmək istərdim və əziz naxçıvanlıları da bu
hadisə münasibətilə təbrik etmək istərdim.
Bildirməliyəm ki, naxçıvanlılar da ikinci
Qarabağ müharibəsində digər bütün bölgələrdən olan vətəndaşlar kimi fəal iştirak
ediblər. İndi müharibə başa çatır, bu günə
qədər açıqlanmayan bəzi məsələlər də üzə
çıxacaq və hər kəs biləcək ki, başqa bütün
bölgələrdən olan hərbçilərlə bərabər naxçıvanlılar da böyük qəhrəmanlıq göstəriblər
və torpaqlarımızın azad edilməsi işində fədakarlıq göstəriblər, şəhidlər veriblər.
Mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bu günlərdə biz Azərbaycan xalqının birliyini gördük. Bütün bölgələrdən
ordumuza dəstək gəldi. Bütün bölgələrdə
hər bir vətəndaş böyük həyəcan hissi ilə bu
günləri yaşayıb, hər gün televiziya önündə,
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radio qarşısında, internetdə cəbhədən gələn
xəbərləri izləyib, uğurlarımıza sevinib. Bütün bölgələrdə biz bunu gördük. Bir daha
gördük ki, ölkəmiz və xalqımız nə qədər
gözəl ölkədir və gözəl xalqdır. Ölkəmizdə
yaşayan bütün millətlərin nümayəndələri,
bütün dini konfessiyaların nümayəndələri cəsarət göstərərək, düşmənlə vuruşaraq
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa
etdilər. Bu, bizim böyük sərvətimizdir,
böyük dəyərimizdir. Mən bunu dəfələrlə
demişəm. Ermənistan bu xoşbəxtlikdən
məhrumdur. Çünki monodövlətdir, orada
ermənilərdən başqa heç kim yaşamır. Avrasiyada, bizim bölgədə başqa belə ölkə
tapmaq mümkün deyil. Çünki heç kim
orada yaşaya bilmir. Ya onları qovurlar,
azərbaycanlılar kimi etnik təmizləməyə
məruz qoyurlar, ya da ki, başqa millətin nümayəndəsi orada yaşaya bilmir, sıxışdırırlar, sıxışdırırlar, sıxışdırırlar. Amma bizim
üstünlüyümüz bax, bundadır, çoxmillətli,
çoxkonfessiyalı Azərbaycan bu müharibədə də özünü göstərdi, bütün xalqların nümayəndələri birlik göstərdilər, qəhrəmanlıq
göstərdilər. Bir daha demək istəyirəm ki,
bu müharibə bir çox məsələlərə bir daha
aydınlıq gətirmişdir.
Mən bir məsələni də bildirmək, əziz
xalqıma çatdırmaq istəyirəm. Yəqin siz fikir vermisiniz ki, bu bəyanatda Dağlıq Qarabağın statusu haqqında bir kəlmə də yoxdur, yoxdur! Bəs hanı Ermənistan tərəfinin
tələbləri ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik
verilməlidir? Mən onlara muxtariyyət təklif
edəndə buna razı olmadılar, dedilər ki, yox,
bu, “müstəqil dövlətdir”. Bunlar uzun illərdir “müstəqil dövlət” kimi yaşayır və onlar
Azərbaycandan müstəqillik almalıdırlar.
Bir kəmlə də yoxdur, Paşinyan. Nə oldu
bəs? Bu nə oldu, Paşinyan? Deyəsən, bir
çox illər ərzində dillərdə qalacaq. Nə oldu
Paşinyan, yol çəkirdin Cəbrayıla. Rəqs
edirdin, nə oldu bəs status? Cəhənnəmə
getdi status, gora getdi status, gorbagor
oldu status, yoxdur status və olmayacaq.
Nə qədər ki, mən Prezidentəm, olmayacaq. Ona görə, bu sənədin çox böyük mənası var. Əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu
sənədə böyük diqqət göstərərək onu dəqiq,
böyük diqqətlə oxuyacaq və görəcək ki, biz
nə qədər böyük siyasi qələbə qazanmışıq.
Bu siyasi qələbənin qazanılmasında hərbi
qələbəmiz müstəsna rol oynayır. Əlbəttə ki,
son illər ərzində ölkəmizdə aparılan işlər,
mövcud olan gözəl ab-hava, xalq-iqtidar
birliyi, siyasi münasibətlərin müsbət səviyyəyə qalxması, beynəlxalq nüfuzumuz,
beynəlxalq arenadakı fəaliyyətimiz - bütün
bunlar, ordu quruculuğu təbii ki, bu qələbəmizi şərtləndirdi. Mən bu günlərdə bir şeyə
də fikir verdim. Hətta fərqli siyasi baxışlara
malik olan insanlar, bizim işimizə tənqidi
yanaşan insanlar, hətta bir çox hallarda
əsassız tənqidlər ifadə edən insanlar bu
dövrdə hesab edirəm ki, yüksək şüur nümunəsi göstərdilər. Mən həmişə deyirdim
ki, siyasi müstəvidə fərqli baxışlar var, olmalıdır, bu, normaldır. Müxalifət olmalıdır,
bu, normaldır. Hər bir demokratik ölkədə
olduğu kimi, bizdə də əlbəttə ki, bütün bu
azadlıqlar var. Amma bir şey olmamalıdır
– dövlətə müxalifətdə olmaq olmaz, dövlətçiliyə müxalifətdə olmaq olmaz. “İqtidara, dövlətə nə qədər pisdir, mənim üçün bir
o qədər yaxşıdır” fikri ilə yaşamaq olmaz.
Mən deyə bilərəm, bu günlər ərzində mən
gördüm ki, milli məsələlərdə biz hamımız
birləşə bilirik. Bu da bizim gələcəyimiz
üçün çox önəmlidir. Çünki biz hamımız
istəyirik ki, Azərbaycan inkişaf etsin, hamımız istəyirik ki, daha güclü ölkə olsun.
Gücümüzü göstərmişik, döyüş meydanında, siyasi müstəvidə, istənilən formatda.
Müstəqilliyimizi göstərmişik. İndi gün
gələcək müharibə dövründə ictimaiyyətə
açıqlana bilinməyən bəzi məqamları yəqin
ki, açıqlayacaqlar. Ola bilsin ki, mən də
hansısa məsələnin üstündən o pərdəni götürə bilərəm. Onda hər kəs görəcək ki, biz
nə qədər böyük sınaqlardan çıxdıq, nə qədər böyük təzyiqlərə məruz qaldıq. Demək
olar ki, gündəlik rejimdə deyirdilər, dayanın, dayanın, dayanın, dayanın. Amma biz
qabağa getdik. Çünki mən xalqın dəstəyini hiss edirdim, xalqın inamını görürdüm.
Məni heç nə dayandıra bilməzdi. Çünki
mən bilirdim ki, biz haqlıyıq. Biz öz ərazi
bütövlüyümüzü bərpa edirik, öz torpaqlarımızı qaytarırıq. Bu müharibə bütün dünyaya Azərbaycan xalqının nə qədər böyük
xalq olduğunu göstərdi - yenilməz xalq,
dəmir iradəli xalq, müzəffər xalq, müzəffər
ordumuz! Fəxr edirik xalqımızla, ordumuzla! Əminəm, hər bir Azərbaycan vətəndaşı
hesab edir ki, onun həyatında bu günlər, bu
dəqiqələr ən xoşbəxt günlər, dəqiqələrdir.
Mən də xoşbəxtəm ki, bu xoş xəbərləri, bu
müjdəni Azərbaycan xalqına verirəm. Xoşbəxtəm ki, bu tarixi sənədə imza atmışam.
Xoşbəxtəm ki, biz öz Vətənimizə, doğma
Qarabağımıza qayıdırıq, Qarabağımızın
tacı olan Şuşaya qayıdırıq və bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq! Bundan sonra heç
kim bizi o torpaqlardan tərpədə bilməz!
“Qarabağ Azərbaycandır və nida”
ifadəsi artıq bizim qələbəmizin rəmzi idi,
rəmzinə çevrildi. Bir il bundan əvvəl mən
bunu demişəm. Mən fəxr edirəm ki, mənim
dediyim ifadə artıq bir milli şüara çevrildi.
Bu gün böyük qürur hissi ilə deyə bilərik
ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam
bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır! Eşq olsun Azərbaycan
xalqına! Yaşasın Azərbaycan!

25 noyabr 2020-ci il
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Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: “Bu Qələbənin
möhtəşəmliyi Azərbaycan dövlətinin tarixində əbədi qalacaq!”
Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti Mehriban
Əliyeva tarixi Qələbə münasibətilə
noyabrın 10-da rəsmi “Instagram”
səhifəsində paylaşım edib. Birinci
vitse-prezident Mehriban Əliyevanın
paylaşımında deyilir:
“Əziz həmvətənlər!
Bu gün böyük gündür – Qələbə
Günüdür! Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü bərpa olundu!
Tarixi ədalət bərpa olundu! Həqiqətən
əlamətdar olan bu hadisə münasibətilə
Azərbaycan xalqını səmimi-qəlbdən
təbrik edirəm!
Ermənistan özünün tam və
qeyd-şərtsiz kapitulyasiyasını etiraf
etdi! Biz öz nəcib xilaskar missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik! Biz öz
Vətənimizi qoruduq, əzəli Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etdik,
Azərbaycanın səbirlə gözlədiyi Qələbəni qazandıq! Biz uzun illər boyu
həqiqətin və tarixi ədalətin təntənəsini
gözləyirdik. Münaqişənin dinc yolla
nizamlanmasına dair danışıqlar prosesində 30 ilə yaxın iştirak etməyimiz bizim sülh tərəfdarı olmağımızın
əyani göstəricisidir. Ermənistan 27 il
ərzində BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanın işğal altında olan
bütün ərazilərindən işğalçı qüvvələrin dərhal, tamamilə və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasını tələb edən qətnamələrinə etinasızlıq göstərib. Ermənistan
tərəfindən törədilən hərbi təxribatlar
bitib-tükənmirdi. Azərbaycan bütün
dünyaya göstərdi və sübut etdi ki, o,
özünün işğal altında olan torpaqlarını
müstəqil şəkildə, öz gücü ilə, öz qüdrəti ilə azad etməyə qadirdir və bunu
etdi!
2020-ci il sentyabrın 27-dən davam edən hərbi əməliyyatlar dövründə Azərbaycan Ordusu təqribən 300
yaşayış məntəqəsini, o cümlədən 5
şəhəri və 4 qəsəbəni, çoxsaylı strateji
yüksəklikləri azad etdi. Azərbaycanın
mədəniyyət incisi – Şuşa şəhəri azad
ediləndən cəmi bir neçə saat sonra bizim döyüşçülərimiz 72 yaşayış
məntəqəsini və 9 strateji yüksəkliyi öz
nəzarəti altına almağa nail oldu. Bu,
şübhəsiz, Ermənistanın hərbi və siyasi
rəhbərini çıxılmaz vəziyyətə saldı. Bizim ordumuz öz müqəddəs dəyərləri
- Vətənimiz, ortaq evimiz uğrunda döyüşürdü və bu müqəddəs mübarizədə
dözüb dayandı və qalib gəldi!
Bu anlarda bütün dünya azərbaycanlıları sevinc və qürur hissləri keçirir. Bizim Prezidentimizə görə, igid
əsgərlərimizə və zabitlərimizə görə,
Azərbaycan xalqının vətənpərvərliyinə, sıx birliyinə və həmrəyliyinə
görə qürur keçirir!
Hər birimiz bizim Prezidentimizə,

Ali Baş Komandan İlham Əliyevə
hədsiz təşəkkür edirik! Onun rəhbərliyi ilə müasir, güclü Azərbaycan Ordusu yaradılıb! Məhz onun sarsılmaz
iradəsi, cəsarəti, əzmkarlığı və qətiyyəti sayəsində Azərbaycan Ordusu
düşməni sarsıtdı, müharibənin nəticəsini müəyyən etdi və qələbə nöqtəsini
qoydu. Prezidentimizin güc mənbəyi
olan Azərbaycan xalqının hörməti,
sevgisi, etimadı, inamı və dəstəyi ona
Avrasiya məkanında ən uzunmüddətli
münaqişələrdən biri olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini başa çatdırmaqda kömək
etdi. Onun başçılığı ilə biz xalqımızın
özünəinamını qaytaran Qələbəni qazandıq! Bu Qələbənin möhtəşəmliyi
Azərbaycan dövlətinin tarixində əbədi qalacaq!
Əziz qardaşlar və bacılar!
Torpaqlarımızın xaincəsinə işğalı
illərində olduğu kimi, budəfəki döyüşlər dövründə də faciələr və itkilər
oldu. Hərbi əməliyyatlar zonasından
uzaqda vəhşicəsinə hücumlar nəticəsində şəhərlərimizin və kəndlərimizin
dinc sakinləri həlak oldu. Uşaqlar,
qadınlar və ahıl insanlar həlak oldu.
Amma bu, Azərbaycanın əzmini sındırmadı! Mən həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına bir daha dərin
hüznlə başsağlığı verirəm! Onların
qanı yerdə qalmadı! Azərbaycan Ordusu, Azərbaycan dövləti bütün həmvətənlərimizin axıdılmış qanına görə
qisas aldı!
Vətənimizi müdafiə edən, onu
dirçəldən nəslin işıqlı xatirəsi, bu nəslə hörmət və ona görə səmimi qürur
hissi hər bir azərbaycanlının qəlbində
həmişəlik qalacaq! Bizim əsgər və zabitlərimiz canlarını belə əsirgəmədən
döyüşüblər. Onlar nəciblik və həqiqi
vətənpərvərlik nümunəsi göstəriblər.
Bu gün onların hamısını Vətən naminə, onun qüdrəti naminə göstərdikləri igidliklər birləşdirir! Biz onların
rəşadəti, iradəsi və ruh yüksəkliyi qar-

şısında, öz mətanəti ilə işğalçını sarsıdan, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
bərpa edən hər kəsin qarşısında baş
əyirik! Adları Azərbaycan dövlətinin
tarixinə əbədi olaraq yazılan bu cür
igid övladlar böyüdüb tərbiyə etmiş
valideynlərin qarşısında baş əyirik!
Vətən uğrunda həlak olmuş bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin!
Bu müharibə bizə əsrlərboyu bildiyimiz bir həqiqəti - dost dar gündə tanınar həqiqətini bir daha sübut
etdi. Dünyadakı bütün dostlarımıza
minnətdaram! Sağ olsunlar ki, bizim
dərdimizə şərik oldular, Azərbaycan xalqını dəstəkləyən prinsipial və
ədalətli mövqelərini açıq bildirdilər.
Qardaş Türkiyə xalqına və şəxsən
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Onların
həmrəyliyi və dəstəyi hər bir azərbaycanlıda qürur hissi oyadır!
Kütləvi informasiya vasitələrinin
nümayəndələrinə təşəkkür edirəm.
Onların yüksək peşəkarlığı, obyektivliyi, qərəzsizliyi, operativliyi və
məsuliyyəti sayəsində bugünkü Azərbaycan reallıqlarını dünyaya çatdırmaq mümkün oldu. Öz vətənlərinin
hüdudlarından kənarda Azərbaycanın
mövqeyini müdafiə edən və Ermənistanın işğalçı mahiyyətini beynəlxalq
ictimaiyyətə göstərən soydaşlarımız
sağ olsunlar! Arxa cəbhədə bir yumruq kimi birləşərək Azərbaycan dövlətinin qüdrətini və bizim həmrəyliyimizi bütün dünyaya nümayiş etdirmiş
bütün Azərbaycan xalqına minnətdaram!
Əziz həmvətənlər!
Sizin hamınızı Böyük Qələbə
Günü münasibətilə təbrik edirəm!
Böyük zəfər gününüz mübarək! Azərbaycanın şərəf və qüdrət günü mübarək! Qarabağın azad edilməsi günü
mübarək! Biz Qələbə qazandıq! Qarabağ Azərbaycandır!
Dərin hörmət və sevgilərlə,
Sizin MEHRİBAN”.

