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BU SAYIMIZDA

“Bakı Beynəlxalq Dəniz TicarəT  
limanı” qSc-nin yaraDılmaSının  
Bir illiyi qeyD eDiliB

Dənizin çirklənməSi ilə 
Bağlı ən Böyük cərimə

martın 18-də Heydər əliyev mərkəzində “Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət limanı” qSc-nin yaradılmasının bir illiyinə həsr olunan “Bakı 
limanının dünəni, bu günü və sabahı: Hesabat” adlı tədbir keçirilib. 
Tədbirdə çıxış edən nəqliyyat naziri ziya məmmədov Prezident 
ilham əliyevin diqqəti sayəsində bu gün azərbaycan iqtisadiyyatının 
bütün sahələri kimi, nəqliyyat sektorunun da sürətlə inkişaf etdiyini 
vurğulayıb. nazir qeyd edib ki, Bakı limanının yenidən qurulması 
azərbaycanın müasir tarixinin əlamətdar 
hadisələrindən biridir.

aprelin 4-də yeni Orlean məhkəməsi aBŞ hökuməti və 
Britaniyanın bp neft kompaniyası arasında razılaşmanı təsdiqləyib. 
razılaşmaya əsasən 2010-cu ildə meksika körfəzinə neft sızması 
səbəbindən konsern təzminat qismində 20,8 milyard dollar cərimə 
ödəməlidir. 

İnterfax informasiya agentliyi xəbər verir ki, ABŞ-ın Ədliyyə 
Nazirliyi bunun ölkə tarixində ətraf mühitin çirklənməsi ilə bağlı ən 
böyük cərimə, həmçinin bir təşkilat 
tərəfindən ödənilən rekord kompensasiya 
olduğunu qeyd edib. 

anlaŞma memOranDUmU 
imzalanmıŞDır

azərbaycan respublikasının Dövlət Dəniz administrasiyasının 
rəisi qüdrət qurbanovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti cari 
ilin 15-17 mart tarixlərində koreya respublikasının Seul şəhərin-
də səfərdə olmuşdur. 

Səfər çərçivəsində koreya respublikasının Okeanlar və Balıq-
çılıq nazirliyinin və dəniz nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət göstərən 
bir sıra təşkilatların rəsmiləri ilə görüşlər keçirilmiş və görüşlər 
zamanı maraq doğuran mühüm  məsələlər ətrafında fikir müba-
diləsi aparılmışdır.

Səh. 4

milli OrDUmUzUn erməni 
TəxriBaTına qəTiyyəTli cavaBı 
qələBəyə inamımızı arTırıB

aprelin 5-də azərbaycan Dövlət Dəniz akademiyasında ermə-
nistanın ölkəmizə qarşı növbəti silahlı təxribatı nəticəsində həlak 
olan hərbçilərimizin və mülki şəxslərin xatirəsini yad etmək, ali Baş 
komandanımıza və milli Ordumuza  dəstək məqsədilə mitinq keçi-
rildi. mitinqdə akademiyanın tələbələri və professor-müəllim heyəti 
ilə yanaşı, azərbaycan xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin nümayəndələri də 
iştirak edirdilər.

Səh. 2

Səh. 5

Səh. 7

xəzərDə Gəmiçiliyin 
TarixinDən

xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin donanmalarının və onun təmir 
bazalarının Böyük vətən müharibəsindən sonrakı illərdə 
inkişafı keçmiş SSri-nin xalq təsərrüfatı vəzifələrinə uyğun 
surətdə həyata keçirilirdi. 1946-cı ildə quru yükdaşıma 
donanması 26 gəmi aldı. Onların sırasında “üilkGi-nin 
30 illiyi”, “nizami”, “çorox”, “andara” paraxodları vardı. 
“kapitan Plauşevski”, “nargin”, “amburan” və digər 
gəmilər neftdaşıma donanmasının tərkibinə daxil oldu. 

Səh. 6 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tuta-
raq, iqtisadiyyatın davamlı inkişafı və rəqabət 
qabiliyyətinin artırılması, Azərbaycan Respub-
likasının logistika və nəqliyyat mərkəzi kimi 
mövqeyinin gücləndirilməsi və ölkədə çoxşaxəli 
nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması məqsə-
di ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 
Nazirliyi “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Lima-
nı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə birlikdə altı 
ay müddətində:

1.1. Bakı şəhəri Qaradağ rayonunun Ələt 
qəsəbəsində yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanının ərazisi daxil olmaqla azad ticarət zo-
nası tipli xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması ilə 
bağlı təkliflərini müvafiq məlumatlarla birlikdə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təq-
dim etsin;

1.2. beynəlxalq məsləhətçi şirkət cəlb etmək-
lə Azərbaycan Respublikasında xüsusi iqtisadi 
zonalara dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilmə-
si, bu Sərəncamın 1.1-ci bəndində qeyd olunmuş 
zonanın yaradılmasının iqtisadi əsaslandırılma-
sı, inkişaf konsepsiyası, infrastrukturu və idarə 
olunması, eləcə də zonada həyata keçiriləcək sa-
hibkarlıq fəaliyyətinin növləri və onların xüsu-
siyyətləri ilə bağlı təkliflərini Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.3. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Res-
publikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 
və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə birlikdə bu 
Sərəncamın 1.1-ci bəndinə uyğun olaraq ya-
radılması təklif olunan zonanın ərazisinə dair 
təkliflərini, həmin ərazinin torpaq sahələrinin 
mülkiyyətçilərinin və torpaq istifadəçilərinin 
siyahısını, zonanın ərazi sərhədlərinin dəqiq 
təsvirini və ərazinin planını, torpaqların tərkibi 
haqqında məlumatları, iqtisadi, sosial və ekolo-

ji şəraitin təhlilinə, maddi və əmək resurslarına, 
kommunikasiyalar və digər infrastrukturla tə-
minat imkanlarına dair məlumatları Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.4. bu Sərəncamdan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Na-
zirliyi bir ay müddətində bu Sərəncamın 1.2-ci 
bəndində göstərilən tədbirlərin maliyyələşdiril-
məsini təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Ka-
bineti:

3.1. bu Sərəncamın 1.3-cü bəndində göstə-
rilən məsələlərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə 
zəruri tədbirlər görsün;

3.2. bu Sərəncamdan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

 
ilham əliyev,

azərbaycan respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 mart 2016-cı il.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi” QSC regionda ən güclü gəmi 
təmiri bazasına malikdir. Gördüyü işin 
keyfiyyətinə görə tanınan “Bibiheybət” 
və “Zığ” gəmi təmiri zavodları öz gə-
milərimizə texniki xidmət göstərməklə 
yanaşı, digər ölkələrdən də sifarişlər 
qəbul edirlər.

Bu günlərdə “Zığ” Gəmi Təmiri Za-
vodu Türkmənistan və Qazaxıstan bay-
rağı altında üzən 4 gəmini təmirə qəbul 
etmişdi. Onlardan “Wagenborg 107” 
barjı sifarişdə nəzərdə tutulmuş işlər 
yerinə yetirildikdən sonra istismarçıya 
qaytarılıb.

Türkmənistanın “Şirin” yedək gəmi-
sinin də təmiri yekunlaşıb. Türkmənis-
tanlı həmkarlarımızın sifarişi ilə gəminin 
mexanizmlərində, vint-sükan qurğusunda 
zəruri təmir işləri aparılıb, gövdənin sualtı 
hissəsi təmizlənərək rənglənib.

“Zığ” zavoduna qəbul edilmiş daha 2 
türkmən gəmisində - “Soltan” və “Bos-
san” təchizat-yedək gəmilərində də təmir 
prosesi başa çatmaq üzrədir. Onların da 
yaxın günlərdə sifarişçiyə təhvil veriləcə-
yi gözlənilir.

Gəmilərin sahibi təmirin səviyyəsin-
dən razıdır və qarşılıqlı faydalı əməkdaş-
lığı davam etdirmək niyyətindədir.

nəqliyyaT DOnanmamız yenilənir
Azərbaycan Xəzər Də-

niz Gəmiçiliyinin müasir, 
beynəlxalq standartlara 
cavab verən və çevik bir 
şirkətə çevrilməsi üçün 
qarşıya qoyulan vəzifələr 
donanmanın yeniləşdiril-
məsi prosesini, eləcə də 
Qara dəniz – Aralıq dənizi 
hövzəsində istismar edilən 
gəmilərimizin sayının artı-
rılmasını qaçılmaz edir.

Gəmiçiliyin rəhbərliyi bu istiqamətdə mütəmadi tədbirlər 
görür. Həmin tədbirlərin davamı olaraq, beynəlxalq sularda iş-
ləmək üçün 6 ədəd quru yük gəmisinin alınması barədə qərar 
qəbul edilib. Onlardan 3-nün aprelin birinci yarısında, digər 3 
gəminin isə ayın sonuna qədər Gəmiçiliyə təhvil verilməsi plan-
laşdırılır.

Qeyd edək ki, 5500 ton dedveytə malik bu gəmilər Rusiyada 
inşa edilib, 2014-cü ildə alınan və indi Qara dənizdə istismar 
olunan “Natəvan” və “Üzeyir Hacıbəyli” gəmiləri ilə eyni la-
yihədəndir.

Hazırda yeni alınan gəmilərin heyətləri formalaşdırılır. 
Azərbaycan dənizçilərinin müstəqil dövlətimizi xarici sularda 
layiqincə təmsil edəcəklərinə isə heç kəsin zərrə qədər şübhəsi 
yoxdur. 

Tariflərə enDirim TəTBiq eDilir
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-

nin rəhbərliyi ölkəmizin ərazisindən keçən tran-
zit nəqliyyat dəhlizlərinin rəqabət qabiliyyəti-
nin və səmərəliliyinin artırılması, bu dəhlizlərə 
əlavə yük axınının cəlb olunması, çevik və şəffaf 
tarif siyasətinin gerçəkləşdirilməsi istiqamətində 
ardıcıl tədbirlər görür.

Həmin tədbirlərin davamı olaraq, martın 31-
dən etibarən Bakı-Türkmənbaşı-Bakı xəttində iki tərəfə avtomobil daşımaları 
tariflərinə 20% endirim tətbiq edilir.

Belə ki, 1 standart qoşqulu yük avtomobilinin (16,5 metr uzunluqda TİR) 
bir istiqamətdə (Bakı-Türkmənbaşı və ya Türkmənbaşı-Bakı) daşınması üçün 
tarif 1072 ABŞ dolları həcmindədir. Əgər sürücü hər iki istiqamətə əvvəlcədən 
bilet alarsa, tarif 2144 ABŞ dolları deyil, 1716 ABŞ dolları olacaqdır. Bu məb-
ləğə sürücünün öz bileti də daxildir.

Tarif, aBŞ dolları ilə
bir tərəfə iki tərəfə

Qoşqulu yük avtomobili (16,5 metr uzun-
luqda TİR), 1 nəfər sürücü daxil olmaqla

1072 1716

 
Təkərli texnikanın uzunluğu 16,5 metrdən çox və ya az olduğu halda, ta-

riflər təkərli texnikanın uzunluğuna mütənasib (proporsional) qaydada hesab-
lanacaqdır.

Xatırladırıq ki, bir neçə ay əvvəl, ötən ilin dekabrında Bakı-Aktau-Bakı 
xəttində də avtomobil daşımalarına 20%-ə qədər endirim tətbiq edilmişdi.

Bakı şəhəri qaradağ rayonunun ələt  
qəsəbəsində yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət  

limanının ərazisi daxil olmaqla azad ticarət  
zonası tipli xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması  

ilə bağlı tədbirlər haqqında
azərBaycan reSPUBlikaSı  
PreziDenTinin Sərəncamı

zavODlarımızDa xarici ölkələrin Də Gəmiləri Təmir eDilir
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Aprelin 5-də Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasında Ermənistanın 
ölkəmizə qarşı növbəti silahlı təxri-
batı nəticəsində həlak olan hərbçilə-
rimizin və mülki şəxslərin xatirəsini 
yad etmək, Ali Baş Komandanımıza 
və Milli Ordumuza  dəstək məqsədilə 
mitinq keçirildi. Mitinqdə Akademi-
yanın tələbələri və professor-müəllim 
heyəti ilə yanaşı, Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin nümayəndələri 
də iştirak edirdilər.

Öncə Vətən uğrunda həlak olmuş bü-
tün şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik 
sükutla yad edildi.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbay-
can Dövlət Dəniz Akademiyasının tədris 
və tərbiyə işləri üzrə prorektoru Faiq Na-
ğıyev Ermənistanın son günlər ölkəmizə 

qarşı növbəti silahlı təxribatı nəticəsində 
təmas xəttində baş verən döyüşlərdən, 
düşmən hücumlarının qarşısının alınma-
sında mütəşəkkil və yenilməz Azərbay-

can Ordusunun göstərdiyi böyük qəhrə-
manlıqdan danışdı. 

Bu gün Gəmiçiliyin kollektivinin baş 
verən hadisələri diqqətlə izlədiyini, bü-

tün Azərbaycan xalqı kimi, dənizçilərin 
də ürəklərinin ön cəbhədəki oğullarımı-
zın yanında olduğunu söyləyən “Azər-
baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapa-
lı Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin birinci 
müavini Zamiq İsmayılov mənfur erməni 
işğalçıları tərəfindən mövqelərimizə və 
yaşayış məntəqələrimizə edilən təxribat-
çı hücumların qarşısının qətiyyətlə alın-
masını, cavab tədbirləri ilə qəsbkarların 
xeyli sayda canlı qüvvə və hərbi texnika-
sının məhv edilməsini dövlət başçısı, Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərli-
yi altında gündən-günə qüdrətlənən Mil-
li Ordumuzun və bütövlükdə xalqımızın 
növbəti uğuru kimi dəyərləndirdi.

