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Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev 20 Yanvar şəhidlərinin 

əziz xatirəsini yad edib 

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva yanvarın 20-də – 
Ümumxalq Hüzn Günündə Şəhidlər xiyabanında  20 Yanvar 
şəhidlərinin xatirəsini yad ediblər. 

Qara Yanvar hadisələrindən 
29 il keçir. 1990-cı il yanvarın 20-si 
Azərbaycanın müasir tarixinə ən faciəli 
günlərdən biri, eyni zamanda, xalqı-
mızın qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil 
olub, milli müstəqillik, azadlıq uğrunda 
mübarizəsinin və yenilməz iradəsinin 
rəmzinə çevrilib. Təpədən-dırnağadək 
silahlanmış keçmiş sovet ordusunun 
cəza tədbirlərinə məruz qalan xalqımız 
azadlıq əzmini itirməmiş, əksinə, haqq 
səsini daha ucadan bəyan etmişdi. 
Düz 29 il əvvəl doğma yurdunun, 
xalqının azadlığını, şərəf və ləyaqətini 
hər şeydən uca tutan vətənpərvər 
Azərbaycan övladları həmin müdhiş 
gecədə canlarından keçərək şəhidlik 
zirvəsinə ucaldılar. Sovet qoşunlarının 
Azərbaycanda törətdiyi qanlı qırğın-
dan uzun illər keçməsinə baxmayaraq, 
xalqımız o dəhşətli günlərin ağrı-acısını 
unutmur, öz vətəndaşlarına divan tutan 
sovet imperiyasının ovaxtkı rəhbərlərinə 
və onların Azərbaycandakı nökərlərinə 
dərin nifrətini bildirir.

Keçmiş SSRİ rəhbərliyinin 
Azərbaycana qarşı qərəzli, ermənipərəst 

siyasətinə, əzəli torpaqlarımıza iddia 
edən təcavüzkar Ermənistanı açıq-aş-
kar dəstəklənməsinə və respublikanın 
ozamankı rəhbərliyinin xəyanətkar 
mövqeyinə etiraz əlaməti olaraq ayağa 
qalxmış geniş xalq kütlələrinə qarşı 
sovet ordusunun iri hərbi birləşmələrinin 
yeridilməsi Azərbaycanda, xüsusilə 
Bakıda misli görünməmiş faciəyə gətirib 
çıxardı, böyük itkilərlə, günahsız insan-
ların ölümü ilə nəticələndi. Buna baxma-
yaraq, Azərbaycanın ovaxtkı səriştəsiz, 
kölə psixologiyalı rəhbərlərinin yenə 
də xalqla bir olmağa cəsarəti çatmadı 
və onlar sovet rəhbərliyinin ətəyindən 
yapışmaqda davam etdilər.

Onlardan fərqli olaraq, həmin vaxt 
Moskvada yaşayan xalqımızın dahi oğlu 
Heydər Əliyev həyatını təhlükədə qoya-
raq, faciənin ertəsi günü Azərbaycanın 
daimi nümayəndəliyinə gələrək, Qanlı 
Yanvar qırğınını törədənləri pisləyən 
kəskin bəyanatla çıxış etdi, xalqımızın 
başına gətirilən müsibəti dünyaya çat-
dırdı. Bununla da Ulu Öndər cəsarətini, 
mərdliyini, xalqının sədaqətli oğlu oldu-
ğunu bir daha sübut etdi.

Əslində, ermənilərin fitvası ilə 
törədilmiş bu cinayət Azərbaycan 
xalqının iradəsini qıra, azadlıq eşqini 
söndürə bilmədi. Xalqımız qanı ba-
hasına da olsa istəyinə - azadlıq və 
müstəqilliyinə qovuşdu və bu nailiyyəti 
heç vaxt əlindən verməyəcək.

Keçmiş sovet hərb maşınının 
Azərbaycanda törətdiyi qanlı qır-
ğın mahiyyətinə görə dövlətin öz 
vətəndaşlarına qarşı tarixdə misli 
görünməmiş təcavüzü, qətliamı idi. 
Keçmiş SSRİ və Azərbaycan SSR kons-
titusiyalarının kobudcasına pozulması, 
ayaqlar altına atılması idi. Həmin gün 
keçmiş SSRİ dövləti dinc əhalinin üstünə 
qoşun yeritməklə BMT Nizamnaməsinə, 
beynəlxalq hüquq normalarına məhəl 
qoymamış, iştirakçısı olduğu Mülki və Si-
yasi Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Pak-
tın bir sıra müddəalarını cinayətkarcasına 
pozmuşdu.

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə 
yenidən qayıdışından sonra, 1994-cü 
ildə 20 Yanvar hadisələrinə siyasi-hüqu-
qi qiymət verildi və cinayəti törədənlərin 
adları ictimaiyyətə çatdırıldı. 20 Yanvar 
Ümumxalq Hüzn Günü elan edildi.

(ardı 2-ci səhifədə)

Azərbaycan Prezidenti  
İlham Əliyevin İsveçrəyə işgüzar səfəri

Davosda Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti ilə görüş

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
Dünya İqtisadi Forumunun illik toplantısında iştirak etmək 
üçün İsveçrə Konfederasiyasına işgüzar səfəri başlayıb.

Dövlətimizin başçısı yanvarın 21-də 
Davosda Dünya İqtisadi Forumunun 
prezidenti Borge Brende ilə görüşüb.

Görüşdə Azərbaycan hökuməti və 
Dünya İqtisadi Forumunun Dördüncü 
Sənaye İnqilabı Mərkəzi arasında ilk 
dəfə olaraq əməkdaşlığın təməli qoyul-

du. Bu məqsədlə Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyev və Dünya İqtisadi 
Forumunun prezidenti Borge Brende 
arasında əməkdaşlıq sazişinin təntənəli 
mübadiləsi həyata keçirildi. 

Söhbət zamanı Dünya İqtisadi 
Forumunun prezidenti Borge Brende 
Prezident İlham Əliyevi yenidən Davos-
da görməkdən məmnunluğunu bildirdi 
və dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə 
Azərbaycanın dördüncü sənaye inqila-
bına doğru qətiyyətli addımlar atdığını 
qeyd etdi. Borge Brende son iyirmi ildə 
Bakının sürətlə tanınmaz dərəcədə 
dəyişdiyini vurğuladı. 

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan 
Hökuməti və Dünya İqtisadi Forumu-
nun Dördüncü Sənaye İnqilabı Mərkəzi 

arasında əməkdaşlıq sazişinin vacib-
liyini qeyd edərək dedi ki, bu sənəd 
bizim tərəfdaşlıq ruhumuzu və qarşılıqlı 
səylərimizi davam etdirməkdə istəkli ol-
duğumuzu nümayiş etdirir. Dövlətimizin 
başçısı bildirdi ki, Azərbaycan dördüncü 
sənaye inqilabının hədəflərinin həyata 

keçirilməsində çox fəal iştirak edəcək. 
Keçən il Azərbaycanda qeyri-neft sekto-
runda sənaye istehsalının 9,1 faiz artdı-
ğını vurğulayan Prezident İlham Əliyev 
əminliklə bildirdi ki, biz bu vacib layihədə 
yaxşı tərəfdaşlar olacağıq. 

Prezident İlham Əliyev növbəti 
dəfə Dünya İqtisadi Forumunda iştira-
kından və forumla Azərbaycan ara-
sında əməkdaşlıq əlaqələrinin yüksək 
səviyyədə olmasından məmnunluğunu 
ifadə etdi. Forumun dünyada gedən 
transformasiya prosesinin yeni 
təmayülləri və çağırışların müzakirəsi 
baxımından əhəmiyyətini vurğulayan 
dövlətimizin başçısı Azərbaycanın öz in-
kişaf strategiyasını yenilənən beynəlxalq 
və regional təmayüllər nəzərə alınmaqla 

qurduğunu bildirdi. 
Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə 

aparılan islahatlar, inkişaf prosesləri 
barədə məlumat verdi, böyük nəqliyyat 
və infrastruktur layihələrinin, o cümlədən 
Şərq-Qərb, Şimal-Cənub nəqliyyat 
dəhlizləri ilə bağlı layihələrin, ener-
ji layihələrinin reallaşdırılmasının 
həm ölkəmiz, həm də region üçün 
əhəmiyyətini qeyd etdi. Dövlətimizin 
başçısı Azərbaycanda biznes mühitinin 
daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində 

aparılan islahatlar barədə məlumat 
verdi. 

Borge Brende Azərbaycan ilə 
Dünya İqtisadi Forumu arasında 
əməkdaşlıqdan və ölkəmizin bölgədə 
oynadığı roldan məmnunluğunu 
ifadə etdi. Bildirdi ki, Azərbaycanın 
qonşu və region dövlətləri ilə iqtisadi 
əməkdaşlığının və ölkəmizin güclənən 
iqtisadiyyatının bölgə ölkələrinin inkişa-
fında əhəmiyyətli rolu var. Dünya İqtisa-
di Forumu bu rolu qiymətləndirir.

Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq do-
ğuran məsələlər barədə fikir mübadiləsi 
aparıldı. 

AZƏRTAC
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Azərbaycan xalqı hər il 20 Yanvar 

faciəsi qurbanlarının xatirəsini dərin 
ehtiramla yad edir. 

Azərbaycanın azadlığı uğrunda 
canından keçən şəhidlərin xatirəsi daim 
əziz tutulduğu kimi, onların ailə üzvləri, 
əzizləri də hər zaman dövlət qayğısı ilə 
əhatə olunublar. Eləcə də 20 Yanvar 
hadisələrində sağlamlığını itirən əlillərin 
sosial müdafiəsi, pensiya təminatı 

hər zaman dövlətimizin başçısının 
diqqətindədir. 20 Yanvar şəhidlərinin ailə 
üzvləri və əlillərin sosial müdafiəsinin 
təmin olunması istiqamətində 
mütəmadi tədbirlər həyata keçirilib. 
Şəhid ailələrinin pensiya təminatı, 
mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, 
yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə 
bağlı mükəmməl qanunvericilik baza-
sı yaradılıb. Dövlətimizin başçısı bu 
istiqamətdə sərəncam və fərmanlar 
verib. Bundan başqa, əlillərin reabilita-

siyası üçün respublikada yeni sağlamlıq 
mərkəzləri inşa olunub. Şəhid ailələrinin, 
əlillərin sosial təminatı ildən-ilə daha da 
möhkəmləndirilir. 

* * *
Yanvarın 20-də Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyeva Qanlı 
Yanvar faciəsində həlak olanların əziz 
xatirəsini yad etmək üçün Şəhidlər xiya-
banına gəldilər.

Dövlətimizin başçısı “Əbədi məşəl” 
abidəsinin önünə əklil qoydu.

Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə 
nümunəvi hərbi orkestrinin ifasında 
Azərbaycan Respublikasının dövlət 
himni səsləndi.

* * *
Dövlət və hökumət rəsmiləri, res-

publikamızdakı dini icmaların başçıları, 
xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri, 
beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri 
də şəhidlərin əziz xatirəsini yad etdilər.

* * *
Şəhidlər xiyabanının ziyarət olun-

ması mərasimində Baş nazir Novruz 
Məmmədov, Milli Məclisin sədri Oqtay 
Əsədov və Prezident Administrasiya-
sının rəhbəri Ramiz Mehdiyev iştirak 
ediblər.

AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev 20 Yanvar şəhidlərinin 

əziz xatirəsini yad edib 

Meksika Birləşmiş Ştatlarının 
Prezidenti zati-aliləri cənab 

Andres Manuel Lopes Obradora
Hörmətli cənab Prezident!
İdalqo ştatında boru kəmərində baş vermiş partlayış 

və yanğın nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı barədə xəbər 
məni olduqca kədərləndirdi.

Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə 
və yaxınlarına, bütün Meksika xalqına öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verir, 
yaralananlara və xəsarət alanlara şəfa diləyirəm. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 yanvar 2019-cu il

H.M.İsmayılovun “Şöhrət” ordeni ilə 
təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan teatr və kino sənətinin inkişafında 
xidmətlərinə görə Hacı Məcid oğlu İsmayılov “Şöhrət” 
ordeni ilə təltif edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Davosda 
Çinin CGTN televiziyasına müsahibə verib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
yanvarın 21-də Davosda Çinin CGTN (China Global Television 
Network) televiziya kanalına müsahibə verib. 

Dövlətimizin başçısı müsahibədə 
Azərbaycanda enerji sektorunun, iqtisa-
diyyatın müxtəlif sahələrinin inkişafına, 
ölkəmizin həyata keçirdiyi qlobal enerji 

və infrastruktur layihələrinə, respublika-
mızın “Bir kəmər-bir yol” layihəsində işti-
rakına, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinə,  Azərbaycan-Çin 

ikitərəfli münasibətlərinə və digər 
məsələlərə toxundu. 

Sonra Prezident İlham Əliyev CGTN 
televiziya kanalının xatirə kitabına ürək 
sözlərini yazdı. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev məhkum 
Mehman Hüseynovun işinin obyektiv və 

ədalətli araşdırılması ilə bağlı tapşırıq verib
 � Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin hüquq-mühafizə 
orqanları ilə iş və hərbi məsələlər 
üzrə köməkçisi Fuad Ələsgərov 
hazırda cəza çəkən Mehman 
Hüseynovun Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevə müraciəti ilə bağlı 
AZƏRTAC-a açıqlama verib. 