ADDA-nın döyüşlərdə yaralanmış məzununa diplom təqdim edilib
"Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin
(ASCO) Azərbaycan
Dövlət Dəniz Akademiyasının (ADDA)
əməkdaşları Akademiyanın məzunu
olmuş və Vətən müharibəsində iştirak
edərək yaralanmış
Eldar Həmidovu
ziyarət ediblər.
Füzuli şəhərinin
azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə
çiynindən və ayağından yaralanan

Eldar hazırda Sumqayıt şəhərində
xəstəxanada müalicə alır.

“Gəmi sürücülüyü” fakültəsinin
dekanı Elnur Abbasov ADDA-nın
rektoru Heydər Əsədovun salamlarını
məzuna çatdırıb və
ADDA
kollektivi
adından ona tezliklə
sağalmağı arzulayıb.
Sonda Eldar Həmidova Akademiyanı bitirməsini təsdiq
edən diplom təqdim
edilib.
Musa ƏLİYEV

Ermənistanın təxribatlarına qarşı həyata keçirilən uğurlu əməliyyatlara,
haqq savaşına könüllü şəkildə onlarla həmkarımız qatılmışdı
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf
Vəliyev dövlət başçımız İlham Əliyevin
noyabrın 10-da xalqa verdiyi Qələbə müjdəsindən sonra dənizçilərə müraciət etdi.
Müraciətdə deyilirdi:
- Əziz həmkarlar!
Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyev bu gecə xalqa
müraciət edərək şanlı qələbəmizin – Ermənistanın təslim olmasının müjdəsini çatdırdı. Beləliklə, haqq savaşımız gözlədiyimiz
nəticəni verdi, 30 il davam edən işğala son
qoyuldu. Sizin hər birinizi Vətən müharibəsində əldə olunan bu böyük Qələbə münasibətilə təbrik edirəm.
Hər bir azərbaycanlıya böyük qürur və
fərəh hissi bəxş edən bu Qələbənin mənəvi
əhəmiyyəti bizim üçün daim böyük olacaq.
Bu sevinci bizə bəxş edən, savaşın önündə
gedən Müzəffər Ali Baş Komandanın, Rəşadətli Ordumuzun hər bir üzvünün qəhrəmanlığı və fədakarlığı isə sonsuzadək minnətdarlıqla xatırlanacaq. Onlar Vətən üçün haqqı
ödənilməyəcək zəhmət çəkdilər. Onlar Vətənin, gələcək nəsillərin həyatını qurtardılar,
ölçüyəgəlməz möhtəşəm işlərə nail oldular.
Bununla belə, haqq savaşının başladığı 27 sentyabrdan son anadək xalqımızın
göstərdiyi birlik və poladdan möhkəm əzm
də danılmazdır. Prezident İlham Əliyevin
dediyi kimi, bununla hər kəs bizim gücümüzü gördü, hər kəs bizim dəmir yumruğumuz
nədir, anladı. Həqiqətən də, bu, Azərbaycan
xalqının mərdliyinin, cəsarətinin, şücaətinin
təntənəsidir. Bu, əsl vətənpərvərliyin təcəssümüdür.

Bütün xalqımız kimi dənizçilər də bu
qalibiyyəti böyük iftixar, sonsuz qürur hissi
ilə qarşılayır. Sevindiricidir ki, Vətən müharibəsində həm ön cəbhədə – Ordu sıralarında, həm də arxa cəbhədə biz dənizçilərin də
payı var. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Ermənistanın təxribatlarına qarşı həyata keçirilən
uğurlu əməliyyatlara, haqq savaşına könüllü
şəkildə 50-dən çox həmkarımız qatılmışdır.
Sözsüz ki, haqq savaşımızda göstərilmiş
qəhrəmanlıq nümunələri Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaq. Döyüşlərdə
Vətənə, torpağımıza, müstəqil Azərbaycana, millətimizin bu gününə və gələcəyinə
sədaqət göstərmiş hər bir vətəndaşımıza, o
cümlədən dənizçilərə dərin minnətdarlığımı

Haqq savaşımızda yaralanan dənizçi döyüşçülər hər cür qayğı görürlər

“Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” QSCnin (ASCO) Dəniz Nəqliyyatı Donanmasının
“Professor Əziz Əliyev”
gəmisinin elektrik mexaniki Dəryanur Heybətov
və Xəzər Dəniz Neft
Donanmasının “General
Əsədov” gəmisinin motorçusu Qabil Sadıqov Vətən
müharibəsində adını
tarixə yazdıran qəhrəmanlardandır.
Hər iki dənizçi haqq savaşında igid“Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi”QSC-nin
(ASCO) əməkdaşları
Vətən müharibəsində
iştirak edərək yaralanan
dənizçi həmkarları Cəfər
Səfərlini evində ziyarət
ediblər. Qəhrəman dənizçiyə ASCO-nun sədri
Rauf Vəliyevin və bütün
kollektivin salamlarını
çatdırıblar.
“Şahdağ” gəmisinin
motorçusu olan Cəfər
Səfərli
Ermənistanın

liklə döyüşərək yaralanıb və hazırda müalicə olunurlar.
ASCO-nun sədri Rauf Vəliyevin tapşırı-

Azərbaycana qarşı hərbi təxri-

(Əvvəli 1-ci səhifədə)

zidenti İlham Əliyev idi.
Bu Qələbə dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin siyasi iradəsinin və öz

ğı ilə Dəryanur Heybətov və Qabil Sadıqovu
qurum nümayəndələri ziyarət ediblər. Həmkarları onların sağlıq durumu ilə maraqlanaraq, dənizçi kollektivi adından yaralı hərbçilərimizə təşəkkür edib və tezliklə öz sağlamlıqlarına qovuşmalarını arzulayıblar.
Ziyarət zamanı Vətən müharibəsində
yaralanan dənizçilər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin sayəsində Azərbaycan Ordusunun şanlı tarix yazdığını qeyd ediblər.
Onlar özlərini yaxşı hiss etdiklərini, dövlətin, eləcə də tibb kollektivinin qayğısı ilə
əhatə olunduqlarını ifadə ediblər. Dənizçilər göstərilən diqqətə görə ASCO ailəsinə
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Dənizçilər igid həmkarlarını ziyarət ediblər
batından sonra başlayan
əks-hücum
əməliyyatlarında fəal
iştirak edib. Qəhrəman dənizçi haqq
savaşında iştirak etməkdən, Vətənin müdafiəsində durmaqdan
qürur
duyduğunu
bildirib. O qeyd edib
ki, şanlı Azərbaycan
Ordusu Müzəffər Ali
Baş Komandan İlham

Dənizçilər də qalib ölkənin vətəndaşı olduqları ilə sonsuz iftixar hissi keçirirlər

Bu Qələbənin müəllifi hər şeyin
vaxtını-vədəsini hamımızdan yaxşı
bilən Azərbaycan Respublikasının Pre-

bildirirəm. Şəhidlik zirvəsinə yüksələn, canından keçən qəhrəmanlarımızın ruhu qarşısında baş əyirəm.
Əziz dənizçilər!
Azərbaycanın bugünki qələbəsi xalqımızın gələcək tarixində daim qələbə, qəhrəmanlıq, rəşadət bayramı kimi qeyd olunacaq.
Qələbə əbədi bizimlə olsun!
Eşq olsun Müzəffər Ali Baş Komandana!
Eşq olsun Şanlı Milli Ordumuza!
Yaşasın Azərbaycan! Qarabağ Azərbaycandır!
Rauf Vəliyev,
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri

Yastığınız yüngül olsun, igidlər!

İndi bütün dünya bizdən - Azərbaycanın öz haqq
mübarizəsində əldə etdiyi Böyük Qələbədən danışır

Şəhidlərin qanını yerdə qoymayan
qazilərimizə uzun ömür, yaralılarımıza
tez bir zamanda sağalıb ayağa qalxmağı
arzulayırıq.
Biz doğma Qarabağımıza qovuşduq. Artıq azad edilmiş bütün torpaqlarımızda bizim bayrağımız dalğalanır.
Şuşa məscidində azan səslənir.
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liderini bir an belə tək qoymayan xalqımızın böyüklüyünün təsdiqi idi.
Bu Qələbə Vətənə, torpağa və mil-

lətə hədsiz bağlılığımızın qələbəsi idi.
Bu Qələbə xalq, dövlət və ordu birliyinin ən parlaq nümayişi idi.
Bu Qələbə əzəmətli xalqımızın, yenilməz və şücaətli ordumuzun, cəsarətli
Sərkərdəmizin əzmkarlığının nəticəsi
idi.
Haqlı olduğumuzu və haqq yolunda
olduğumuzu bu Qələbə bütün dünyaya
sübut etdi.
Bu Vətən müharibəsi bizə çox şey
öyrətdi. Bir-birimizi sevməyi öyrətdi,
birləşməyi, həmrəy olmağı, bir-birimizə arxa durmağı öyrətdi. Bildik ki,
bir olanda kimsə bizə əyri baxa bilməz. Bildik ki, yurdu bütövləşdirməyin yolu birlikdən keçir. Bəli, erməni

Əliyevin rəhbərliyi ilə düşmənin
müqavimətini qırmağı bacardı,
işğalçıları darmadağın etdi.
Bu gün qalib ölkənin vətəndaşı olmağından fəxrlə danışan
Cəfər Səfərlinin sağlıq durumu
da qaydasındadır, hazırda özünü yaxşı hiss edir. İşinin başına
qayıdacağı günü səbirsizliklə
gözləyən həmkarımız göstərilən
diqqətə görə ASCO ailəsinə
təşəkkürünü bildirib.

təxribatına qarşı Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi əks-hücum zamanı xalqımız yumruq kimi birləşməsəydi, bu gün Böyük Qələbədən danışa
bilməzdik.
Bu Vətən müharibəsi informasiya
savaşında Azərbaycanın haqq səsi olan,
bütün haqsız təzyiqlərə məharətlə sinə
gərən dövlət başçımız İlham Əliyevin
hərb meydanında əvəzsiz sərkərdə olduğunu sübut etdi.
Eşq olsun müzəffər Ali Baş Komandana! Eşq olsun Azərbaycan əsgər və
zabitinə! Yaşasın Azərbaycan!
Qalib ölkənin vətəndaşı olmaq insana nə gözəl hislər yaşadırmış. Sevincin
də dadlısı olurmuş, duzlusu olurmuş.
Qələbənin nə boyda sevinci olurmuş.
İndi bütün dünyanın eşidə biləcəyi
səslə demək istəyirəm:Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! Və mən
Azərbaycanlıyam. Eşidirsinizmi, Azərbaycanlı!!!
Rasif TAHİROV
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Əks-hücum zamanı rəşadətli Ordumuzun əsgər və zabitlərinin bir əlində üçrəngli bayrağımız idi

İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda qaldırılan Azərbaycan bayrağı əbədi dalğalanacaq
Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 27-də Qarabağda başladığı uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində
noyabrın 9-dək 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286
kənd işğaldan azad edilib. 44 gündə
Cəbrayıl şəhəri və rayonun 90 kəndi,
Füzuli şəhəri və rayonun 53 kəndi,
Zəngilan şəhəri, rayonun Mincivan,
Ağbənd, Bartaz qəsəbələri və 52 kəndi,
Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi
və 35 kəndi, Tərtər rayonunun 3 kəndi,
Qubadlı şəhəri və rayonun 41 kəndi,
Xocalı rayonunun 9 kəndi, Şuşa şəhəri,
Laçın rayonunun 3 kəndi, həmçinin
Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində
bir neçə strateji yüksəkliyi, Zəngilanda
isə Bartaz, Sığırt, Şükürataz yüksəkləri
və daha 5 adsız yüksəklik azad olunub.

Noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın baş naziri və Rusiya Prezidenti münaqişə
zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam
dayandırılması barədə bəyanat imzalayıblar. Bəyanata əsasən 2020-ci il dekabrın 1-dək Kəlbəcər,
Ağdam və Laçın rayonları Azərbaycana qaytarılmalıdır.
Bəyanata uyğun olaraq, noyabrın 20-də Ağdam rayonu Azərbaycana təhvil verilib.
İşğaldan azad olunmuş şəhər, qəsəbə və kəndlərimizin siyahısını təqdim edirik:
27 sentyabr
• Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Qərvənd,
Kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndləri
• Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı, Nüzgar kəndləri
• Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində yüksəkliklər

di

• Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kən-

4 oktyabr
• Cəbrayıl şəhəri və rayonun Karxulu, Şükürbəyli, Yuxarı Maralyan, Çərəkən, Daşkəsən, Horovlu, Decal, Mahmudlu, Cəfərabad kəndləri
5 oktyabr
• Cəbrayıl rayonunun Şıxəli Ağalı, Sarıcalı,
Məzrə kəndləri
9 oktyabr
• Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və Sur
kəndi
• Cəbrayıl rayonunun Qaracallı, Süleymanlı,
Əfəndilər və Qışlaq kəndləri
• Füzuli rayonunun Yuxarı Güzlək, Görəzilli
kəndləri
• Tərtər rayonunun Çaylı kəndi
14 oktyabr
• Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatunbulaq,
Qarakollu kəndləri
• Xocavənd rayonunun Bulutan, Məlikcanlı,
Kəmərtük, Təkə, Tağaser kəndləri
15 oktyabr
• Xocavənd rayonunun Edişə, Düdükçü, Edilli, Çiraquz kəndləri
• Füzuli rayonunun Arış kəndi
• Cəbrayıl rayonunun Doşulu kəndi
16 oktyabr
• Xocavənd rayonunun Xırmancıq, Ağbulaq,
Axullu kəndləri
17 oktyabr
• Füzuli rayonunun Qoçəhmədli, Çimən, Cuvarlı, Pirəhmədli, Musabəyli, İşıqlı, Dədəli kəndləri və Füzuli şəhəri

3 oktyabr
• Tərtər rayonunun Suqovuşan və Talış kənd-

18 oktyabr
• Xudafərin körpüsü üzərində Azərbaycan
bayrağı qaldırıldı

• Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı
Maralyan, Şəybəy, Quycaq kəndləri

19 oktyabr
• Cəbrayıl rayonunun Soltanlı, Əmirvarlı,

ləri

Maşanlı, Həsənli, Əlikeyxanlı, Qumlaq, Hacılı,
Göyərçinveysəlli, Niyazqullar, Keçəl Məmmədli,
Şahvəlli, Hacı İsmayıllı, İsaqlı kəndləri
20 oktyabr
• Zəngilan rayonunun Havalı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkəri, Şərifan, Muğanlı kəndləri və
Zəngilan şəhəri
• Füzuli rayonunun Dördçinar, Kürdlər, Yuxarı
Əbdürrəhmanlı, Qarğabazar, Aşağı Veysəlli, Yuxarı Aybasanlı kəndləri
• Cəbrayıl rayonunun Safarşa, Həsənqaydı,
Fuğanlı, İmambağı, Daş Veysəlli, Ağtəpə, Yarəhmədli kəndləri
• Xocavənd rayonunun Ağcakənd, Mülküdərə,
Daşbaşı, Günəşli (Noraşen), Çinarlı (Vəng) kəndləri
21 oktyabr
• Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsi, Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Qırax Müşlan, Üdgün, Turabad, İçəri Müşlan, Məlikli, Cahangirbəyli, Baharlı kəndləri
• Cəbrayıl rayonunun Balyand, Papı, Tulus,
Hacılı, Tinli kəndləri
• Füzuli rayonunun Gecəgözlü, Aşağı Seyidəhmədli, Zərgər kəndləri
22 oktyabr
• Zəngilan rayonunun Kolluqışlaq, Malatkeşin, Kənd Zəngilan, Genlik, Vəliqulubəyli, Qaradərə, Çöpədərə, Tatar, Tiri, Əmirxanlı, Qarqulu,
Bartaz, Dəlləkli kəndləri və Ağbənd qəsəbəsi
• Cəbrayıl rayonunun Sirik, Şıxlar, Məstalıbəyli, Dərzili kəndləri
• Füzuli rayonunun Mollavəli, Yuxarı Rəfədinli, Aşağı Rəfədinli kəndləri
23 oktyabr
• Xocavənd rayonunun Dolanlar və Bünyadlı
kəndləri
• Cəbrayıl rayonunun Dağ Tumas, Nüsüs,
Xələfli, Minbaşılı və Veysəlli kəndləri
• Zəngilan rayonunun Vənədli və Mirzəhəsənli
kəndləri

• Qubadlı rayonunun Zilanlı, Kürd Mahrızlı,
Muğanlı və Alaqurşaq kəndləri
25-26 oktyabr
• Zəngilan rayonunun Birinci Alıbəyli, İkinci
Alıbəyli, Rəbənd, Yenikənd kəndləri
• Cəbrayıl rayonunun Qovşudlu, Sofulu, Dağ
Maşanlı, Kürdlər, Hovuslu, Çələbilər kəndləri
• Qubadlı rayonunun Padar, Əfəndilər, Yusifbəyli, Çaytumas, Xanlıq, Sarıyataq, Mollabürhan
kəndləri və Qubadlı şəhəri.
28 oktyabr
• Zəngilan rayonunun Birinci Ağalı, İkinci
Ağalı, Üçüncü Ağalı, Zərnəli kəndləri
• Füzuli rayonunun Mandılı kəndi
• Cəbrayıl rayonunun Qazanzəmi, Xanağabulaq, Çullu, Quşçular, Qaraağac kəndləri
• Qubadlı rayonunun Qiyaslı, Əbilcə, Qılıcan
kəndləri.
30 oktyabr
• Cəbrayıl rayonunun Xudaverdili, Qurbantəpə, Şahvələdli, Xubyarlı kəndləri
• Zəngilan rayonunun Aladin, Vejnəli kəndləri
• Qubadlı rayonunun Kavdadıq, Məmər, Mollalı kəndləri.
2 noyabr
• Cəbrayıl rayonunun Çaprand, Hacı İsaqlı,
Qoşabulaq kəndləri
• Zəngilan rayonunun Dərə Gilətağ, Böyük
Gilətağ kəndləri
• Qubadlı rayonunun İşıqlı, Muradxanlı, Milanlı kəndləri.
4 noyabr
• Cəbrayıl rayonunun Mirək, Kavdar kəndləri
• Zəngilan rayonunun Məşədiismayıllı, Şəfibəyli kəndləri
• Qubadlı rayonunun Başarat, Qarakişilər, Qaracallı kəndləri.
7 noyabr
• Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəlli, Yuxarı Seyidəhmədli, Qorqan,
Üçüncü
Mahmudlu,
Qacar, Divanalılar kəndləri

• Cəbrayıl rayonunun Yuxarı Məzrə, Yanarhac
kəndləri
• Qubadlı rayonunun Qəzyan, Balasoltanlı,
Mərdanlı kəndləri
• Zəngilan rayonunun Beşdəli kəndi
• Xocavənd rayonunun Ataqut, Tsakuri kəndləri
• Xocalının Qarabulaq, Moşxmaat kəndləri
• ŞUŞA şəhəri

8 noyabr

9 noyabr
• Füzuli rayonunun Qobu Dilağarda, Yal Pirəhmədli, Yuxarı Yağlıvənd, Dilağarda, Seyid Mahmudlu, Ələsgərli, Aşağı Güzdək, Qovşatlı, Mirzəcamallı, Şəkərcik, Mərdinli, Şıxlı, Qaraməmmədli,
Dövlətyarlı, Hacılı, Hüseynbəyli, Saracıq kəndləri
• Xocalı rayonunun Dəmirçilər, Çanaqçı, Mədətkənd, Sığnaq, Şuşakənd, Muxtar, Daşaltı kəndləri
• Xocavənd rayonunun Susanlıq, Domi, Tuğ,
Akaku, Azıx,Mets Tağlar, Salakətin, Zoğalbulaq,
Aragül, Tağavard, Böyük Tağavard, Zərdanaşen,
Şəhər kəndləri
• Cəbrayıl rayonunun Hüseynalılar, Söyüdlü,
Aşağı Sirik, Qalacıq, Mollahəsənli, Əsgərxanlı,
Yuxarı Nüsüs, Aşıq Məlikli, Niftalılar, Qərər, Çələbilər kəndləri
• Qubadlı rayonunun Yuxarı Mollu, Aşağı
Mollu, Xocik, Qaramanlı, Xəndək, Həmzəli, Mahrızlı, Hal, Ballıqaya, Ulaşlı, Tinli, Xocahan, Boyunəkər, Qaraqoyunlu, Çərəli kəndləri
• Zəngilan rayonunun Keçikli, Ördəkli, Sobu,
Qaragöz, İsgəndərbəyli kəndləri, Bartaz qəsəbəsi
• Laçın rayonunun Güləbürd, Səfiyan, Türklər
kəndləri
20 noyabr
• Noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq, Ağdam rayonu Azərbaycana
təhvil verilib. Bununla da rayonun işğal edilmiş
73 faiz ərazisi azad olunub. Xatırladaq ki, Ağdam
işğal edilmiş rayonlarımızın arasında əhalinin sayına görə ən böyük rayondur. Rayonda 138 yaşayış
məntəqəsi var.
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Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin (AİH) idarəetməsinə veriləcək dövlət şirkətlərinin və
müəssisələrinin, habelə dövlət payı olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin siyahısı təsdiqlənib
Prezident İlham Əliyev
noyabrın 5-də “Azərbaycan
İnvestisiya Holdinqinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında”
Fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, Azərbaycan
İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsinə veriləcək dövlət şirkətlərinin və
müəssisələrinin, habelə dövlət payı
olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin siyahısı təsdiq edilib.
- Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Şirkəti
- “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
- “Azərbaycan Dəmir Yolları”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
- “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
- “Bakı Metropoliteni” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti
- “AzerGold” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyəti
- “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cə-

miyyəti
- “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
- “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
- Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
- “Azərkosmos” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti
- “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
- “Azər-Türk Bank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
“Azəristiliktəchizat” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti
- “Təmiz Şəhər” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti
Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyindəki
aşağıdakı qurumlar:
- “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət
Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
- “Aztelekom” Məhdud Məsuliy-
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yətli Cəmiyyəti
- “Azerbaijan International Telecom” (AzInTelecom)” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
- “Azərpoçt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
- “Bakı Telefon Rabitəsi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
- Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti.
Siyahıda
göstərilmiş
dövlət
şirkətlərinin və müəssisələrinin, habelə dövlət payı olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin idarə olunması ilə bağlı
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin
Nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş
səlahiyyətlər, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi
hallar istisna olmaqla, həmin dövlət
müəssisələri idarəetməyə verildiyi
gündən AİH-ə keçir.
AİH-in fəaliyyətinin təşkili və
təmin edilməsi xərcləri aşağıdakı
mənbələrdən maliyyələşdirilir:

“Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunda
yanğın təhlükəsizliyi təlimi keçirilib

- ilk 3 il ərzində (AİH-in nizamnamə fonduna ayrılmış vəsait nəzərə
alınmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti
hesabına
- idarəetməsinə verilmiş dövlət
müəssisələrinin illik xalis mənfəətinin
20 faizinin AİH-ə ödənilməsi hesabına
- qanunla qadağan olunmayan digər mənbələrdən.
Nazirlər Kabinetinə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin aktlarının bu fərmana uyğunlaşdırılması
ilə bağlı təkliflərini 3 ay müddətində
hazırlayıb Prezidentə təqdim etmək
tapşırılıb. Eləcə də Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının
bu fərmana uyğunlaşdırılması 3 ay
müddətində təmin edilməli və Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verilməlidir. Nazirlər
Kabineti mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu fərmana uyğunlaşdırılmasını
“Azərbaycan Dəmir
Yolları” QSC və “Gürcüstan
Dəmir Yolları” SC arasında yükdaşıma sahəsində
ikitərəfli əməkdaşlığa dair
sənəd imzalanıb.
QSC-dən
bildirilib ki,
görüşdə “Azərbaycan Dəmir
Yolları”nın sədri Cavid Qurbanov Azərbaycan və Gürcüstan
dəmir yolları arasında mövcud olan əməkdaşlıq əlaqələri,
Azərbaycanın nəqliyyat-logistika imkanları, dəmir yolunda
aparılan islahatlar və səmərəliliyin artırılması istiqamətində nəzərdə tutulan işlər barədə
danışıb. O, Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu bağlantısı, “Şimal-Cənub” və “Cənub-Qərb”
nəqliyyat dəhlizləri barədə ətraflı məlumat verib. Bildirib ki,
beynəlxalq marşrutların fəaliyyətinin gücləndirilməsi iştirakçı ölkələrin tranzit potensialının

nəzarətdə saxlayacaq və bunun icrası
barədə 5 ay müddətində Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat verəcək.
Maliyyə Nazirliyi isə AİH-in
fəaliyyətinin təşkili və təmin edilməsi üçün tələb olunan vəsaiti bu fərmanın 2.2.1-ci yarımbəndinə uyğun
olaraq növbəti illərin dövlət büdcəsi
layihələrində nəzərdə tutmalıdır.
Siyahıda
göstərilmiş
dövlət
müəssisələri idarəetməyə verilənədək mütərəqqi korporativ idarəetmə
prinsiplərinin tətbiqi və idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərini
2 ay müddətində AİH-ə təqdim etməlidir.
Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarının normativ
hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların bu fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
məlumat verməlidir.

Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin
idarəetməsinə ilkin mərhələdə
4 dövlət müəssisəsi verilib
Prezident İlham Əliyev noyabrın 6-da
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin, “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin,
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətinin və Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar
Nazirliyinin tabeliyindəki “Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin
idarəetməsinə verilməsi haqqında” Sərəncam
imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti, “AzerGold” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti, “Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyindəki
“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti ilkin mərhələdə Azərbaycan
İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsinə verilib.
Nazirlər Kabinetinə bu sərəncamdan irəli
gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb. İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi
sərəncamdan irəli gələn məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirlər görəcək.

Dəmir yolları ilə yükdaşıma sahəsində ikitərəfli
əməkdaşlığa dair sənəd imzalanıb

artırılmasına istiqamətlənib.
Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir
yolunun əhəmiyyətindən danışan C.Qurbanov qeyd edib ki,
bu marşrut qlobal səciyyə da-

şıyır, Avropanı Asiya ilə birləşdirən ən qısa və etibarlı yoldur.
Ona görə də istifadəyə veriləndən sonra bu marşruta maraq
daha da artıb.

“Gürcüstan Dəmir Yolları” SC-nin sədri David Peradze
bildirib ki, bu dəmir yolunun
işə düşməsi regionda sabitliyə,
xalqlarımızın daha da yaxınlaşmasına və iqtisadi inkişafa ən
böyük töhfədir. Bu marşrutun
imkanlarından istifadə edilməklə yüklər Azərbaycan və
Gürcüstan üzərindən keçməklə,
Çin, Orta Asiya ölkələrindən
Türkiyəyə və əks istiqamətdə
daşınır.
Sonra hər iki ölkənin dəmir yolları arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin perspektivləri
barədə fikir mübadiləsi olub,
yüklərin daşınması və əməliyyat effektivliyinin artırılması
ilə bağlı müzakirələr aparılıb.