Natiq çıxışında möhtərəm Preziden-
timizin ətrafında daha sıx birləşməklə 
işğal altındakı bütün torpaqlarımızın er-
məni qəsbkarlarının tapdağından tezliklə 
azad ediləcəyinə, öz ocaqlarından didər-

gin düşmüş soydaşlarımızın yurdlarına 
qayıdacaqlarına və Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün bərpa olunacağına əminli-
yini ifadə etdi.

Düşmənə vurulan sarsıdıcı zərbə-
nin istər rəşadətli ordumuzda, istərsə 
də xalqımızda böyük ruh yüksəkliyi və 
qələbəyə inam yaratdığını vurğulayan 
tələbələr Dəniz Akademiyasında təhsil 
alan gənclərin Ali Baş Komandanın əmri 
ilə Vətən uğrunda canlarından keçməyə 
hazır olduqlarını bildirdilər və dünya 
ictimaiyyətini Azərbaycan xalqına qarşı 
törədilən ədalətsizliklərə göz yummama-
ğa çağırdılar.

Sonda mitinq iştirakçıları adından 
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevə müraciət qəbul olun-
du, dövlət himnimiz səsləndi. 

“DƏNİZ”

Son iki həftədə Azərbaycan xalqı 
öz tarixinin növbəti sınaq mərhələ-
sini yaşadı. Ermənistanın cəbhə 
xəttində törətdiyi silahlı təxribatla 
bağlı xəbərləri hər birimiz həyəcan-
la izlədik.  Şəhər və kəndlərimizin 
atəşə tutulması, tələfat və dağıntılar 
barədə itkilərimiz dərin kədər, Milli 
Ordumuzun düşmənə layiqli cavab 
verməsi isə böyük sevinc və qürur 
hissləri doğurdu. 

Qoşunların təmas xəttində Azərbay-
can Ordusunun atdığı bütün addımları 
birmənalı dəstəkləyən xalqımız bu mə-
suliyyətli və həlledici tarixi mərhələdə  
böyük həmrəylik nümayiş etdirdi, Ordu 
və Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev 
ətrafında daha sıx birləşdi.

Bəli, erməni təxribatının qarşısı-
nın alınması, əhalinin təhlükəsizliyi-
nin qorunması məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərə-
findən görülən cavab tədbirləri, sürətli 
əks-hücum zamanı strateji əhəmiyyətə 
malik bir neçə yüksəklik və tarixi yaşa-
yış məntəqələrimizin düşməndən azad 
olunması hamımızı hədsiz sevindirmək-
lə yanaşı, müstəqil Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün təmin olunacağına inamı-
mızı qat-qat artırdı.

Və gəlin etiraf edək ki, indi mühari-
bə təkcə səngərlərdə getmir. Cəbhə xət-
tində baş verən hadisələr bütün dünya-
nın diqqətini Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə yönəltdi. 
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərin-
də erməni silahlı qüvvələrinin təxribatı 
ilə başlayan atışmaların əks-sədası  ki-
min qəlbən haqqlının, kimin haqsızın – 
torpaqlarımızın beşdə birini qəsb edən 
işğalçı Ermənistanın yanında olduğunu 
əyani surətdə göstərdi.

Azərbaycanın ədalətli mövqeyini 
birmənalı şəkildə dəstəkləyənlər az de-
yil. Məsələn, AŞPA-nın sədri Pedro Aq-
ramunt işğalçını öz adı ilə adlandırdı: 

“Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şura-
sının qətnamələrinə uyğun olaraq qo-
şunlarını işğal altında olan Azərbaycan 
torpaqlarından çıxarmalıdır”.

Amma bitərəf qalanlarla yanaşı, çox 
təəssüf ki, hətta işğalçıya haqq qazandır-
mağa çalışanlar da oldu. Halbuki Azər-
baycan torpaqlarının işğal olunması fak-
tı BMT Təhlükəsizlik Şurasının və əksər 
beynəlxalq təşkilatların sənədlərində öz 
əksini tapıb. 

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şura-
sının son iclasında ermənilərin hazırkı 
təxribatının əsl səbəblərini göstərdi: “Er-
mənistanın əsas məqsədi status-kvonun 
dəyişməz qalmasıdır. Danışıqlar prosesi 
iyirmi ildən artıqdır ki, aparılır. Bu iyir-
mi il ərzində həlledici məqamlarda Er-
mənistan həmişə təxribatlara əl atırdı. 

Təmas xəttində Ermənistan tərəfindən 
daim gərginlik yaradılır. Eyni zamanda, 
keçən əsrin sonlarında Ermənistan par-
lamentində terror aktının törədilməsi də 
məhz bu məqsədi güdürdü ki, münaqişə 
ilə bağlı mümkün olan razılaşmanı ən-
gəlləsinlər və beləliklə, status-kvonu 
saxlaya bilsinlər”.

Bilmək istəyirəm, ATƏT-in Minsk 
qrupunun təşəbbüsü ilə münaqişənin 
sülh yolu ilə həllinə dair danışıqlar pro-
sesi nəticəsiz, Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyünü tanıyan BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının işğal edilmiş Azərbaycan tor-
paqlarından erməni silahlı birləşmələ-
rinin qeyd-şərtsiz çıxarılması haqqın-
da dörd qətnaməsi bu günədək icrasız 
qalıbsa, biz nə etməliyik? Həmin bey-
nəlxalq təşkilatlar heç olmasa öz nüfuz-
larını qorumaq xatirinə əlini ağdan-qa-

raya vurmursa, “böyük Ermənistan” 
mifi ilə yaşayan xəstə qonşularımızın 
həyasızlığına Azərbaycan xalqı nə qədər 
dözməlidir? Xalqımızın səbri sonsuz de-
yil axı? Bəs, görəsən, Amerika Birləşmiş 
Ştatlarının bəzi dövlətlər əleyhinə tətbiq 
etdiyi sanksiya tədbirləri Azərbaycan 
ərazisinin 20 faizini işğal etmiş təcavüz-
kar Ermənistandan niyə və nə vaxtadək 
yan keçəcək?

İstənilən ölkənin özünün ərazi bütöv-
lüyünü, suverenliyini qorumaq hüququ 
tanınırsa, bəs biz niyə tarixən Azərbay-
cana məxsus olan Dağlıq Qarabağ tor-
paqlarını işğaldan azad etmək istəyəndə, 
əksər qoluzorlu dövlətlər müxtəlif yollar 
və vasitələrlə bizə mane olmağa çalışır, 
az qala xorla “Olmaz! Olmaz! Olmaz!” 
oxuyurlar?

Erməni işğalçı qoşunlarının təmas 
xəttində törətdiyi gündəlik təxribatlara 
nə vaxta qədər cavab verməməli və ver-
məməliydik? 

Bu baxımdan, Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyevin 2016-cı il aprelin 2-də 
Təhlükəsizlik Şurasındakı çıxışında de-
diyi bu sözlər hər birimizin ürəyindən 
xəbər verir: “Biz sadəcə olaraq bu təx-
ribata cavab vermişik. Düz də etmişik. 
Bizə qarşı yenə təxribat törədilərsə, on-
lar yenə də öz cəzalarını alacaqlar. Bu, 
bir. İkincisi, biz öz torpağımızda vuru-
şuruq”. 

Milliyyətçi, monoetnik Ermənista-
nın 1988-ci ildən başladığı təcavüz nə-
ticəsində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
ərazisi, eləcə də yeddi ətraf rayonu Er-
mənistan Silahl Qüvvələri tərəfindən 
işğal edilib, bir milyondan çox soydaşı-

mız qaçqın və məcburi köçkün vəziyyə-
tinə düşüb, dünyanın ən dəhşətli Xocalı 
soyqırımı baş verib, dinc sakinlər vəhşi-
cəsinə qətlə yetirilib, Azərbaycanın milli 
sərvətləri və tarixi abidələri barbarcası-
na məhv edilib… 

Biz bu gün də problemin sülh yolu 
ilə həllinə tərəfdarıq. Amma problemin 
sülh yolu ilə həll edilməsi üçün bütün 
erməni silahlı qüvvələri işğal edilmiş 
Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərt-
siz çıxmalıdır. Biz ümid edirik ki, bey-
nəlxalq təşkilatlar – BMT, ATƏT və 
onun Minsk qrupu, nəhayət, Azərbaycan 
xalqının ədalətli tələbini eşidəcək, Azər-
baycan Respublikası ərazisindən işğalçı 
erməni hərbi birləşmələrinin çıxarılması 
haqqında qərar qəbul edəcək. 

Güclü Azərbaycan dövləti hər bir 
soydaşımızın qürur mənbəyidir. Pre-
zidentin Azərbaycan dövlətçiliyinin 
möhkəmləndirilməsi, ölkəmizin iqtisa-
di, siyasi və hərbi qüdrətinin artırılması 
istiqamətində həyata keçirdiyi islahatlar 
bəhrəsini verir. Ordumuzun cəbhədəki 
uğurları müstəqil Azərbaycanın qüdrəti-
nin göstəricisidir. Vətənimizin ayrılmaz 
hissəsi olan Qarabağ torpaqlarımızın 
işğalçı Ermənistan ordusundan təmiz-
lənməsi naminə  Ulu Tanrı xalqımıza ye-
ni-yeni qələbələr nəsib etsin.

Cəbhə bölgəsində erməni silahlı bir-
ləşmələrinin təxribat əməlləri bu gün də 
davam edir. Ermənilər tərəfindən təmas 
xəttinə yaxın ərazilərdə yerləşən kəndlə-
rimizin intensiv olaraq atəşə tutulmasına 
baxmayaraq,  əhalinin əhval-ruhiyyəsi 
yüksəkdir. Cəbhə xətti boyunca yerləşən 
kəndlərimizin sakinləri gündəlik təsər-
rüfat işləri ilə məşğuldurlar.  Bu yüksək 
əhval-ruhiyyə isə qüdrətli Azərbaycan 
dövlətinə, Ali Baş Komandanımıza, bir 
gün onun əmri ilə bizə BÖYÜK QƏLƏ-
BƏNİN  sevincini yaşadacaq müzəffər 
Milli Ordumuza böyük inamdan irəli 
gəlir.

Rasif  TAHİROV

milli OrDUmUzUn erməni 
TəxriBaTına qəTiyyəTli cavaBı 

qələBəyə inamımızı arTırıB

PrOBlemin SülH yOlU ilə Həll eDilməSi üçün BüTün 
erməni SilaHlı qüvvələri iŞğal eDilmiŞ azərBaycan 

TOrPaqlarınDan qeyD-ŞərTSiz çıxmalıDır
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Yerləşdiyi əlverişli geosiyasi mə-
kana, zəngin yeraltı və yerüstü sərvət-
lərinə, doqquz iqlim qurşağında nəfəs 
alan  rəngarəng təbiətinə görə Azərbay-
canın başının qeylü-qalı, çəpərinin qarı 
düşməni heç vaxt əskik olmayıb. Bir 
az da unutqanlığımız, “keçənə güzəşt” 
fəlsəfəmiz işləri tamam korlayıb. Bu 
bir həqiqətdir ki, keçmişi unudanlar, 
faciələrini yaddan çıxaranlar həmin 
ağrı-acıları yenidən yaşamağa məh-
kumdurlar. Təkcə xain qonşularımızın 
son iki yüz ildə başımıza gətirdikləri 
müsibətləri saymaqla qurtarmaz.

Bəli, Azərbaycan xalqının ən böyük 
problemi yeri-yurdu olmayan, bir zamanlar 
kökü kəsilmək təhlükəsi ilə üzləşən ermə-
nilərə öz torpaqlarında sığınacaq verməklə 
yaranmışdır. Yaşamaları üçün yer, ölməmələ-
ri üçün boğazımızdan kəsib çörək verdiyi-
miz nankorların iştahası diş altında imiş. 
Zaman-zaman xalqımızı soyqırıma məruz 
qoyublar, torpaqlarımızı qəsb ediblər, mədə-
niyyətimizi yağmalayıblar... Bəlkə elə buna 
görə, Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev 
ürəkağrısı ilə deyirdi: “ Bu hadisələri, onların 
dərslərini unutmağa bizim haqqımız yoxdur. 
Tarixi yaddaşsızlıq və unutqanlıq xalqımıza 
baha başa gələ bilər. Azərbaycanlılara qarşı 
zaman-zaman törədilən bu ağır cinayətlə-
ri unutmamaq, böyüyən nəsli bədxah qüv-
vələrə və onların məkrli niyyətlərinə qarşı 
ayıq-sayıqlıq ruhunda tərbiyə etmək mühüm 
vəzifədir.”