Fuad Ələsgərov deyib ki, məhkum 
Mehman Hüseynov 2019-cu il yanva-
rın 20-də Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə müraciət edib. Müraciətdə 
o, barəsində aparılan istintaqın ob-
yektivliyinin təmin edilməsi və ədalətli 
qərar qəbul olunması üçün Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin müdaxilə 
etməsini xahiş edib.

Bundan öncə, 2019-cu il yanvarın 
18-də Mehman Hüseynovun məsələsi 
ilə əlaqədar bir qrup hüquq müdafiəçisi 
də Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə müraciət ünvanlamış-
dır. Hüquq müdafiəçiləri baş vermiş 
insidentlə əlaqədar süni şəkildə ajio-
taj yaradıldığını, yalan məlumatların 
yayıldığını, yanlış ictimai rəy formalaş-
dırmağa cəhdlər edildiyini qeyd etmiş, 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

yüksək humanizm prinsipinə daim sa-
diqliyini xüsusi vurğulayaraq, Mehman 
Hüseynovun barəsində də mərhəmət 
göstərilməsini xahiş etmişlər.

Müraciətlər Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin diqqətinə çatdırılıb və 
cənab Prezident bu müraciətlərə dərhal 
reaksiya verib. Möhtərəm Prezident 
məhkumun gənc olmasını, artıq iki ilə 

yaxın cəza çəkdiyini, ailə vəziyyətini və 
atasının yaşlı olduğunu nəzərə alaraq, 
Mehman Hüseynovun işində humanizm 
prinsipinin önə çəkilməsini, araşdırma-
nın obyektiv və ədalətli olması üçün 
qanunla nəzərdə tutulmuş bütün zəruri 
tədbirlərin görülməsini Azərbaycan Res-
publikasının baş prokuroruna tövsiyə 
edib. Eyni zamanda, cənab Prezident 
hadisənin iştirakçılarını barışığa doğru 
addımlar atmağa dəvət edib. 

Mehman Hüseynovla bağlı əvvəllər 
də humanist yanaşmanın şahidi olmu-
şuq. Belə ki, o, cəza çəkdiyi müddətdə 
ağır xəstəlikdən sonra vəfat etmiş ana-
sının yas mərasimində iştirak etməyə 
buraxılmışdır.  

Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti hər zaman bu cür 
müraciətlərə həssaslıqla yanaşır, öz 
fəaliyyətində daim ədalət və humanizm 
prinsiplərini rəhbər tutur və bütün dövlət 
məmurlarından da eyni yanaşmanı tələb 
edir. Həmin siyasətin təzahürü kimi 
onlarla amnistiya aktlarını, əfv haqqın-
da sərəncamları göstərmək olar. Cəza 
siyasətinin humanistləşdirilməsi ilə bağlı 
cənab Prezidentin son təşəbbüsləri 
minlərlə məhkumun azadlığa çıxmasına 
zəmin yaratmışdır.

Prezident İlham Əliyev Davosda  
“Rossiya 1” televiziya kanalına müsahibə verib

 � Yanvarın 21-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
Davosda “Rossiya 1” televiziya kanalına 
müsahibə verib. 

Dövlətimizin başçısı 
dünyada neftin qiymətinin 
vəziyyəti, beynəlxalq 
münasibətlər və digər 

məsələlərlə bağlı sualları 
cavablandırıb. 

AZƏRTAC

 � Yanvarın 21-də Milli 
Məclisin sədri Oqtay Əsədov 
Səudiyyə Ərəbistanı Şura 
Məclisinin Azərbaycanla 
parlamentlərarası dostluq 
komitəsinin sədri Fayez bin 
Abdulla Əl-Şəhrinin rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti ilə 
görüşüb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki,  Oqtay 
Əsədov Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanı 
ilə əlaqələrin yüksək səviyyədə inkişafında 
maraqlı olduğunu deyib. Sədr qeyd edib ki, 
Azərbaycan ilə Səudiyyə Ərəbistanı ara-
sında münasibətlərin inkişafında Prezident 
İlham Əliyevin bu ölkəyə səfərlərinin böyük 
rolu olub. Bu görüşlər zamanı ölkələrimiz 
arasında 20-yə yaxın sənəd imzalanıb, 
hazırda 11 sənəd imzalanmaq üçün hazır-
lanır. Bütün bu sənədlər münasibətlərimizin 
hüquqi bazasını təşkil edir. 

İqtisadi əlaqələrin inkişafından söz 
açan Milli Məclisin sədri bu sahədə 
əməkdaşlığın daha da dərinləşməsinin 
əhəmiyyətini vurğulayıb. O bildirib 
ki, hazırda Azərbaycanda Səudiyyə 
Ərəbistanının 16 şirkəti fəaliyyət göstərir. 
Azərbaycanda biznes mühitinin çox yaxşı 
səviyyədə olduğunu diqqətə çatdıran 
Oqtay Əsədov indiyədək ölkəmizə 250 

milyard dollar investisiya qoyulduğunu 
deyib. 

Parlamentlərarası əlaqələrin razılıq 
doğurduğunu söyləyən Milli Məclisin sədri 
dostluq qruplarının fəaliyyətini yüksək 
qiymətləndirib. 

Oqtay Əsədov Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsində ölkəmizin ədalətli mövqe-
yini dəstəklədiyinə və işğalçılıq siyasəti 
yürüdən Ermənistanla indiyədək diplo-
matik münasibətlər qurmadığına görə 
Səudiyyə Ərəbistanına təşəkkürünü 
bildirib. 

Dostluq komitəsinin sədri Fayez bin 
Abdulla Əl-Şəhri qeyd edib ki, Səudiyyə 
Ərəbistanı Azərbaycanla bütün sahələrdə 
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün səy 
göstərir. O cümlədən Səudiyyə Ərəbistanı 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqe-
yini BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və 
digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində 
davamlı olaraq dəstəkləyir. 

Görüş qarşılıqlı maraq doğuran 
məsələlərin müzakirəsi ilə davam etdirilib. 

“Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycanla bütün 
sahələrdə əlaqələrin inkişafı üçün səy göstərir”

 � Milli Məclisin beynəlxalq 
münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr 
komitəsinin sədri, Azərbaycanın Avropa 
Şurası Parlament Assambleyasındakı 
daimi nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd 
Seyidov yenidən AŞPA-nın vitse-prezidenti 
seçilib. 

AŞPA-nın qış sessiyasın-
da Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin səlahiyyətləri tam 
şəkildə təsdiqlənib. 

Sessiya müddətində 
nümayəndə heyətimiz öz 
işini həmişəki qaydada həyata 
keçirəcək. Deputatlarımız 

həftə ərzində ölkəmizi maraq-
landıran məsələlərlə məşğul 
olmağa başlayıblar.  

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri

Strasburq

Səməd Seyidov yenidən AŞPA-nın vitse-prezidenti seçilib
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Azərbaycanın inkişafını 
gözü götürməyən qüvvələr, 
xüsusilə ölkəmizə qarşı qərəzli 
olan bəzi beynəlxalq təşkilatlar 
ərazi və əhali baxımından kiçik 
bir dövlətin – Azərbaycanın 
qısa müstəqillik tarixində 
dünya birliyində söz sahibinə 
çevrilməsindən , eyni zaman-
da, beynəlxalq aləmdə ciddi 
aktor kimi çıxış etməsindən 
ciddi təşvişə düşüblər. 
Antiazərbaycan dairələrin 
təsiri altında olan, radikal 
müxalifətin sifarişlərini can-
başla yerinə yetirən Avropa-
dakı “sapı özümüzdən olan 
baltalar” – ölkəmiz əleyhinə 
qara-piar kampaniyasında bəzi 
beynəlxalq qurumlara “dəyərli 
faktlar” verirlər. Adamın belə 
siyasət dəllallarına yazığı gəlir. 
Ona görə yazıq olublar ki, boy-
nubükük vəziyyətə düşüb və 
xalqımızı gözü götürməyənlərin 
əlində siyasi alətə çevriliblər. 
Onlar artıq hamının, hətta doğ-
malarının da gözündə satqın, 
xəyanətkar kimi tanınırlar. 

Son günlərdə “siyasət 
dəllalları” yen mövzu tapıblar. 
Törətdiyi cinayət əməlinə görə 
qanunla cəzalandırılmış Meh-
man Hüseynov adlı məhbus 
guya həbsxanada “aclıq aksi-
yası” keçirirmiş. Bu da xalqının 
və Vətəninin qəsdinə durmuş 
Avropada oturub millətin 
“qayğısına qalan” – Sorosun 
maliyyəsi ilə ölkəmiz əleyhinə 

kampaniya aparan, işlətdikləri 
sözlərlə öz tərbiyələrini, 
əxlaqlarını nümayiş etdirən 
antimilli ünsürlərin əlinə fürsət 
verib. Daim pusquda duraraq 
ölkəmiz əleyhinə kampaniya 
aparan buqələmunlar son 
vaxtlar bir qədər də fəallaşıblar. 
Hətta Mehman Hüseynovu jur-
nalist kimi qələmə verməkdən 
də utanmayıblar. 

Yanvarın 17-də Avropa 
Parlamenti tərəfindən “Meh-
man Hüseynovla bağlı təcili 
qətnamə”nin qəbul olunmasına 
səbəb də məhz belə satqınlar-
dır. Təəccüblüdür ki, Avropa 
Parlamentində keçirilən təcili 
dinləmələrlə bağlı bu təşkilat 
tərəfindən nə Milli Məclisə, 
nə Azərbaycan XİN-ə, nə 
də ölkəmizin Brüsseldəki 
səfirliyinə hər hansı müraciət 
daxil olub. Üstəlik, Avropa 
Parlamentinin qəbul etdiyi 
qətnamə barədə ilk məlumat 
erməni mətbuatında yayım-
lanıb. Bundan sonra Avropa 
Parlamenti ikili standartlar 
mərəzinə tutulduğunu və 
ermənipərəst olduğunu necə 
inkar edə bilər? Şübhəsiz ki, bu 
məsələdə Avropa Parlamenti-
nin ermənipərəst üzvlərinin rolu 
daha böyük olub. 

Əslində, bu qətnamə 
ölkəmiz üçün elə bir ciddi 
əhəmiyyət kəsb etmir. Çünki 
Azərbaycan Avropa Parla-
menti qarşısında hər hansı 

bir öhdəlik götürməyib. Əgər 
Avropa Parlamenti həqiqətən 
də insan hüquq və azadlıqları-
nın həqiqi müdafiəçisi olsaydı, 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
hərbi təcavüzünə, qonşu 
dövlətin ərazisinin 20 faizinin 
işğalına və bu işğal nəticəsində 
on minlərlə günahsız insanın 
vəhşicəsinə qətlə yetirilməsinə, 
ömürlük şikəst edilməsinə, 
ahılların, uşaqların amansız-
casına öldürülməsinə, şəhər 
və kəndlərin, tarixi-mədəni 
abidələrin yerlə-yeksan olun-
masına etiraz səsini ucaldardı. 
Jurnalist olmayan, cəmiyyətdə 
kimsə tərəfindən tanınma-
yan bir adamın məsələsini 
müzakirəyə çıxarmaq və bu 
barədə qətnamə qəbul etmək 
Avropa Parlamentinin necə 
cılız və sifarişlə işləyən təşkilat 
olmasından xəbər verir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, Avro-
pa Parlamentinin qəbul etdiyi 
qətnamənin heç bir əhəmiyyəti 
yoxdur və cəmiyyətimiz za-
man-zaman bəzi qüvvələrin 
Azərbaycan əleyhinə belə 
alətlərdən istifadə edilməsinin, 
ikili standartlardan əl 
çəkilmədiyinin şahidi olub. 
Ölkəmizə qarşı bəzi qərəzli 
qurumlar, sürətli inkişafımızı, 
dünya birliyinə inteqrasiyamızı 
gözü götürməyənlər belə cılız 
məsələlərdən alət kimi istifadə 
edərək M.Hüseynov kimilərinin 
taleyi üzərində öz məkrli plan-
larını reallaşdırmağa çalışırlar.

Bütün fəaliyyətlərini sosial 
şəbəkələrə “köçürən”, bunu 
özlərinə əsas peşə seçən 
və saxta profillər vasitəsilə 
ictimai rəyi çaşdırmağa 
çalışan satqınlara elə gəlir 
ki, Avropa Parlamenti kimi 
qərəzli təşkilatların, siyasi 
riyakarların qəbul etdikləri belə 
qətnamələrlə cəmiyyətdə baş 
verə biləcək ən adi hadisəni 
faciə səviyyəsinə qaldıra 
və hakimiyyəti ictimai qınaq 
hədəfinə çevirə biləcəklər. 
Ancaq yanılırlar. Çünki onların 
jurnalist kimi qələmə verdikləri 
Mehman Hüseynovun “ac-
lıq etməsi”, “vəziyyətinin 
getdikcə ağırlaşması”, “huşu-
nu tez-tez itirməsi” və digər 
uydurmaları yalnız özlərini 
və “fakt” ötürdükləri böhtançı 
qurumları ifşa edir. Antimilli 
qrupların və onların xaricdəki 
havadarlarının bu uydurmadan 
Azərbaycanın əleyhinə növbəti 
kampaniyanı başlamaq üçün 
fürsət kimi istifadə etməsi 
hər kəsə bəllidir. Onların, 
“M.Hüseynov quru aclıq keçirir, 
səhhəti kritik durumdadır” – 
deyərək vay-şivən salmalarının 
da heç bir əsası yoxdur. Bunu 
M. Hüseynovun özü də təsdiq 
etdi. Onun hüquq müdafiəçiləri 
ilə çəkdirdiyi şəkillər, kütləvi 
informasiya vasitələrinə ünvan-
ladığı məktub, vəkili ilə görüşü, 
ailə üzvləri ilə telefonla danış-
dığı həm radikal müxalifətin, 
həm də Avropa Parlamenti kimi 
oyuncaq qurumun iç üzünü 
açır. 