Ölkə əhalisinin 49,9 faizini kişilər,
50,1 faizini isə qadınlar təşkil edir
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (ASCO) “Zığ” Gəmi Təmiri və
Tikintisi Zavodunun işçiləri üçün
yanğın təhlükəsizliyi barədə nəzəri
və praktiki hissələrdən ibarət təlim
keçirilib.
Təlimin nəzəri hissəsində əməkdaşlara baş verə biləcək yanğın hadisəsi zamanı inzibati binada, bölmələrdə, sahələrdə və təmir olunan
gəmilərdə yanğın təhlükəsizliyi qay-

daları ətraflı izah olunub. İşçi heyətin
ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən
istifadə bacarıqları, stasionar müalicə təyin olunmuş ağır xəstələrin və
digər vasitələrin təxliyəsi zamanı
hərəkət qaydaları izah edilib.
Praktiki hissədə simulyasiya
edilmiş yanğın zamanı həyəcan siqnalı verildikdən sonra zavodun yanğınsöndürən komandası təlimatda
nəzərdə tutulmuş müddətdə hadisə
yerinə çatıb. Şərti yanğın baş vermiş

ərazidə təxliyə planına uyğun olaraq
əməkdaşların təhlükəsiz yerə təxliyəsi həyata keçirilib, şərti xəsarət almış
şəxslərə ilkin tibbi yardım göstərilib.
Təlim uğurla başa çatıb və qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunub.
Qeyd edək ki, hər zaman əməkdaşların sağlamlığının və təhlükəsizliyinin
qorunmasına
çalışan
ASCO-da analoji təlimlər mütəmadi
keçirilir.
Rövşən ABDURƏHMANOV

TRACECA-nın Azərbaycan
hissəsində 27,1 milyon ton
yük daşınıb

Cari ilin yanvar-sentyabr
aylarında Avropa-Qafqaz-Asiya
nəqliyyat dəhlizinin (TRACECA)

Azərbaycan hissəsində daşınmış yüklərin
həcmi 29,8 milyon
ton, yük dövriyyəsi
isə 6 milyard 972,3
milyon ton-kilometr
olub.
Dövlət Statistika Komitəsindən
bildirilib ki, yüklərin 16 milyon 621,7

min tonu və ya 55,7 faizi avtomobil
nəqliyyatı, 9 milyon 532,7 min tonu
və ya 31,9 faizi dəmir yolu nəqliyyatı,
3 milyon 711,2 min tonu və ya 12,4
faizi dəniz nəqliyyatı ilə daşınıb.
Dəhliz vasitəsilə daşınmış yüklərin 20,4 faizini və ya 6 milyon
95,3 min tonunu tranzit yüklər təşkil
edib.

İlk reyslər yola düzülüb
İranın Çabahar
limanından Zahidan
şəhərinə dəmir yolunun
çəkilməsinə başlanılıb.
İranın yollar və
şəhərsalma
naziri
Məhəmməd İslaminin
iştirakı ilə mərasim keçirilib və ilk reyslər yola
düzülüb. Nazir bildirib
ki, bu dəmir yolu vasitəsilə Çabahar limanı
ilə İranın digər regionları arasında nəqliyyat
əlaqəsi yaranacaq. Bu
yolla ildə 1 milyona
yaxın sərnişinin və 2,8
milyon ton yükün daşınması nəzərdə tutulub.
Dəmir yolu 2022-ci ilin sonunda istifadəyə veriləcək.
Qeyd edək ki, bu dəmir
yolu “Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi vasitəsilə Cənub-Şərqi

Asiya ölkələrindən Azərbaycan ərazisindən tranzit
olaraq Avropaya daşınan
yüklərin həcmini artıracaq.
Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Çabahar
limanı əsasən Əfqanısta-

nın inkişafı üçün istifadə edilirdi. ABŞ da məhz
bu səbəbə görə Çabahar
limanını sanksiyalar siyahısından çıxarıb. ABŞ
Dövlət Departamentinin
açıqlamasına görə, Çaba-

İlin əvvəlindən ölkə əhalisinin sayı 49 min 184 nəfər və
ya 0,5 faiz artaraq 2020-ci il
oktyabr ayının 1-i vəziyyətinə
10 milyon 116 min 292 nəfərə
çatıb.
Bu barədə Dövlət Statistika KoVergi Məcəlləsinin
218.5.10-cu maddəsinə
əsasən, vergiödəyicisi kimi
vergi orqanında uçotda
olmayan şəxslərə (əhaliyə)
göstərilən xidmətlərdən
başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən
şəxslərin (bu Məcəllənin
218.4.1-ci və 220.10-cu
maddələrində nəzərdə tutulan
şəxslər tərəfindən xidmətlərin
göstərilməsi istisna olmaqla)
sadələşdirilmiş vergiödəyicisi
olmaq hüququ yoxdur.
Dövlət Vergi Xidmətinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
bildirilib ki, Vergi Məcəlləsinin
218.4.1-ci maddəsində nəzərdə
tutulan şəxslər, yəni mülkiyyə-

mitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, əhalinin 52,8 faizini şəhər, 47,2 faizini kənd sakinləri,
49,9 faizini kişilər, 50,1 faizini isə
qadınlar təşkil edir. Bir kvadratkilometrə düşən əhalinin sayı 117 nəfər
olub.

Sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən
şəxslərə hansı vergi növü tətbiq edilir?
tində və ya istifadəsində
olan avtonəqliyyat vasitələri ilə (beynəlxalq
yük və sərnişin daşımaları istisna olmaqla)
Azərbaycan ərazisində
sərnişin və yük daşımalarını və yaxud həmin daşımaları müqavilə əsasında
digər şəxslər vasitəsilə
həyata keçirən şəxslərin
sadələşdirilmiş vergiödəyicisi olmaq hüququ
məhdudlaşdırılmayıb.
Qeyd olunan şəxslər
xidmətin həyata keçiril-

diyi yerdən asılı olaraq hər
bir avtomobil nəqliyyatı
vasitəsi üçün hesablanmış
sadələşdirilmiş
vergini
ödəməklə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən təqvim
ayının sonunadək öz istəklərinə uyğun olaraq növbəti ay, rüb, yarım il və ya il
üçün ciddi hesabat blankı
olan “Fərqlənmə nişanı”
almalıdırlar. Bu fəaliyyətə
görə vergi orqanlarına bəyannamə verilməsi tələb
olunmur.

İqlim dəyişikliyi dünyanın əsas limanlarının gələcəyini təhdid edir
har limanı sanksiyalara
məruz qalmayacaq. Bu
fakt Hindistana Çabahar
limanına sərmayə yatırmaq üçün imkan yaradıb.
Hindistan Avropa ilə iri
həcmdə ticarət əlaqəsinə
malik olan dövlətdir.
Hindistanın Mubayi
limanından yüklər Çabahar limanına, buradan
isə dəmir yolu ilə İran,
Azərbaycan və Rusiya
ərazisindən keçərək Avropaya daşınacaq. Çabahar-Zahidan dəmir yolunun inşası isə yüklərin
həcmi ilə yanaşı, tranzit
ödəmələrinin də çoxalmasına səbəb olacaq ki, bu da
region dövlətlərinin valyuta ehtiyatını artıracaq.
Rabil Kətanov

İspaniyanın Ceuta, Bilbao və Bermeo limanlarının
infrastrukturu Paris razılaşmasına əməl edilməyən
şəraitdə iqlim dəyişikliyinin
ən böyük təsirinə məruz
qalırlar.
Burda söhbət təkcə dəniz
səviyyəsinin qalxması və fırtına
səbəbindən yaranan daşqınlardan getmir. Limanlar hər hansı bir ölkənin iqtisadi inkişafı
üçün mühüm infrastruktura malikdir. Lakin onlar da fəhlələrin
normal işləməsinə mane olan
güclü küləklər və yüksək temperatur kimi iqlim dəyişikliyi
təhlükəsinə məruz qalır.
Ekologiya
İnstitutunun
Hidravlika üzrə Ekspertlər Qrupu və ABŞ-ın Milli Atmosfer
Tədqiqatları Mərkəzi Amerikanın 2013 ən əhəmiyyətli sahil limanlarında mövcud və gələcək

riskləri hesablamaq
üçün cihaz yaradıb.
Tədqiqatlar göstərir
ki, Paris Sazişi yerinə yetirilməsə və
istixana qazı tullantıları indiyədək olduğu kimi artmaqda
davam edərsə, bu infrastrukturların 289u (14 faizdən çox)
əsrin sonuna qədər
riskə məruz qalacaq.
Alimlər xəbərdarlıq edirlər ki, Sakit okeanın, Karib dənizinin və
Hind okeanının adalarında yerləşən limanlar, Afrikanın Aralıq
dənizi və Ərəb yarımadasının
infrastrukturları 2100-cü ilə qədər son dərəcə yüksək risk altına düşə bilər.
Tədqiqatçılar apardıqları
analizlərin tərkibinə 41 İspan

limanını daxil ediblər. Onların
hesablamalarına görə, Seute,
Bilbao və Bermeoda yerləşən
üç limanın fəaliyyəti Paris Sazişinin pozulduğu təqdirdə əsrin sonunda yüksək riskə məruz qalacaq. Onlardan 32-si
orta təhlükə kateqoriyasında,
yalnız altısı isə, aşağı risk kateqoriyasında qalacaq. Bu es-

kalasiya gələcəkdə dənizin orta səviyyəsinin
yüksəlməsi səbəbindən nəhəng dalğalarla, dokların və anbar
sahələrinin su altında
qalması ilə bağlı olacaq.
Alimlər əmindilər
ki, iqlim dəyişikliyi
limanların fəaliyyətini
təhlükə altına alaraq
daha çox dayanma və
iqtisadi itkilərə səbəb
ola bilər.
Məsələn, 2005-ci ildə baş
verən Katrina qasırğası nəticəsində, ABŞ-ın dörd limanına
850 milyon dollardan çox zərər
dəyib. Qeyd edək ki, Galfport
limanı 30 gün, Yeni Orlean Limanı isə 12 gün müddətinə bağlanıb.
Nigar Cəfərli
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“Babək” gəmisi əsaslı təmir
olunaraq istismara qaytarılıb

“Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO)
Dəniz Nəqliyyat Donanmasına
məxsus “Babək” gəmisi əsaslı
təmir olunub.
“Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunda aparılan təmir müddətində tankerin baş və köməkçi
mühərrikləri, nasosları, hava kompressorları, yağ və yanacaq seperatorları, avar valları, elektrik mü-

hərrikləri təmir olunub. Gəmi üzrə
avtomatika və elektrik-quraşdırma
işləri görülüb, dəmir təbəqələr dəyişdirilib. Göyərtədə yük, buxar,
yanğın boruları sazlanıb və yeniləri ilə əvəzlənib. Bununla yanaşı,
gəminin heyətinə məxsus yaşayış
otaqları da yenilənib.
Təmirçilər gəminin sualtı və
suüstü hissələrinin, baş göyərtə və
üst qurumun, lövbər zəncirlərinin

təmizlənərək üç qat rənglənməsini
də həyata keçiriblər.
Təmirdən sonra tanker dəniz
sınaq yoxlanışından uğurla keçib
və istismara qaytarılıb.
Məlumat üçün bildirək ki,
uzunluğu 149, 9 metr, eni 17,3
metr olan “Babək” gəmisinin
yükgötürmə qabiliyyəti 13 min
tondur.
Turab Məmmədov

Qarabağ cəngavərinin adını daşıyan elmi-tədqiqat gəmisi
ilə Xəzər dənizində ekspedisiya və monitorinqlər aparılır
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əlif Hacıyevin adını
daşıyan elmi-tədqiqat gəmisi
əsaslı təmirdən sonra ekspedisiya və monitorinqlərin aparılması üçün yenidən Xəzər dənizinə
çıxıb.
Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssislərindən ibarət ekspedisiya qrupunun
rəhbəri Bəxtiyar Seyidov bildirib.
O qeyd edib ki, Xəzər dənizinə və onun ətraf mühitinə
təsirlərin müəyyənləşdirilməsi,
mövcud ekoloji vəziyyətin qiy-

mətləndirilməsi məqsədilə noyabrın 12-dən 16-dək dənizdə
kompleks tədqiqatlar aparılıb:
“Monitorinqlər Xəzərdə fəaliyyət
göstərən Ümid-Babək, Şahdəniz,
Abşeron, Günəşli, Neft Daşları
və Qarabağ neft-qaz yataqlarında
keçirilib. 28 müxtəlif koordinat

üzrə su, qrunt, plankton və hava
nümunələri götürülüb, dəniz üzərində atmosfer havasının çirklənmə vəziyyəti öyrənilib, hidrometeoroloji ölçmələr aparılıb,
biomüxtəliflik tədqiq edilib”.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı, mayor Əlif Ha-

Azərbaycanın müzəffər Qələbəsini
özündə ehtiva edən, Azərbaycan, Rusiya
və Ermənistan tərəfindən imzalanan
bəyanatda Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin
bərpa edilməsi haqqında müddəa yer alıb.
Razılaşmanın bu bəndi regionda nəqliyyat-kommunikasiya əlaqəsinin bərpası və
beynəlxalq nəqliyyat-logistika sistemində
Azərbaycanın mövqeyinin güclənməsinə
təkan verəcək. İqtisadi İslahatların Təhlili
və Kommunikasiya Mərkəzinin analitiki
Aminə Bayramovanın mövzu ilə bağlı
şərhini təqdim edirik.
Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam
dayandırılması haqqında Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Ermənistanın
baş naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin birgə bəyanatının 9-cu maddəsinə istinadən aşağıdakı müddəalar qəbul
olunub:
- bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir
- Ermənistan vətəndaşların, nəqliyyat
vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin təşkili məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası
arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir
- nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarət Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin
Sərhəd Xidmətinin orqanları həyata keçirir.

cıyev Xocalı aeroportunun komendantı olub və 1-ci Qarabağ
müharibəsində göstərdiyi şücaətə
görə Qarabağ cəngavəri adını alıb.
Xocalı faciəsi zamanı qəhrəmancasına şəhid olan Əlif Hacıyevə
ölümündən sonra "Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı" adı verilib.