Bizim torpaqlarımız hesabına özlərinə 
dövlət quran ermənilər “böyük Ermənistan” 
xülyalarını reallaşdırmaq üçün insanlığa ya-
raşmayan bütün qanlı əməllərdən, hərbi və 
ideoloji vasitələrdən, iftira və yalanlardan 
istifadə ediblər. Bizi qıra-qıra qırıldıqlarını 
iddia ediblər, özlərini dünyaya məzlum xalq 
kimi sırımağa çalışıblar. Kimi bu yalançı göz 
yaşlarına inanıb, kimi də bu yalançı göz yaş-
larından həm də öz xeyrinə istifadə etməyə 
çalışıb. Nəticədə Azərbaycan xalqına qar-
şı soyqırımı və deportasiya siyasəti həyata 
keçirilmişdir. Mərhələ-mərhələ gerçəkləş-
dirilən qeyri-insani siyasət nəticəsində azər-
baycanlılar kütləvi qətl və qırğınlara məruz 
qalmış, mədəniyyət abidələrimiz vəhşicəsinə 
dağıdılmış və ya erməniləşdirilmişdir.

Həyata keçirilən soyqırımı siyasətinin 
xronologiyasını gözdən keçirərkən xalqı-
mıza qarşı törədilən vəhşilik və cinayətlərin 
miqyası və metodologiyası adamı dəhşətə 
gətirir. Hələ XVIII əsrin əvvəllərində I Pyotr 
azərbaycanlıların tarixi torpaqları olan Bakı 
və Dərbənddə ermənilərin məskunlaşdırıl-
ması barədə göstəriş vermişdi. Başqa sözlə, 
I Aleksandr Qafqaz canişininə ermənilərdən 
Azərbaycan xanlıqlarının ərazilərinin ələ ke-
çirilməsində istifadə olunması barədə dəqiq 
təlimat göndərmişdi. Ermənilərin çox mun-
dar, məkrli, xain millət olduğunu onların 
himayədarları da yaxşı bilirdilər. Elə buna 
görə yazıçı və diplomat Aleksandr Qriboye-
dev I Pyotra yazmışdı: “Zati-aliləri, heç bir 
vəchlə ermənilərə mərkəzi rus torpaqlarında  
məskunlaşmağa icazə verməyin. Bunlar elə 
bir xalqdır ki, on illər keçəndən sonra həmin 
yerləri öz mülkiyyətlərinə çevirəcək və bütün 
dünyaya car çəkəcəklər ki, bunlar qədim Er-
mənistan torpaqlarıdır.”

Heç şübhəsiz I Pyotr bu xəbərdarlıq 
məktubundan əvvəl də ermənilərin iç üzünə 
bələd idi. Elə buna görə, onları əzəli Azər-
baycan torpaqlarında yerləşdirməyə çalışır-

dı. II Nikolay isə 1913-cü ilin payızında çar 
sülaləsi üzvlərinin Cənubi Qafqaza gəlişi ilə 
bağlı erməni xalqına müraciətində demişdi: 
“Siz o zaman xoşbəxtliyə çata bilərsiniz ki, 
Konstantinopol (yəni İstanbul) bizim paytax-
tımız olsun, Bosfor və Dardanel bizim olsun. 
Onda Cənubi Qafqazda, Kiçik Asiyada “bö-
yük Ermənistan” dövləti yaradılacağına söz 
verirəm.”

Beləliklə, 1826-1828-ci illər Rusiya-İ-

ran, 1928-1929-cu illər Rusiya-Türkiyə mü-
haribələrindən dərhal sonra İran və Türkiyə-
dən köçürülən 130 minə yaxın erməni əsasən 
İrəvan, Naxçıvan, Qarabağ xanlıqlarının əra-
zilərində məskunlaşdırıldı. Məskunlaşdırılan 
kimi də azərbaycanlıların ağır, məşəqqətli 
günləri başladı.

Azərbaycan Respublikasının İnsan 
Hüquqları üzrə Müvəkkili Elmira Süleyma-
novanın Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü 
ilə əlaqədar bəyanatında deyilir ki, erməni 
millətçilərinin və onların havadarlarının azər-
baycanlılara qarşı məqsədyönlü soyqırımı və 
deportasiya siyasətinin məqsədi azərbaycan-
lıları tarixi torpaqlarından qovmaq və həmin 
ərazilərdə erməni tarixçilərinin və ideoloq-
larının uydurduqları “böyük Ermənistan” 
dövləti yaratmaq idi. Bu siyasət bəzi dünya 
dövlətlərinin planlarına uyğun gəldiyindən 
onu gerçəkləşdirməkdə erməni qəsbkarlarına 
kömək edirlər.

Rusiya və İran arasında bağlanmış Gü-
lüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqa-
vilələrindən sonra Azərbaycanın parça-
lanması prosesi başlanmışdır. 1828-ci ildə 
Azərbaycan torpaqları İran və Rusiya ara-
sında bölüşdürüldükdən sonra ermənilərə 
muxtariyyət vəd edilmiş, onlar müxtəlif 
ölkələrdən, xüsusən də İran və Türkiyədən 
köçürülərək Azərbaycanın Qərb torpaqla-
rında yerləşdirilmişlər. 1828-1830-cu illərdə 
Azərbaycan əhalisinin etnik tərkibi məqsədli 
şəkildə ermənilərin xeyrinə dəyişdirilmişdir. 
Ötən əsrin əvvəllərində xalqımıza qarşı yü-
rüdülən bu siyasət nəticəsində azərbaycanlı-
lar öz əzəli torpaqları olan İrəvan, Göyçə və 
Zəngəzuru itirmişlər. İyirminci əsrin sonunda 
isə erməni işğalçıları Dağlıq Qarabağı və ət-
raf yeddi rayonu – Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, 
Füzuli, Zəngilan, Qubadlı və Cəbrayılı zəbt 
etmişlər.

Tarixi hadisələrin gedişi göstərir ki, bü-
tün XX əsr boyu azərbaycanlılar üçün əsl fə-
lakətə çevrilmiş “erməni məsələsi”, sonralar 
isə “Qarabağ problemi” Qafqazda öz nüfu-
zunu, mövqeyini itirmək istəməyən Rusiya 
imperiyasında siyasi vəziyyətlə bilavasitə 
bağlı olmuşdur. İmperiyanın dağılması təh-
lükəsi yarandıqda bir qayda olaraq “erməni 
məsələsi” yada düşmüş, milli nifaqdan bir 
vasitə kimi istifadə edilmiş, nankor dığalar 
da belə fürsətlərdən həmişə yalnız özlərinə 

xas namərdliklə faydalanmışlar. 
1905-1907-ci illər birinci rus inqilabı 

dövründə çarizm öz hakimiyyətini qorumaq 
üçün milli ədavətləri qızışdırırdı. Bundan 
yararlanan ermənilər torpağında yaşadıqla-
rı azərbaycanlılara qarşı tarixdə görünmə-
miş qırğına başladılar.  Bakıda, Şamaxıda, 
Gəncədə, Qubada, Lənkəranda, Qarabağda, 
Zəngəzurda və başqa yerlərdə azərbaycanlı-
ları çox böyük qəddarlıqla, özlərinə məxsus 
amansızlıqla öldürdülər.

Ermənilərin bu vəhşiliklərini öz gözləri 
ilə görmüş, dövrünün tanınmış ziyalısı Ə. 
Ağayev 1906-cı ildə Gəncə məscidində çıxı-
şında demişdi: ”Yer üzündə Allahın yaratdığı 
nə qədər vəhşi və yırtıcı heyvan varsa, onlar 
başqa heyvanları parçalayırlar, amma həm-
cinslərinə toxunmazlar. Nə acıdır ki, vəhşi 
heyvanların yapmadıqlarını ermənilər yapır-
lar. Tarixdə bu naxoş hadisəyə bənzər heç bir 
hadisəyə rast gəlməmişik.” 

Ermənilər 1905-ci ildən daha ağır və 
daha genişmiqyaslı qırğınları 1918-ci ilin 
mart ayında törətmişlər.

1918-ci il soyqırımının niyə martda, həm 
də məhz Azərbaycanda həyata keçirilməsi 

də təsadüfi deyildi. Çünki Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 1918-ci ilin may ayında 
deyil, məhz martında, özü də Tiflisdə yox, 
Bakıda elan olunma ehtimalı çox idi. Başqa 
sözlə, Azərbaycan və Gürcüstan müstəqillik 
barədə akt imzalamağa hazırlaşırdı.

S. Şaumyan və onun havadarlarının 
məkrli məqsədi Bakını erməniləşdirmək, 
yerli əhalini buradan qovub çıxarmaq və 
beləliklə, “ böyük Ermənistan”a yol açmaq 
idi. 

S. Şaumyan qırğına əvvəlcədən hazırlıq 
görmüşdü. 1918-ci il martın 3-də Stalinə xü-
susi xahiş məktubu göndərmişdi. Məktubda 
əsas məsələ daşnak hərbi hissələrini daha çox 
silahlandırmaq idi. Şaumyan yazırdı: “ Daş-
naklar üçün top məsələsini, xahiş edirəm, 
elə rəsmiləşdirəsiniz ki, məsələnin qəti həlli 
burada məndən asılı olsun. Biz isə vəziyyətə 
görə burada həll edərik”.

Mart qırğınının mahiyyətini hiyləgər Şa-
umyan Leninə belə təqdim edirdi: “Müsəl-
man millətçi partiyaların müqaviməti üzün-
dən Bakıda sovet hakimiyyəti daim tükdən 
asılı idi. Yelizavetpolda və Tiflisdə yerini 
möhkəmləndirmiş olan feodal (bəy və xan) 
ziyalıları başda olmaqla bu partiyalar, men-
şeviklərin alçaq və qorxaq siyasəti nəticə-
sində özlərini son zamanlarda Bakıda da çox 
təcavüzkarcasına aparırdılar. Əgər onlar Ba-
kıda üstün gəlsəydilər, şəhəri Azərbaycanın 
paytaxtı elan edər, bütün qeyri-müsəlman ün-
sürləri tərksilah edib qırardılar. Bakıda onlar 
qalib gəlsəydilər Zaqafqaziya Rusiya üçün 
itirilmiş olardı”. 

Bakıda mart qırğınında “bolşevik dəstə-
sinin” komissarı da milliyyətcə erməni olan 
Martirosyan idi. Həmin dövrdə Bakı Sove-
tinin silahlı qüvvəsinin özəyini əsasən er-
mənilər, ilk növbədə daşnak qoşun hissələri 
təşkil edirdilər. 

Şaumyanın Bakı ermənilərinə ünvanladı-
ğı bir müraciət ömrü boyu inqilabi ibarələrlə 
pərdələnməyə çalışsa da, onun əslində məhz 
“böyük Ermənistan” yaratmaq kimi daha 
mənfur bir ideyaya xidmət etdiyini təsdiq 
edir: “ 25 il bundan əvvəl müəllimimiz F. 
Engels bir nəfər erməni xadiminə məktub-
da yazmışdı ki, erməni xalqının azadlıq gə-
misi öz məqsədinə çatmaq üçün  gərək türk 
despotizminin sicilləsi ilə rus despotizminin 
xaribdaşı arasından çox ehtiyatla keçsin.”

Azərbaycan əhalisi dörd dəfə (1905-
1907, 1918-1920, 1948-1953, 1988-1993-cü 
illərdə) insan ləyaqətini alçaldan hərəkətlərlə 
müşayiət olunan etnik təmizləməyə və depor-
tasiyaya məruz qalmışdır. 1918-ci ilin mart 
qırğınları isə xalqımıza qarşı həyata keçirilən 
soyqırımı siyasətinin ən dəhşətli səhifələrin-
dəndir. Martın 30-u, 31-i və aprelin 1-də er-
mənilər bolşevik Rusiyasının hərbi yardımı 
ilə təkcə Bakıda 15 min azərbaycanlını qətlə 
yetirmişlər. Stepan Şaumyanın da sözləri təs-
diq edir ki, Bakıda dinc əhalini qırmaq üçün 
erməni və bolşeviklərə bəhanə lazım idi.: “ 
Biz süvari dəstələrimizlə ilk silahlı hücum 
cəhdindən istifadə etdik və bütün cəbhə boyu 
hücuma keçdik. Bizim artıq 6 min nəfərlik 
silahlı qüvvəmiz, “Daşnaksütyun”un da 3-4 
min nəfərə yaxın milli birləşməsi var idi və 
onlar bizim ixtiyarımızda idi. Onların iştira-
kı vətəndaş müharibəsinə milli qırğın xarak-
teri verirdi. Lakin bunsuz mümkün deyildi. 
Biz buna şüurlu surətdə gedirdik. Əgər on-
lar Bakı şəhərində üstünlük əldə etsəydilər, 
şəhər Azərbaycanın paytaxtı elan edilərdi.”

Həmin ilin mart-may aylarında isə Şa-
maxıda, Qubada, Xaçmazda, Ağsuda, Kür-

dəmirdə, Salyanda, Lənkəranda kütləvi 
qırğınlar törətməklə 50 mindən çox soyda-
şımızın həyatına son qoymuşlar. Qarabağda, 
Zəngəzurda, Naxçıvanda, Qars vilayətində 
törətdikləri qətllər də qəddarlığı ilə seçilib. 
Şamaxı qəzasında 58, Quba qəzasında 112, 
Gəncə quberniyasında 272, İrəvan quber-
niyasında 211, Qars vilayətində 82 yaşayış 
məntəqəsi yerlə yeksan edilmiş, yüz minlərlə 
azərbaycanlı qətlə yetirilmiş, bir milyondan 
çox soydaşımız tarixi-etnik torpaqlarından 
didərgin salınmışdır.