Qeyd etdiyimiz kimi, 
Mehman Hüseynovu mətbuata 
bağlayan yeganə səbəb 
qardaşı Emin Hüseynovun 
Reportyorların Azadlığı və 
Təhlükəsizliyi İnstitutu adlı 
qondarma qurum yaratmasıdır. 
Məlumdur ki, Emin Hüseynov 

da üzüdönüklüyünü ört-basdır 
edə bilmədi və gizli yolla başqa 
ölkəyə – ağalarının yanına qa-
çırıldı. O, bu “qəhrəmanlığını” 
qardaşına da ötürmək istədi 
və Mehman Hüseynovun da 
mühacir kimi xaricə çıxması 
üçün cilddən-cildə girdi. Hər 
cür yalan və böhtana əl atdı, 
ancaq həmin böhtanların 
heç biri öz təsdiqini tapmadı. 
Axırda M.Hüseynovun, guya 
“blogger” olduğu və hakimiyyəti 
tənqid etdiyinə görə təzyiqlərlə 
üzləşdiyi barədə yalan 
məlumatlar yaydı. 

Təəssüf edirik ki, Avropa 
Parlamentinin məsulları bu 
qətnaməni qəbul edərkən 
Mehman Hüseynovun satqın 
qardaşı Emin Hüseynovun 
qətnamə üzrə səsvermədən az 
öncə qurumun üzvlərinə təlaş 
içində ünvanladığı elektron 
məktubunu istinad mənbəyi 
kimi qəbul ediblər. 

Əslində, cinayət törədərək 
haqlı cəzasını almış bir 
şəxslə bağlı yalan məlumatlar 
əsasında qətnamə qəbul 
etmək, bu hadisəni beynəlxalq 
əhəmiyyətli məsələyə çevirmək 
Avropa Parlamentinin siyasi 
riyakarlığından xəbər verir. 

“Sapı özümüzdən olan bal-
talar” və onların xaricdəki ha-
vadarları, eləcə də Avropa Par-
lamenti kimi qərəzli, böhtançı 
beynəlxalq təşkilatlar unut-
mamalıdırlar ki, Azərbaycan 
dövlətini təzyiq və qarayaxma 
kampaniyası vasitəsilə güzəştə 
məcbur etmək mümkün deyil. 
Belə riyakar fəaliyyət Avropa 
Parlamentinin imicinə ağır 
zərbə vurur.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Kərimli artıq neçənci 
ildir ki, kənd toylarının məlum 
“qəhrəmanları” kimi camaat ara-
sında şuluqluq salır. Kənddəkilər 
heç olmazsa, belə şuluqluqları 
toyda salırlar. Əli Kərimli isə 
hüzn günlərində salınan şu-
luqluqların qəhrəmanıdır. Bu 
adam 2016-cı və 2018-ci illərin 
yanvarında törətdiyi hoqqaları bu il də 
təkrar etdi.

Söhbət ondan gedir ki, bu adam 
hər il 20 Yanvar – anım günündən əvvəl 
mitinq təşkil edir və mitinqin tribunasın-
dan camaatı Şəhidlər xiyabanına dəvət 
edərək abidənin önündən hamının 
birlikdə keçməsini tapşırır. Çünki 
gündən-günə azalan elektoratının yaxın 
illərdə barmaqla sayılacağını yaxşı bilir.

Əli Kərimliyə xatırlatmaq istəyirəm. 
Əvvəla, mən 20 Yanvar şəhidlərinin 
xatirəsini anmaq üçün Şəhidlər 
xiyabanına əvvəllər Yeni Azərbaycan 
 Partiyası Səbail, sonra isə Nəsimi 
rayon təşkilatlarının nümayəndələri 

ilə getmişəm. Heç vaxt qrupumuz 
oradan tam heyətlə birlikdə keçə 
bilməyib. Asayişi qoruyan, izdihamın 
hərəkətini nizamlayan məsul şəxslər 
həmişə bizim qrupun da bir neçə yerə 
bölünməsini istəyiblər. İkinci, biz “Xalq 
qəzeti” kollektivi olaraq şəhidlər xiya-
banına hər il 35-40, ən çox olanda 50 
nəfərlə gedirik. Bizim 35 nəfərlik qru-
pumuz da abidənin önündən birlikdə 
keçə bilmir. Çünki orada hərəkət 
nizamlanmalıdır və bu nizamlanmanı 
hamı anlayışla qarşılayır. 

Amma Əli Kərimli həmin addımı 
sakitliklə, səmimiyyətlə, şəhidlərin 
xatirəsinə ehtiram kimi qəbul edə bilmir. 
Ona sakitlik yox, şuluqluq lazımdır ki, 

“Azadlıq” radiosunun, “Amerikanın 
səsi”nin mikrofonu qarşısına keçərək, 
“Gördünüzmü, hakimiyyət bizdən 
çəkinir və dəstəmizin pozulmasını tələb 
etdi” – deyə bəyanat vermək imkanı 
olsun.

Azərbaycanda ağ nə varsa, hamı-
sını qara görən xarici radiolar yenə də 

əsnəyə-əsnəyə bildirdi ki, guya yanva-
rın 20-də Ümumxalq hüzn Günündə 
Şəhidlər xiyabanın ziyarət zamanı Milli 
Şuranın tərəfdarları ilə polis arasında 
insident baş verib: “Hadisənin şahidləri 
“Amerikanın səsi”nə bildirib ki, polis 
Bakıda Parlament prospektinin başlan-
ğıcında toplaşmış Milli Şuranın minlərlə 
(Əli Kərimli 500 demişdi) tərəfdarını iki 
saatadək gözlətdikdən sonra toplum 
halında Şəhidlər xiyabanı istiqamətinə 
buraxmayıb. İnsident bundan sonra baş 
verib”.

Əli Kərimlinin özü isə həmin radioya 
müsahibəsində deyib ki, Milli  Şuranın 
rəhbərliyini 150 nəfərlik qrupla xiyabana 

doğru buraxdılar. Sonra bizim oldu-
ğumuz qrupu yenə böldüllər və 15-20 
adamla şəhidlərimizi ziyarət etmək üçün 
icazə verdilər.

İndi otuz ilin paslanmış müxalifət 
liderinə demək istəyirəm ki, şəhidlərin 
məzarını ziyarət etmək üçün nazirlər, 
deputatlar, akademiklər, görkəmli 

ziyalılar, elm-incəsənət xadimləri, dövlət 
məmurları da qruplara bölünüb nizamla 
keçirlər. Bəs o müqəddəs məkanda 
sən niyə hoqqa çıxardasan? Ya ümumi 
qaydalara əməl edə bilməlisən, ya 
da, özünü apara bilmirsənsə, camaat 
arasına çıxma.

Sonda xatırladım ki, Əli Kərimlinin 
2018-ci ilin 20 Yanvarındakı özünürek-
lam addımları da indiki kimi ikrah yarat-
mışdı. 2016-cı ildə isə belə addımlarıyla 
sadəcə gülünc vəziyyətə düşmüşdülər.  

İ.MƏMMƏDCANLI, 
“Xalq qəzeti”

Mehman Hüseynov 
Prezident İlham Əliyevə 

müraciət ünvanlayıb

“Hörmətli cənab Prezident!
Mən – Mehman Hüseynov 2 ilə yaxındır 

cəza çəkirəm. Bu müddət ərzində cəzaçəkmə 
müəssisəsinin əməkdaşları ilə aramda hər 
hansı xoşagəlməz hadisə olmayıb. Həmişə 
çalışmışam rejimə əməl edim. Lakin keçən 
il 26 dekabrda cəza çəkdiyim müəssisədə 
insident baş verdi və bu hadisəyə görə mən 
günahlandırılmışam. Hadisə barədə geniş 
yazıb vaxtınızı almaq istəməzdim. Sadəcə, 
onu demək istəyirəm ki, baş vermiş hadisədə 
mənim günahım yoxdur. Mən həbsxana 
əməkdaşını vurmamışam.

2 mart tarixində mənim cəzamın 
 vaxtı bitir. Mən bu tarixi çox gözləmişəm. 

Təzədən məhkum olunmaq, yeni cəza almaq 
istəmirəm. Mən əvvəllər də dediyim kimi 
kiminsə hərəkətinə görə məsuliyyət daşımı-
ram. Amma kiminsə mənim vəziyyətimdən 
özü üçün istifadə etməsini də istəmirəm. 
Məni yalnız bir şey maraqlandırır. Azadlığa 
çıxmaq. Mənə yeni cəza verilsə, bu, tək qal-
mış 70 yaşlı atam üçün də böyük zərbə ola-
caq. Onun üçün məni bu vəziyyətdə görmək, 
tez-tez gəlib mənə baş çəkmək çox çətindir.

Sizdən xahiş edirəm araşdırmanın düz-
gün aparılmasına göstəriş verəsiniz. Sizin 
müdaxiləniz olsa, əminəm ki, mənim işim 
üzrə qərar ədalətli olacaq”.

 � Həbsdə olan blogger Mehman Hüseynov 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə 
müraciət ünvanlayıb. “Report”un xəbərinə görə, 
yanvarın 20-də imzalanmış müraciətdə deyilir:

 � Bir el məsəlində oxumuşdum ki, insanın 
xəstəliklərini müalicə etmək mümkün olsa da, xasiyyətini 
dəyişmək çətindir. AXCP sədri Əli Kərimli 20 Yanvar 
şəhidlərinin xatirəsini anmaq üçün təşkil edilən ümumxalq 
tədbirində çıxartdığı oyunlarla sübut etdi ki, bu el məsəli 
tamamilə doğrudur. 

Əli Kərimli və ətrafındakılar ümumxalq hüzn 
günündə şəhidlərin ruhuna hörmətsizlik göstərdilər

Hüquq müdafiəçiləri Mehman Hüseynova 
görə Prezidentdən xahiş ediblər 

 � Azərbaycanda bir qrup hüquq müdafiəçisi həbsdə olan blogger Mehman 
Hüseynovla bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb.

Müraciətdə deyilir: “Azərbaycan Respublika-
sının Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin 
14 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində cəza çəkən 
məhkum bloger Mehman Hüseynovla bağlı 16 
dekabr 2018-ci il tarixində baş vermiş insident 
ətrafında süni şəkildə ajiotaj yaradılmasına cəhdlər 
davam etməkdədir. KİV və sosial şəbəkələrdə ya-
lan məlumatlar yayılır, yanlış ictimai rəyin formalaş-
masına cəhd edilir. 

Mehman Hüseynov Bakı İstintaq 
Təcridxanasına köçürüldükdən sonra onun 
vəziyyəti ilə tanış olmaq məqsədilə biz – ölkənin 
bir qrup insan hüquqları müdafiəçiləri Mehman 
Hüsenova baş çəkdik, onun saxlanma şəraiti ilə 
tanış olduq, özü ilə söhbət etdik və müəyyən etdik 
ki, Mehman Hüseynovun saxlanma şəraiti, onun-
la rəftarla bağlı heç bir şikayət yoxdur və o, aclıq 
aksiyası keçirmir. Onunla görüş zamanı Mehman 
Hüseynovun yeganə xahişi cəzası başa çatdıqdan 
sonra azadlığa çıxması ilə bağlı olub. 

Bu görüşdən sonra bizim açıqlamalarımız, 
müşahidələrimiz və qənaətlərimizi ictimaiyyətlə 
bölüşməyiniz xeyli dərəcədə yalan məlumatların, 
şayiələrin qarşısını aldı, yerli və beynəlxalq 
ictimaiyyətin obyektiv informasiya almasına imkan 
verdi.

Möhtərəm cənab Prezident! 
Sizin hər zaman yüksək humanizm prinsiplərinə 

sadiqliyiniz və bu istiqamətdə davamlı addımlar 
atmağınızın şahidi olmuşuq. Bütün bunlar bizə 
ümid verir ki, məhkum M. Hüseynovu barəsində 
də bu iradənizi nümayiş etdirəcəksiniz. M. Hü-
seynovun gənc olmasını, bir müddət əvvəl ana-
sının vəfat etməsini, atasının ahıl yaşda olmasını 
nəzərə alaraq biz və bizə qoşulan insan hüquqları 
müdafiəçiləri həmin şəxslə bağlı məsələyə ob-
yektiv baxılması və onun barəsində humanizm 
və mərhəmət nümayiş etdirməyinizi Sizdən xahiş 
edirik. 

