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G

örkəmli Azərbaycan-sovet opera və estrada
müğənnisi, bəstəkar, Azərbaycanın və SSRİ-nin
xalq artisti Müslüm Maqomayev təkcə keçmiş
İttifaq miqyasında deyil, bütün dünyada son
dərəcə populyar və sevilən sənətkar idi. Hələ gənc yaşlarından milyonların sevimlisi olan dahi müğənninin canlı
konsertlərində iştirak etmək, onunla həmsöhbət olmaq çoxlarının arzusu idi. Jurnalistlər üçün də Müslüm Maqomayev
çox arzuolunan, lakin əlçatmaz müğənni idi. Sirr deyil ki,
böyük sənətkar mətbuata sənəti və şəxsi həyatı barədə açıqlamalar verməyi bir o qədər də sevmirdi. Belə şeylər onun
xarakterinə yad idi. Buna görə də çox az qələm əhlinə onunla şəxsi tanışlıqlar qurmaq, müsahibələr götürmək nəsib
olurdu. Təkəbbürlü səslənməsin, mənə jurnalist karyeramda Müslüm Maqomayev ilə “Xalq qəzeti” üçün telefonla qısa,
eksklüziv müsahibə götürmək nəsib olub ki, buna görə də
özümü indi də xoşbəxt və şanslı sayıram.

verirdi. Seçkilər günü o illərdə “Xalq
qəzeti”nin baş redaktorunun birinci müavini vəzifəsində çalışan, gözəl qələm və
qəlb sahibi, rəhmətlik Qəzənfər Qəribova
təklif etdim ki, Moskvada yaşayan
Azərbaycan vətəndaşlarının səsvermə
prosesində iştirakı ilə bağlı operativ yazı
hazırlamaq istəyirəm.
Təcrübəli jurnalist Q.Qəribov fikrimi
dərhal bəyəndi, elə onun kabinetindən
Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyinə
zəng etməyimi tapşırdı. Yeri gəlmişkən,

– Sizi eşidirəm, bakılı jurnalist!
Mən dərhal həyəcanla adımı, soyadımı söylədim, “Xalq qəzeti”ndə çalışdığımı
bildirdim. Təbii ki, böyük müğənni məni
tanımırdı, belə məqamlarda mövzuya
tələsik “körpü” salıb əvvəlcə Bakıda olduqca gözəl bir hava olduğunu söylədim.
– Azərbaycan hər zaman qəlbimdə,
ruhumdadır-dedi.Sonra əlavə etdi:–Bakı
üçün xüsusilə çox darıxıram. Bütün
həmyerlilərimə qəzetiniz vasitəsilə
salamlarımı yetirməyinizi xahiş edirəm.

Müslüm Maqomayev:

Azərbaycan hər zaman
qəlbimdə, ruhumdadır
Dahi müğənninin 21 il əvvəl “Xalq qəzeti”nə
eksklüziv müsahibəsi barədə qeydlər

Bu, bir həqiqətdir ki, dünya şöhrətli
bakılı estrada və opera müğənnisi,
bəstəkar Müslüm Maqomayev doğma
Azərbaycanı, uşaqlıq və yeniyetməlik
illərini keçirdiyi sevimli Bakını sonsuz
məhəbbətlə sevərək tərənnüm edirdi.
Bu səbəbdən harada yaşamasından
asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlının
qəlbində böyük sənətkara sonsuz və
məxsusi bir rəğbət var idi.
Artıq on bir ildir ki, milyonların sevimlisi olan müğənni həyatda yoxdur. O,
canından çox sevdiyi doğma torpağa –
Bakıya 2008-ci ilin oktyabrında “əbədi”
qayıtdı. Xalqımızın Müslüm Maqomayevə
olan sevgisi heç vaxt azalmaycaq. Hər il
doğum və anım günlərində onun Birinci
Fəxri xiyabanındakı məzarını təkcə
yaxınları, doğmaları deyil, çoxlu sayda
pərəstişkarları da mütləq ziyarət edirlər.
Bəli, Müslüm sənəti daimidir,
əbədiyaşardır! Bu, bir təkzibolunmaz