Keçmiş SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycana 
qarşı qərəzli mövqeyindən istifadə edən er-
mənilər 1988-ci il noyabrın 22-dən 28-dək 
müddətdə 22 rayonda soydaşlarımız yaşayan 
170 sırf və 94 qarışıq (ermənilərlə) yaşayış 
məntəqələrini azərbaycanlılardan təmizlə-
mişlər. Bu hadisələr zamanı 216 azərbaycanlı 
vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, minlərlə qadın, 
uşaq və qoca müxtəlif bədən xəsarəti almış, 
əmlakları qarət olunmuşdur.

1988-ci ildə Ermənistan SSR Ali Sove-
tinin “Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Mux-
tar Vilayətinin Ermənistana birləşdirilməsi 
haqqında” hüquqa zidd qərarından sonra 
erməni silahlı birləşmələri himayədarlarının 
köməyi ilə Azərbaycan torpaqlarının 20 fai-
zini işğal etmiş, 20 mindən çox Azərbaycan 
vətəndaşını öldürmüş, 4 minə yaxın dinc 
əhalini girov götürmüş, yerlə yeksan etdik-
ləri Xocalıda azərbaycanlıların soyqırımını 
həyata keçirmişlər. Bu hadisələr zamanı 1 
milyon azərbaycanlı öz torpaqlarında məc-
buri köçkünə çevrilmişdir.

1918-ci ildə imzalanan Batum müqavilə-
sinə görə, cəmi 9 min kvadratkilometr əra-
ziyə malik Ermənistan 1988-ci ilədək onu 30 
min kvadratkilometrə çatdırmış, hazırda iş-
ğal etdiyi ərazilərlə birlikdə təqribən 45 min 
kvadratkilometr əzəli Azərbaycan torpaqları-
nı öz nəzarəti altına almışdır.

1918-ci ilin mart-aprel soyqırımına əsl 
siyasi-hüquqi qiymət Azərbaycan dövlət 
müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən 
verildi. 1998-ci il martın 26-da imzaladığı 
“Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” fər-
manda deyilir: “1918-ci ilin mart ayından 
etibarən əksinqilabçı ünsürlərlə mübarizə adı 
altında Bakı Kommunası Bakı quberniya-
sını azərbaycanlılardan təmizləmək niyyəti 

güdən mənfur plan həyata keçirməyə başla-
dı. Həmin günlərdə ermənilərin törətdikləri 
cinayətlər Azərbaycan xalqının yaddaşına 
əbədi həkk olunmuşdur. Minlərlə dinc azər-
baycanlı əhali yalnız milli mənsubiyyətinə 
görə məhv edilmişdir. Ermənilər evlərə od 
vurmuş, insanları diri-diri yandırmış, mil-
li memarlıq incilərini, məktəbləri, Bakının 
böyük hissəsini xarabazarlığa çevirmişlər. 
Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı, 
Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, 
Naxçıvanda  və Azərbaycanın başqa böl-
gələrində də xüsusi qəddarlıqla həyata ke-
çirilmişdir. Bu ərazilərdə dinc əhali kütləvi 
surətdə qətlə yetirilmiş, kəndlər dağıdılmış, 
milli mədəniyyət abidələri məhv edilmişdir.”

Fərmanda erməni məkri faktların dili ilə 
ifşa olunur, xain qonşularımızın Azərbaycana 
qarşı təcavüzünün tarixi köklərinə toxunulur, 
xalqımızın üzləşdiyi ədalətsizliklər anladı-
lır. Və ən əsası, fərman imzalandığı ildən 31 
Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi 
dövlət səviyyəsində qeyd edilir.

Ulu öndərin siyasi xəttini layiqincə da-
vam etdirən möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyev Azərbaycan xalqının başına gəti-
rilən bütün zorakılıqlara dünya ictimaiyyəti 
tərəfindən obyektiv siyasi-hüquqi qiymət 
verilməsi, cinayətkarların layiqli cəzalarını 
almaları üçün mümkün hər şeyi edir. Bütün 
görüşlərində, xarici ölkələrə səfərlərində, 
çıxışlarında Azərbaycan xalqına qarşı soyqı-
rımı cinayəti törədən erməniləri ifşa edir, 
dünya ictimaiyyətini erməni riyakarlığına, 
qəddarlığına son qoymağa çağırır. Möhtərəm 
prezidentimizin bütün fəaliyyətində olduğu 
kimi, bu müqəddəs işində də bir qətiyyət, bir 
inam var: “Xalqımızın vətənpərvərliyi, birli-
yi və həmrəyliyi, Azərbaycan rəhbərliyinin 
siyasi iradəsi sayəsində qarşımıza qoydu-
ğumuz bütün məqsədlərə, o cümlədən ərazi 
bütövlüyümüzün və suverenliyimizin bərpa-
sına, soyqırımı həyata keçirənlərin, insanlar 
və xalqlar arasında nifaq və düşmənçilik sa-
lanların ifşasına nail olacağıq.”

Biz qeyri-adi, qeyri-hüquqi heç nə istə-
mirik. Biz işğal altında olan torpaqlarımızı 
geri qaytarmaq istəyirik. Biz Azərbaycan 
xalqına qarşı soyqırımı siyasəti yürüdənlə-
rin beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında ittiham 
olunmasını istəyirik. Biz haqqın, ədalətin 
zəfər çalmasını istəyirik.

Dünya isə hələlik quzu libası geymiş qur-
dun “göz yaşlarına” inanır. Görəsən dünya-
nın əyilmiş tərəzisi nə vaxtadək  erməni kimi 
qaniçənlərin, qəddarların, hiyləgərlərin xey-
rinə işləyəcək? Bilmirəm. Amma bizim də 
keçənə güzəşt deyən vaxtlarımız daha keçib.

Rasif  TAHİROV

31  marT  azərBaycanlıların  SOyqırımı  Günü  iDi 

DaŞnaklaŞmıŞ BOlŞeviklərlə 
vəHŞiləŞmiŞ DaŞnakların azğınlığı

1918-ci ilin mart ayından etibarən əksinqilabi mübarizə şüarı altında Bakı Kommunası 
tərəfindən ümumən Bakı quberniyasını azərbaycanlılardan təmizləmək məqsədi həyata keçi-
rilməyə başlandı... Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı, Quba qəzalarında, Qarabağda, 
Zəngəzurda, Naxçıvanda, Zəngilanda və Azərbaycanın başqa bölgələrində xüsusi qəddarlıqla 
həyata keçirilmişdir. Bu ərazilərdə dinc əhali kütləvi surətdə qətlə yetirilmiş, kəndlər yandırıl-
mış, milli mədəniyyət abidələri dağıdılıb məhv edilmişdir.

Heydər ƏLİYEV,
Ümummilli Lider

Erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarşı aparılan soyqırımı və təcavüz siyasətinin iki yüz ildən artıq tarixi var-
dır. Bu siyasətin məqsədi azərbaycanlıları qədim torpaqlarından sıxışdırıb çıxarmaq, bu ərazilərdə erməni tarixçilərinin 
və ideoloqlarının uydurduğu “Böyük Ermənistan” dövləti yaratmaq idi. Öz mənfur və təhlükəli siyasətlərini gerçək-
ləşdirmək üçün onlar müxtəlif üsul və vasitələrdən, tarixin saxtalaşdırılmasından, siyasi təxribatlardan istifadə etmiş, 
dövlət səviyyəsində davakar millətçiliyi, separatizmi və qonşu xalqlara qarşı təcavüzü dəstəkləmişlər. Bu məqsədlə Ermə-
nistanda və ayrı-ayrı dövlətlərdə “milli-mədəni”, dini, siyasi və hətta terorçu təşkilatlar qurmuş, erməni diasporunun və 
lobbisinin imkanlarını səfərbər etmişlər.

İlham  ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

D E Y İ M L Ə R
ermənidən pisi yoxdur. ermənidən 

pis ancaq və ancaq erməni ola bilər.
erməniləri də allah yaradıbsa, niyə 

onlarda mərhəmət hissi yoxdur və heç 
vaxt da olmayıb.

Harada böyük vəhşiliklər törədilib-
sə, orada çox güman ki, erməni və ya er-
məninin barmağı var.

ermənilərin nə boyda “mədəniy-
yətə” malik olduqlarını azərbaycanlıla-
ra qarşı törətdikləri soyqırımlarla sübut 
ediblər.

ermənilərin arxasında duranlar 
haqqa arxa çevirənlərdir.

nədən erməni yalanlarının ömrü 40 
gündən çox çəkir?

Hələ ki, ermənilər dünyanı aldadır-
lar. Hələ ki, allah bu haqsızlığa göz yu-
mur.  nə vaxta kimi?

Bizim göz yaşlarımız xocalıda bitdi. 
ağlamağa daha gözümüzdə yaş qalma-
yıb. Bəlkə heç olmasa buna görə, məkrli 
düşmənə bir daha bizi ağlatmaq fürsəti 
verməməliyik.

erməni həyasızlığının sonu yoxdur. 
və bir gün yəqin deyəcəklər ki, allahı 
da ermənilər yaradıb.

Başına xocalı boyda müsibət gəlmiş 
xalq heç vaxt parçalanmamalıdır.

əl-ələ versək, əlimiz erməni işğalı 
altında olan bütün torpaqlarımıza çatar.

R.İMANOğLu
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Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Dəniz Administrasiyasının 
rəisi Qüdrət Qurbanovun rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti cari ilin 
15-17 mart tarixlərində Koreya Res-
publikasının Seul şəhərində səfərdə 
olmuşdur.

Səfər çərçivəsində Koreya Respubli-
kasının Okeanlar və Balıqçılıq Nazirliyi-
nin və dəniz nəqliyyatı sahəsində fəaliy-
yət göstərən bir sıra təşkilatların rəsmiləri 
ilə görüşlər keçirilmiş və görüşlər zamanı 
maraq doğuran mühüm  məsələlər ətrafın-
da fikir mübadiləsi aparılmışdır.

Mart ayının 17-də keçirilən görüş-
də “Azərbaycan Respublikasının Döv-
lət Dəniz Administrasiyası ilə Koreya 
Respublikasının Okeanlar və Balıqçılıq 
Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında 
Anlaşma Memorandumu” və “Azərbay-
can Respublikasının Dövlət Dəniz Admi-
nistrasiyası ilə Koreya Respublikasının 
Okeanlar və Balıqçılıq Nazirliyi arasında 
“Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara dip-
lom verilməsinə və növbə çəkməyə dair 
(DHDNÇ) 1978-ci il tarixli Beynəlxalq 
Konvensiya”ya əsasən sertifikatların 
(diplomların) tanınması haqqında Anlaş-
ma Memorandumu” imzalanmışdır. Hər 
iki Anlaşma Memorandumunu Azərbay-
can Respublikasının Dövlət Dəniz Ad-

ministrasiyasının rəisi Qüdrət Qurbanov 
və Koreya Respublikasının Okeanlar və 
Balıqçılıq nazir müavini Yoon Hag Bae 
imzalamışdır.

Dəniz nəqliyyatı sahəsində dostluq, 
dəniz ticarəti əlaqələrinin inkişafını və 
əməkdaşlığın gücləndirilməsini nəzər-
də tutan “Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Dəniz Administrasiyası ilə Ko-

reya Respublikasının Okeanlar və Ba-
lıqçılıq Nazirliyi arasında əməkdaşlıq 
haqqında” Anlaşma Memorandumunun 
əsas məqsədi Azərbaycan Respublikası-
nın ticarət gəmiçiliyi və dəniz nəqliyyatı 
sahəsi üzrə fəaliyyət göstərən müəssisə 
və təşkilatları ilə Koreya Respublikasının 
müvafiq müəssisə və təşkilatları arasın-
da əlaqələrin və əməkdaşlığın inkişafına 

stimul vermək, bu inkişafı sürətləndir-
mək, eləcə də Tərəflərin limanlarında 
dəniz nəqliyyatı ilə daşımaların inkişafı-
na mənfi təsir göstərə biləcək maneələ-
rin aradan qaldırılması üzrə birgə səylər 
göstərməkdir.

Dəniz nəqliyyatı sahəsində qarşılıq-
lı əməkdaşlığın daha da inkişafına öz 
töhfəsini verəcək adıçəkilən Anlaşma 

Memorandumunda, həmçinin peşəkar 
dənizçilərin həvəsləndirilməsi və dəniz 
nəqliyyatı sahəsində mütəxəssislərin mü-
badiləsi üzrə bir sıra təlim proqramlarının 
da dəstəklənməsi nəzərdə tutulmuşdur.

“Azərbaycan Respublikasının Döv-
lət Dəniz Administrasiyası ilə Koreya 
Respublikasının Okeanlar və Balıqçılıq 
Nazirliyi arasında “Dənizçilərin hazır-
lanmasına, onlara diplom verilməsinə 
və növbə çəkməyə dair (DHDNÇ) 1978-
ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiya”ya 
əsasən sertifikatların (diplomların) ta-
nınması haqqında Anlaşma Memoran-
dumu”nun əsas məqsədi isə Tərəflər 
arasında dəniz nəqliyyatı sahəsi üzrə 
təhsil və təlimin, habelə dənizçilərə ve-
rilən sənədlərin qarşılıqlı tanınması və 
bu sahədə faydalı əməkdaşlığın təmin 
edilməsidir.