Hörmətlə,

Səadət BƏNƏNYARLI,  
Sahib MƏMMƏDOV,  

Rauf ZEYNİ,  
Əliməmməd NURİYEV 

Hazırki müraciətimizə, həmçinin ölkənin 
tanınmış insan hüquqları müdafiəçiləri Novella 
Cəfərova, Çingiz Qənizadə, Səidə Qocamanlı da 
qoşulub”. 

Avropa Parlamenti 
siyasi riyakarlığını 

gizlədə bilmir 
 � Ölkəmizdə həyata keçirilən daxili 

və xarici siyasət, milli maraqlarımızın 
müdafiəsinə və əhalinin rifah halının 
yaxşılaşdırılmasına yönəldilib. 
Respublikamızın region ölkələri, hətta dünya 
gücləri ilə bərabərhüquqlu əməkdaşlığı 
dövlət siyasətinin prioritetini təşkil edir. 

 � Azərbaycana qonşu dövlətlərdən – Gürcüstan və Ermənistandan 
söhbət getdiyi üçün ölkəmlə bağlı məlumat vermək istərdim. 

Bu gün səhər Azərbaycan üzrə 
həmməruzəçi S.Şenakın debatlarda söylədikləri 
ilə bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm. Onun 
dediklərindən məyus olduğumu bildirir və buna 
təəssüf edirəm. Onun, eləcə də bəzilərinin Meh-
man Hüseynov məsələsindən istifadə edərək, 
ölkəmizə qarşı hücum mövqeyi tutması, imicinə 
xələl gətirmək istəmələri təəssüf doğurur. 

Bu fikirləri AŞPA-nın qış sessiya-
sı çərçivəsində Büro və Daimi Komitənin 
fəaliyyətinə dair hesabatla bağlı müzakirələr 

zamanı Azərbaycanın qurumdakı nümayəndə 
heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov bildirib.

O qeyd edib ki, M.Hüseynov Azərbaycan 
Prezidentinə müraciət edərək, onun barəsində 
aparılan istintaqın obyektivliyinin təmin 
edilməsi və ədalətli qərar qəbul olunması 
üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
müdaxilə etməsini xahiş edib. Eləcə də bir 
qrup insan hüquqları müdafiəçisi Azərbaycan 
Prezidentinə eyni müraciəti edib. Bu müraciətlər 
Prezidentə çatdırılıb. 

“Bu gün Prezident həmin müraciətlərə 
dərhal reaksiya verib. Möhtərəm Prezident 
məhkumun gənc olmasını, artıq iki ilə yaxın 
cəza çəkdiyini, ailə vəziyyətini və atasının yaşlı 

olduğunu nəzərə alaraq, Mehman Hüseynovun 
işində humanizm prinsipinin önə çəkilməsini, 
araşdırmanın obyektiv və ədalətli olması 
üçün qanunla nəzərdə tutulmuş bütün zəruri 
tədbirlərin görülməsini Azərbaycan Respubli-
kasının baş prokuroruna tövsiyə edib. Eyni za-
manda, cənab Prezident hadisənin iştirakçılarını 
barışığa doğru addımlar atmağa dəvət edib.

Bu fürsətdən istifadə edib, AŞPA-dakı 
həmkarlarıma, eləcə də Avropa Şurası-
nın bəzi məmurlarına təşəkkür edirəm ki, 

Azərbaycanla kommunikasiya yaradaraq, real 
vəziyyəti aydınlaşdırmağa cəhd göstərdilər. 
Ancaq təəssüf olsun ki, bəziləri məsələnin əsl 
məziyyətini bilmədən emosiyalara üstünlük 
verdilər. Azərbaycana qarşı belə mövqelər 
qəbuledilməzdir. 

İnanıram ki, Azərbaycan və Avropa Şura-
sı arasında əməkdaşlıq gələcəkdə daha da 
məhsuldar olacaq”, - deyə S.Seyidov diqqətə 
çatdırıb. 

Şəhla AĞALAROVA,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Strasburq

Səməd SEYİDOV: Bəzi parlamentarilər 
məsələnin məğzinə varmadan Azərbaycanın 

imicinə xələl gətirmək istəyirlər

Azərbaycanlı deputat: Ermənistandakı 
seçkilər əhalidəki inamsızlıq haqqında 

kifayət qədər aydın siqnal verir
 � Başlanan hər yeni il ilk növbədə, gələcəklə bağlı ümidlər, arzular 

deməkdir. Lakin həm də Avropa Şurasının həyatında vacib olan bir yubiley 
ili başlanıb. Ona görə də biz təşkilatımızın 70 yaşının bayram ediləcəyi bu 
ilə ikiqat ümidlərlə baxırıq. İstədiyimiz  zahirən sadə görünən, amma illərcə 
qarşımızda ağır problem kimi dayanan suallardır. 

Bu fikri AŞPA-nın qış sessiyası çərçivəsində 
Büro və Daimi Komitənin fəaliyyətinə dair 
hesabatla bağlı müzakirələr zamanı qurumdakı 
nümayəndə heyətimizin üzvü Rafael Hüseynov 
bildirib.

“Arzu edirik ki, Avropa Şurasının yaranıb 
fəaliyyət göstərdiyi ilk on illərdə ona xas olmuş 
prinsipiallıq, obyektivlik, ədalətlilik qurumun 
daim əsas iş prinsipi olsun. İkili standartlar 
siyasətinə son qoyulsun. Vahid ailə hesab 
edilən Avropa Şurasında digər üzv dövlətə qarşı 
işğal siyasəti aparan dövlətlər olmasın. Avropa 
Şurası belə hallara dözümlü yanaşmasın, ən 
sərt mövqe göstərsin. Avropa Şurasında təqdim 
olunan inkişaf hesabatları yalnız qazanılmış 
nailiyyətləri göstərməsin, buraxılmış ciddi qüsur-
ları da etiraf etsin, onlardan qurtulmağın yolları-
nı arasın”, - deyə Rafael Hüseynov vurğulayıb. 

O, bildirib ki, Büro və Daimi Komitənin 
fəaliyyətinə dair hesabatda Ermənistandakı 
parlament seçkiləri də nəzərdən keçirilib. Bu 
seçkilərə qiymət vermək, onun nə dərəcədə 
şəffaf, demokratik olduğunu söyləmək istəmir. 
Bu seçkilərdə seçicilərin yarıdan azının iştirak 
etməsi əhalidəki inamsızlıq, sönük fəallıq 
dərəcəsi haqqında kifayət qədər aydın siq-
nal verir. Seçkilərin gedişi və nəticələri ilə 
bağlı sosial şəbəkələrdə elə Ermənistanın öz 
vətəndaşlarının saxtakarlıqlar, müxtəlif əyintilər, 
kütləvi qanunsuzluq halları ilə bağlı faktlara 
əsaslanan çoxsaylı paylaşmaları heç də xoş 
olmayan mənzərə yaradır. Lakin Ermənistanda 
mühüm dəyişikliklər baş verib, illərdən bəri 
ölkədə mövcud olan kriminal rejim devrilib. İndi 
gedən proseslərin nə qədər ziddiyyətli olması-
na baxmayaraq, qonşu ölkənin daxili və xarici 
siyasətində müsbət dəyişikliklər olacağına ümid 
bəsləmək istəyirik.

“Başqa məqama diqqət çəkmək istərdim. 
Burada - Parlament Assambleyasında  
Ermənistanda əvvəllər keçirilmiş seçkilər də, 
ölkədəki demokratik təsisatların vəziyyəti də 

dəfələrlə müzakirə edilib. Xalqın artıq rədd 
etmiş olduğu, Ermənistan dövləti tərəfindən 
cinayətkar elan edilən keçmiş prezidentlər də 
vaxtilə bu mötəbər salonda kürsüyə qalxıblar.

Biz onlarla bağlı kəskin tənqidi fikirlərimizi 
hər dəfə bildirmiş, bununla əlaqədar sənədlər 
hazırlamışıq. Lakin Avropa Şurasının 
Ermənistanda monitorinq aparan məruzəçiləri 
haray salan nöqsanları sanki görməmiş, 
ermənistanlı hüquq müdafiəçilərinin səslərini 
eşitməmiş, hər şeyin təxminən lap yaxşı olma-
sını göstərən məruzələr hazırlamışlar. İnkişaf 
hesabatlarında da hər dəfə seçkilər müsbət 
qiymətləndirilmiş, kriminal rejimin başında 
duran şəxslərin buradakı çıxışları zamanı onlar 
haqqında Avropa Şurası adından müsbət fikirlər 
ifadə edilmişdir. 

Bəs indi necə olsun? Tarixi silib atmaq 
olmur axı! O söylənilmiş, hazırlanmış hesabat-
ların hamısı stenoqrafik şəkildə Avropa Şurası 
arxivində və bizim yaddaşlarımızda qalır. 

İndi Ermənistan özü – onun xalqı da, 
rəsmi rəhbərliyi də keçmiş rejimin cinayətkar 
mahiyyətini açıqca bəyan edir”,  - deyə 
azərbaycanlı deputat qeyd edib. 

R.Hüseynov deyib ki, vaxtilə burada 
Ermənistanla əlaqədar müsbət hesabatlar 
təqdim etmiş, əsl həqiqətləri təhrif etmiş, 
cinayətkar rejimlərlə həmrəylik nümayiş etdirmiş 
şəxslər barədə mövqe ortaya qoyulmalıdır. 
Bu, Avropa Şurasının nüfuzu məsələsidir. 
Səhvləri etiraf etmək də cəsarət nümunəsidir. 
Avropa Şurasında sistemli şəkildə buraxılmış 
bu qəbil son dərəcə köklü nöqsanlar mütləq 
etiraf edilməli, belə əməlləri törədənlərin adları 
çəkilməli, bütün bunları nəyin xatirinə etmiş 
olduqları açıqlanmalıdır. 

Azərbaycanlı deputat diqqətə çatdırıb ki, bu 
qətiyyətli addımı atmaq, hər şeydən öncə, belə 
halların bir daha təkrarlanmaması üçün çox 
vacibdir. 
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DTX-nin ictimai əlaqələr 
şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin şəxsi 
heyəti adından “Əbədi məşəl” abidə 
kompleksinin önünə əklil qoyulub.

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin akt 
zalında davam edən anım tədbiri faciə 
qurbanlarının, Azərbaycanın suverenliyi 
və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından 
keçmiş oğul və qızlarımızın xatirəsinin 
bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə 
başlanıb. Dövlət himni səsləndirilib.

Tədbirin sonunda sənədli film nü-
mayiş olunub.

Qanlı Yanvar hadisələrindən 
29 il keçir. 1990-cı il yanvarın 20-si 
Azərbaycanın müasir tarixinə ən faciəli 
günlərdən biri, eyni zamanda, xalqı-
mızın qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil 
olub, milli müstəqillik, azadlıq uğrunda 
mübarizəsinin və yenilməz iradəsinin 
rəmzinə çevrilib. Təpədən-dırnağadək 
silahlanmış keçmiş sovet ordusunun 
cəza tədbirlərinə məruz qalan xalqımız 
azadlıq əzmini itirməmiş, əksinə, haqq 
səsini daha ucadan bəyan etmişdi. 

Doğma yurdunun, xalqının azadlı-
ğını, şərəf və ləyaqətini hər şeydən uca 
tutan vətənpərvər Azərbaycan övladları 
həmin müdhiş gecədə canlarından 
keçərək şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. 
Sovet qoşunlarının Azərbaycanda 
törətdiyi qanlı qırğından uzun illər 
keçməsinə baxmayaraq, xalqımız o 
dəhşətli günlərin ağrı-acısını unutmur, 
öz vətəndaşlarına divan tutan sovet 
imperiyasının ovaxtkı rəhbərlərinə və 
onların Azərbaycandakı nökərlərinə 
dərin nifrətini bildirir.

Azərbaycana qarşı ərazi id-
diaları irəli sürən Ermənistanın 
təcavüzkarlığından və keçmiş SSRİ 
rəhbərliyinin onlara havadarlığından 
hiddətlənən, Bakının küçə və mey-
danlarına çıxaraq buna qəti etirazını 
bildirən xalq kütlələrinə qarşı so-
vet ordusunun döyüş hissələrinin 
yeridilməsi Azərbaycanda misli 

görünməyən faciəyə səbəb oldu. 
Milli azadlığı, ölkəsinin ərazi bütövlü-
yü uğrunda mübarizəyə qalxan dinc 
əhaliyə divan tutulması, kütləvi terror 
nəticəsində yüzlərlə günahsız insanın 

qətlə yetirilməsi və yaralanması totalitar 
sovet rejiminin süqutu ərəfəsində onun 
cinayətkar mahiyyətini bütün dünyaya 
bir daha nümayiş etdirdi. Keçmiş sovet 
dövlətinin hərb maşınının həmin gün 
Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçir-
diyi vəhşi terror aktı insanlıq əleyhinə 
törədilən ən ağır cinayətlərdən biri kimi 
bəşər tarixinə yazıldı. Böyük itkilər, 
günahsız insanların qətli ilə nəticələnən 
20 Yanvar faciəsi mərkəzi sovet 
hakimiyyəti başda olmaqla cinayətkar 
imperiya rəhbərliyinin Azərbaycana 
qarşı xəyanətkar siyasətinə dözməyən, 
azadlığına, müstəqilliyinə can atan 
xalqımızın həm də mübarizliyini, 
əyilməzliyini və məğrurluğunu nümayiş 
etdirdi.