həqiqətdir ki, Müslüm Maqomayevin məlahətli səsi, ölməz mahnıları
milyonların qəlbindədir.
Əziz oxucu! Mən bu yazıda son yarım
əsrdə keçmiş SSRİ məkanında “mahnı
kralı” adlandırılan Müslüm Maqomayevin
parlaq, qeyri-adi ifaçılıq məharəti barədə
geniş söz açmaq fikrində deyiləm.
Düşünürəm ki, belə bir məsuliyyətli işi öz
üzərlərinə musiqişünaslar götürməlidir.
İnsafən, onlar bu şərəfli missiyanı
qədirbilənliklə yerinə yetirirlər.
Məramım tamam başqadır. Sadəcə,
yüz yaşlı “Xalq qəzeti” üçün 21 il
əvvəl bir payız günü böyük Müslüm
Maqomayevdən aldığım eksklüziv
müsahibədən bəhs etmək istəyirəm.
...1998-ci il oktyabrın 11-də müstəqil
Azərbaycanda növbəti prezident seçkiləri
keçirilirdi. Seçkilər mövzusu, təbii ki, ölkə
mətbuatının diqqət mərkəzində idi. “Xalq
qəzeti” bu aktual mövzuda geniş yazılar

Günün mövzusu
Media vasitələrinin meydana gəldiyi ilk vaxtıardan
təbiətdə baş verən qəribə hadisələr, ətraf mühitdə gedən
ciddi dəyişikliklər daim böyük maraq doğuran mövzulardan olub. İlk milli qəzetimiz “Əkinçi”də də onun naşiri
və redaktoru, təbiətşünas alim Həsən bəy Zərdabi təbiət
hadisələrinin mahiyyəti barədə, elmi dünyagörüşünün
formalşmasına kömək edən müxtəlif səpkili xeyli yazı dərc
edib. Bu təcrübə milli mətbuatımızın inkişafı gedişində daha
da genişlənib və çağdaş jurnalistikamızda populyar elmi
məqalə və teleradio süjetləri janrını formalaşdırıb.

Bu gün 100 yaşı tamam olan
“Xalq qəzeti”ndə də təbiət hadisələri,
ekoloji problemlər daimi mövzulardan
olub. Bugünükü yubiley sayımızda
günümüzdə Yer kürəsinin gələcək taleyi
ilə bağlı ən çox təhlükə və həyəcan
doğuran movzuda – Yer kürəsinin
qütblərində və yüksək dağ silsilələrinin
zirvələrində daimi buzlaqların əriməsi
ilə bağlı daha bir yazını oxucularımıza
təqdim edirik.
Təbiətin mükəmməl və nizamlı
yaradılması barədə ətraf aləmə elmi və
dini baxışın qənaəti yekdildir: kainatda, dünyada, hətta insan yaşamayan,
istifadəsiz sayıla biləcək geniş buzlaqlarda heç nə səbəbsiz yaranmayıb.
Söhbət əbədi buzlaqlardan gedirsə, bu
ərazilər quruda, suda və havada iqlimin
tənzimlənməsində, sabit qalmasında
mütləq rol oynayır. Bundan əlavə,
məlum olub ki, buzlaqlar, sanki, Yer
kürəsində iqlim dəyişikliklərini dərhal
duyan və bunu əks etdirən ən həssas
indikatordur. Bunu başlanğıc qlobal
ekoloji təhlükə yaratmış süni istilik
effektinin dünyada temperaturu 1
dərəcəyə yaxın yüksəltməsi də artıq
sübut edib. Dünyada cüzi istiləşmə
buzlaqların əsas məskəni olan qütblərdə
– Arktika və Antarktidada sürətli ərimə
ilə müşayiət olunur.
Dünyanın elm və tədqiqat
mərkəzləri həyəcanlı xəbərlər yaymaqdadırlar: buzlaqların artan sürətlə
əriməsi, ilk növbədə, sahil zolaqlarının, sonra isə Yer üzünün digər düzən
hissələrinin su altında qalmasına aparıb
çıxaracaq. Təbiətin dövri olaraq özünü
tənzimləməsi barədə nikbin proqnoz
söyləyənlər az olmasa da, buzlaqlarla
bağlı durum gündən-günə, aydan-aya,
ildən-ilə kəskinləşir.
Gerçəkliyə söykənən alimlər isə Yer
səthinin orta temperaturunun gündəngünə artması, buzlaqların sürətlə
əriyərək səviyyəsinin aşağı düşməsi