Səfər çərçivəsində keçirilmiş gö-
rüşlərdə Birləşmiş Millətlər Təşkila-
tının dəniz nəqliyyatı sahəsi üzrə ix-
tisaslaşmış agentliyi olan Beynəlxalq 
Dəniz Təşkilatı çərçivəsində qarşılıqlı 
əməkdaşlıq və dəstəyin səviyyəsin-
dən məmnunluq ifadə olunmuş və də-
niz nəqliyyatı sahəsi ilə bağlı məlumat 
mübadiləsinin həyata keçirilməsi və 
əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinin 
zəruriliyi vurğulanmışdır.

anlaŞma memOranDUmU 
imzalanmıŞDır

Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Administrasiyasında 14–18 
mart tarixlərində İspa-

niyanın dəniz nəqliyyatı sahəsi üzrə 
mütəxəssislərinin iştirakı ilə təlim ke-
çirilmişdir. Təlimlər Azərbaycan Res-
publikasının ərazisində liman nəzarəti 
və Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
bayrağı altında üzən gəmilərdə bayraq 
nəzarətini həyata keçirən müfəttiş-
lərin təlimatlandırılması məqsədi ilə 
təşkil olunmuşdur.

İspan mütəxəssisləri P.Donis və F.
Collado 5 gün ərzində təlimə qatılan iş-
tirakçılara həm nəzəri, həm də praktiki 
biliklər vermişlər. Bu zaman bayraq və 
liman nəzarətinin ümumi istiqamətləri 
nəzərdən keçirilmiş, yoxlamaların əsas 
vəzifələri, məqsəd və roluna dair fikir 
mübadiləsi aparılmışdır.

Hər iki nəzarət formasında icra edilən 
əməliyyatların fundemental prinsipləri, 
ortaya çıxan fikir ayrılıqları və onların 
həlli yollarına diqqət ayrılmışdır. Gəmi 
sənədlərinin ətraflı yoxlanışı zamanı 
sertifikatlaşdırılma və sənədləşdirilmə 
qaydaları, “Dənizdə insan həyatının mü-
hafizəsinə dair” (SOLAS), “Dənizin gə-
milərdən çirkləndirilməsinin qarşısının 
alınması haqqında” (MARPOL), Bey-
nəlxalq Əmək Təşkilatının 2006-cı il ta-
rixli “Dənizdə Əməyə dair”, o cümlədən 
digər Beynəlxalq Konvensiyaların tələb-
lərinə uyğun olaraq həm yük, həm də sər-
nişin gəmilərinin sənədləşdrilməsi prose-

si barədə ətraflı məlumat verilmişdir.
İspan mütəxəssisləri funksional test 

və əməliyyat yoxlanışları (hava və su 
şərtlərinin testdən keçirilməsi, radio, na-
viqasiya sistemləri və digər avadanlıq-
lar üzrə yoxlamanın aparılması) barədə 
də öz təcrübələrini iştirakçılarla bölüş-
müşlər. Bundan başqa, gəmilərdə əmək 
və yaşayış şərtlərinin yoxlanışı zamanı 
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 2006-cı 
il tarixli “Dənizdə Əməyə dair” və 147 
nömrəli “Ticarət gəmilərində minimum 
normalar haqqında” Konvensiyalarının 
tələblərindən irəli gələn məsələlər nəzər-
dən keçirilmişdir. Bütün bu və ya digər 
yoxlama prosedurlarından sonrakı fəa-
liyyətin necə tənzimləndiyi də öyrənil-
miş və təlim proqramının son günü 5 gün 
ərzində əldə olunan biliklərin bir daha 
təhlilinə vaxt ayrılmışdır. Suallar səslən-
dirilməklə ətraflı müzakirələr təşkil edil-
mişdir. Təlimin sonunda isə iştirkaçılara 
setifikatlar təqdim olunmuşdur.

Dəniz nəqliyyatı sahəsində 
yük və sərnişin daşımalarının təş-
kilində səmərəliliyin yüksəldilmə-
si, dəniz nəqliyyatı xidmətlərinin 
beynəlxalq bazara girişi üçün şə-
raitin yaradılması, beynəlxalq da-
şımaların həcminin artırılmasına 
yardım göstərilməsi, dəniz üzgü-
çülüyünün təhlükəsizliyinin tə-
min olunması, eləcə də gəmilərin 
liman əməliyyatları zamanı vaxt 
itkisinin minimuma endirilməsi 
məqsədilə Azərbaycan Respubli-
kası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci 
il 8 iyul tarixli 262 nömrəli Qəra-
rı ilə təsdiq edilmiş  “Gəmi agenti 
haqqında Əsasnamə”nin tələblə-
rinə uyğun olaraq cari ilin 1-12 
fevral tarixlərində Dövlət Dəniz 
Administrasiyası tərəfindən təsdiq 
edilmiş tədris proqramı əsasında 
“Gəmi agentlərinin hazırlığı” 
üzrə ilk kurs keçirilmiş və qeyd 
olunan kurs zamanı Administra-
siyanın əməkdaşları, Azərbaycan 
Dövlət Dəniz Akademiyasının 
müəllimləri və “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəs-
sisləri tərəfindən mühazirələr 
oxunmuşdur.

“Gəmi agentinin hazırlığı” kursun-
da dinləyici qismində “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”, “Bakı Bey-
nəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətlərinin, “Transmari-
ne shipping enterprise Ltd”, “Multimo-
dal Global Logistics Limited”, “United 
Alliance Group Ltd” və “Azpilot LLC” 
şirkətlərinin nümayəndləri, eləcə də fi-
ziki şəxslər iştirak etmişlər.

Kurs zamanı tədris proqramına uy-
ğun olaraq gəmiçilik şirkətləri və on-
ların istismar etdikləri gəmilər, liman 
və limanın infrastruktur obyektləri, 
agent xidmətləri, onların fəaliyyətinin 
hüquqi aspektləri, agent xidmətlərinin 

həyata keçirilməsi zamanı ortaya çıxan 
maneələr və onların həlli yolları, gəmi-
nin fraxt edilməsi, eləcə də dəniz nəq-
liyyatı sahəsində beynəlxalq konven-
siyalar, məcəllələr və gəmi sənədləri 
barədə məlumatlar verilmiş və müxtə-
lif mövzular ətrafında geniş fikir müba-
diləsi aparılmışdır.

Eyni zamanda, “Gəmi agenti ha-
zırlığı” kursunu bitirmiş şəxslərin bi-

lik səviyyəsinin yoxlanılması məqsə-
di ilə Administrasiyada yaradılmış 
komissiya tərəfindən elektron qayda-
da  test imtahanı keçirilmiş və imta-
handan müvaffəqiyyətlə keçmiş kurs 
iştirakçılarına  “Gəmi agenti xidmət-
lərinin göstərilməsi üçün kursun biti-
rilməsinə dair Şəhadətnamə”lər təq-
dim edilmişdir.

DövləT Bayraq və liman 
nəzarəTi müfəTTiŞləri üçün 

Təlim keçirilmiŞDir

“azərBaycan xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” qaPalı SəHmDar  
cəmiyyəTinin müTəxəSSiSləri “Gəmi aGenTlərinin  

Hazırlığı” kUrSUnDa müHazirələr OxUmUŞlar
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Martın 18-də Heydər Əliyev 
Mərkəzində “Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanı” QSC-nin 
yaradılmasının bir illiyinə həsr 
olunan “Bakı Limanının dünəni, 
bu günü və sabahı: Hesabat” adlı 
tədbir keçirilib.

Tədbirdə çıxış edən nəqliyyat naziri 
Ziya Məmmədov Prezident İlham Əli-
yevin diqqəti sayəsində bu gün Azərbay-
can iqtisadiyyatının bütün sahələri kimi, 
nəqliyyat sektorunun da sürətlə inkişaf 
etdiyini vurğulayıb. Nazir qeyd edib 
ki, Bakı Limanının yenidən qurulması 
Azərbaycanın müasir tarixinin əlamət-
dar hadisələrindən biridir.

Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Li-
manının baş direktoru Taleh Ziyadov 

Bakı Limanının fəaliyyətinin və uğur-
larının əsasında Prezident İlham Əliye-

vin siyasi iradəsi, eləcə də dövlətimizin 
başçısının onların fəaliyyətinə göstərdiyi 

yüksək etimadın durduğunu qeyd edib.
“Limanın gələcək inkişafı “HUB” 

konsepsiyasının dolğunluğunu, iqtisa-
di-siyasi, sosial və praktiki əhəmiyyəti-
ni, faydalılığını bir daha sübut edəcək”, 
- deyə T.Ziyadov bildirib.

Xarici işlər nazirinin müavini, 
“ADA” Universitetinin rektoru, səfir 
Hafiz Paşayev dünya bazarlarına etibar-
lı nəqliyyat çıxışlarının mövcudluğunun 
Azərbaycan da daxil olmaqla regionda 
yerləşən bütün ölkələrin iqtisadi inkişafı 
üçün əhəmiyyət kəsb etdiyini deyib.

“ADA” Universiteti mövzu ilə bağlı 
geniş elmi tədqiqat aparıb və nəticələrini 
əks etdirən “Azərbaycan Mərkəzi Asiya-
nın regional mərkəzi kimi” kitabını nəşr 
edib. Bu sahədə davamlı elmi tədqiqat 

və kadr hazırlığına olan ehtiyacı nəzərə 
alaraq “ADA” Universiteti Bakı Bey-
nəlxalq Dəniz Ticarət Limanı ilə birgə 
logistika sahəsində magistr proqramına 
başlayır”, - deyə səfir Hafiz Paşayev bil-
dirib.

Sonra Bakı Limanına həsr edilən vi-
deoçarx nümayiş etdirilib.

Tədbirdə QSC-nin son bir il ərzin-
də gördüyü işlər, əldə etdiyi nailiyyətlər 
və qarşıda duran vəzifələr barədə ətraflı 
məlumat verilib.

Qeyd edək ki, “Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanı” QSC Prezident 
İlham Əliyevin 2015-ci il martın 18-də 
imzaladığı Sərəncam ilə yaradılıb və hə-
min tarixdən yeni hüquqi statusda fəaliy-
yətə başlayıb.

“Bakı Beynəlxalq Dəniz TicarəT limanı” 
qSc-nin yaraDılmaSının Bir illiyi qeyD eDiliB 

TələBələr 
araSınDa Bilik 

OlimPiaDaSı 
keçiriliB

 
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasın-

da “Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi”, “Gəmi 
energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi”, 
“Elektrik mühəndisliyi” və “Gəmiqayırma və 
gəmi təmiri mühəndisliyi” ixtisasları üzrə təhsil 
alan III və IV kurs tələbələri arasında bilik olim-
piadası keçirilib.

Tələbələrin bilik səviyyəsi “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC mütəxəssislərinin də işti-
rak etdiyi komissiyalar tərəfindən qiymətləndirilib.

Tələbələr Mansur Əliyev,  Rüstəm Burhanlı, 
Rizvan Ağarzayev və Kamran Əsədov bilik sına-
ğından daha uğurla çıxaraq olimpiadanın qalibi ol-
muşlar.

Qaliblərə müvafiq diplomlar və qiymətli hədiy-
yələr təqdim edilib.

Aprelin 7-də Azərbaycan Dövlət Dəniz Aka-
demiyasında Ümummilli Lider Heydər Əliye-
vin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr 
edilən “Dəniz nəqliyyatının inkişaf perspek-
tivləri” mövzusunda elmi konfrans keçirilib. 
Konfransda tələbə, magistr və gənc tədqiqatçı-
lar iştirak ediblər.

Açılış mərasimində əvvəlcə Ulu Öndərin zən-
gin ömür yolu barədə videomaterial nümayiş etdi-
rildi.

Giriş sözü ilə çıxış edən elmi işlər və bey-
nəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, professor Zahid 

Şərifov bildirdi ki, belə tədbirlər, o cümlədən 
olimpiada və seminarlar daha savadlı, yüksək ixti-
saslı və dünyagörüşlü gənc nəslin yetişdirilməsinə 
xidmət edir, tələbələri elmi yaradıcılığa həvəslən-
dirir, öz fikirlərini sərbəst və aydın ifadə etmələ-
rinə şərait yaradır. 

Sonra Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz 
Administrasiyası rəisinin müavini Şahlar Məmmə-
dov, Dəniz Akademiyasının tədris və tərbiyə işləri 
üzrə prorektoru, professor Faiq Nağıyev bu kimi 
elmi tədbirlərin böyük əhəmiyyətindən danışdılar, 
elm və təhsilin gənclər üçün gələcəyə açılan qapı-
lar olduğunu vurğuladılar, tələbələrə tövsiyələrini 

verdilər. 
Akademiyanın Tələbə Elmi Cəmiyyətinin səd-

ri, baş müəllim İsaq Xankişiyev müasir Azərbay-
can dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin gənclərə 
qayğısından, ölkəmizdə elmin inkişafına diqqətin-
dən, həmin siyasətin bu gün möhtərəm Prezidenti-
miz İlham Əliyev tərəfindən bacarıqla davam etdi-
rilməsindən ətraflı söhbət açdı. 

Daha sonra elmi konfrans işini bölmələr üzrə 
davam etdirdi, 7 bölmədə 100-dən çox məruzə 
dinlənildi. Hər bölmədə ilk 3 yeri tutan qaliblər 
müvafiq diplomlar və qiymətli hədiyyələrlə müka-
fatlandırıldı.