20 Yanvar Azərbaycan xalqının 
tarixində, sadəcə, ağrı və acı ilə xatırla-
nacaq gün deyil. 20 Yanvar Azərbaycan 
xalqının şan və şərəf günüdür. Xalq 
həmin gün üstünə şığıyan dəhşətli 
kabusa, sovet hərbçilərinin qorxunc 
qaragüruhuna qarşı sinəsini sipər etdi, 
özünün mənliyini və mətinliyini göstərdi. 
Məhz həmin hadisələr bilavasitə nüma-
yiş etdirdi ki, Azərbaycan xalqı pozulan 
hüquqlarının, suverenliyinin bərpa 

olunması uğrunda savaşmaq əzminə 
sahibdir.

Təəssüf ki, həm SSRİ, həm də 
ovaxtkı Azərbaycan rəhbərliyi bu qanlı 
cinayətin bilavasitə təşkilatçısı və işti-
rakçısı olduğundan nəinki onun açılma-
sı və cinayətkarların məsuliyyətə cəlb 
olunmasından ötrü tədbirlər görmədi, 
əksinə, bu vəhşiliyi gizlətmək üçün 
əlindən gələni etdi.

20 Yanvar faciəsindən bir gün 
sonra ulu öndər Heydər Əliyevin 
Azərbaycanın Moskvadakı daimi 
nümayəndəliyinə gedərək xalqımızın 
kədərini bölüşməsi və qırmızı reji-
min ölkəmizdə həyata keçirdiyi qanlı 
aksiyanı ifşa etməsi o dövrdə xalqımıza 
bir dayaq, bir təsəlli oldu. Xalq o ağır 
günlərdə köməksiz olmadığını hiss etdi.

Əlbəttə, ermənilərin fitvası ilə 
törədilmiş bu cinayət Azərbaycan 
xalqının iradəsini qıra, azadlıq eş-
qini söndürə bilmədi. Xalqımız qanı 
bahasına da olsa istəyinə - azadlıq və 
müstəqilliyinə qovuşdu və bu nailiyyəti 
heç vaxt əlindən verməyəcək.

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə 
qayıdışından sonra - 1994-cü ildə 20 

Yanvar hadisələrinə siyasi-hüquqi 
qiymət verildi və cinayəti törədənlərin 
adları ictimaiyyətə çatdırıldı. 20 Yanvar 
Ümumxalq Hüzn Günü elan edildi.

Azərbaycan xalqı hər il 20 Yanvar 
faciəsi qurbanlarının xatirəsini dərin 
ehtiramla yad edir.

Ulu öndərin siyasi xəttinin la-
yiqli davamçısı Prezident İlham 
Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu 
strategiya sayəsində regionun lider 
dövlətinə çevrilmiş Azərbaycan misli 
görünməmiş zəfərlər qazanır, res-
publikanın beynəlxalq nüfuzu dur-
madan yüksəlir. Dövlətimizin başçısı 
çoxşaxəli fəaliyyətində tarixilik və 
müasirlik amilini əsas tutaraq milli-
mənəvi dəyərlərimizin, qan yaddaşı-
mızın qorunub saxlanılması və inkişaf 
etdirilməsinə böyük diqqət yetirir. 
Dövlət müstəqilliyinin əldə olunmasın-
da və möhkəmləndirilməsində rolu olan 
insanlara xüsusi qayğı ilə yanaşır. 

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Koman-
danı İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi 
ilə Azərbaycan gündən-günə daha 
da qüdrətlənir. Ordumuz gücləndikcə 
torpaqlarımızın erməni işğalından azad 
ediləcəyi gün də yaxınlaşır.

Hafiz PAŞAYEV: Biz həmişə 
müstəqilliyimiz uğrunda 

mübarizəyə hazır olmalıyıq

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, bunu ADA Universitetinin 
rektoru, səfir Hafiz Paşa-
yev  tələbələrə müraciətində 
vurğulayıb. O bildirib ki, tarixi 
unutmaq xalqların qarşısına 
yeni faciələrə səbəb ola bilər. 
Millətimizin 1980-ci illərin 
sonunda başladığı azadlıq 
uğrunda mübarizəsində bu 
qədər ağır hadisələrdən 
keçməsinin səbəblərindən 
biri də 1918-ci ilin faciəvi 
hadisələri barədə kifayət 
qədər məlumatlı olmama-
ğımız və onları düzgün 
qiymətləndirə bilməməyimiz 
idi. Rektor deyib: “Biz, 
həmişə müstəqilliyimiz 
uğrunda mübarizəyə hazır ol-
malıyıq. Bir gəncin dövlətinə 
verə biləcəyi ən böyük töhfə 
onun təhsilli olmasıdır. Güclü 
kadrları olan ölkənin mövqeyi 
də güclüdür. ADA məzunları 

yeni dövrün çağırışlarına 
hazır olmalıdırlar”. 

ADA Tələbə Şurasının 
təşkil etdiyi “20 Yanvar: 
qanlı yaddaşımız” tədbirində 
tələbələr qarşısında, 
həmçinin tarix elmləri dok-
toru, Milli Məclisin deputatı, 
professor Musa Qasımlı 
da çıxış edib. O, Qanlı 
Yanvar hadisələrinin siyasi 
təhlilini verərək sovet ordu 
hissələrinin Bakıda mülki 
əhaliyə qarşı silahlı kütləvi 
qırğın törətməsini SSRİ 
rəhbərliyinin ağır cinayəti 
adlandırıb. Xatırladıb ki, 
hadisədən bir gün sonra 
Azərbaycanın Moskvada-
kı daimi nümayəndəliyinə 
gələrək mətbuat konfran-
sında sovet imperiyasının 
riyakar siyasətini ifşa edən, 
baş verənlərə cəsarət və 
qətiyyətlə düzgün qiymət 

verən ümummilli lider Heydər 
Əliyev olub. 

Tədbirdə Gənc Tamaşa-
çılar Teatrının bədii heyətinin 
üzvləri tərəfindən “Arzu və 
Murad” pyesindən səhnə 
nümayiş olunub. Səhnə əsəri 
Xocalı şəhərinin işğalı zama-
nı əsir düşmüş gənc qızın 
faciəvi taleyindən, qaçqınlıq 
şəraitində yaşayan insanların 
saf hisslərindən, psixoloji və 
mənəvi durumundan bəhs 
edir. 

Sonda ADA tələbələri 
şəhidlərin xatirəsinə hazır-
lanan bədii proqramla çıxış 
ediblər. Tədbir Azərbaycan 
bayrağının dalğalandırıl-
ması ilə yekunlaşıb. Daha 
sonra ADA Universiteti-
nin yerli və xarici müəllim 
və tələbələrindən ibarət 
nümayəndə heyəti Şəhidlər 
xiyabanını ziyarət edərək 
20 Yanvar şəhidləri və 
Azərbaycanın müstəqilliyi uğ-
runda canlarını qurban verən 
digər şəhidlərin xatirəsinə 
ehtiramlarını ifadə ediblər.

SURAXANI
Azərbaycan Respublikası  

Prezidenti Administrasiyası-
nın rəhbəri Ramiz Mehdiyevin 
sərəncamı ilə təsdiq edilən “20 
Yanvar faciəsinin iyirmi doqquzuncu 
ildönümünün keçirilməsi ilə bağlı 
tədbirlər planı” və Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti başçısının müvafiq  
sərəncamı əsasında faciənin ildö-
nümü Suraxanıda silsilə tədbirlərlə 
qeyd olunub.

Rayon icra hakimiyyətinin 
təşkilatçılığı ilə idarə və təşkilatlarda, 
təhsil müəssisələrində anım 
mərasimləri keçirilib, məktəblilər 
arasında inşa yazı, şeir və rəsm 
müsabiqələri təşkil edilib, ərazilərdə 
abadlıq və təmizlik işləri aparılıb. 
“Şəhidlər xiyabanı”, şəhid məzarları 
və onların xatirəsinə ucaldılan 
abidələr ictimaiyyət nümayəndələri 
tərəfindən ziyarət olunub.

Yanvarın 20-də isə rayon 
icra hakimiyyəti başçısı yanın-
da Şuranın üzvləri, YAP rayon 
təşkilatının fəalları, hüquq-mühafizə 
orqanlarının, təhsil, səhiyyə, 
sənaye müəssisələrinin rəhbərləri, 
ictimaiyyət nümayəndələri və ziya-
lılar  Yeni Suraxanı qəsəbəsində 
faciə qurbanları Cəbrayıl 
Xanməmmədovun, Balahüseyn 
Mir Qəzəb oğlunun məzarlarını və 
“Vətən şəhidləri” abidə kompleksini 
ziyarət ediblər.  

Rayon icra hakimiyyətinin baş-
çısı İlqar Abbasov tədbir iştirakçıla-
rına müraciət edərək bildirib ki, 20 
Yanvar faciəsi Azərbaycan xalqını 
qorxutmaq, onun milli oyanışını, 
ərazi bütövlüyü  uğrunda mübarizli-
yini məhv edib sındırmaq məqsədi 
daşıyan mənfur planın tərkib hissəsi 
idi. 20 Yanvar Azərbaycan xalqının 
tarixində, sadəcə, ağı və acı ilə xa-
tırlanacaq gün deyil, eyni zamanda,  
şan və şərəf günüdür. 

Rayon rəhbəri qeyd edib ki, 
dəhşətli faciəyə ilk olaraq kəskin 
etirazını bildirən, 1990-cı il yan-

varın 21-də ailə üzvləri ilə birgə 
Azərbaycanın Moskvadakı daimi 
nümayəndəliyinə gəlib mətbuat 
konfransı keçirən ulu öndər Heydər 
Əliyev olmuşdur. Hadisəyə ilk 
hüquqi-siyasi qiymət də 1991-ci ilin 
noyabr ayında ümummilli  liderin 
Naxçıvan Ali Sovetinə rəhbərlik 
etdiyi vaxtda verilmişdir. 

1994-cü il martın 29-da “1990-cı 
il yanvarın 20-də Bakıda törədilmiş 
faciəli hadisələr haqqında” adlı xü-
susi qərar qəbul edilmişdir. Beləliklə, 
xalqımıza qarşı törədilən bu qanlı və 
qəddar aksiyaya ulu öndərin təkidi 
və rəhbərliyi sayəsində siyasi-hüqu-
qi qiymət verilmişdir.

Bu gün 20 Yanvar faciəsinin 
iştirakçıları və şəhid ailələri dövlətin 
daim diqqət mərkəzindədir. 
Möhtərəm Prezidentimiz  İlham 
Əliyev şəhidlərin adının uca tutul-
masına, onların ailələrinin sosial 
məsələlərinin yoluna qoyulmasına 
xüsusi qayğı göstərir. Birinci vitse-
prezident, Heydər Əliyev Fondu-
nun  prezidenti Mehriban xanım 
Əliyeva şəhid ailələrinin, əlillərin, 
veteranların problemlərinə böyük 
qayğı ilə yanaşır. Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-prezidenti Leyla 
xanım Əliyevanın  Azərbaycan 
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılmasında həyata keçirdiyi 
layihələrin müstəsna əhəmiyyəti var.

Sonra tədbir iştirakçıları 
Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər.  

GƏNCƏ
Gəncə Şəhər İcra 

Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bay-
ramov və ictimaiyyət nümayəndələri 
Şəhidlər xiyabanına gələrək “Əbədi 
məşəl” abidəsi önünə əklil və 
gül dəstələri  qoymuşlar. Sonra 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Himni səsləndirilmişdir. Din xadimi 
tərəfindən şəhidlərimizin ruhuna 
dualar oxunmuşdur. 

20 Yanvar faciəsi qurbanla-
rının, Azərbaycanın suverenliyi, 

istiqlaliyyəti, ərazi bütövlüyü uğrun-
da həlak olan həmvətənlərimizin 
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 
yad edilmiş, avtomobillər vasitəsi 
ilə səs siqnalları verilmişdir. Matəm 
musiqisinin müşayəti ilə şəhidlər 
abidəsinin önünə gül dəstələri 
qoyulmuşdur. Şəhər rəhbərliyi, 
ictimaiyyət nümayəndələri şəhid 
məzarlarını ziyarət edərək qəbirləri 
üzərinə qərənfillər düzmüşlər. 

ŞƏMKİR
Şəmkirdə “20 Yanvar” faciəsi 

qurbanlarının 29-cu ildönümü eh-
tiramla, həm də möhtəşəm şəkildə 
qeyd olundu. 

Əvvəlcə rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı Alimpa-
şa Məmmədov, hüquq-mühafizə 
orqanlarının, idarə, müəssisə və 
təşkilatların rəhbərləri, ictimaiyyət 
nümayəndələri şəhərdəki “20 
Yanvar” qurbanlarının xatirəsinə 
ucaldılmış abidə önünə gül dəstələri 
qoydular. Sonra şəhidlərin xatirəsinə 
həsr edilmiş kompozisiya dinlənildi.

Rayon ərazisində Azərbaycanın 
Dövlət bayraqları endirildi və 
saat 12:00-da şəhidlərin xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad olundu, 
nəqliyyat vasitələri səs siqnalları 
verdilər.