barədə hesabatlardakı rəqəmləri ardıcıl
olaraq dəyişirlər. ABŞ-dakı NASA
Tədqiqat Mərkəzinin kosmik fəzadan
çəkdiyi fotoşəkillər Şimal qütbündəki
buzlaqların tarixin ən aşağı ikinci
səviyyəsinə qədər endiyini üzə çıxarıb.
Elm adamları hələ bir neçə il əvvəl
Şimal qütbündəki Atlantik okeanın
üstündə buzlaqların sahəsinin 4 milyon
140 min kvadratkilometrə qədər azaldığını bildirirdilər. Bu rəqəm 2012-ci
ildə aparılan ölçmələrdə aşkara çıxan
3 milyon 390 min kvadratkilometlik
statistikanı yeniləməklə qlobal təklükə
ilə bağlı həyəcanı xeyli artırıb. NASA

alimləri digər bir ekoloji fəlakətin
fəallaşmasını – yağıntıların və dağıdıcı
sellərin artmasını da buzlaqların əriməsi
ilə əlaqələndirirlər.
NASA bildirir ki, Antarktidada da
buzlaqların əriməsi intensivləşib. Bundan əvvəl sabit qalan və qlobal iqlim
dəyişikliklərinə reaksiya verməyən
Totten buzlağı kimi ərazilərin kiçilməyə

səfirliyin mətbuat xidmətinin katibi
Fərhad Ağamaliyev idi. Bu istedadlı və
vətənpərvər jurnalisti mərkəzi mətbuatda
dərc olunan yazılarından tanıyırdım.
Bir neçə dəqiqədən sonra səfirliklə
əlaqə yarada bildim. Fərhad müəllim Bakıdan zəng edən jurnalistin suallarını lütfkarcasına cavablandırmağa başladı. O,
səfirlikdə səyyar seçki məntəqəsi təşkil
olunduğunu, Moskvada yaşayan soydaşlarımızın bu mühüm siyasi kampaniyada
fəal iştirak etdiklərini bildirdi.
Səfirliyin mətbuat katibindən Moskvada yaşayan tanınmış soydaşlarımızdan
artıq kimlərin səs verdiklərini soruşdum.
Elə bunu demişdim ki, həmsöhbətim
bildirdi:
– Elə indi məşhur həmyerlimiz
Müslüm Maqomayev zala daxil olub, səs
verməyə hazırlaşır.
Dərhal Fərhad müəllimdən israrla
xahiş etdim ki, Müslüm Maqomayev səs
verdikdən sonra qəzetimiz üçün eksklüziv mesahibə verməsinə onu razı salsın.
Fərhad Ağamalıyev lütfkarcasına
“çalışaram” dedi. Bu an yanımda əyləşən
Qəzənfər müəllimin üzünə baxdım. O
da mənim kimi çox həyəcanlı idi. Nə
gizlədim, dünya şöhrətli müğənninin
tanımadığı bir jurnalistə müsahibə
verəcəyinə əmin deyildim. Amma,
xoşbəxtlikdən hər şey arzu etdiyimiz kimi
oldu. Bir neçə dəqiqədən sonra telefonda
Müslüm Maqomayevin doğma, məhrəm
səsi eşidildi:

başlaması xüsusən həyəcan doğurur.
Alimlərin hesablamalarına görə, əgər
bu buzlaq tamamilə əriyərsə, dunya
okeanının səviyyəsi 3 metrdən artıq
qalxar. Şərqi Antarktidadakı buzlaqların
– Andervud, Bond, Adams və Vanderford buzlaqlarının da hündürüyü azalıb.
Xəbər verildiyi kimi, onların hündürlüyü hər il 25 santimetr enir.
Rusiya Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutunda hələ 1 997-ci ildə
dünyanın qar-buz resursları atlası nəşr
olunub. Həmin atlasda hipotetik bir va-