UlU önDərin xaTirəSinə 
HəSr OlUnan elmi kOnfranS
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Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin donan-
malarının və onun təmir bazalarının 
Böyük Vətən müharibəsindən sonrakı 
illərdə inkişafı keçmiş SSRİ-nin xalq 
təsərrüfatı vəzifələrinə uyğun surətdə 
həyata keçirilirdi. 1946-cı ildə quru 
yükdaşıma donanması 26 gəmi aldı. 
Onların sırasında “ÜİLKGİ-nin 30 
illiyi”, “Nizami”, “Çorox”, “Andara” 
paraxodları vardı. “Kapitan Plauşev-
ski”, “Nargin”, “Amburan” və digər 
gəmilər neftdaşıma donanmasının 
tərkibinə daxil oldu. Gəmiçiliyin 
müəssisələrində gəmiqayırmanın 
başlanması həmin dövrə təsadüf edir. 
1945-ci ildə Vano Strua adına zavo-
dun ilki olan “Burnı” yedək gəmisi 
istismara verildi.

1953-cü ildə Xəzər tanker və Xəzər 
quru yük donanması  Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyində birləşdirildi. Keçmiş Reyd 
tanker (Həştərxan) gəmiçiliyi də Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin tərkibinə daxil oldu. 
Vahid Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin ya-
ranması donanmaya operativ rəhbərlik 
edilməsinə və ondan daha səmərəli isti-
fadə olunmasına imkan verdi.  Həmin il 
donanma SSRİ-də və xarici ölkələrdə ti-
kilmiş gəmilərlə zənginləşməyə başladı.

1100 ton yük götürən tankerlər, “Qa-
radağ”, “Uxta”, “Çarco” teploxodları, 
1133 ton dedveyti olan ”Tissa” tipli “Se-
linoqrad”, “Pavlik Marozov”, “Axtuba”, 
“Şonqar” quru yük gəmiləri və digər gə-
milər istismara verildi. 

Qorki gəmiqayırma zavodu tərsanə-
sində o dövr üçün nəhəng olan 10 min 
ton subasımına malik  “General Həzi As-
lanov” tankerinin tikintisinə hələ Böyük 
Vətən müharibəsindən əvvəl başlanmış-
dı. 1941-ci ilin yayında quraşdırılması-
nı başa çatdırmaq üçün gəmini Bakıya 
gətirdilər. Lakin müharibə başladı və 
yarımçıq quraşdırılmış tanker də cəbhə 
üçün işləməyə başladı. Gəmi təmirçilə-
ri onu quru yük daşıyan barja cevirdilər 
və həmin barj “267” nömrəsi ilə dənizə 
çıxırdı. Barjın nəhəng anbarında döyüş 
sursatı daşınırdı. Müharibədən sonra 
barjın yeni həyatı başladı. Yedək gəmilə-
ri barjı Volqaya qaytardılar və onu inşa 
edildiyi zavodun kollektivinə tapşırdılar. 
Gəmiqayıranlar Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi-
nin mühəndisi B. Kametskinin rəhbərliyi 
altında barjı Xəzər dənizində birinci dizel 
elektroxoda çevirdilər. 1950-ci ildə ikinci 
dəfə həyata qaytarılan tanker sonrakı il-
lərdə Xəzərin mavi yollarında təxminən 
bir milyon mil qət etdi, 32 milyon tondan 
çox neft daşıdı.

1940-cı ilə nisbətən 1956-cı ildə quru 
yük daşınması 14,6 faiz, neft daşınma-
sı 31,3 faiz artdı. Xəzər dənizçiləri xam 
torpaqlarda yetişdirilmiş taxıl məhsul-
larının daşınmasının öhdəsindən xüsusi 
məharətlə gəldilər. Təkcə bunu demək 
kifayətdir ki, 1956-cı ildə 1940-cı ilə nis-
bətən 15 dəfə çox taxıl daşındı. 1955-ci 
ildə 1940-cı ilə nisbətən quru yük daşın-
ması 132, 9 faiz olmuş, pambıq daşınma-
sı 5 dəfə, sement daşınması 11 dəfə, duz 
daşınması 2 dəfə artmışdı.

“Oleq Koşevoy” və “Mühəndis A. 
Pustoşkin” tipli suya az oturan tanker-
lərin istismara verilməsi neft daşınması 
cəbhəsində texniki tərəqqinin inkişafında 
böyük addım idi. Dəniz reydində neftin 
başqa nəqliyyat vasitəsinə boşaldılmadan 
Bakıdan Həştərxana daşınması mümkün 
oldu. Tanker donanmasının məhsuldar-
lığı artdı, daşımanın maya dəyəri aşağı 
düşdü. 

Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi 1959-cu 
ildə dedveyti 4016 ton olan “Mühəndis 
Belov” tipli suya azoturan quru yük gə-
miləri almağa başladı. Həmin gəmilər 
isə quru yüklərin aşırılmadan Xəzər sa-
hillərindən yuxarı Volqaya və Həştərxana 
birbaşa daşınılmasını xeyli sürətləndirdi. 
Xəzər dənizçiləri yeddinci beşilliyin axı-
rınadək 18 belə gəmi aldılar. Gəmiçiliyə 
“Cəsur”, “Cambul”, “İnqilabçı”, “Aşıq 
Stalski”, “Boyevoy”, “Otradnı”, “Otvaj-
nı” yedək və “Aleksandr Nevski” tipli 
reyd gəmiləri gətirildi. Texniki donanma 

“Turəli”, “Ağ dəniz” və digər gəmilərlə 
möhkəmləndirildi. 

1960-cı ildə Gəmiçilik 23 gəmi aldı. 
Bunlardan 2-si tanker, 5-i pambıq – tax-
ta-şalban daşıyan teploxod, sərnişin və 
xilasedici gəmilər, 5 texniki, 2 liman ye-
dək və sair gəmilər idi.

Müharibədən sonrakı dövrdə Bakı - 
Neft Daşları xətti yaradıldı. Qırxıncı il-
lərin axırlarında  tankerlər hər cür hava 
şəraitində neft götürmək üçün polad esta-
kadaya yan alırdılar. Bakı - Neft Daşları 
xəttini “yanalma akademiyası” adlandı-
rırdılar. Hər il 3 milyon tondan çox xam 
neft daşınmasını təmin edən 10 min ton-

luq “Həzi Aslanov” tankeri həmin xətdə 
gəmilərin yükgötürmə qabiliyyətindən 
istifadə edilməsinin bütün hövzə rekord-
larını arxada qoydu.

Xəzərdə bərə keçidi yaratmaq ideya-
sı hələ keçən əsrin 30-cu illərində irəli 
atılmışdı. O zaman bu fikir bir çoxları 
tərəfindən xoş xəyal kim qarşılanmışdı. 
Böyük Vətən müharibəsi bu ideyanı ger-
çəkləşdirməyi  xeyli gecikdirdi. Müha-
ribə bitdikdən sonra dəniz mühəndisləri 
yenidən işə başladılar. SSRİ-nin tarixin-
də ilk dəniz bərə keçidi Qara dənizdə işə 
salındı. Doğrudur, burada keçid cəmi iki 

saat davam edirdi. Lakin bu, sübut edirdi 
ki, bərə-keçidindən uzaq xətlərdə də isti-
fadə etmək mümkündür. 

1962-ci ildə təkcə SSRİ-də deyil, o 
zaman Avropada ən böyük Bakı – Kras-
novodsk dəmiryol dəniz bərə keçidi işə 
düşdü. “Sovet Azərbaycanı” isə SSRİ-də 
ən böyük bərə idi. Uzunluğu 133,8 metr, 
eni 18,3 metr, hündürlüyü 23 metr olan 
dizel-elektroxod bir səfərdə 293 sərni-
şin, 30 ədəd ağır yüklü dördoxlu vaqon 
götürürdü. Saatda təxminən 30 kilometr 
sürətlə hərəkət edən bərə Bakı ilə Kras-
novodsk arasında məsafəni 11 saata qət 
edirdi.  “Sovet Azərbaycanı” tipli 5 di-
zel-elektroxod Qafqazdan Orta Asiyaya, 
Qazaxıstana və əks istiqamətə yolu bir 
neçə yüz kilometr qısaldan “üzən kör-
pü” əmələ gətirdi. Bekdaşda, Aktauda 
Xəzər bərə keçidinin sahil körpü qurğu-
ları yaradıldı. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi 
nəqliyyat donanmasının fəal iştirakı ilə 
Manqışlaqda, Aktauda yeni körpülər ti-
kildi. Manqışlaq – Makat  dəmir yol xət-
tinin tikintisinədək yüklər dəniz yolu ilə 
daşınırdı. 

 Doqquzuncu və onuncu beşilliklərdə 
Gəmiçiliyin nəqliyyat donanmasının tər-
kibinə dedveyti 12 min ton olan “Nikifor 

Roqov” tipli 5 tanker, “Kişinyov” tipli 10 
və “Voznesenski” tipli 11 quru yük daşı-
yan gəmilər daxil oldu. Gəmiçiliyə 4600 
ton yük götürən “Oleq Koşevoy” tipli 
tankerlər gətirildi. 

Keçən əsrin altmışıncı illərində Xəzər 
dənizçiləri ilk dəfə öz gəmiləri ilə dün-
ya sularına çıxdılar. Dənizçilərimizin 
bu arzusu SSRİ-nin daxili su yollarında 
yeni kanalların açılması ilə gerçəkləşdi.  
Əvvəlcə Volqa-Don kanalının açılması 
dənizçilərimizin Qara dənizə və buradan 
Aralıq dənizinə, sonra isə Volqa – Baltik 
kanalının istifadəyə verilməsi ilə Avro-
panın şimal dənizlərinə və Atlantik oke-

anına çıxmalarına imkan verdi. 1961-ci 
ilin əvvəlində Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi-
nin bir sıra gəmiləri hövzədən kənar-
da yeni xətləri mənimsəməyə başladı. 
“Gürgan”, “Neftçala”, “Ucar”, “Cəbra-
yıl”, “Nebitdağ” tankerləri uzaq səfərlərə 
çıxdı. 1962-ci ildə Xəzər dənizçiləri xa-
rici ölkələrin 7 limanına 200 min tondan 
çox neft məhsulu daşıdılar. 1963-cü ildə 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin gəmiləri 16 
xarici ölkənin 35 limanına daxil oldular. 
Daha bir il sonra kapitan V. Kononovun 
komandanlığı ilə “Qubadlı” teploxodu 
Xəzərdəki Nouşəhr limanından Şetsinə 
eksperimental səfər etdi. Aralıq dənizi və 
Baltik limanlarına gedən yeni dəniz xət-
lərinin mənimsənilməsində uzaq səfər-
lər kapitanı K. İsgəndərov, O. Veysov, 
A. Filimonov, Y. Yudin, N. Kobzev, A. 
Şirəliyev, O. Simonov, İ. Məmmədov və 
başqaları fəal iştirak etmişlər. Təxminən 
10 il ərzində dənizçilərimiz dünyanın 26 
dövlətinin 115 limanına yan aldılar.

Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin salnamə-
sində müharibədən sonrakı dövrdə  parlaq 
səhifələr çoxdur. Böyük Vətən mühari-
bəsi illərində gəmini istismardan çıxar-
madan böyük həcmdə təmir işləri yerinə 
yetirmiş “Azərbaycan” tankeri heyətinin 

şöhrəti hər yerə yayılmışdı. Qələbədən 
sonra tankeri birincilər sırasında böyük 
təmirə qoydular. Müharibənin yaralarının 
yenicə sağaldığı, xalq təsərrüfatının bər-
pa edildiyi həmin çətin zamanda böyük 
mexanik S. Oxonko başda olmaqla tan-
kerin heyət üzvləri “Paris Kommunası” 
adına Gəmi Təmiri Zavodunda  gəmini 
öz qüvvələri ilə təmir etməyi öhdələ-
rinə götürdülər. Xəzər dənizçiləri “Əla 
gəmi növbəsi uğrunda” devizi altında 
gəmi heyətlərinin yarışının təşkilatçıları 
kimi çıxış edirdilər. Onların nümunəsi  
SSRİ-nin bütün dəniz donanmasında ge-
niş yayıldı.

1960-cı ilin avqustunda dəniz nəq-
liyyatında qüsursuz xidmətlərinə görə 
Xəzər dənizçilərindən böyük bir qrupu-
na SSRİ-nin orden və medalları verildi. 
Onların sırasında ömrünün 25 ilini dənizə 
həsr etmiş “Mühənis  P. Matveyev” tan-
kerinin pompa maşinisti Pyotr Qriqorye-
viç Melnikov da var idi. O, Xəzər dəniz-
çiləri arasında ilk dəfə olaraq Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görüldü.

O cümlədən, Xəzər Dəniz Gəmiçi-
liyinin rəisi Mahmud Rəhimov, matros 
İbrahim Əkbərov, Vano Strua adına gəmi 
təmiri zavodunun direktoru İbrahim Əsə-
dov, Bakı limanının baş krançısı Hacıba-
la Babayev, kapitanlar Cabir Məmmə-
dov, Boris Kovalenko və Dmitri Şeyko, 
kapitanın baş köməkçisi İvan Kolotilin, 
“Paris Kommunası” adına zavodun di-
rektoru Nikolay Sizov, “Zaqfederasiya” 
zavodunun gövdə qazançısı Pyotr Truşin 

Lenin ordeni, 25 nəfər “Qırmızı Əmək 
Bayrağı” ordeni, 37 nəfər “Şərəf nişanı” 
ordeni, 26 nəfər “Əmək igidliyinə görə” 
və “Əməkdə fərqlənməyə görə” medalla-
rı ilə təltif edildi. 