Daha sonra tədbir iştirakçıları 
Şəhidlər xiyabanına yürüş keçirdilər 
və  müstəqilliyimiz, torpaqları-
mız uğrunda canlarından keçmiş  
şəhidlərin məzarları ziyarət olundu, 
onların üzərinə tər-çiçəklər düzüldü.

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Alimpaşa Məmmədov 
şəhid ailələrinə baş sağlığı verdi, 
şəhidlərimizin vətən, xalq qarşı-
sında əvəzsiz xidmətlərini qeyd 
etdi. Bildirdi ki, Azərbaycan xalqı-
nın qürur mənbəyinə çevrilmiş 20 
Yanvar faciəsindən 29 il keçməsinə 
baxmayaraq, həmin hadisə təkcə 
Ümumxalq Hüzn Günü kimi deyil, 
eyni zamanda, öz azadlığına və 
müstəqilliyinə can atan xalqımızın 
mübarizliyini, məğrurluğunu nüma-
yiş etdirən qəhrəmanlıq tarixi kimi 
qeyd olunur.

Çox keçmədi ki, “Şəhidlər 
xiyabanı” al qırmızı rəngə büründü.  
Ziyarətə gələn minlərlə rayon sakini 
məzarlara qərənfillər düzdü, Vətən, 
torpaq, müstəqillik uğrunda canların-
dan keçən şəhidlərə rəhmət dilədi, 
ailələrinə, yaxınlarına başsağlığı 
verdi.

SUMQAYIT
 Qanlı yanvar hadisələri zamanı 

faciəli surətdə həlak olanların 

arasında  üç nəfər  sumqayıtlı alim 
də olub. Bakı qırğınından dörd gün 
sonra səhər Azərbaycanın görkəmli 
alimləri, professorlar İbrahim 
İbrahimov, Svetlana Məmmədova 
və İsmayıl Mursaqulov çalışdıqları 
Sumqayıt Polimer Materialları İns-
titutuna işə gedərkən onların minik 
avtomobili imperiya ordusunun tankı 
tərəfindən əzilib və həmyerlilərimiz 
vəhşicəsinə qətlə yetiriliblər...

Xalqımızın qan yaddaşına 
əbədi həkk olunmuş 20 Yanvar 
faciəsinin 29-cu ildönümü  Sum-
qayıtdakı Şəhidlər xiyabanında 
böyük qədirbilənliklə qeyd olunub. 
Mərasimdə vurğulanıb ki, 1990-cı 
il yanvarın 19-dan 20-nə keçən 
gecə sovet imperiyasının təpədən 
dırnağadək silahlanmış hərbçiləri 
Bakıda görünməmiş vəhşiliklər 
törətsə də, xalqımız azadlıq ideya-
sından əl çəkmədi. Milli müstəqillik 
arzularımızın reallaşmasına tarixi 
şərait yaradılması baxımından bu 
faciə böyük əhəmiyyət daşıyır. Buna 
görə də xalqımız 20 yanvarı milli 
qürur günü kimi qeyd edir.

İcra hakimiyyətinin başçısı Zakir 
Fərəcov, Milli Məclisin deputatla-
rı, hüquq-mühafizə orqanlarının 
rəhbərləri, on minlərlə sumqayıtlı 
Azərbaycanın azadlığı uğrunda öz 
həyatlarını qurban vermiş soy-
daşlarımızın xatirəsinə ucaldılan 
abidənin və əbədi məşəlin önündə 
baş əyiblər.  

Saat 12:00-da şəhər ərazisində 
20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad edilib, faciə 
qurbanlarının xatirəsinə ehtiram 
əlaməti olaraq avtomobillərdən səs 
siqnalları verilib. Azərbaycan Res-
publikasının dövlət himni səslənib. 
Sonra Vətənimizin qəhrəman 
övladlarının məzarları ziyarət edilib. 
Şəhidlərin ruhuna dualar oxunub.
Zakir Fərəcov xiyabanda şəhid 
ailələrinin üzvləri ilə görüşərək onla-
rın qayğıları ilə maraqlanıb.

Bakı-Sumqayıt magistral yolu-
nun 24-cü kilometrliyində, Ceyran-
batan qəsəbəsindən keçən ərazidə 
şəhid olmuş sumqayıtlı alimlərin 
xatirə abidəsi də ziyarət edilib.

Ziyarət zamanı Azərbaycanın 
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü 
uğrunda canlarından keçmiş 
qəhrəman Vətən övladlarının 
məzarları al qərənfillərə qərq olub. 

LƏNKƏRAN   
Yanvar hadisələri zamanı milli 

azadlıq uğrunda mübarizədə 11 
nəfər lənkəranlı şəhid olub. On-
lardan 5 nəfəri Bakıda, 5 nəfəri 
Lənkəran rayonunun Haftoni 
qəsəbəsində sovet ordusunun cəza 
dəstəsi ilə qeyri-bərabər döyüşdə 
qətlə yetirilib, 1 nəfəri isə rus 
hərbçiləri tərəfindən vertolyotda boy-

nuna məftil bağlanmaqla amansız-
casına boğularaq öldürülüb...

Qanlı faciənin 29-cu ildönü-
mü Lənkəranda şəhidlərin ruhuna 
böyük ehtiramla qeyd olunub. 
Bu münasibətlə səhər saatların-
dan minlərlə rayon sakini şəhərin 
mərkəzindəki Şəhidlər xiyabanına 
gələrək azadlıq mücahidlərinin  
xatirəsini yad edib. 

Mərasim zamanı Lənkəran 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçı-
sı Taleh Qaraşov, icra aparatının 
rəsmiləri, hüquq-mühafizə orqanları-
nın rəhbərləri, əmək kollektivlərinin, 
ictimaiyyətin nümayəndələri 
Şəhidlər Xatirə Kompleksinin önünə 
çiçək dəstələri düzüblər. 

Lənkəran Şəhər İcra 
Hakimiyyətində 20 Yanvar 
şəhidlərinin ailə üzvləri və əlilləri 
ilə keçirilən görüş də iştirakçıla-
ra unudulmaz təsir bağışlayıb. 
Görüşdən öncə Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğ-
runda canlarından keçmiş soydaşla-
rımızın xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 
yad olunub.

Sonra icra hakimiyyətinin 
başçısı Taleh Qaraşov 20 Yan-
var hadisələrinin milli azadlıq 
hərəkatının mühüm tərkib hissəsi 
olduğunu bildirərək bu hadisələr 
zamanı şəhid olmuş insanların 
şücaətindən danışıb. Görüşdə 
çıxış edən 20 Yanvar şəhidlərinin 
ailə üzvləri və əlillər onlara 
göstərilən diqqətə, qayğıya görə 
dərin   minnətdarlıqlarını bildiriblər. 

Tədbirdə 20 Yanvar şəhidlərinin 
ailələrinə və əlillərə maddi yardımlar 
edilib.

 QUBADLI

 Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısının müavini Allahverdi Haq-
verdiyev  20 Yanvar hadisələrinə ilk 
siyasi qiymətin məhz ümummilli lider 
Heydər Əliyev tərəfindən verildiyini 
vurğulayaraq qeyd etmişdir  ki, hər 
il  20 Yanvar hadisələrinin ildö-
nümünü matəm, hüzn günü kimi 
qeyd edilir, o müdhiş gecə həm də 
iftixar hissi ilə xatırlanır. 1990-cı il  
yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə 
Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş 
cinayət, tökülmüş nahaq qan, insan-
ların vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi 
Azərbaycan xalqının müstəqillik uğ-
runda mübarizə əzmini qıra bilmədi. 
Həmin gecə Azərbaycan xalqı özü-
nün yenilməzliyini, qəhrəmanlığını, 
Vətənə, torpağa sədaqətini, azadlıq 
uğrunda mübarizə əzmini bütün 
dünyaya bəyan etdi. 

Sonda məktəblilərin ifasında 
20 Yanvar şəhidlərinin şərəfinə 
hazırlanmış ədəbi-bədii kompozisiya 
nümayiş olunmuşdur.

Vaqif BAYRAMOV,  
Hamlet QASIMOV,  
Əli NƏCƏFXANLI, 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti” 

 Şəhid ruhlarına əbədi ehtiram

 � Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) rəisi, 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, general-polkovnik 
Mədət Quliyev, Xidmətin əməkdaşları, təhlükəsizlik 
orqanlarının veteranları və DTX-nin Heydər Əliyev 
adına Akademiyasının kursantları 20 Yanvar faciəsinin 
29-cu ildönümü ilə bağlı Şəhidlər xiyabanına gələrək 
Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda 
mübarizədə canlarını qurban vermiş qəhrəman Vətən 
övladlarının məzarları üzərinə tər qərənfillər düzüb, 
şəhidlərimizin unudulmaz xatirəsinə hörmət və 
ehtiramlarını bildiriblər.

 � Xalqımızın azadlıq mübarizəsi 
tarixinə oyanış günü kimi düşən Qara 
Yanvar hadisələrini gənclər heç zaman 
unutmamalıdır.  

20 YANVAR XALQIMIZIN AZADLIQ 
UĞRUNDA MÜBARİZƏSİNİN VƏ 

YENİLMƏZ İRADƏSİNİN RƏMZİDİR
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Dövlət başçıları ehtimal ki, Hanoyda görüşəcəklər. 
 Lakin alternativ məkan kimi Dananq və Xoşimin də 
nəzərdən keçirilir. Ağ evin mətbuat katibi Sara Sanders 
əvvəllər bildirmişdi ki, görüş fevralın sonunda keçirilə bilər. 

ABŞ-ın vitse-prezidenti Mayk Pens Trampın görüşdən 
optimist nəticələr gözlədiyini vurğulamışdır. O qeyd etmiş-
dir ki, Tramp bu görüşdə Şimali Koreyanın nüvə proqra-
mının ləğvi istiqamətində görməli olduğu tədbirləri şərh 
edəcək.

“Xalq qəzeti”

İsrail ordusu 
Suriyada İranın silah 

anbarlarına hücum edib

Məlumatda bildirilir ki, yerli vaxtla gecə saat 1:10 
dəqiqədə başlayan hücum 50 dəqiqə davam etmişdir. 
Hücumun əsas hədəfi İranın “Əl-Qüds” qüvvələri olmuş-
dur. Bundan əlavə, İranın kəşfiyyat obyekti və təlim-
məşq düşərgəsi də İsrail zərbələrinə tuş gəlib. İsrail 
hərbçiləri Suriya ordusunu İsrail ərazisinə və qoşunlarına 
zərər vurmaqdan çəkinməyə çağırmışdır. 

Suriya tərəfin yaydığı məlumatda isə deyilir ki, 
ölkənin Hərbi Hava Qüvvələri İsrail raketlərinin böyük 
qismini vurmuşdur.

“Xalq qəzeti”

 � Pajhwok agentliyi bildirir ki, yanvarın 
21-də səhər tezdən Əfqanıstanın Vardak 
vilayətində içi nə parlayıcı maddə qoyulmuş 
avtomobil xüsusi təyinatlıların bazası yanında 
partladılmışdır. 
Partlayış nəticəsində 18 nəfər həlak olmuş, 27 nəfər 

yaralanmışdır. Əfqanıstanın paytaxtı Kabildən cənub-qərbdə 
Maydanşəhrdə yerləşən bazaya hücum zamanı “Taliban” ya-
raqlıları 3 nəfər itirmişlər. “Taliban” hədəfin xarici hərbçilərin 
olduğunu bildirmişdir. 

Qeyd edək ki, bundan əvvəl yanvarın 14-də “Taliban” 
yaraqlıları Kabildə Green Village rekreasiya zonasında mi-
nalanmış avtomobili partlatmışdılar. Hadisə zamanı 4 nəfər 
ölmüş, 113 nəfər yaralanmışdı. Zərər çəkənlərin əksəriyyəti 
dinc sakinlər, qadınlar və uşaqlar olmuşlar.

“Xalq qəzeti”

Çexiyanın sənaye və 
ticarət naziri Marta Novako-
va Trend-ə açıqlamasında 
bildirib ki, hazırda Çexi-
yanın “Moravia Steel a.s.” 
şirkəti BTQ dəmir yolunun 
modernləşdirilməsini davam 
etdirir.

Ümumilikdə nəqliyyat və 
logistika sahəsindən  danışan 

M.Novakova vurğulayıb 
ki, nəqliyyat infrastrukturu-
nun modernləşdirilməsinə, 
avtomobil və dəmir yolları 
şəbəkəsinin yenidən qu-
rulmasına yönəlmiş yeni 
layihələr böyük imkanlar 
təqdim edir.

Xatırladaq ki, 2017-ci il 
oktyabrın 30-da Bakı-Tbilisi-

Qars dəmir yolunun açılışı 
olub.

Qeyd edək ki, Dövlət 
Statistika Komitəsinin 
məlumatına əsasən, 
2018-ci ildə Çexiya ilə 
Azərbaycan arasında 
əmtəə dövriyyəsi 1,04 
milyard dollar təşkil edib. 

Azərbaycan məhsullarının 
ixracının payına 938,4 milyon 
dollar düşüb. 2017-ci illə 
müqayisədə ölkələr arasında 
əmtəə dövriyyəsi 36,5 faiz, 
Azərbaycan məhsullarının 
ixracı isə təqribən iki dəfə 
artıb.