Burada, Moskvada isə artıq soyuqdur.
Macal düşən kimi, Tamara xanımla
(həyat yoldaşı, SSRİ Xalq artisti Tamara
Sinyavskaya) Bakıya gələcəyəm...
Böyük müğənniyə “Xalq qəzeti”
barədə, eləcə də redaksiyanın yeri
barədə də məlumat verməyə çalışdım.
– Qəzetimiz uzun illər “Kommunist”
adı ilə çıxıb. İndi “Xalq qəzeti” adlanır.
Nizami” kinoteatrının düz yanındadır.
– Yaxşı xatırlayıram, “Yeri gəlmişkən,
hər iki yaraşıqlı bina gözəl memarlıq
abidəsidir. Mənim uşaqlığım o tərəflərdə
keçib... Çox gözəl, qayğısız günlər idi...
– Siz dahi Azərbaycan şairi Nizami
roluna da çəkilibsiniz...
– Bu rola çəkilməyə məni dostum Eldar (Xalq artisti, rejissor Eldar
Quliyev nəzərdə tutulur-müəlif) israrla
dəvət edib. Nizami dünya poeziyasında elə bir əlçatmaz zirvədir ki, Yer
kürəsinin hər yerindən görünür. Yeri
gəlmişkən, mən dahi şairin sözlərinə
başqa bir dahinin --Üzeyir Hacıbəyovun
yazdığı “Sənsiz” romansını iki il qabaq Bakıda, Respublika sarayında
(indiki Heydər Əliyev sarayı-müəllif)
böyük həvəslə ifa etdim. Yəqin ki,
məlumatınız var. Həmin konsertdə dahi
siyasətçi Heydər Əlirzra oğlu Əliyev də
zalda idi. Bu romansı böyük Bülbüldən
sonra oxumaq asan deyil. Mən onu öz
üslubumda oxudum.
– Sizin həmin konsertin videosu
Azərbaycan Televiziyası ilə tez-tez ya-

milyon hovuz doldurmaq mümkündür.
Mərkəzdən onu da bildiriblər ki, son aylarda buz adada ərimə daha da sürətlənib.
Arktikada da buzlaqların sürətlə
əriməsi dünyanın gələcəyi üçün böyük
təhlükə yaradır. Svaalbard və Qrenlandiya adalarını bir-birindən ayıran Fram
boğazı buzlaqların “öldüyü” yerlərdən
biridir. Qlobal iqlim dəyişikliyi Arktikada buzlaqları normadan iki dəfə artıq
isidir ki, bu da kütləvi şəkildə əriməyə
gətirib çıxarır, buzlaqların altında
xoşagəlməz proses yaradır.

yımlanır. Böyük, inanılmaz dərəcədə
zövq alırıq...
– Dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Nəhayət, seçkilər mövzusuna keçdik:
– Müslüm müəllim, sirr deyilsə, kimə
səs verdiniz?
Telefonun dəstəyindən həmsöhbətim
dərin inam və qətiyyət hissi ilə dedi:
– Əlbəttə, yaxın dostum Heydər
Əlirza oğluna səs verdim. Başqa kimə
səs verə bilərəm ki... Məgər bu dahi
siyasətçini başqa namizədlərlə müqayisə
etmək olar?! Heydər Əlirza oğlunun necə
dahi siyasətçi olduğunu bütün dünya bilir.
Allah onu xalqımız üçün qorusun!
Beləcə, telefon bağlantısı bitdi.
Özümü çox şanslı sayırdım. Xoşbəxt
hisslər yaşayırdım.