Gəmiçiliyin donanması ildən-ilə tək-
milləşirdi, ixtisaslı gəmi sürücüləri və 
mexaniklər yetişirdi. Müasir cihazlar, 
avtomatlar və mexanizmlər dənizçilərin 
köməyinə gəlirdi. Gəmiçiliyin və onun 
təsərrüfatlarının material və texniki təchi-
zatı yeddiillik ərzində daha da möhkəm-
ləndi. “Oleq Koşevoy” tipli gəmilər, suya 
az oturan tankerlər, “Mühəndis Belov” 
tipli quru yük və pambıq – taxta-şalban 
daşıyan teploxodlar alındı. Donanma-
mız “Tacikistan”, “Qırğızıstan” sərnişin 
gəmiləri, “Sovet Azərbaycanı” tipli “So-
vet Türkmənistanı”, “Həmid Sultanov” 
bərələri ilə möhkəmləndi. Sahildə kapi-
tal qoyuluşunun həcmi yeddiillik ərzin-
də 42 milyon manatdan artıq oldu. Yük 
daşınması 1958-ci ilə nisbətən 1965-ci 
ildə 37 faiz, ton-mil üzrə isə 67 faiz artdı. 
Quru yüklərin həcmi və yük dövriyyəsi 
iki dəfə çoxaldı. Xəzər gəmilərinin Qara, 
Aralıq, Qırmızı, Baltik dənizlərinə çıx-
ması böyük hadisə idi.  Bunun nəticəsin-
də yeddiillikdə xaricə yük daşınmasının 
həcmi 6 dəfə, yük dövriyyəsi isə 40 dəfə 
artdı. Təkcə yeddiillik plan  tapşırıqla-
rını layiqincə yerinə yetirdiklərinə görə 
1966-cı ildə Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 
142 işçisi SSRİ-nin orden və medalları 
ilə təltif edildi. “Sovet Türkmənistanı” 
gəmi-bərəsinin böyük mexaniki Ağarza 
Eyvazov isə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
adına layiq görüldü. Beş il sonra Xəzər 
dənizçiləri “Alyoşa Caparidze” tankeri-
nin böyük motorçusu Ramazan İbadovun 
da bu yüksək ada layiq görülməsinin se-
vincini yaşadılar.

İstehsalatın gücündən səmərəli isti-

fadə olunmasına, səmərəsiz dayanma-
ların aradan qaldırılmasına, istehsalat 
proseslərində mexanikləşdirmə və avto-
matlaşdırmanın hərtərəfli tətbiqinə xü-
susi diqqət yetirilirdi. 1959-cu ildə SSRİ 
Dəniz Donanmasında ilk dəfə olaraq 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin “Mühəndis 
A. Pustoşkin” teploxodunda təcrübəvi 
əhəmiyyət kəsb edən  ilk avtomatlaşdır-
ma əməliyyatı aparıldı. Məsələn, baş mü-
hərriklərin uzaq məsafədən idarə olun-
ması, qurğular üzərində avtomat nəzarət, 
teploxodun təhlükəsiz üzməsini təmin 
etmək üçün naviqasiya qurğularının av-
tomatlaşdırılması və sair kimi tədbirlər 
müvəffəqiyyətlə tətbiq edildi.Gəmidə 
aparılmış kompleks avtomatlaşdırma 
işlərinin öyrənilməsinə SSRİ Dəniz Do-
nanmasının bütün elmi-axtarış institut-
ları, layihə təşkilatları cəlb edilmişdi. 
Sonralar “Səməd Vurğun”, “Alma-Ata”, 
“Fedya Qubanov” və başqa gəmilərdə də 
avtomatlaşdırma işləri həyata keçirildi. 
Nəqliyyat donanmasından və limanların 
gücündən səmərəli istifadə etmək üçün 
yeni yüklər axtarmaq və onları su yolları 
ilə daşımaq üzrə iş aparılması genişləndi-
rildi. İqtisadi islahatları daha da təkmil-
ləşdirmək və gəmi təmiri müəssisələrinin 
işinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq sahə-
sində mühüm tədbirlər görüldü. 

Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin dənizçilə-
ri səkkizinci beşillikdə (1965-1970-ci il-
lər) plandan əlavə iki milyon ton müxtəlif 
xalq təsərrüfatı yükləri daşıdılar, xari-
cə yük daşınması üzrə gəlir tapşırığı isə 
109,1 faiz yerinə yetirildi. Neft və quru 
yükdaşıma donanmaları üzrə də tapşırıq 
artıqlaması ilə ödənildi.

1965-ci ilə nisbətən 1970-ci ildə gə-
mi-bərələrlə yük daşınmasının həcmi iki 
dəfə,  bütövlükdə quru yük daşınmasının 
həcmi 23 faiz artdı.  Səkkizinci beşillikdə 
2 dəfə çox duz,  3 dəfə çox inşaat mate-
rialları, 2,6 dəfə çox külçə, 1,5 dəfə çox 
maşın avadanlıqları daşındı.

Daşımanın həcminin artması ilə bir-
likdə nəqliyyat donanmasından istifadə 
edilməsinin keyfiyyət göstəriciləri də 
yüksəldi. Kabotajda işləyən quru yük-
daşıyan gəmilərdə məhsuldarlıq 43 faiz, 
neftdaşıyan gəmilərdə isə 4 faiz artdı. 
Əsas keyfiyyət göstəriciləri yükqaldırma 
əmsalından səmərəli istifadə olunması, 
ballastla üzmənin azaldılması, istismar 
vaxtı əmsalının yüksəldilməsi, limanlarda 
gəmilərin işlənməsinin sürətləndirilməsi 
və onların səmərəsiz dayanmalarının ix-
tisar edilməsi hesabına yaxşılaşmışdı.

Nəqliyyat donanması yeni gəmilərlə 
zənginləşirdi. Gəmiçilik 3 bərə və qış şə-
raitində nəqliyyat gəmilərini yola salmaq 
vəzifəsini yerinə yetirmək üçün xüsusi 
inşa olunmuş 2 tanker aldı. Lakin yük da-
şınmasının artmasına daha çox nəqliyyat 
donanmasından istifadə edilməsinin yax-
şılaşdırılması hesabına nail olunmuşdu.

Gəmiçiliyin hər bir yeni beşilliyi qar-
şıda duran vəzifələrin yeni texniki va-
sitələrlə yerinə yetirilməsi ilə deyil, həm 
də adamların peşə, ümumtəhsil, mədəni 
səviyyəsinin yüksəlməsi ilə səciyyəvi idi. 
Çox böyük dəyişikliklər baş verirdi. Bakı 
Dəniz Yolları Məktəbini bitirən  Xəzər 
dənizçiləri  sonralar Odessa Dəniz Do-
nanması Mühəndisləri İnstitutu, Odessa 
Ali Dəniz Mühəndisləri Məktəbində təh-
sillərini davam etdirirdilər.

Gəmiçiliyin sosial inkişaf proqramı 
müvəffəqiyyətlə həll edilirdi. 1984-cü 
ildə Xəzər Gəmiçiliyinin mənzil fondu 
təkcə Bakıda 272 min kvadratkilometrə 
çatmışdı. Dənizçilərə xəstəxanalar, po-
liklinikalar xidmət göstərirdi. Həmkarlar 
ittifaqlarının istirahət evləri, pansionatla-
rı, yay və qış uşaq bağçaları və körpələr 
evi var idi. 

SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti-
nin 1984-cü il 20 iyul tarixli fərmanı ilə 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi istehsalat plan-
larının yerinə yetirilməsində görkəmli 
nailiyyətlərinə görə “Oktyabr İnqilabı” 
ordeni ilə təltif edildi.  

“DƏNİZ”

xəzərDə Gəmiçiliyin TarixinDən
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TASS informasiya agentliyi xəbər verir ki, Avropaya keçməyə cəhd 
edən mühacirləri daşıyan qayıq Kafr-əş-Şeyx əyalətində yerləşən Bal-
tim şəhəri yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Hadisə martın 31-də baş versə 
də, sahil mühafizəsi xidməti hələ də həlak olan insanların cəsədlərini 
aşkarlayır.

Əldə olan məlumata əsasən qayığın göyərtəsində 105 nəfər – 18 mi-
sirli, 74 somalili, 11 suriyalı, sudanlı və fələstinli olub. Həlak olanların 
əksəriyyəti Somali vətəndaşlarıdır. Onların arasında 3 qadın və 3 uşaq da 
var.

Hadisə ilə bağlı təhqiqat başlanılıb. Qayığın qəzaya uğramasının sə-
bəbləri arasında onun həddən artıq yüklənməsi versiyası da nəzərdən ke-
çirilir.

Afrikanın ən kasıb dövlətlərinin yüzlərlə sakini qayıqlarla Avropa-
ya keçməyə cəhd edərkən həlak olur. Mühacirlərin dəniz keçidləri üçün 
nəzərdə tutulmayan qayıqlarda daşınması çox vaxt faciə ilə nəticələnir.

Dəniz qUlDUrları Gəmi  
kaPiTanı Da Daxil Olmaqla,  
6 HeyəT üzvünü qaçırıBlar

Aprelin 11-də Afrika sahillərində Türkiyənin “Kaptanoğlu Deniz-
cilik” şirkətinə məxsus tankerə dəniz quldurları hücum edib, gəmi 
heyətini qaçırıblar.

APA-nın “Milliyet” qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, Malta 
bayrağı ilə Nigeriya sahillərində üzən 148 metr uzunluqdakı “M/T Puli” 
adlı tanker  dəniz quldurlarının hücumuna məruz qalıb. Dəniz quldurları 
gəmi kapitanı da daxil olmaqla, 6 heyət üzvünü qaçırıblar. 

“Kaptanoğlu Denizcilik” şirkəti dəniz quldurlarının qaçırdığı də-
nizçilərin sağlıq durumlarının yaxşı olduğunu, tankerin də təhlükəsiz 
şəkildə üzdüyünü açıqlayıb. Şirkət Türkiyə Xarici İşlər, Nəqliyyat və 
İnformasiya nazirlikləri və digər aidiyyatı qurumlarla əlaqə saxlanıldı-
ğını, məsələ ilə bağlı baş verənlər haqqında ictimaiyyətin məlumatlan-
dırılacağını da bildirib. 

BTc iSTiSmara verilən GünDən 
ceyHan limanınDan 299 milyOn 

32 min 217 TOn azərBaycan nefTi 
Dünya Bazarlarına yOla SalınıB

Martda 2 milyon 
604 min 212 ton Azər-
baycan nefti Ceyhan 
limanından dünya 
bazarına çıxarılıb.

SOCAR-ın mətbu-
at xidmətindən AZƏR-
TAC-a bildirilib ki, bu 
həcmin 1 milyon 697 
min 723 tonunu Azər-
baycan Respublikası 
Dövlət Neft Fondunun 
nefti təşkil edib. Yan-
var-mart aylarında Ceyhan limanından ixrac edilən neftin həcmi 7 mil-
yon 838 min 445 ton olub.

Ümumiyyətlə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri - 
BTC istismara verilən gündən bu il aprelin 1-dək Ceyhan limanından 
299 milyon 32 min 217 ton Azərbaycan nefti dünya bazarlarına yola 
salınıb.

Mixael Bibbi təsdiq edir ki, “Bib-
by Ship management “ Şirkətinin 
“v.Group”-a satışına baxmayaraq, 
“Bibby line” olduğu kimi qalacaq.

altıncı nəsil rəhbərinin dediyinə 
görə, əgər yükdaşıma bazarlarında və-
ziyyət yaxşıya doğru dəyişərsə, böhranla 
üzləşmiş gəmi sahibkarları  qurumu 
hətta öz fəaliyyətini genişləndirə bilər.

David Osler
david.osler@informa.com @shippingjourno

Mixael Bibbi  həmçinin, “BSM”-nin 
“V.Group”-a satışının tam nağd ödəniş  əsa-
sında olsa  belə,  qiymətdə endirim edil-
məyəcəyini söyləyib. 

Gəmilərin idarə edilməsi üzrə dünya-
nın ən böyük qurumu “V.Ships”-in törəmə 
şirkəti olan “V. GROUP”, hələ açıqlanma-
mış sövdələşmə müqabilində “Bibby Line 
Group”-un filialı olan Bibby Gəmi İdarəçi-
liyini əldə etmişdir.

İcraçı direktor  Mixael Bibbinin 
“Lloyd’s List”-ə müsahibəsində dediyinə 
görə, “Bibby Line Group”-un uzun tarixi 
olan, lakin həddən ziyadə zəifləmiş gəmiyə 
sahiblik imkanlarına malik “Bibby Line” öz 
fəaliyyətini davam etdirəcək və gələcəkdə 
bunu hətta genişləndirə bilər.

Mixael Bibbi, “Bibby” tərəfindən  
“BSM”-in alış qiymətinə  endirim edilməz-
sə belə, bu sövdələşmənin borc elementi 
olmadan tam nağd ödəniş əsasında olacağı-
nı və yolların dəqiq müəyyənləşdirildiyini 
təsdiqlədi.

“V.Group”-una “Bibby” Gəmi İdarəçi-
lik brendindən istifadəetmə  hüququ üçün 
məhdud vaxt  verilsə də, həmin mərhələdən 
sonra “BSM V. Ships” əməliyyatlarına qo-
şulacaq.   