 � Türkiyə Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ 
Prezidenti Donald Trampla 
telefonla danışıb. Trend-in 
məlumatına görə, iki ölkə 
lideri Suriyanın şimal-şərqində 
təhlükəsizlik zonasının 
yaradılması prosesinin 
sürətləndirilməsi barədə 
razılaşıblar.

Bundan əlavə, Tramp və 
Ərdoğan İŞİD-in qalan yaraqlıları-
nın məhv edilməsi üzrə birgə səy 
göstərəcəklərini vəd ediblər.

Ərdoğanın Münbicdəki terror aktı 
zamanı həlak olunan ABŞ hərbçilərinin 
həlak olması ilə bağlı Trampa başsağ-
lığı verib. Ərdoğan bu hadisənin ABŞ 
Prezidentinin Suriyadan qoşunları 
çıxarmaq qərarına mane olmaq üçün 
törədildiyini bildirib.

 � ABŞ dövlət katibi 
Mayk Pompeo İranın ali 
dini rəhbəri ayətullah Əli 
Xamenei, Prezident Həsən 
Ruhani və xarici işlər naziri 
Məhəmməd Cavad Zərifə 
müraciət edərək həbs 
olunmuş ABŞ vətəndaşlarını 
azad etməyə çağırıb. 

Pompeo Twitter səhifəsində 
yazıb: “40 il əvvəl İran 
ekstremistləri 444 gün girov 
saxladıqları 52 ABŞ diplomatını 
azad etmişlər. Lakin İranda hələdə 
günahsız saxlanılanlar vardır”.

2016-cı ildə İran Fede-
ral Təhqiqat Bürosunun sa-
biq əməkdaşı, xəbərsiz itkin 
düşmüş hesab edilən Robert 
Levinsonun saxlandığı yerin 
müəyyənləşdirilməsinə razılığını 
bildirmişdir. ABŞ hökuməti Le-
vinsonun yeri haqqında məlumat 
verilməsinə görə 5 milyon dollar 
mükafat təyin etmişdir.

Qeyd edək ki, Associated 
Press agentliyi 2013-cü ildə 
jurnalist araşdırmasına əsaslanaraq 
xəbər vermişdir ki, Levinson 
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin tapşı-
rığı ilə İranda olmuşdur. 

Rəsmi versiyaya uyğun 
olaraq Levinson 1998-ci ildə 
MKİ-dən istefaya getmişdir. 
Lakin bir müddət özəl xəfiyyə 
kimi fəaliyyət göstərdikdən sonra 
2006-cı ildən sonra yenidən MKİ 
ilə əməkdaşlığa başlamış, müxtəlif 
ölkələrdən informasiya toplamaqla 
məşğul olmuşdur. 

“Xalq qəzeti”

 � Turistlər MDB-də qış tətili 
zamanı ən yaxşı istirahət zonalarının 
Azərbaycan, Qazaxıstan və Belarusda 
olduğunu bildirir.

Trend-in “TurStat” analitik agentliyinə 
istinadən verdiyi məlumata görə, rəyi soruşulan-
ların 32 faizi Belarusun Minsk vilayətindəki “Lo-
qoysk” və “Siliçi” qış kurortlarına üstünlük verib.

Qazaxıstanın Almatı şəhərinin yaxınlığın-
dakı “Çimbulaq” istirahət mərkəzi səslərin 23 
faizini qazanıb. Turistlərin16 faizi Azərbaycanın 
“Şahdağ” və “Tufandağ” Qış-Yay Turizm 
komplekslərinə üstünlük veriblər.

Sonrakı yerləri Qırğızıstandakı “Karakol” və 
Özbəkistandakı “Çimqan” kurortları tutublar.

Dövlət Statistika Komitəsindən 
aldığımız məlumatda bildiirilir ki, 
qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş 
vəsaitin həcmi 22 faiz, o cümlədən 
qeyri-neft sənayesinə qoyulmuş in-
vestisiyalar 23 faiz artmışdır. Ümumi 
sərmayənin 67,6 faizi məhsul isteh-
salı sahələrinin, 24,8 faizi xidmət 
sahələrinin, 7,6 faizi isə ümumi 
sahəsi 2 milyon 84,7 min kvadratmetr 
olan yaşayış evlərinin tikintisinin pa-
yına düşmüşdür. Daxili mənbələrdən 
əsas kapitala yönəldilmiş vəsait 
ümumi sərmayənin 69,7 faizini təşkil 
etmişdir.

Əsas kapitala yönəldilmiş 
sərmayənin ümumi dəyərində 
müəssisə və təşkilatların vəsaitləri 
52,7 faiz, bank kreditləri 11 
faiz, büdcə vəsaitləri 25,8 faiz, 
əhalinin şəxsi vəsaitləri 8,2 faiz, 
büdcədənkənar fondların vəsaitləri 
1,6 faiz, sair vəsaitlər isə 0,7 faiz 
təşkil etmişdir.

2018-ci ildə mühüm əhəmiyyətli 
obyektlərdən Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında Təmizləyici Qurğu-
lar Kompleksi, Naxçıvan Müəllimlər 
İnstitutunun yeni binası, Bakı 
şəhərində Yüksəkgərginlikli avadan-
lıqlar zavodu, 110/35/10 kilovoltluq 
“Yasamal-1” və “Qobu”, 35/10-6 
kilovoltluq 120 saylı elektrik yarıms-
tansiyaları, Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı Kompleksi, Daxili 
İşlər Nazirliyinin Polis Akademiya-
sında tədris binası, Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin İdman-Sağlamlıq Mərkəzi, 
Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 
inzibati binası, Bona Dea Beynəlxalq 

Hospitalı, “Dinamo” oteli, Respublika 
Narkoloji Mərkəzi, Abşeron Logistika 
Mərkəzi, Bakı Kitab Mərkəzi, Gənclər 
Mərkəzi, Bakı Olimpiya Stadio-
nundan Heydər Əliyev prospektinə 
keçid və müxtəlif səviyyəli yol 
qovşağı, Ziya Bünyadov prospek-
ti ilə Balaxanı-Binəqədi avtomobil 
yolunu birləşdirən avtomobil yolu, 
Sumqayıt şəhərində Pestisidlərin və 
aqrokimyəvi məhsulların istehsalı 
zavodu, Sumqayıt Kimya Sənaye 
Parkında polipropilen zavodu, tütün 
məmulatları istehsalı fabriki, əlvan 
metallar və ferroərintilər zavodu, 
inşaat kimyəviləri zavodu, Sumqa-

yıt Dəmiryol Vağzalı, Mingəçevir 
şəhərində “Mingəçevir Tekstil” MMC-
nin iplik istehsalı üzrə iki müəssisəsi, 
Naftalan şəhərində Naftalan şəhər 
Mərkəzi Xəstəxanası, Lənkəran 
şəhərində 2 dəyirman, “Azərxalça” 
ASC-nin filialı, “Lənkəran-2” yarıms-
tansiyası, Ağdam rayonunda Qara-
bağ Atçılıq Kompleksi, “Azərxalça” 
ASC-nin Ağdam filialı, Goranboy ra-
yonunda “Region Aqropark”, Şəmkir-
Samux-Goranboy magistral suvarma 
kanalının ikinci növbəsi, 110/35/10 
kilovoltluq “Dəliməmmədli” elektrik 
yarımstansiyası, Dəliməmmədli-
Quşçular-Fəxralı-Qurbanzadə-Alpout 

avtomobil yolu, Xaçmaz rayonunda 
“Azərxalça” ASC-nin Xaçmaz filialı, 
İsmayıllı rayonunda Heyvandarlıq 
Kompleksi, Aqropark, “İsmayıllı” elekt-
rik yarımstansiyası, “Azərxalça” ASC-
nin İsmayıllı filialı, Muğanlı-İsmayıllı-
Mingə-Keyvəndi-Şəbiyan-Bəhliyan 
avtomobil yolu, Neftçala rayonunda 
“Xəzər” avtomobil zavodu, Şamaxı 
rayonunda Üzümçülük və şərabçılıq 
kompleksi, Dəmirçi Arxeologiya Mu-
zeyi, Dəmirçi-Lahıc avtomobil yolu, 
Biləsuvar rayonunda Zəhmətabad-
Bəydili-Xırmandalı-Əliabad avtomobil 
yolu, Masallı rayonunda Sənaye 
məhəlləsi, Çəltik emalı müəssisəsi, 
Qax rayonunda Aqropark, “Yurd ho-
tel” mehmanxanası, Lerik rayonunda 
Elektrik stansiyası, Xızı rayonunda 
“Yeni Yaşma” Külək Elektrik  Parkı, 

Quba rayonunda meyvə emalı 
zavodu, “ABAD Factory” İstehsalat 
Kompleksi, Mərkəzi Xəstəxana, İmişli 
rayonunda Avtomatik İdarəetmə və 
Nəzarət Mərkəzi, bunlardan əlavə 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında bir 
növbədə gəlişlərin sayı 45 nəfər olan 
3 ambulatoriya-poliklinika müəssisəsi, 
Bakı şəhərində 520 çarpayılıq 2 
xəstəxana, Naftalan şəhərində 60 
çarpayılıq xəstəxana və s. obyektlər 
istifadəyə verilmişdir.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

 � Ermənistanın Respublika Partiyası 
baş nazir Nikol Paşinyanı “hoqqabaz” 
adlandırıb.

Trend-in məlumatına görə, partiyanın mətbuat katibi 
Eduard Şarmazanov “Facebook” səhifəsində yazıb: “Ötən 
gün Nikol Paşinyan tələsərək “xəbər” verdi ki, 2018-ci ilin 
üçüncü rübündə ölkəyə investisiyalar 2017-ci ilin analoji 
dövrünün göstəricisi ilə müqayisədə 50 faiz artıb. O dedi ki, 
biz müxalifətçilər investisiyaların azalmasından danışaraq 
onu tənqid etmişik. İndi birbaşa zərbə ilə topu Paşinyana 
və hakimiyyətinə ötürürəm. Nə vaxta qədər hoqqabazlıq-
la, kələklə məşğul olacaqsınız? Bəli, sizin hakimiyyətiniz 
vaxtı sərmayələr azalıb. Sizə də təqdim olunan məlumata 
əsasən, 2018-ci ilin ilk rübündə investisiyalar 94,2 milyon 
dollar, üçüncü rübdə isə cəmi 75,5 milyon dollar təşkil edib. 
Yəni 20 milyon dollar azalıb”.

O qeyd edib ki, Paşinyan hakimiyyəti sağa-sola opti-
mallaşdırmanı, çox sayda vətəndaşın işdən azad edilməsini 
xərclərin səmərəliləşdirilməsi ilə izah edir. Xərclərin azaldıl-
ması vətəndaşlara aiddir, hakimiyyət nümayəndələrinə yox”.

 � Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri (HHQ) 
Iraqın şimalında PKK terror təşkilatının 
silahlılarına qarşı əməliyyat keçirib. Trend-
in məlumatına görə, əməliyyatın keçirilməsi 
barədə Türkyə HHQ Baş Qərargahı xəbər 
yayıb.

Məlumata görə, əməliyyat çərçivəsində 6 terrorçu məhv 
edilib. Əməliyyatların Zap, Haftanin və Xakurk rayonlarında 
keçirildiyi bildirilir.

Silahlılara qarşı əməliyyatların davam etdiriləcəyi qeyd 
edilib.

Bakı- 
Tbilisi- 
Qarsa
maraq artır

 � Çexiya 
şirkətləri Bakı-
Tbilisi-Qars (BTQ) 
dəmir yolu ilə 
yükdaşımalarda 
iştirak etməyə maraq 
göstərir.

ƏSAS KAPİTALA 
17,2 milyard 

manatdan çox 
vəsait yönəldilmişdir 

2018-ci ildə ölkənin iqtisadi və sosi-
al sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə 
mənbələrindən əsas kapitala 17 milyard 
238,2 milyon manat vəsait yönəldilmiş, sərf 
edilmiş vəsaitin 68 faizini bilavasitə tikinti-
quraşdırma işlərinin dəyəri təşkil etmişdir. 

MDB-də turistlərin ən çox 
bəyəndiyi qış kurortları

"Şahdağ" 
"Tufandağ" 

İsrail hərbçiləri 
gecə hücumu 

zamanı Suriyada 
İranın silah an-
barlarına zərbə 

endirdikləri barədə 
məlumat yayıb.

Əfqanıstanda 
terror 
aktı

ƏRDOĞAN və TRAMP 
telefonla Suriyada təhlükəsizlik 

zonaları barədə danışıb

Bloomberg agentliyinin ABŞ Administra-
siyasına istinadən yaydığı xəbərdə bildirilir 
ki, Donald Tramp KXDR lideri Kim Çen Inla 
Vyetnamda görüşmək niyyətindədir.

Görüş yeri açıqlandı

Pompeo İran liderlərinə 
ABŞ vətəndaşlarını 

azad etməyə çağırıb

Paşinyan 
hoqqa- 
bazdır

Respublika Partiyası:

Türkiyə Zap, Haftanin və 
Xakurkda terrorçuları vurdu
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Xaçmaz Suvarma Sistemləri İdarəsi
 2019-cu ildə cari təmir işlərinə tələb olunan  

mal-materialların, traktorların ehtiyat hissələrinin və  
əsaslı təmir məqsədilə mal-materialların satınalınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 4 lot üzrə keçirilir.
Lot - 1.Cari təmir işlərinin görülməsi 

üçün mal-materialların və traktorların 
ehtiyat hissələrinin satınalınması.