riant da nəzərdən keçirilib: əgər
planetin bütün buzları əriyərsə,
dünya necə görkəm alar? Yer
planetində buzun ümumi həcmi
26 milyon kubmetrdir. Bu,
Yer kürəsindəki suyun 2 faizi
deməkdir. Əsas kütlə Antarktida
və Qrenlandiyada cəmləşib.
Əgər bütün buzlar əriyərsə (elm
hələlik bu cür fəlakətin baş verə
biləcəyi variantına baxmır),
o zaman dünya okeanının
səviyyəsi 64 metr qalxmış olar.
Dünyanın vahid ekoloji
sisteminə təsir edən yüksək
temperatur artıq Qrenlandiyanı
belə əritməyə başlayıb. Danimarkanın qütb araşdırmaları
mərkəzinin əməkdaşı Rut Mottramın
verdiyi açıqlamaya görə, Qrenlandiyada
ötən ilin isti iyulunun bir neçə günündə
10 milyard ton buz əriyib. 4-5 gün
içərisində bu qədər buzun əriməsi dünya
alimlərini də qorxuya salıb. Ümumilikdə,
həmin ilin iyulunda 197 milyard ton buz
əriyib. Qütb Araşdırmalar Mərkəzindən
bildirilib ki, bu qədər əriyən buz ilə 80

Alimlərin qənaətinə görə, buzlaqlara daxil olan isti sular Qolfstrim isti
cərəyanı vasitəsilə gəlir. Elm dünyası
qeyd edir ki, bu hal Arktika, Cənubi Kanada və Mərkəzi Amerikada temperaturu yüksəldəcək, Avropanın şimal-qərb
hissəsində isə əksinə, havalar soyuyacaq.
Buzlaqlar təkcə Arktikada yox,
Antarktidada da sürətlə ərimə təhlükəsi
ilə üz-üzədir. Tədqiqatçılar Antarktikada buzlaqların sürətlə əriyəcəyini bəyan
edirlər. Qənaətə görə, Antarktikada
buzlaqların əriməsi nəticəsində dəniz
suyunun səviyyəsi 50 santimetr qalxa
bilər. Son tədqiqatlarda göstərilir ki,
1990-cı illərlə müqayisədə Antarktidada
buz itkisi 5 dəfə artıb. Buzlaqların azalması qitənin içərilərinə doğru irəliləyir
və bəzi yerlərdə qalınlığı 100 metrdən
də aşağı düşür.
NASA-nın alimi Helen Seroussinin
fikrincə, yaxın 200-600 ildə orta temperaturun 2 selsiyə kimi qalxması dəhşətli
fəsadlarla nəticələnəcək. Stokholm
Davamlılıq Mərkəzinin professoru Uil
Steffen isə Yer kürəsinin dağıdıcı iqlim

sayılırdı. Moskvada, bu, xüsuslə çətin
idi. Üstəlik, böyük müğənni özü Moskva Dövlət Universitetində təhsil alan
əlaçı tələbələri – bizi konsertinə dəvət
etmişdi. Tələbə üçün bundan yaxşı nə
ola bilərdi ki?!
Vaxt-vədə yetişdi. Müslüm Maqomayevin həmin gün möhtəşəm bir konserti
oldu. Böyük müğənni konsert zamanı
populyar mahnısını yanaşı, kinolara yazılmış bir neçə mahnısını da səsləndirdi.
Sonda Azərbaycan haqqında məşhur
“Azərbaycan!” mahnısını böyük şövqlə
ifa etdi...

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

dəyişikliyinə nəzarət etməyin mümkün olmadığı kəskin nöqtəyə çatdığını
söyləyib. Mütəxəssislərin fikrincə, bu,
Arktikada buzlaqların azalması və Amazon meşələrinin qırılması kimi “domino
effekti” yarada bilər.
Qütblərlə yanaşı, materikin dağ
silsilələrində qar örtüyünün, daimi
buzlaqların əriməsi də təhlükəli həddə
çatıb. Bu proses də ardıcıl tədqiq
olunur, müvafiq ölkələrin alimləri və
mütəxəssisləri qabaqlayıcı tədbirlər
axtarışındadırlar.

Çağdaş sivilizasiyanın
həyəcan təbili
Buzlaqların əriməsi insanların
təbiətə vurduğu yaraların
əks-sədası deyilmi?