“Bibby Line Group” öz mənşəyini 
1801-ci ildə Liverpulda əsası qoyulmuş 
gəmi brokeri  “Bibby & Hall”-un təsis 
edilməsi ilə əlaqələndirsə də, hal-hazırda 
maliyyə bölgüsü və pərakəndə satış kimi 
sahələrə diqqət yetirən şaxələndirilmiş  biz-
nes mərkəzidir.

Onun “Bibby Line” şöbəsinin tarixi 
1807-ci ildən başlayır və gəmilərlə dünya-
nın ən dərin sularında  yük daşımalarını icra 
edən şirkət olduğu iddia edilir. Buna bax-
mayaraq,   onun donanması hazırda cəmi 
üç gəmidən, yəni bundan sonra  “V. Ships” 
tərəfindən idarə olunacaq iki supramax iri-
tonnajlı yük gəmisindən  və bir xam neft 
tankerindən ibarətdir.  

Bununla belə, retrospektiv baxımdan 
məlum olur ki, “Bibby Line” 2005-2007-ci 
illərdə bazarda kimyəvi məhsullar daşıyan  
bir neçə tankerin satışı ilə əlaqədar, əsasən 
düzgün əməliyyatlar aparmışdır. Mixael 
Bibbinin dediyinə görə, yükdaşıma bazar-
larında canlanma  müşahidə edilərsə, gə-
milərin satınalınması məsələsinə gələcəkdə 
yenidən baxıla bilər. 

Qrupun dəniz əməliyyatları ərzində 
gəmi daşımalarında özünü  büruzə verən 
mənfi təsirləri Mixael Bibbi  indiki dövrün 
“çətinliyi” adlandırır. 

Bu ələ keçirmə gəmi idarəçilik sektoru 
daxilində bazar payı əldə etmək istəyinin 
nəticəsində daha çox birləşməyə meylin ol-
duğunu göstərir.

Ötən ilin avqust ayında ictimaiyyət 
Honq Konqda yerləşən  “ Anglo Eastem və 
Univan – iki böyük gəmiçilik şirkətinin bir-
ləşərək təxminən 700 gəmidən ibarət birgə 
donanmanın tam idarəçiliyini  və ya  heyət  
idarəçiliyini ixtiyarına götürməsinin  şahidi 
oldu.

“Bibby”-nin özü 2014-cü ildə Çində ar-
tan imkanlardan bəhrələnmək məqsədi ilə 
Sinqapurda yerləşən “United” Gəmi İdarə-
çiliyi ilə müttəfiqlik paktı imzalasa da, bu 
sövdələşmə “BSM”-də sahiblkarın dəyiş-
məsinə  görə öz əhəmiyyətini  itirmişdir.

“Bibby” Gəmi İdarəçiliyi şirkətinin əsa-
sı 1982-ci ildə qoyulmuşdur . Şirkət  dəniz 
gəmilərinin idarəçiliyinə xüsusi diqqət ye-
tirərək hər növdən olan gəmilərə xidmət 
göstərmişdir. Gəmi heyəti idarəçiliyi, tex-
niki dəstək, dəniz səyahəti, dəniz tədqiqatı, 
təlim və işəgötürmə onun göstərdiyi əsas 
xidmətlər sırasındadır.   

Şirkətin   Böyük Britaniya, Man Ada-
sı, İsveç, Ukrayna, Hindistan, Filippin və 
Sinqapurda 332 nəfərdən ibarət personalı 
var. Onun hazırkı sahibi bu sövdələşmə-

ni “V. Group”-un bütün gəmi növləri üzrə 
gəmi idarəçiliyi və dəstək xidmətləri sahə-
sində ekspert bilik və bacarıqlarına əlavə 
kimi alqışlayır. 

Hər iki tərəfin birgə bəyannamədə söylə-
diyi kimi,“Bibby” Gəmi İdarəçiliyi şirkəti-
nin “V. Group” ilə birləşməsi “V.Group”-un 
gəmi idarəçiliyi və dəniz daşınmaları xid-
məti sahəsində ümumi bazar lideri mövqe-
yini gücləndirməklə yanaşı, onun bazarda 
lider mövqeyinə həm də dəniz bazarını 
daxil edəcək.” 

Bu əldəetmə əksər gəmi sahibləri və 
operatorlarının aşkar təzyiq altında olduqla-
rı və ola bilsin, kənar mənbələrin cəlb edil-
məsi variantlarını nəzərdən keçirdikləri bir 
zamanda baş verir.

Müəyyən mənada “V.Group” dünya 
miqyasında 64 ofisdə çalışan 2,500-dən çox 
işçi heyəti ilə dənizçilik sahəsində və şel-
fdə  çalışan 40000 nəfərdən çox personala 
müxtəlif növ  xidmət göstərən ən böyük 
gəmi idarəçiliyi  şirkətidir. 

“A V.Group” təmsilçisi e-mail məktub-
laşmaları zamanı ona verilən suallardan 
bəzilərini cavablandırmışdır. Ödənilmiş 
qiymət məsələsinə gəldikdə, o, demişdir: 
“Sövdələşmənin maliyyə aspektləri kom-
mersiya baxımdan həssasdır. Bu səbəbdən, 
hər iki tərəf məlumatı məxfi saxlamağa dair 
razılığa gəlib.”

“V. Group”-un gələcəkdə hər hansı 
əlavə əldəetmələri nəzərdən keçirib-keçir-
məməsi barədə suala cavabında o, bu sualı 
şərh edə bilməyəcəyini söyləmişdir.

Məşğulluqla bağlı təsirlərinə gəldikdə, 
o, demişdir: “Biz bu ələkeçirmə imkanının 
nə cür maksimallaşdırılacağını müəyyən 
etmək üçün hər iki tərəfin biznes nümayən-
dələri ilə idarəetmə komitəsi və inteqrasiya 
qrupu yaratmışıq. Hal-hazırda biznes adi 
qaydada davam edir.

“Bibby line” olduğu kimi qalacaq

Aprelin 4-də Yeni Orlean məhkəmə-
si ABŞ hökuməti və Britaniyanın bp 
neft kompaniyası arasında razılaşmanı 
təsdiqləyib. Razılaşmaya əsasən 2010-cu 
ildə Meksika körfəzinə neft sızması səbə-
bindən konsern təzminat qismində 20,8 
milyard dollar cərimə ödəməlidir.

İnterfax informasiya agentliyi xəbər ve-
rir ki, ABŞ-ın Ədliyyə Nazirliyi bunun ölkə 
tarixində ətraf mühitin çirklənməsi ilə bağlı 
ən böyük cərimə, həmçinin bir təşkilat tərə-
findən ödənilən rekord kompensasiya ol-
duğunu qeyd edib. Nazirlik, eyni zamanda, 
məhkəmənin qərarından məmnun olduğunu 
da bildirib.

Kompaniya bütün məbləği 16 il ərzində 
tamamilə ödəməlidir.

Xatırladaq ki, 2010-cu il aprelin 20-
də Yeni Orlean ştatından 210 kilometr 
cənub-şərqdə yerləşən “Macondo” yata-
ğındakı “Deepwater Horizon” qazma plat-
formasında qəza baş verib. Hadisə 11 nəfə-

rin ölümünə və tarixinin ən miqyaslı neft 
sızmalarından birinə səbəb olub. Qəza za-
manı baş verən yanğın nəticəsində platfor-
ma suyun dibinə batıb, yataqdan isə 85 gün 
ərzində okeana neft axıb. Körfəzə ümumi-

likdə 473 milyon litr neft sızdığı bildirilir.
Şirkətin qəza ilə bağlı xərcləri ümumi-

likdə 53 milyard dollardan artıq qiymətlən-
dirilib.

Dənizin çirklənməSi ilə  
Bağlı ən Böyük cərimə
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Aprelin 5-də Cəfər Cabbarlı adına teatr muzeyində 
Xalq artisti Rafael Dadaşov Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasının tələbələri ilə görüşüb.

Aktyorun 70 illik yubileyi ilə əlaqədar təşkil olunan görüşdə R.
Dadaşovun həyat və yaradıcılığından bəhs edən fotoslayd nümayiş 

olunub.
Görüşdə tələbələrə 

Rafael Dadaşovun 
sənət dünyası haqqında 
geniş məlumat verilib.

Bildirilib ki, aktyor 
1976-cı ildən Akade-
mik Milli Dram Teatrın 
aktyor truppasında ça-
lışır. Teatrın səhnəsin-
də bir-birindən maraqlı 
obrazlar qalereyası ya-
radıb.

Vurğulanıb ki, Ra-
fael Dadaşov AzTV-də hazırlanmış çoxsaylı 
televiziya tamaşalarında yaddaqalan obraz-
lar yaradıb. Həmin teletamaşalar içərisində 
Anarın “Ötən ilin son gecəsi” (Rüstəm), 
K.Holdoninin “Mehmanxana sahibəsi” 
(Sinyor Kavaler), Aslan Qəhrəmanovun 
“Səni axtarıram” və “Bağışla” (Vasif müəl-
lim) və başqaları sənətkara əbədiyaşarlıq 
qazandırıb. Həmçinin, aktyor “Var olun 
qızlar” (İsa), “Yarımçıq qalmış serenada” 
(Saksofonçu), “Bəxt üzüyü” (Rasim) və di-

gər televiziya filmlərində də özünəməxsus, yaddaqalan obrazları 
ilə böyük tamaşaçı sevgisi qazanıb.

Sonda aktyor tələbələrin suallarını cavablandırıb.

xalq arTiSTi  
TələBələrlə GörüŞüB

mayın 11-13-Də BakıDa 15-ci yUBiley 
xəzər Beynəlxalq “nəqliyyaT,  

TranziT və lOGiSTika” (TranScaSPian 
2016) SərGiSi keçiriləcək

“İteca Caspian” şirkətindən  bildirilib ki, bu il özünün 15 
illik yubileyini qeyd edən TransCaspian sərgisi keçirildiyi illər 
ərzində regionda nəqliyyat sənayesi üçün innovativ texnologiya 
və avadanlıqların nümayişinə, yeni nümayəndəliklərin açılması-
na və birgə müəssisələrin təsis olunmasına kömək edən mühüm 
nəqliyyat forumuna çevrilib. Ənənəvi olaraq, bu sənaye sahəsi 
üçün TransCaspian sərgisi nəqliyyat bazarı haqqında düzgün 
təsəvvür yaradan ilin əsas hadisəsi sayılır. 15 il ərzində Trans-
Caspian sərgisində təxminən 700 şirkət iştirak edib.

Bu il sərgidə nəqliyyat sənayesinin nailiyyətləri, eləcə də 
yerli və xarici şirkətlərin ən yaxşı texnologiya və avadanlıqla-
rı təqdim olunacaq. Yubiley sərginin sektorları arasında hərəkət 
heyəti və dəmiryol infrastrukturu, dənizçilik sənayesi, aviasiya, 
kommersiya nəqliyyatı və nəqliyyat-loqistika xidmətləri kimi 
sektorları qeyd etmək olar. Ənənəvi olaraq, sərgidə kommersiya 
şirkətləri ilə yanaşı, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azər-
baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC və Azərbaycan Respubli-
kası Dövlət Dəniz Administrasiyası kimi dövlət nəqliyyat struk-
turları da iştirak edəcək.

Hal-hazırda, Azərbaycanın Avropa ilə Asiya arasında əsas 
əlaqələndirici bölgəyə çevrilməsinə kömək edən “Şimal-Cə-
nub”, “Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu”, multimo-
dal “Vikinq” layihəsi və “Bakı-Tbilisi-Qars” kimi irimiqyaslı 
nəqliyyat layihələri yüksək templərlə həyata keçirilir. Bu cür 
perspektivlər sərginin aktuallığını artırmaqla yanaşı, istər xari-
ci, istərsə də yerli nəqliyyat şirkətlərinin tədbirə daha yaxından 
maraq göstərmələrinə kömək edir. TransCaspian 2016 sərgisi 
həm Azərbaycanın, həm də bütövlükdə region ölkələrinin dövlət 
nəqliyyat strukturlarının rəhbər və mütəxəssisləri ilə görüş, elə-
cə də ən son nəqliyyat texnologiyalarının nümayişi, perspektivli 
dövlət infrastruktur layihələri ilə yaxından tanışlıq, məhsulların 
satışı üçün yeni bazarların müəyyənləşdirilməsi və təcrübə mü-
badiləsi baxımından unikal imkan yaradır.

Sərgi ilk gündən etibarən Azərbaycan Respublikası Nəqliy-
yat Nazirliyi tərəfindən dəstəklənir. Sərgi həmçinin Azərbay-
canda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO) 
və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təş-
kilatları Milli Konfederasiyası (ASK) tərəfindən dəstəklənir. 
TransCaspian 2016 sərgisinin təşkilatçıları qismində isə “Ite-
ca Caspian” və onun Böyük Britaniyalı tərəfdaşı “ITE Group” 
şirkətləri çıxış edirlər.

Bu il 6-cı Xəzər beynəlxalq “Yol infrastrukturu və İctimai 
nəqliyyat” (Road & Traffic) və 3-cü Xəzər beynəlxalq “Kater və 
Yaxtalar” (CIBS 2016) sərgiləri TransCaspian 2016 15-ci Yubi-
ley Xəzər Beynəlxalq “Nəqliyyat, Tranzit və Logistika” sərgisi 
ilə eyni meydançada keçiriləcək.