BMT-nin Asiya və Sakit okean üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyasının (UNESCAP) Nəqliyyat
Komitəsinin 6-cı sessiyası keçirilib. Bu tədbir təşkilatın sahə üzrə
ən yüksək səviyyəli iclası olaraq 2
ildə bir dəfə təşkil edilib.
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyindən bildirilib ki, pandemiya ilə əlaqədar
builki sessiya onlayn formatda baş
tutub. İki gün davam edən tədbirdə
UNESCAP-ın Asiya və Sakit okean regionunda Davamlı Nəqliyyat
Bağlantıları üçün Regional Fəaliyyət Planının 1-ci mərhələsinin
(2017-2021-ci illər) icrası və bu
sahədəki mövcud çağırışlar, eləcə
də BMT-2030 Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədlərinə nail olmaq üçün
nəqliyyatda transformasiya fəaliyyətinin sürətləndirilməsi və müvafiq sahədə ölkələrin təcrübələri
barədə müzakirələr aparılıb. İclasda 53 üzv ölkənin nümayəndələri,
eləcə də ESCAP katibliyinin və digər beynəlxalq təşkilat və qurumların rəsmiləri iştirak ediblər.
Azərbaycanı tədbirdə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologi-

Azərbaycan UNESCAP-ın Nəqliyyat Komitəsinin
sessiyasında təmsil olunub
yalar Nazirliyi, "Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanı" QSC və
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC
təmsil edib. Sessiyanın Davamlı
Nəqliyyat Bağlantıları adlı iclasında nazirliyin əməkdaşı Emil
Əhmədov çıxış edib. O, ölkəmizin
nəqliyyat sahəsinin inkişafı üzrə
siyasəti, həyata keçirilən fəaliyyət, Azərbaycanın təşəbbüskarı və
iştirakçısı olduğu beynəlxalq əhəmiyyətli layihələr və əldə olunan
nailiyyətlər, eləcə də pandemiya
dövründə regionda daşımaların
davamlılığının təmin edilməsi istiqamətində görülən işlər barədə
ətraflı məlumat verib.
Sonda tədbirin yekun hesabat
sənədi qəbul olunub. Yekun sənəddə BMT-nin Asiya və Sakit okean
üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyası tərəfindən baxılması və həlli
istiqamətində mümkün tədbirlərin
görülməsi üçün bir sıra tövsiyələr
öz əksini tapıb.

Axtarış işlərinə 8 gəmi və bir helikopter cəlb olunub
Çinin Cıcian vilayətinin sahil sularında itkin
düşən balıqçı qayığının
və 10 nəfər balıqçının axtarışları nəticə verməyib.
Yerli okean və balıqçılıq bürosuna istinadla xəbər verir ki, qayıq
heyəti ilə sonuncu dəfə
əlaqə noyabrın 11-də

gecə saatlarında olub. Bundan
sonra axtarış işlərinə başlanılıb. Axtarış işlərinə 8 gəmi
və bir helikopter cəlb olunub.
Bundan başqa, yaxınlıqdakı
21 balıqçı qayığı da axtarış işlərinə qoşulub.
Güman olunur ki, qayıq
qəzaya uğrayıb.
Şahin Cəfərov

Gələn ildən etibarən polietilen torbaların, plastik
qabların istifadəsi məhdudlaşdırılacaq
Gələn ildən etibarən
qalınlığı 15 mikrona qədər
olan polietilen torbaların,
plastik qabların istifadəsi
qadağan edilir. Bu məsələ
Milli Məclisin son iclasında
qəbul olunmuş “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında”
qanuna dəyişiklikdə öz
əksini tapıb.
"EkoSfera" Sosial-Ekoloji Mərkəzinin rəhbəri Firuzə
Sultanzadə bildirib ki, bəlkə
də hələ hər kəs bioloji parçalanmayan plastik torbaların
bugünkü miqdarda istifadəsinin və istehlakının tamamilə
lazımsız olduğunu dərk etmir:
"Supermarketlərdə, mağazalarda, köşklərdə, marketlərdə plastik torbaların sayında
məhdudiyyət yoxdur, bu da
müştəriləri plastikdən həddindən artıq istifadə etməyə
təşviq edir. Beləliklə, istehsalçı və satıcı məsuliyyətsiz
şəkildə məhsul üçün pulsuz
qablaşdırma kimi plastikdən
istifadə edir və alıcıya çox
vaxt seçim imkanı verilmir.
İnsan tərəfindən yaradılan və
atılan, təbiətin “həzm edə bilmədiyi” plastik məhsulların
həddindən artıq istehsalı və

istehlakı belə baş verir. Bu,
plastikin yığılmasına və onun
insanın özü də daxil olmaqla bütün orqanizmlərin qida
zəncirlərinə parçalanmayan
mikrohissəciklər
şəklində
daxil olmasına gətirib çıxarır.
İstehlak dövrünün əvvəlində
həyatımızı asanlaşdıraraq, bunun nəticəsini özümüzün və
övladlarımızın sağlamlığı ilə
ödəyirik. Sadəcə başlanğıcda
düşünmək və şüursuz şəkildə
istifadə olunan plastik qablaşdırma məhsullarından imtina
etmək asan deyil. Unutmayın,
qarşınıza qoyduğunuz hədəf-

Regional nəqliyyat-kommunikasiya sisteminin
yeni qovşağı – Naxçıvan
Bu maddə, nəqliyyat dəhlizinin nəzərdə tutulması ilə Azərbaycanla birbaşa quru əlaqəsi olmayan
Naxçıvan və Azərbaycan üçün böyük iqtisadi əhəmiyyət vəd edir.

Nəqliyyat sisteminin
şaxələndirilməsi
Bir ölkənin nəqliyyat və
logistika sisteminin inkişafı, xarici və daxili daşınmalar üçün alternativlərin çox olması bu ölkənin iqtisadi inkişafında, idxal və
ixrac əməliyyatlarının təhlükəsiz həyata
keçirilməsində önəmlidir. Bu baxımdan
ölkənin digər bölgələri ilə quru yolu
mövcud olmayan Naxçıvanın ölkədaxili
regionlar ilə iqtisadi əlaqələri əlavə vaxt
və xərc yaradırdı.
Naxçıvan ilə quru əlaqələrin bərpası
ilk növbədə nəqliyyat sisteminin şaxələndirilməsi və mövcud kommunikasiya
infrastrukturuna əhəmiyyətli alternativ
təmin edir.
10 noyabr sazişinə qədər Azərbaycanın digər regionları ilə Naxçıvan arasındakı birbaşa nəqliyyat əlaqəsi sadəcə
hava yolları vasitəsilə mümkün idi ki, bu
nəqliyyat dəhlizinin açılması ilə bahalı
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nəqliyyat vasitəsinə daha ucuz və daha
çox ixrac-idxal həcmi qazandıra biləcək
alternativ avtomobil və dəmir yolu xətlərinin çəkilməsi üçün imkan yaranacaq.
Bununla da Naxçıvan regional nəqliyyat
sisteminin şah damarına çevriləcək.

Xəzər dənizini Aralıq dənizinə
birləşdirən körpü
Quru əlaqələrin bərpası ilə beynəlxalq miqyasda Asiya və Avropa arasındakı çoxtərəfli iqtisadi əlaqələrin inkişafında mövcud daha bir problem öz həllini
tapacaq. Belə ki, sazişə qədər Azərbaycanla quru yolları bağlı olan Naxçıvan
əhəmiyyətli regional və beynəlxalq tran-

zit layihələrdən kənarda qalmışdı. Postblokada dövründə
isə Naxçıvan bu tranzit xətləri
öz üzərinə çəkməklə Xəzər dənizi və Aralıq dənizi arasında
körpü rolunu oynayacaq, İpək
Yolu üzərindəki ölkələr üçün
təhlükəsiz, ucuz və sürətli daşınmanı təmin edəcəkdir. Bundan başqa, Naxçıvan gələcəkdə “Şimal-Cənub” nəqliyyat
dəhlizinə və layihəsi planlaşdırılan Qars-İğdır-Naxçıvan dəmir yolu xətlərinə inteqrasiya
vasitəsilə beynəlxalq yüklərin Avropaya
daşınmasında açar mövqeyində olacaq.

Məsafənin qısalması
Naxçıvanla nəqliyyat kommunikasiya sisteminin qurulması həmçinin məsafə
və dolayısı ilə yüklərin çatdırılma sürəti
baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır.
Gələcəkdə Naxçıvan ərazisindən keçəcək
quru yolu xətləri Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu xəttinin uzunluğundan 1,7 dəfə, təxminən 343 kilometr az olmaqla daşınmaların xərcini və müddətini azaldacaq və
Naxçıvan nəqliyyat qovşağı Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinə komplementar olmaqla, Mərkəzi Asiya və Avropa

lərinizə doğru kiçik addımlarla uzun yol qət edə bilərsiniz!".
Xatırladaq ki, Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova da plastik
məhsullarla bağlı cəmiyyətə
çağırış edərək deyib: “Özümüzü, evdəkiləri düşünək,
sağlamlığımız xatirinə, təbiətimiz naminə birdəfəlik plastiklərdən, el arasında "pinqvin" adlandırılan sellofan
torbalardan imtina etməyə və
bunlarsız həyat tərzimizi qurmağa başlayaq”.

Aralıq dənizində tankerlə
balıqçı qayığı toqquşub
Türkiyənin Adana vilayətinin Karataş
rayonu yaxınlığında Aralıq dənizində Yunanistan bayrağı altında üzən tankerlə Türkiyəyə
aid balıqçı qayığı toqquşub.
Hadisə nəticəsində “Poladbey” adlı qayıq
batıb, beş balıqçı itkin düşüb. Hazırda onların
axtarışları dvam etdirilir.
Hadisə ilə bağlı araşdırma başladılıb.

Miqrantlar iki rezin qayıqla
Yunanıstana keçmək istəyiblər
Türkiyənin İzmir vilayətində ölkə ərazisini qanunsuz yollarla tərk etmək istəyən 46
miqrant saxlanılıb.
Türkiyənin Sahil Mühafizə Xidmətinin
əməkdaşları tərəfindən saxlanılan miqrantların
iki rezin qayıqla Yunanıstana keçmək istədikləri
müəyyən edilib.
Aralarında qadınlar və uşaqlar da olan miqrantlar tibbi müayinədən keçirildikdən sonra aidiyyəti qurumlara təhvil veriliblər.

arasında körpü rolunu oynayacaq. Həmçinin Naxçıvan vasitəsilə Türkiyəyə avtomobillə gediş məsafəsi təxminən 343
kilometr qısa olacağı üçün hər iki ölkə
arasında turistlərin ikitərəfli yerdəyişməsində Naxçıvan ərazisindən ölkəyə girişin
geniş vüsət alacağı gözlənilir. Əvvəlki illərdə Türkiyə ilə Naxçıvan arasındakı Dilucu sərhəd keçid məntəqəsindən istifadə
edən sərnişinlərin sayı 5-7,5 min nəfər
idi. Naxçıvanla quru yolu bərpa edildikdən sonra Azərbaycanın digər bölgələrinə
getmək istəyən turistlərin də bu yoldan
istifadə etməsi ilə bu rəqəmin daha da artacağı proqnozlaşdırılır. Ölkəyə girişlərin
Naxçıvan vasitəsilə həyata keçirilməsinin
genişlənməsi isə dolaylı olaraq, Naxçıvanda turizmin inkişafına müsbət təsir
göstərəcək.

Naxçıvanın iqtisadi
blokadadan çıxarılması
Quru əlaqələrin olmaması səbəbindən Naxçıvan Azərbaycanın iştirak etdiyi bütün regional və beynəlxalq tranzit
layihələrindən kənarda qalırdı. Bu isə
muxtar respublikanın bu layihələrdən
yararlana bilməməsinə və iqtisadi blokadada olmasına gətirib çıxarırdı. İqtisadi
blokada zamanı həll yolu hava nəqliyyatı
və üçüncü ölkələrin ərazisindən keçməklə əlaqələrin təmin olunması idi ki, bu
da əlavə vaxt və xərc tələb edirdi. Quru
əlaqələrinin təmini ilə Naxçıvan Azərbay-

Günel Məlikova
canın digər regionlarındakı nəqliyyat şəbəkəsinə qoşularaq öz məhsullarını Azərbaycanın digər bölgələrinə, həmçinin
Avropaya və Asiyaya daha rahat imkanlarla çıxara biləcək. Postblokada dövründə nəqliyyat kommunikasiya sisteminin
şaxələnməsi ilə Naxçıvan öz iqtisadi inkişafını daha da sürətləndirərək idxal üçün
çəkiləcək xərclərə qənaət edəcək, ixrac
həcmini artıracaq həmçinin böyük bazarlarda tanınmaqla iqtisadi rayona xaricdən
investisiya cəlb edə biləcək.
Blokadanın bitməsi ilə Naxçıvanın
Azərbaycanın digər bölgələri ilə əlaqələri daha da möhkəmlənəcək, muxtar respublika əkinçilik və heyvandarlıq başda
olmaqla qeyri-neft sektoruna öz töhfəsini
daha çox verəcək.

Türkiyənin cənub-şərq şəhərləri
ilə əlaqələrin güclənməsi
Quru yolun bərpası ilə layihəsi planlaşdırılan Qars-İğdır-Naxçıvan dəmir
yolu xətlərinə qoşularaq beynəlxalq yüklərin Avropaya daşınmasında Azərbaycandan Türkiyəyə yükdaşımaları asanlaşacaq. Nəticədə Azərbaycandan ixrac
edilən məhsulların nəqliyyat xərcləri
azalacaq və Naxçıvanın beynəlxalq logistika qovşağı olaraq Ağrı, Ardahan, İğdır
və Qars şəhərlərini əhatə edən Türkiyənin
Şərqi Anadolu bölgəsi başda olmaqla bütün Türkiyə ilə ticarət əlaqələri daha da
genişlənəcək.
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ASCO-nun gəmiləri mütəmadi dezinfeksiya edilir

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

Müəyyənləşdirilmiş qrafikə uyğun olaraq
növbəti dezinfeksiya işləri “Qarabağ”, “Akademik Topçubaşov”, “Mecik 1”, “Barja 120”,
“Şamaxı”, “Ulduz”, “Cənub 21”, “Ağdərə 7”,
“Çalqan 6”, “Akademik Zərifə Əliyeva”, “Sabit Orucov”, “Süleyman Vəzirov”, “PSK-33”,
“PSK-31”, “Hövsan-5” gəmilərində, 639 saylı
üzən emalatxanada, Xəzər Dəniz Neft Donanmasının və Dəniz Nəqliyyatı Donanmasının

yeməkxanalarında, “Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunda, Təlim-Tədris Mərkəzində
aparılıb.