Baş redaktorun müavini də çox
məmnun idi.
– Necə söhbət etmisən, elə də yaz,
yazını birinci səhifədən açarıq, – dedi.
Ertəsi günü “Xalq qəzeti”ndə
Azərbaycanın Moskavadakı səfirliyində
səsvermənin təşkili, Müslüm Maqomayevin səsvermə zamanı qəzetimizə eksklüziv müsahibə verməsi ilə bağlı məqaləm
dərc olundu.
Yeri gəlmişkən, mən Moskvada
Müslüm Maqomayevi canlı olaraq
dinləmişəm. 1977-ci ildə M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin üçüncü
kursunda oxuyurdum. Bir dəfə bir neçə
bakılı tələbə ilə məni də Azərbaycanın
Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyinə
çağırmışdılar. Nümayəndəliyin rəhbəri
Cəmaləddin Maqomayev (böyük
müğənninin doğma əmisidir) bizə
Müslüm Maqomayevin “Rusiya” konsert
zalında keçiriləcək solo konsertinə bir
neçə bilet verərək dedi:
– Bunları Müslüm özü MDU-nun
azərbaycanlı tələbələr üçün ayırıb.
Gedib, baxarsınız!
Əlbəttə, bu, olduqca xoş bir sürpriz
idi! O dönəmdə Müslüm Maqomayevin
konsertinə düşmək fantastik bir uğur

Elm adamları dünyada
buzlaqların əriməsinin, təxmini
olaraq, 5 min illik bir müddəti
əhatə edəcəyini hesab edirlər,
ancaq təbii nizamda yarana
biləcək hər hansı bir dalğalanma, ya da təxribat bu müddəti
daha da qısalda bilər. Ərimə
təbii axarında belə davam etsə
5 min il sonra şəhərlərin bir
çoxu su altında qalacaq. “National Geographic” jurnalına
görə, bütün buzlaqlar əridikdə
dəniz səviyyəsi 65 metr yüksələcək.
Bəs bütün dünya miqyasında necə
dəyişikliklər olacaq? Şimali Amerikada
Nyu-York da daxil, şərq istiqamətində
bir çox şəhər sular altında qalacaq.
Şimali Amerika, Cənubi Amerikada,
Amazon hövzəsi dənizlə birləşəcək.
Şirin su və bölgənin həyat mənbəyi olan
Amazon çayı yox olanda nələr olacağını
təxmin etmək belə qorxuducudur. Buenos-Ayres şəhəri, Uruqvay və Paraqvay
ölkələri sular altında qalacaq.
Avropa qitəsində Bakı, Venesiya,
Amsterdam, Kopenhagen kimi şəhərlər
sular altında qalacaq. London, İstanbul
və Barselona isə böyük risk altında olacaq. Afrikanın şimal hissələrində bəzi
bölgələr sular altında qalıb yox olacaq.
Asiyada isə Çinin qərbi sular altında qalaraq yox olacaq. Hindistan, Banqladeş
və Pakistan sahilləri sular altında qalacaq. Fars körfəzində dəniz Bağdad ilə
eyni səviyyəyə gələcək. Xəzər dənizinin
səviyyəsi yüksələcək və R
 usiyada dəniz
iç təbəqələrə girəcək.
Qlobal təhlükəyə qarşı daim
həssaslıq göstərən Azərbaycanda

da buzlaqların əriməsi ictimaiyyət
və dövlət səviyyəsində daim diqqət
mərkəzindədir. Prezident İlham Əliyev
2008-ci ildə imzaladığı sərəncamda
Bazardüzü, Tufandağ, Şahdağ ekosisteminin kompleks hidrometeoroloji
və ekoloji tədqiqi ilə bağlı tədbirlərin
görülməsi qərara alınıb. Bundan sonra
Tufandağ buzlağına ekspedisiyalar
təşkil olunmağa başlanılıb.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya
Departamentinin mütəxəssislərinin
iştirakı ilə Tufandağ buzlağına ekspedisiya nəticəsində məlum olub ki, 3755
metr yüksəklikdə buzlaq sahəsində həm
azalma, həm də ərimə prosesi daha da
sürətlənib, buzlaq üzərində olan çatların
sayı və ölçüsü artıb. Bundan əlavə, buzlaq dilinin hər keçən il geriyə çəkildiyi,
buzlaq dilindən çıxan Mahmuddərə çayında suyun səviyyəsinin və sərfinin çoxaldığı müəyyənləşib. Bu da buzlaqda
gedən ərimə prosesinin intensivliyindən
xəbər verir. Buzlağın parametrləri,
koordinatı GPS və lazer məsafəölçəni
ilə təyin edilib.
Son 10 ildə respublikanın daxili
və transsərhəd çaylarında səviyyənin
azalma tendensiyası müşahidə olunur.
Bununla bağlı Milli Hidrometeorologiya Departamentinin baş hidroloqu
Asif Verdiyev bildirib ki, avqust
ayında aparılan tədqiqatlar nəticəsində
müəyyən olunub ki, buzlaqların sahəsi
2,4 kvadratkilometr təşkil edib. Bununla
yanaşı, buzlaq üzərində olan çatların
sayının və ölçüsünun artması müəyyən
olunub. Bu da iqlim dəyişmələrinin əsas
indikatorlarından biri olan buzlaqlarda
gedən ərimə prosesinin intensivliyinin
daha da sürətlənməsindən xəbər verir.
Asif Verdiyev qeyd edib ki, buzlaqların
azalması su ehtiyatlarımızı da aşağı
salır.
Azərbaycanın ərazisində dağ
buzlaqları Bazardüzü, Tufandağ,
Şahdağ, Yatıxdərə və Arazdərə dağlarının ərazisində yerləşir. Qusarçayın

hövzəsinin buzlaqları haqqında ilk
məlumatlar 1890-cı ilə təsadüf edir. O
zaman ölkəmizdəki 8 buzlağın ümumi
sahəsi 4,9 kvadratkilometr müəyyən
edilmişdi.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Həsən Əliyev adına
Coğrafiya İnstitutunun elmi işlər üzrə
direktor müavini Məhərrəm Həsənov
isə bildirib ki, hələ 1945-ci ildə dağ
zirvələrində ölçü işləri aparılarkən
buzlaqların sahəsinin 6,8 kvadratkilometr olduğu təsdiqlənib. İndi Qafqazda
bir ildə buzlaqların sahəsi 0,44 faiz
azalır. Azərbaycanda buzlaqlar daha çox
əriyərsə, bunun ciddi fəsadları ortaya
çıxacaq. 1945-2018-ci illər arasında
Azərbaycandakı buzlaqların orta hesabla üçdə iki hissəsi əriyib.
Alimlər xəbərdarlıq edirlər ki,
gələcəkdə ölkəmizdə su qıtlığı ilə
üzləşməmək üçün müvafiq tədbirlər
görülməlidir. Buzlaqların sahəsinin
azalması ilə yanaşı, həm də son illərdə
iqlim dəyişmələrinin təsiri nəticəsində
respublikanın su ehtiyatlarının qidalanmasında xüsusi rol oynayan Böyük
və Kiçik Qafqazın dağlıq ərazilərində
qar örtüyünün sahəsinin azalması və
qarın aşağı sərhədinin yüksəkliyə doğru
qalxması müşahidə olunmaqdadır.
İllər boyu insanların təbiətdə apardığı təxribatın artıq geri dönüşü yoxdur.
İnsanlıq və canlı aləm, ümumiyyətlə,
Dünya artıq ciddi təhlükə altındadır.
Bu məsələ ilə əlaqədar bir çox fantastik elmi kitablar yazılıb və qiyamət
ssenarili filmlər də çəkilib. Bu gün bu
məsələ haqqında həyəcanla danışmağımızın, daha çox düşünməyimizin
səbəbi isə qlobal istiləşmənin təsirinin
daha da artmasıdır. Yeni “Nuh tufanı”
gözlənilirmi? Yoxsa, İlahi nizam öz
sözünü deyəçək. Hər halda İnsanlıq
özündən asılı olan hər şeyi etməlidir ki,
Təbiətin qəzəbindən xilas olsun.

R.TAHİR,
“Xalq qəzeti”