Dörd dildə yazılan məqalələr gənc
mütəxəssislərin elmi işlərinə fayda
verməklə yanaşı, dənizçilik sahəsində də
geniş istifadə edilə bilər

Karantin dövrünün
bütün çətinliklərinə baxmayaraq, Azərbaycan Dövlət
Dəniz Akademiyasının
“Elmi əsərlər” məcmuəsinin
2020-ci ildə ilk nömrəsi işıq
üzü görüb. Dəniz nəqliyyatı sahəsində ən son elmi
nailiyyətlərlə maraqlananlar
jurnalın yeni nömrəsi ilə
aşağıdakı linkdən tanış olub
yükləyə bilərlər:
Proceedings of ASMA2020 n1
Builki nömrədə dərc olunan elmi məqalələrin müəllif-

ləri sırasında xarici ölkələrdən
36 alim yer alıb. Azərbaycan,
rus, türk və ingilis dillərində yazılan məqalələr gənc
mütəxəssislərin elmi işlərinə
fayda verməklə yanaşı, dənizçilik sahəsində də geniş
istifadə edilə bilər.
Qeyd edək ki, jurnal dörd
bölmədən (Gəmiqayırma və
gəmi təmiri texnologiyası,
Gəmiçilik və su nəqliyyatının istismarı, Gəmiçilik texnikası və Gəmiçilikdə təbiət
elmləri) ibarət olaraq İSSN
2220-1025 indeksi altında
təsdiqlənib. Ali Attestasiya
Komissiyasının dövri elmi
nəşrlər siyahısına daxil olan
jurnalda elmi dərəcə iddiaçılarının orijinal tədqiqatlarının
nəticələri dərc edilir.
Redaksiya heyətinin 7
üzvü xarici ölkə alimləridir. Jurnalın baş redaktoru
ADDA-nın rektoru, dosent
Heydər Əsədov, elmi redaktoru ADDA-nın elmi işlər
və beynəlxalq əlaqələr üzrə
prorektoru, dosent Vüqar Sadıqovdur.

“Kanuni” gəmisi ən müasir
texnologiyalarla təchiz edilib

Türkiyənin sayca altıncı kəşfiyyat-axtarış gəmisi
olan “Kanuni” ən qısa
zamanda Qara dəniz bölgəsində fəaliyyətə başlayacaq.
Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər
verir ki, gəmi hazırda Filyos

bölgəsində fəaliyyətə
hazırlanır. Bildirilir ki,
gəminin qülləsi, qazma qurğuları və digər
hissələri ən qısa vaxtda montaj olunacaq.
Qeyd edək ki,
TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı)
tərəfindən idarə olunacaq
uzunluğu 227 metr, eni 42
metr olan “Kanuni” ən müasir texnologiyalarla təchiz
edilib.
Sabir Şahtaxtı

“Oruç Reis” dünyada tam
təchizatlı və çoxməqsədli nadir
araşdırma gəmilərindən biridir
Aralıq
dənizinin
şərqində Kipr
adası sahillərində seysmik
araşdırmalar aparan
Türkiyənin
“Oruç Reis”
kəşfiyyat-axtarış gəmisinin bölgədəki
fəaliyyət müddəti noyabrın
29-dək uzadılıb.
Bununla bağlı yeni
“Navtex” (dənizçilərə elan)
elan edilib.
“Ataman” və “Cengiz
Han” gəmiləri ilə birlikdə
seysmik araşdırmalar aparan
“Oruç Reis” kəşfiyyat-axtarış gəmisi kontinental sahə
və təbii resurs axtarışları baş-
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Rusiyanın Milli Nüvə
Tədqiqatları Universiteti MİFİ
beynəlxalq elmi kollektivlə
birlikdə dəniz suyunu
duzdan sürətlə təmizləməyə kömək edən və
günəş generatorlarının faydalı iş əmsalını
artıran texnologiya
yaradıblar.
RİA Novosti saytı xəbər verir ki, yeni
metod analoqlarından
ucuz və nisbətən təhlükəsiz nanohissəciklərdən istifadə edilməsinə görə
fərqlənir. Tədqiqatın nəticələri
“Renewable Energy” və “International Journal of Heat and
Mass Transfer” jurnallarında
dərc edilib.
Günəş generatorları bir çox
bərpa olunan enerji sistemlərinin vacib elementidir. Alimlərin fikrincə, buxar mini-turbinlərinin dəniz suyunun duzdan
təmizlənməsinə uyğunlaşdırılması sxemi perspektivli hesab

Dezinfeksiya bu sahədə ixtisaslaşmış və
müvafiq lisenziyaya malik şirkət tərəfindən həyata keçirilib. Proses ASCO-nun Sosial inkişaf

Ötən il alimlər Qrenlandiyanın buz təbəqəsi altında 50dən çox gölün aşkarlandığını
bildirmişdi. Bunlar əsas süxurlarla buz səthi üzərində qalan
ərimiş su hovuzundan ibarətdir.
Yeni tapıntı fərqli təbiətə malikdir. Bu, çox güman ki, indi yerləşdiyi
ərazidə buzun olmadığı dövrdə meydana gəlib.
“nat-geo.ru” saytı xəbər verir ki,
artıq çoxdan qurumuş bu qədim gölün
su hövzəsi yüz milyonlarla və hətta bir

Turab Məmmədov

Gün işığı əsasında dəniz suyunu
duzdan təmizləyəcək yeni texnologiya

edilir. Dünyanın bir çox regionları üçün kombinə edilmiş belə
qurğular enerji və kənd təsərrüfatı üçün su mənbəyidir.
Rusiyalı alimlər Norveç
və Çindən olan həmkarları ilə
birlikdə günəş buxar generasiyasının faydalı iş əmsalını 1525 faiz artıra biliblər. Onların
sözlərinə görə, qaynanmış mayedən çox buxar nanohissəciklərin su suspenziyasında işığın
köməyilə qaynama yarada bilər.
Suya yeni xüsusiyyət vermək

üçün qrafit və dəmir
oksidindən
istifadə
edilib.
Tədqiqatçıların
sözlərinə görə, müvafiq effekt hələ 2000-ci
illərdə ABŞ və Avstraliya alimləri tərəfindən
kəşf olunub. Lakin
sonra laboratoriya təcrübələri aparılmayıb.
Yeni tədqiqatda prosesin nəzəri
təsviri genişləndirilib və sənayedə tətbiqi tapılıb. Sistemin
böyük üstünlüyü ondan ibarətdir ki, yeni texnologiyada qızıl
və gümüş nanohissəciklərdən
istifadə edilmir. Yeni metod
Günəşin işığından istifadə etməklə hər şeydən əvvəl duzlu
və tullantı sularının şirinləşdirilməsinə və dezinfeksiya
edilməsinə imkan yaradacaq.
Texnologiya xərçəngin fotodi-

namik terapiyasında və kosmik
texnikanın soyudulması sisteminin yaradılmasında da öz tətbiqini tapacaq.
Qrafit və dəmir oksid nanosuspenziyaları analoji qızıl
nanohissəciklərdən 250 dəfə
ucuzdur. Bundan başqa, nanohissəciklərin mikron ölçülərinə
qədər tədricən birləşməsi səbəbindən maye nanotoksik deyil.
Bu, o deməkdir ki, xüsusi biofizik sınaqlardan sonra su əlavə
təmizlənmə olmadan təsərrüfat
ehtiyacları üçün istifadə edilə
bilər.
Alimlər gələcəkdə nanomayenin yeni tərkibini işləyib hazırlamağı, qurğuların
yeni prototiplərini yaratmağı
və beləliklə də bərpa olunan
müxtəlif enerji sistemlərində
faydalı iş əmsalının səmərəsini
artırmağı planlaşdırırlar.

Yaşı bir əsrdən çox olan ev sökülmədən
su nəqliyyatı ilə bir şəhərdən digərinə aparılıb
ilə bir şəhərdən digərinə
aparıb. Xüsusi platformaya yerləşdirilən karkas
ev barjada 8 saat üzərək
mənzil başına çatıb.
Altı nəfərdən ibarət
ailə 100 min dollara başa
gələn “Yeni mənzilə” sahib olub. Nəzərə alaq ki,
Kanadada bu cür evlərin
qiyməti təqribən 750-800
min dollardır.

Kanadada qədim ev bir
şəhərdən digərinə maraqlı
üsulla daşınıb.
Kanadada yaşayan Ford
ailəsi Vankuver şəhəri ətrafında
1915-ci ildə tikilmiş evi sökmədən yükdaşımanı həyata keçirən
şirkət vasitəsilə su nəqliyyatı
Yaponiya, ABŞ, Hindistan
və Avstraliya Benqal körfəzində birgə dəniz təlimləri
keçiriblər.
Hər il təşkil
edilən
“Malabar”
adlı təlimlərdə ABŞ,
Avstraliya və Hindistanın hərbi donanmaları, həmçinin
Yaponiyanın özünümüdafiə qüvvələri
iştirak ediblər.
Bildirilir ki, iştirakçı ölkələr tərəfindən Hindistan sahillərinə göndərilən
səkkiz gəmi arasında Yaponiya

Yaponiya, ABŞ, Avstraliya və
Hindistan birgə dəniz təlimləri keçiriblər

özünümüdafiə qüvvələrinin sualtı qayığı, gözətçi gəmisi və
“Onami” esminesi də olub.

2015-ci ildən başlayaraq Yaponiya, ABŞ və
Hindistanın iştirakı ilə təşkil olunan üçtərəfli təlimlərə ilk dəfə Avstraliya da
qatılıb.
Mütəxəssislərin
rəyinə görə, iştirakçı ölkələr
bununla açıq və azad
Hind-Sakit okean regionu
yaradılmasında nə qədər israrlı olduqlarını, həmçinin Çinin
dənizdə artmaqda davam edən

Ən bahalı şəhərlər

da olmaqla, 2 və 3 ölçülü bir
sıra araşdırmalar aparmaq
imkanı olan mexanizmlərə
malikdir. Belə ki, gəmi 8
min metr dərinliyə qədər 3
ölçülü, 15 min metr dərinliyə qədər isə 2 ölçülü seysmik əməliyyatlar reallaşdırır.
“Oruç Reis” dünyada tam
təchizatlı və çoxməqsədli nadir araşdırma gəmilərindən
biridir.
Günel Məlikova

və nəqliyyat şöbəsinin əməkdaşlarının nəzarəti
altında yerinə yetirilib.

Dünyanın ən bahalı
şəhərlərinin siyahısı
açıqlanıb. “The Economist” jurnalının hazırladığı siyahıya görə,
Honkonq metropolu,
Paris və Sürix dünyanın ən bahalı şəhərləri
hesab edilir.
“2020-ci il üçün
dünyanın yaşayış xərcləri hesabatı” adlı siyahıda
Sürix şəhəri ötən illərdəki mövqeyini xeyli yaxşılaşdırıb. Bu, ilk növbədə,
İsveçrə frankının koronavirus böhranı səbəbindən
ABŞ dolları qarşısında
dəyərini artırması ilə izah

olunur. Koronavirus böhranının dolların məzənnəsinə göstərdiyi təsir
müxtəlif şəhərlərdə yaşayış xərclərinin artmasına
səbəb olan əsas amil kimi
xarakterizə edilir. Paris
və Sürixin də siyahıda
irəliləməsi məhz avro və
frankın dollara nisbətdə

güclənməsinin nəticəsidir.
Siyahıda
sonrakı
yerlərdə Sinqapur, Osaka, Təl-Əviv şəhərləri
tutur. İlk 10-luqda son
yerlərdə Nyu-York, Cenevrə, Los-Anceles və
Kopenhagen qərarlaşıb.

fəallığının qarşısını almağa çalışdıqlarını nümayiş etdirmək
istəyiblər.
Təlimlər iki mərhələdə
keçirilib. Birinci mərhələ cari
həftənin şənbə gününədək,
ikinci mərhələ isə noyabrın ortalarınadək davam edib.
Təlimlər özündə sualtı qayıqlara qarşı birgə fəaliyyəti və
raketdən müdafiəni birləşdirib.
Vüqar Ağayev

“Fatih” gəmisi Qara dənizdə
qazma işlərinə başlayıb
Türkiyənin ilk
yerli kəşfiyyat-axtarış
qazma gəmisi “Fatih” Qara dənizdəki
“Sakarya” yatağının
“Türkali-1” quyusunda qazma işlərinə
başlayıb. Bu işlər 75
gün davam edəcək.
Bu barədə Türkiyənin enerji və təbii
sərvətlər naziri Fatih
Dönmez bildirib.
Xatırladaq ki, Türkiyə tarixinin ən böyük
təbii qaz kəşfi bu ilin
avqust ayında Qara
dənizdə həyata keçiri-

lib. “Fatih” kəşfiyyat
gəmisi “Sakarya” yatağındakı “Tuna” kəşfiyyat quyusunda 320
milyard kubmetr təbii
qaz ehtiyatı aşkarlayıb.

Buzlaqların altında qədim nəhəng gölün qalıqları tapılıb
milyard il bundan əvvəl yaranmış çöküntü yataqları ilə doludur.
Tədqiqatçıların sözlərinə görə,
su hövzələrinin yerində aşkarlanmış
bu gölün sahəsi 7100 kvadratmetrə
yaxın, dərinliyi isə 50-250 metr təşkil
edir. Bu nəhəng su anbarı gölün şimal
maili yamacındakı 18 kiçik çaydan qidalanır.
“Bu, indi tamamilə gizli və əlçatmaz olan landşaftdakı məlumatların
bir yerə yığa bilmək üçün əhəmiyyətli

bir arxiv ola bilərdi. Biz həmin çöküntülərə çata bilsəydik, buzun burda nə
zaman yaranması və yox olması barədə məlumat toplaya bilərik”, - deyə
Kolumbiya Universitetinin aparıcı
tədqiqatçısı Qay Paksman bəyan edib.
“Kemp-Sençuri hövzəsi” adlandırılan bu nəhəng göl yatağı “NASA
Operation IceBridge” öz missiyasını
yerinə yetirdiyi ərəfədə qütb bölgələrinin şəkillərini müşahidə edərkən aşkarlanıb.

Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, bu
göl yerli süxurlarda çatların əmələ
gəlməsi səbəbindən yaranan yerdəyişmələr nəticəsində yaranıb. Buzlaq
eroziyaları sonradan vaxt keçdikcə su
hovuzu formasını alır.
Alimlər gələcəkdə bu qədim göldəki süxurlara çata biləcəyinə ümidlidir. Lakin qədim süxurların yuxarı
hissəsinin hazırkı buz səthindən 1,8
kilometr aşağıda olması qazma işlərinin çox çətin keçəcəyinə işarə edir.

7

YARIZARAFAT,
YARIGERÇƏK
Sınıq-salxaq fikirlərlə həyatınızı gözəlləşdirə bilməzsiniz.
Düşüncələri çirkin adamlar ürəkləri
yox, yalnız bataqlıqları fəth edərlər.
Hər şey dəyişir. Təəssüf ki, yalnız yaxşılığa doğru yox.
Yanıla-yanıla yaşayan yaşaya-yaşaya
yanılandan çoxdur.
Bəzi adamlar onlarla razılaşmamağımız üçün mümkün hər şey edirlər.
Məni dünyanın ən ciddi adamı hesab
edənlər nəvəmlə mənzildə top qovmağımızdan xəbərsizdirlər.
İnsanın ağlına çox şey gələ bilər.
Amma yalnız ermənilərin başına girən
şeylər başlarından heç vaxt çıxmır.
Həyat öyrənmək istəməyənə bütün
ömrü boyu dərs verir.
Hər şeyi anlamağa çalışmayın. Axmaqlar nə elədiklərini özləri də bilmirlər.
Ölüm barədə fikirləşmirəm. Onsuz da
gələcək.
Ölümün nə olduğunu bilmək üçün ölmək lazım deyil.
Yaş artdıqca, yaxşı şeylər azalır?
Nəfsinizdən qorxun. Həmişə yanınızdadır və həmişə də sizi aldatmağa çalışır.
Yaxşı adam olmadığını hamıdan yaxşı
bilənlər niyə özlərini hamıya yaxşı adam
kimi sırımağa çalışırlar?
Çox adam görüntü yaradır:yaxşı
adam görüntüsü.
Ən yaxşı at yaxşı çapa bildiyin atdır?
Qorxaqlardan qorxun. Sizi sata bilərlər, ata bilərlər...
Yaxşı heç nə edə bilməyənlər həddindən artıq cənfəşanlıq edərlər.
Sizi əmin edirəm ki, özlərini dost kimi
sırıyanların arasında bircə dost da görə
bilməzsiniz.
Allahım, yaxşı adamları qoru. Onları səndən başqa kimsənin qoruyacağına
inanma. Onsuz da azdırlar.
Bütün həyat qazandıqlarının sevincindən və itirdiklərinin ağrı-acısından
ibarətdir.
Darısqal yerdə hər şey adamı sıxır.
Hər gün neçə evin çırağı sönür. Dünya
zülmətə doğru üz tutub.
Ən azı özünüzü sevirsinizsə, deməli,
sevginin nə olduğunu bilirsiniz.
Hər hökmün bir dövranı var.
Gördüyü hər şeydən ikiəlli yapışan
çox şeyi əldən buraxar.
Hər şeyə qulaq asmaq nə gəldi yeməyə
bənzəyir. Ziyanı çox olar.
Fərsiz övlad olmur, fərsiz tərbiyə olur.
O adamların qapısını döyün ki, açanda sizdən çox sevinsinlər.
Haqsız olduğunu məndən yaxşı bilirsən. Barı, haqdan az danış.
Ən böyük haqsızlıq odur ki, həyatın
tez-tez ağlatdığı adamı sən də üzünü heç
vaxt yumamaqda günahlandırasan.
Kədərin ömrü sevincin ömründən
uzun olur. Amma sevinclə kədərin ömrünü qısaltmaq olur.
Haqsızların hay-küyü aləmi başına
götürən yerdə ən azı, çox adamın başı
ağrıyar.
Cahillərin müdriklərdən yaxşı yaşadığı yerdə çox şey satılar.
Ətrafı yalançı adamlarla dolu olanların yalançılardan nə fərqi?
Ən böyük səhv mərhəmətin nə olduğunu bilməyəndən mərhəmət ummaqdır.
Hər zaman doğrunu söylədim. Yəqin
maraqlı olmaq üçün həyat da həmişə oğrunun tərəfində oldu.
Səhvlərimiz düşmənlərimizdir. Nəticə
çıxarmaqla dosta çevirə biləcəyimiz düşmənlərimiz.
Rasif TAHİROV

8

www.seanews.az

Cüdoçumuz Avropa çempionatında
qızıl medal qazanıb
Çexiyanın paytaxtı Praqada
keçirilən Avropa çempionatında
cüdoçumuz Orxan Səfərov (66 kq)
uğurla çıxış edərək qızıl medal
qazanıb.
Qitə çempionatında finala
qədər italiyalı Manuel Lombard,
slovakiyalı Matej Poliak, serbiyalı Sebastian Seidl üzərində qələbə
qazanan cüdoçumuz yarımfinalda Serbiyanın daha bir cüdoçusu
Strahinja Buncıcə də qalib gəlib.
Finaldakı rəqibi İsrail cüdoçusu Tal
Flicker üzərində də inamlı qələbə
qazanan O.Səfərov Avropa çempi-

onatının qalibi olub.
Qeyd edək ki, noyabrın 21-dək
davam edən qitə çempionatında
Azərbaycanı ümumilikdə 14 idmançı təmsil edib.

Keçmiş yarımmüdafiəçi FIFA-nın
qərarı ilə ömürlük cəza alıb

Keçmiş rusiyalı yarımmüdafiəçi Dmitri Aydov Beynəlxalq
Futbol Federasiyasının (FIFA)
qərarı ilə ömürlük cəza alıb.
Bu barədə TASS informasiya
agentliyində məlumat verilib. Belə
ki, Belarusun “Qomel” komandasının heyətində oynayan futbolçu
ölkə çempionatında danışılmış

oyunlarda iştirakda təqsirləndirilib. İstintaqa görə, o, 22 min dollar
müqabilində oyunları satıb. Belarusiya Futbol Federasiyası rusiyalını
ömürlük diskvalifikasiya edib.
FİFA-nın qərarına əsasən
D.Aydov heç bir səviyyədə futbol
fəaliyyətində iştirak edə bilməyəcək.
Qeyd edək ki, 38 yaşlı futbolçu buna qədər “Nijni Novqorod”un
“Volqa”, Moskvanın "Torpedo",
Mahaçqalanın "Anji", Tulanın "Arsenal" klublarında çıxış edib. “Qomel” komandasını isə 2017-ci ildən
təmsil edib. O, 2018-ci ilin iyulunda karyerasını başa vurub.

Təxminən hər 150 uşaqdan birində
rast gəlinən psixi vəziyyət
Ağır psixi-sosial xəstəlik olan
selektiv mutizm zamanı xəstə
bəzi sosial toplumlarda, məsələn,
məktəbdə və ya qonaqlıqda
danışmaqdan imtina edir, daha
dəqiq ifadə etsək, danışa bilmir.
Ailədə və dostlarının əhatəsində
isə rahatlıqla ünsiyyətə girir.
Həmin psixologiya daha çox uşaq
yaşlarında rast gəlinir və onların
danışıq aparatında heç bir qüsur
olmur. Vacib olan odur ki, xəstə
sadəcə danışmaqdan imtina etmir,
əksinə danışmaq istəsə də, bunu
bacarmır və sözlərin qırtlaqda
“donub qaldığını” hiss edir.
Zaman keçdikcə mutizmli uşaqlar
həmin situasiyanın yaranmasına
səbəb olan halları əvvəlcədən hiss
edir və ondan qaçmağa çalışır.
Bu barədə psixologiya üzrə
fəlsəfə doktoru Yeganə Əsgərova
məlumat verib.
Onun dediyinə görə, selektiv
mutizm təxminən hər 150 uşaqdan
birində rast gəlinən psixi vəziyyətdir. Həmin hal daha erkən yaşlardan inkişaf etsə də, uşaq bağçaya
və məktəbə gedən vaxt üzə çıxır.
Adətən uşaq bir neçə ayda vəziyyətdən çıxır, lakin müalicə olunmayanda yetkin yaşlarda da davam
edir: “Selektiv mutizmli uşaqların
müxtəlif qorxuları və sıxıntıları
olur. Onlar həmsöhbətinin gözlərinə
baxmaqda çətinlik çəkir, ətrafdakıların nəzərində əsəbi, hədsiz utancaq və qorxaq, çox ciddi, tərs və ya
isterik, bəzən də tormozlanmış kimi
təəssürat yaradır. Mutizmli uşaqlar
daha çox jestlərlə ünsiyyət saxlayır, hər hansı suala cavab verərkən
başını və çiyinlərini tərpədir, bəzən
bir-iki qırıq kəlmə ilə reaksiya verir, səsini dəyişdirərək və ya pıçıltı
ilə danışır. Selektiv mutizmin səbəbini hər zaman aydınlaşdırmaq
olmur, lakin narahatlıq və həyəcan
halı çox vaxt irsən ailə üzvlərindən
keçir. Bəzi uşaqlarda inteqrasiyanın
sensor disfunksiyası adlandırılan
hal aşkar olunur və onlar güclü küy
və gurultu kimi bəzi səsləri dərhal
qəbul etməkdə çətinlik çəkirlər. Elə
həmin səbəbdən də onlar səs-küy-

lü yerdə gərginlik keçirir və danışa
bilmirlər. Uşaqlara qarşı sərt davranış və psixoloji travmaların mutizmin yaranmasında birbaşa rolu sübut olunmayıb, lakin bəzi uşaqlarda
xəstəlik məhz həmin hallardan sonra meydana çıxır. Mutizm haqqında
ən geniş yayılan yanlışlıq uşaqlarda
danışıq istəyinin olmamasının autizmlə əlaqələndirilməsidir. Mutizm və autizm tamamilə müxtəlif
təbiətli xəstəliklərdir, lakin eyni
uşaqda həmin psixoloji pozuntuların hər ikisinə rast gəlinməsi mümkündür”.
Xəstəliyin müalicəsi barədə
psixoloq deyib: “Müalicə xəstəlik
üzərində dayanmaqla deyil, uşağın
cəmiyyətlə ünsiyyət zamanı hiss
etdiyi həyəcanı aradan qaldırmaqla
aparılmalıdır. Müalicənin gedişində
uşağın vəziyyətinə görə qayğılı və
həyəcanlı olduğunu ona hiss etdirməmək, özünü hazır hiss edəndə
danışacağına inandırmaq, hər yerdə
sevincdən zövq almağı ona öyrətmək, onu bütün səylərinə görə tərifləmək və qrup oyunlarına qoşulmağa təhrik etmək, əvvəlcə danışıb
sonra susanda təəccüblənməmək
lazımdır. Müalicədə ən səmərəli
koqnitiv davranış terapiyası üsulu
arzu olunan davranışın möhkəmlənməsinə və arzu olunmayanın
kənarlaşdırılmasına yönəldilir. Bu
müalicə mutizmli xəstələrə özləri,
ətrafdakılar və həyat haqqında nə
düşündükləri və həmin düşüncələrin onların fikir və hisslərinə təsiri
üzərində dayanmağa kömək edir”.
Müalicəni sürətləndirmək və
həyəcanlı halı aradan qaldırmaq
üçün antidepressant təsirli dərman
və bitkilərdən istifadə olunur. Bir
neçə ay dazıotu dəmləməsinin qəbul edilməsi yaxşı səmərə verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi ASCO-nun Xəzər Dəniz Neft
Donanmasının “Sabit Orucov” gəmisinin elektrik mexaniki
Bəhram İsmayıl oğlu İbrahimovun
vəfatından kədərləndiklərini bildirir, ailəsinə və qohumlarına dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.
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“Sumqayıt”la qarşılaşmadan qalib ayrılan “Səbail” X turda “Sabah” klubuna uduzub
Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının IX turunda “Səbail”
klubu çempionatın lideri “Sumqayıt”ı qəbul etmişdi. Qarşılaşma
paytaxt təmsilçisinin 2:1 hesablı
qələbəsi ilə yekunlaşmışdı.
“Səbail”in heyətində Rauf Əliyev
42, Adil Nağıyev isə 77-ci dəqiqədə
fərqlənmişdi. “Gənclik şəhəri” təmsilçisində Rəhim Sadıxov 84-cü dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirmişdi.
Bu nəticədən sonra bir oyun az
keçirən və xallarının sayını 9-da çatdıran “Səbail” 6-cı pilləyə yüksəlmişdi.
Noyabrın 23-də baş tutan X turun
oyununda isə “Sabah” klubu “Səbail”i
2:1 hesabı ilə məğlub edib.
“Bank Respublika Arena”da ke-

çirilən matçda komandalar meydana
üzərində “Biz qayıtdıq, Qarabağ” sözləri yazılan lövhələrlə çıxıblar.
Daha sonra Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib.
Oyunda ilk qol 11-ci dəqiqədə
vurulub. “Sabah”ın kapitanı Ruslan
Abışovun ötürməsindən sonra “dənizçilər”in qapıçısı Nikolas Hagenlə
təkbətək qalan Amadu Diallo topu
çətinliklə də olsa tora göndərib. Matçın 33-cü dəqiqəsində Amin Seydiyev
mükəmməl zərbə ilə komandasının
üstünlüyünü iki topa çatdırıb. Görüşün əsas vaxtına əlavə olunmuş 5-ci
dəqiqədə Rauf Əliyev 11 metrlik cərimə zərbəsindən fərqlənməklə fərqi
azaldıb.

Bu nəticədən sonra xallarını 9-a
çatdıran “Sabah” 7-ci pilləyə yüksəlib. Eyni xala malik “dənizçilər” isə
6-cı sıradakı mövqeyini qoruyub.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında “Qarabağ” evdə “Sumqayıt”ı
3:1, “Neftçi” səfərdə “Qəbələ”ni 4:1,
“Zirə” isə doğma meydanda “Keşlə”ni 3:1 hesabı ilə məğlub edib.
On turdan sonra bir oyun az keçirən “Qarabağ”ın, eləcə də “Zirə”nin
18 xalı var. Onlardan bir xal az toplayan “Neftçi” üçüncü, aktivində 15
xal olan “Sumqayıt” dördüncü, 12
xalı olan “Keşlə” isə beşinci pillədə
qərarlaşıblar. Çempionatın sonuncu
pilləsində 8 xalla “Qəbələ” komandası
yer alıb.

Ağırlıqqaldırmanın Olimpiya Oyunlarının proqramında
saxlanılması məsələsi Tokio Olimpiadasından sonra həll ediləcək
Ağırlıqqaldırmanın Olimpiya Oyunlarının proqramında saxlanılması məsələsi
2021-ci ilin yayında keçiriləcək Tokio
Olimpiadasından sonra həll ediləcək.
Bu barədə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin (BOK) prezidenti Tomas Bax mət-

Hava şəraitindəki dəyişikliklər arterial
təzyiqin yaranmasına səbəb ola bilər
Yaşından asılı olmayaraq son vaxtlar arterial təzyiqdən əziyyət çəkənlərin
sayı artır. Arterial təzyiqin yüksəlməsi,
daha dəqiq desək, hipertoniya ətrafımızda olanların tez-tez qarşılaşdığı əsas
problemlərdəndir. Hipertoniyanın ilk
dövrlərində xəstələrdə vaxtaşırı olaraq
arterial təzyiqin yüksəlməsi, başağrıları,
ürək döyüntüləri, bəzən ürək nahiyəsində ağrı, başın arxa nahiyəsində ağırlıq
hissi yaranır.
Həkim-kardioloq Nüşabə Səfərovanın verdiyi məlumata görə, əksər
vaxtlarda həmin əlamətləri yorğunluqla
əlaqələndirirlər, lakin bunun səbəbi bir
neçə amillə bağlı ola bilər: "Hava şəraitinin kəskin soyuması, istiləşməsi və
yenidən geriyə dönməsi də ürək-damar
sisteminə təsir göstərə bilər. Təzyiq xəstəliyinin kökündə duran səbəblərdən biri də
damar mənşəlidir. Ona görə də mövsüm
dəyişikliyi zamanı onu özlərində hiss edə
bilərlər".
Həmin xəstələrdə başgicəllənmə, əl
və ayaq barmaqlarında keyləşmə, gözlərin
qarşısında qığılcımların yaranması, yuxu-

nun pozulması, tez bir zamanda yaranan
yorğunluq kimi əlamətlər davamlı olaraq
müşahidə edilir. Arterial təzyiq problemi
ilə qarşılaşan xəstələr, ilk növbədə, qida
rasionuna diqqət yetirməlidir.
"Hava soyuyan kimi, adətən, insanlar
qida rasionuna turş və duzlu məhsullar
əlavə etməyə, çox yağlı və xəmir xörəkləri ilə qidalanmağa başlayırlar. Stresli
vəziyyətin olması və qida rasionuna əməl
edilməməsi hipertoniyanı artıra bilər", deyə həkim-kardioloq əlavə edib.
Vaxtında müalicə olunmayan hipertoniya xəstəliyi həyat üçün təhlükə mənbəyi
rolu oynayır. Ona görə də mütləq davamlı
şəkildə həkim nəzarəti altında olmaq lazımdır.

buat konfransında məlumat verib.
Qeyd edək ki, ağırlıqqaldırmanın Yay
Olimpiya Oyunlarının proqramından çıxarılmasının mümkünlüyü bu növdə dopinq
problemləri ilə əlaqədar ortaya çıxıb. 2017ci ilin dekabrında BOK İcraiyyə Komitəsi

Tıxanmış arteriyalar üçün ən yaxşı qida məhsulları
Tıxanmış arteriyalar koronar ürək
xəstəliyinə, arteriya
xəstəliyinə, infarkt və
insulta səbəb ola bilər.
Bu səbəbdən düzgün
qidalanmaq çox vacibdir. “MedikForum”
saytı arteriyaların
tıxanmasının qarşısını
alan məhsullardan
xəbər verir.
Sarımsaq. Sarımsağın müntəzəm olaraq qəbulu
“pis xolesterolun” səviyyəsinin azalmasına və arterial
sağlamlığın yaxşılaşdırılmasına kömək edə bilər. Araşdırmalar sarımsağın yaşlandıqca ürək-damar sisteminə
faydası olduğunu da göstərdi.
Hər gün 1-4 diş çiy sarımsaq
yeməyi hədəfləyin.
Nar. Bu meyvə azot
oksidinin istehsalını stimullaşdırmağa, qan axınını yaxşılaşdırmağa və damarları

geniş tutmağa kömək edən
əla antioksidan mənbəyidir
(xüsusilə C vitamini və polifenollar). O, həmçinin arteriyalarda düyünlərin əmələ
gəlməsini də azalda bilər.
Qızılbalıq.
Bu
balıq “yaxşı” xolesterolun
səviyyəsini artırmağa, qan
damarlarının iltihabını azaltmağa və damarlarda qan
laxtalanmasına kömək edən
Omeqa-3 yağ turşuları ilə
zəngindir. Qızılbalığın qəbulu qan təzyiqini də aşağı salır.
Sarıkök. Sarıkökün
fəal birləşməsi olan kur-

Əksər xəstəliklər qeyri-düzgün qidalanma nəticəsində yaranır
Yaşlı insanlar və ahılların COVID-19 virusuna
yoluxma riski yüksəkdir.
İnfeksiya xüsusilə xroniki xəstəliyi olan ahıllar
üçün daha təhlükəlidir.
Koronavirus infeksiyasına
yoluxma riskini azaltmaq
üçün müvafiq qabaqlayıcı
tədbirlərə riayət etməklə
yanaşı, sağlam həyat tərzi
də vacib şərtdir.
Yaşlandıqca maddələr
mübadiləsinin gedişi dəyişir,
orqanizmin qida maddələrinə olan ehtiyacı, tələbatı da
fərqlənir. COVID-19, eləcə
də digər yoluxucu xəstəliklərə qarşı orqanizmin müqavimətini artırmaq üçün yaşlı
insanların və ahılların düzgün və balanslı qidalanması
əsas şərtlərdən biridir.
A vitamini həzm, mədə-bağırsaq və tənəffüs sisteminin funksiyasına təsir edir,
immun sistemin güclənməsində olduqca faydalıdır. Şirin kartof, yerkökü, brokkoli,
ispanaq, qırmızı bolqar bibəri, ərik, yumurta, süd və bir
çox taxıllı qida məhsulları A
vitamininin əsas mənbəyidir.
Vitamin B6, B12, mis,
fol turşusu, selenlə zəngin
qida məhsulları immun sistemin
gücləndirilməsində
xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Qeyd edək ki, taxıl, yağsız ət,
bəzi balıq və dəniz məhsulları B12 vitamini ilə olduqca
zəngindir.
C vitamini isə anticisim-
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lərin meydana gəlməsini stimullaşdıraraq immun sistemini tənzimləyir. C vitamini
ilə zəngin portağal, qreypfrut
və naringi kimi sitrus meyvələrin, qırmızı bolqar bibəri, çiyələk, pomidor və bəzi
dənli bitkilərin gündəlik qida
rasionuna əlavə edilməsi tövsiyə olunur.
Kalsium və D vitamini
ilə zəngin qidalar sümüklərin
sağlamlığını qorumaq üçün
olduqca vacibdir. Bir çox
dənli bitkilər, tünd yaşıl yarpaqlı tərəvəzlər, az yağlı və
ya yağsız süd məhsulları kalsiumun zəngin mənbəyidir.
Qızıl balıq, pendir və yumurtanın tərkibində D vitamini
yüksək miqdardadır.
E vitamini güclü antioksidantdır. Həmin vitaminlə
zənginləşdirilmiş dənli bitkiləri, bitki yağlarını, günəbaxan toxumunu, badam,
fındıq və fıstığı gündəlik
qida rasionuna daxil etməklə
orqanizmi gücləndirmək olar.
Sink və kaliumun da çatışmazlığı orqanizmdə ciddi
problemlərə yol açır. Sinkə

yağsız ət, quş əti, dəniz məhsulları, süd, taxıl məhsulları,
lobya və qoz-fındığın tərkibində, kaliuma isə az yağlı və ya yağsız süd, banan,
şirin kartof, ispanaq və ağ
lobya kimi məhsullarda rast
gəlinir. Orqanizmi kifayət
qədər kaliumla təmin etməklə, həmçinin duz istehlakını
məhdudlaşdırmaqla yüksək
təzyiq problemini də aradan
qaldırmaq mümkündür.
Əksər xəstəliklər qeyri-düzgün qidalanma nəticəsində yaranır. Ürək-damar
xəstəliklərinin, arterial təzyiqin, şəkərli diabetin profilaktikasında sağlam qidalanma çox vacibdir. Bu
baxımdan yaşlı insanların
qidasında liflə zəngin olan
məhsullar üstünlük təşkil
etməlidir. Lif bağırsağın
fəaliyyətini
stimullaşdırır,
maddələr mübadiləsini sürətləndirir. Həmçinin lifli qidalar insanı tox tutur. Pəhriz
lifləri ürək və II tip diabet
xəstəliklərinin
inkişafının
qarşısını alır, qanda şəkərin
idarə olunmasında və xoles-

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

ağırlıqqaldırmanın “Paris-2024”ün proqramında qalması üçün əməl olunmalı meyarları açıqlayıb. Beynəlxalq Ağırlıqqaldırma
Federasiyasının (IWF) isə təmiz idmana dair
müstəqil komissiyanın bütün tövsiyələrini
yerinə yetirdiyini bildirib.

terolun səviyyəsinin azalmasında mühüm rol oynayır. 50
yaşdan yuxarı insanların qida
liflərinə gündəlik tələbatı 30
qramdır. Liflə zəngin qidalar
əsasən meyvə və tərəvəzlərdir. Tam taxıllı çörəklər və
dənli bitkilər (xüsusən, lobya və noxud) də daha çox
istehlakı tövsiyə olunan lifli
qidalardandır. Bundan başqa,
istehlak edilən yağların çoxu
sağlam doymamış yağlardan
ibarət olmalıdır.
Fiziki aktivlik sağlamlığın vacib şərtlərindən sayılır.
Fiziki aktivliyin az olması
bədən çəkisinin artmasının,
eləcə də bir sıra qeyri-infeksion xəstəliklərin yaranmasının əsas risk faktorlarından
biridir. 50 yaşdan yuxarı insanların gündəlik kaloriyə
olan tələbatı onların aktivlik
dərəcəsindən asılıdır:
• Qeyri-aktiv həyat tərzi
keçirən şəxslər üçün 20002200 kalori
• Orta dərəcədə aktiv həyat tərzi keçirən şəxslər üçün
2200-2400 kalori
• Müntəzəm aktiv həyat
tərzi olan şəxslər üçün 24002800 kalori
Yaş ötdükcə fiziki aktivliyin azalması insanlarda
maddələr mübadiləsinin yavaşlamasına səbəb olur. Bir
sözlə, sağlam həyat tərzi sürmək üçün düzgün və balanslı
qidalanmaq qədər fiziki aktivliyi də yüksəltmək vacib
və faydalıdır.

Qəzet “Dəniz” qəzetinin
kompyuter mərkəzində
yığılmış, səhifələnmiş və
“Azərbaycan” nəşriyyatında
çap olunmuşdur

kumin arteriyalarda düyünlərin sayını, iltihabı
azaltmağa və arteriyaların
sərtləşməsinin
qarşısını
almağa kömək edə bilər.
Bundan əlavə, sarıkökün
tərkibində olan B6 vitamini fəal şəkildə düyünlərin
əmələ gəlməsinə və qan
damarlarının zədələnməsinə səbəb olan homosisteinin səviyyəsini tənzimləməyə kömək edir. Sarıkök
xolesterol oksidləşməsini və
ASLP səviyyəsini azaldır.
Arteriyaların sağlamlığı üçün
gündə bir stəkan südlə sarıkök içmək məsləhətdir.
Zeytun yağı. Tərkibində olan polifenol və
mono doymamış yağlar adlanan antioksidanlar, birlikdə
“yaxşı” xolesterol göstəricilərini artıraraq, “pis” xolesterolu azaldır. Nəticədə bu arteriyalarda düyünlərin əmələ
gəlməsini azaldır.

Qrip virusu bərk əşyaların
səthində daha çox qalır

Virus və bakteriyalar tez-tez yoluxucu
xəstəliklərə səbəb olur.
Özü də bu xəstəliklərə
tutulma əllə görüşdükdə
və ya virusun düşdüyü
nəyinsə səthinə toxunduqda baş verir. Belə
olduğu halda, təbii ki,
sual yaranır: viruslar və
bakteriyalar əşyaların
səthində nə qədər vaxt
ərzində qalırlar?
“MedikForum” saytı
bildirir ki, adətən, qrip virusu bərk əşyaların səthində daha çox qalır.
“Qrip virusları polad
və paslanmayan plastikin
üstündə 24 saatdan 48 saatadək qalır”, - deyə Arizona Universitetinin İctimai Səhiyyə Kollecinin
doktoru Kelli Reynolds
söyləyib.
Bu isə o deməkdir ki,
bizim toxunduğumuz əşyalar, məsələn, sürahilərin səthində viruslar uzun
müddət qalır.
Reynoldsın sözlərinə

görə, qrip virusu parça ilə
müqayisədə bərk əşyaların səthində daha çox qala
bilir. Alimlərin bununla
bağlı yekdil bir fikri olmasa da, hər halda güman etmək olar ki, bu, parçanın
həddindən artıq məsaməli olması ilə əlaqədardır.
Araşdırmalar göstərir ki,
qrip virusu parçada yalnız 8 saatdan 12 saatadək
qalır.
2008-ci ildə aparılmış tədqiqatlardan məlum
olub ki, qrip virusu dərinin səthində uzaq başı 5
dəqiqəyədək qala bilir.
Bu onunla bağlıdır ki,
dəri mikrobları və virusları məhv edən qoruyucu
funksiyaya malikdir.
Lakin virus seliyə
düşdükdə onun yaşama
vaxtı uzanır. Bu baxımdan, məsələn, sadəcə, qapı
dəstəyinə toxunma ilə
müqayisədə əlin üzərinə
asqırma nəticəsində qripə
yoluxma ehtimalı daha
yüksəkdir.
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