Lot -2. Cari təmir işlərinin görülməsi 
üçün traktorların yağının dəyişdirilməsinin 
satınalınması.

Lot -3.Əsaslı təmir işlərinin görülməsi 
üçün mal-materialların satınalınması.

Lot -4.Traktorun əsaslı təmirinə lazı-
mi ehtiyat hissələrinin satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş və 
imzalanmış şəkildə, ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
hər lot üçün 50 manat iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tende-
rin əsas şərtlər toplusunu Xaçmaz Suvar-
ma Sistemləri İdarəsindən, əlaqələndirici 
şəxs Rövşən Cəlilovdan ala bilərlər.
Telefon:050-471-67-27.

Təşkilat- Xaçmaz YXO 
Xaçmaz SSİ
H\h- AZ 

27CTRE00000000000002354601 
VÖEN-7700151001
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN-1401555071
M\ h- AZ 41 NABZ 

01360100000000003944
SWİFT CTRE AZ-22
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı 

gündən sonra ən azı 30 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

-Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanlarından arayış;

-iddiaçının son bir il ərzində fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının 
surəti;

-iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank tərəfindən veril-
miş arayış;

-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

-müvafiq mallar üzrə mənşə və uy-
ğunluq sertifikatları;

-işləri yerinə yetirmək üçün potensial 
imkanları haqqında məlumat.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 8 
fevral 2019-cu il saat 17.00 -a qədər, 
tender təklifi və bank zəmanətini isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 18 fevral 
2019-cu il saat 17.00-a qədər Xaçmaz 
Suvarma Sistemləri İdarəsinə (İ.Qayıbov 
küçəsi 127) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır.

Təkliflər 19 fevral 2019-cu il saat 
11.00-da qeyd olunan ünvanda açılacaq-
dır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Telefon- (02332) 5-11-50.
Ünvan- Xaçmaz şəhəri, İsmət Qayı-

bov küçəsi 127.

Tender komissiyası 

“Azəristiliktəchizat” ASC
AÇIQ TENDER ELAN EDİR 

Tender 2 lot üzrə keçirilir. 
Lot - 1 . İstilik şəbəkələrində qəza- 

təmir və yenidənqurma işlərindən sonra 
asfalt örtüyünün bərpasının satınalınma-
sı.

Lot- 2. İstilik təchizatı 
təsərrüfatlarında xüsusi texnika və 
nəqliyyat vasitələrinin ehtiyat hissələrinin 
satınalınması .

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar. Təkliflərin 
qiymətləndirilməsində analoji işlərdə 
təcrübəyə, maliyyə vəziyyətinə, aşağı 
qiymətə, yüksək keyfiyyətə, müqavilənin 
vaxtında yerinə yetirilməsi üçün zəruri 
potensialın mövcudluğu meyarlarına 
üstünlük veriləcəkdir.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunan əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Xətai 
rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi 3 
(əlaqələndirici şəxs-Rafiq Əliyevdən, 
telefon- 579 52 98) nömrəli ünvandan ala 
bilərlər.

İştirak haqqı hər bir lot üçün 100 
manatdır.

H/h- AZ62Aİ-

İB33010019442200226122
VÖEN- 1700531291
“Kapital Bank”ın Qaradağ filialı
Kod- 200220
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ-

37NABZ01350100000000001944 
SWİFT- AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır)

- tender təklifi dəyərinin 1 % -i 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanından arayış; 

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının 
surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları;

- digər sənədlər: 
- satınalma müqaviləsinin icrasını 

təmin etmək üçün maddi -texniki baza və 
müvafiq sahədə peşəkarlığın, təcrübənin, 
texniki imkanların və ixtisaslı işçi 
qüvvəsinin olmasını təsdiqləyən hüquqi 
sənədlər.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir). 

Tender proseduru “Dövlət 
 satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istis-
na olmaqla) 11 fevral 2019-cu il saat 
16.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
21 fevral 2019-cu il saat 16.00-a qədər 
“Azəristiliktəchizat” ASC-nin Bakı şəhəri, 
Xətai rayonu, X.Məmmədov küçəsi 3 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır. 

İddiaçıların təklifləri 22 fevral 2019-
cu il saat 16.00-da yuxarıda göstərilən 
ünvanda açılacaqdır.

 İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası 

20 Yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsi qədirbilənliklə yad edildi

Nəsimi
20 Yanvar Ümumxalq Hüzn 

Günü münasibətilə Nəsimi Rayon 
İcra Hakimiyyətində keçirilən anım 
mərasimində rayon ictimaiyyətinin 
nümayəndələri, “20 Yanvar” 
Cəmiyyəti yerli təşkilatının üzvləri 
ilə birlikdə Türkiyə–Azərbaycan 
Dərnəkləri Federasiyasının 
təmsilçiləri, hər iki ölkənin şəhid, 
müharibə əlilləri və veteranları 
ailələrindən olan uşaq və gənclər 
də iştirak edirdilər. 

Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyü və müstəqilliyi uğrunda 
qurban getmiş soydaşlarımızın 
xatirəsini dərin ehtiramla yad 
edən iştirakçılar əvvəlcə 20 
Yanvar hadisələrinə həsr olunmuş 
fotosərgi ilə tanış oldular. Son-
ra 20 Yanvar hadisələrinə həsr 
olunmuş sənədli filmin nümayiş 
etdirildi. Mərasimin davamında 
salondakılara Əməkdar artist, ünlü 
qiraət ustası Ağalar Bayramo-
vun ifasında şəhidlərin hünərinə, 
azadlıq və müstəqilliyimizə həsr 
olunmuş şeirlər, H.Sarabski adına 
mədəniyyət evinində hazırlan-
mış ədəbi-bədii kompozisiya 
təqdim olundu. Nəsimi rayon 
yeniyetmələri və gənclərinin 
yurd sevgisini ifadə edən çıxışlar 
Vətənə sədaqət andı kimi səsləndi.

Bədii hissənin sonunda 
səhnəyə çıxan Nəsimi Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Asif 
Əsgərov 20 Yanvar hadisəsinin 
xalqımızın tarixinə həkk olunmuş 
ən qanlı faciələrdən biri oldu-
ğunu qeyd edərək bildirdi ki, o 
gecə sovet imperiyası ordusu-
sun cəza dəstələrinin qarşısına 
əliyalın çıxaraq canlarından 
keçən Qanlı Yanvar şəhidləri 
müasir tariximizin qəhramanları 
olmuşlar. Şəhidlərin xatirəsinə 
həsr olunmuş mərasimdə qardaş 
Türkiyəni təmsil edən nümayəndə 
heyətinin iştirakından söz açan 
rayon rəhbəri məlumat verdi ki, 
İzmit şəhəri ilə Bakı şəhərinin 
Nəsimi rayonu arasında yaradıl-
mış qardaşlıq münasibətlərinə 
uyğun olaraq, 2015-ci ilin sent-
yabrında Bakıda İzmit Bələdiyyəsi 
ilə Nəsimi Bələdiyyəsi arasın-
da birgə əməkdaşlıq protokolu 
 imzalanmışdır. 

Bildirildi ki, ötən dövrdə 
Türkiyə–Azərbaycan Dərnəkləri 
Federasiyası nümayəndələrinin 
iştirakı ilə qarşılıqlı səfərlər 
gerçəkləşdirilmiş, hər iki ölkənin 
önəmli tarixi günlərində birgə 
tədbirlər keçirilmişdir. 1918-ci ildə 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
anadan olduğu gün türk dostlarımı-
zın iştirakı ilə birgə layihəyə uyğun 
olaraq 4-cü mikrorayonda yara-
dılmış yeni İzmit parkı istifadəyə 
verilmişdir. Keçən ilin fevralında 
isə Nəsimi rayon ictimaiyyətinin 
nümayəndələri qardaş ölkənin Ko-
caeli vilayətinin Körfəz Bələdiyyəsi 

ərazisində Xocalı parkının və 
Xocalı soyqırımı abidəsinin, 
Sakarya Karasu bölgəsində isə 
Qarabağ küçəsinin, Xocalı park və 
abidəsinin açılış mərasimlərində 
iştirak etmişdilər. 

Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri 
Federasiyasının sədri Bilal Dündar 
böyük Atatürkün “Azərbaycanın 
sevinci – sevincimiz, kədəri 
– kədərimizdir” kəlamını xatır-
layaraq, 20 Yanvar faciəsinin o 
zaman qardaş ölkədə kütləvi ağrı 
və kəskin ittihamla qarşılandığını, 
faciə qurbanlarının həmişə böyük 
ehtiramla yad edildiyini söylədi. 
Qonaq iki ölkənin bələdiyyələri 
arasında yaranmış qardaşlıq 
münasibətlərinin Azərbaycan 
xalqının ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin “Bir millət – iki dövlət” for-
muluna uyğun davam etdirildiyini 
söylədi, əlaqələrin perspektivlərinə 
nəzər saldı.

Sonda qonaqlara xatirə 
hədiyyələri təqdim olundu. Qardaş 
ölkə təmsilçilərinin Bakı ilə tanışlığı 
davam edir, onların iştirakı ilə 
müxtəlif tədbirlər keçirilir.

Abşeron
Xırdalan səhərində şəhidlərin 

xatirəsinə ucaldılan abidə komp-
leksinin qarşısında keçirilən 
tədbirdə Abşeron Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı İradə 
Gülməmmədova, hüquq-mühafizə 
orqanlarının və icra struktur-
larının rəhbərləri, ictimaiyyət 
nümayəndələri, 20 Yanvar 
şəhidlərinin ailələri, faciədə əlil 
olmuş şəxslər, müəllim və şagirdlər 

iştirak ediblər. 
Abşeron RİH başçısı 

mərasimdə qeyd edib ki, 1990-cı 
il yanvarın 19-dan 20-nə keçən 
gecə qeyri-qanuni şəkildə Bakı-
ya yeridilən sovet ordusu Dağlıq 
Qarabağda ermənilərin separat-
çılıq hərəkatına havadarlıq edən 
M.Qorbaçovun ədalətsiz siyasətinə 
qarşı kəskin etirazını bildirən Bakı 
sakinlərinə qarşı ağır zorakılıqlar 
törədib. Bildirib ki, bu hadisələr 

zamanı 147 nəfər qətlə yetirilib, 
yüzlərlə insan yaralanıb.

Natiq bildirib ki, 20 Yanvar 
faciəsi Azərbaycan xalqının 
tarixinə, həm də şanlı qəhrəmanlıq 
səhifəsi kimi daxil olub. Belə ki, 
xalqımızın öz milli istiqlalı uğrunda 
başladığı şərəfli mübarizə 1991-ci 
ildə Azərbaycanın müstəqilliyini 
bərpa etməsi ilə nəticələnib.

İ.Gülməmmədova vurğula-
yıb ki, ümummilli lider Heydər 
Əliyev 20 Yanvar faciəsi zama-
nı şəhid ailələrinə, əlil olmuş 
vətəndaşlarımıza diqqət və 
qayğısını heç zaman əsirgəməyib. 
Təqdirəlayiq haldır ki, ölkəmizin 
azadlığı və müstəqilliyi uğrun-
da şəhid olmuş və sağlamlığını 
itirmiş vətəndaşlarımızın qayğı 
və problemləri ölkə Prezidenti 
möhtərəm İlham Əliyevin də daim 
diqqət mərkəzindədir.

Şəhid ailələrinin üzvləri və 
əlillər onlara göstərilən diqqət və 
qayğıya görə dövlətimizə dərin 
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Ağdam
Azərbaycan xalqının qan 

yaddaşına əbədi həkk olunmuş 20 
Yanvar faciəsinin 29-cu ildönümü 
Ağdam rayonunda da böyük ehti-
ramla yad edilib.

Rayon rəhbərliyi, ağsaq-
qallar, gənclər, ziyalılar, əmək 
kollektivlərinin nümayəndələri, 
müharibə veteranları, şəhid 
ailələrinin üzvləri, hərbçilər 
rayonun girişindəki Şəhidlər 

abidə kompleksi önünə tər 
qərənfillər düzüblər. Azərbaycanın 
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğ-
runda şəhid olmuş Vətən övladları-
nın ruhuna dualar oxunub.

Ümumrayon anma 
mərasimində çıxış edən Ağ-
dam Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Vaqif Həsənov 20 
Yanvar faciəsinin xalqımızın 
azadlıq mübarizəsinin ən şan-
lı səhifələrindən biri olduğunu 
söyləyərək bildirib ki, keçmiş sovet 

dövlətinin hərb maşınının həmin 
gün Azərbaycan xalqına qarşı 
həyata keçirdiyi vəhşi müdaxilə 
isə insanlığa qarşı törədilmiş ən 
ağır cinayətlərdən biridir. O qanlı 
gecədə M. Qorbaçov başda ol-
maqla sovet rəhbərliyinin xalqımı-
zın iradəsini, yaranmaqda olan mil-
li azadlıq hərəkatını boğmaq üçün 
törətdiyi qırğın və cəza tədbirləri 
nəticə etibarilə bu qanlı rejimin 
özünü sarsıtdı. 

Bildirildi kmi, torpaqlarının bü-
tövlüyü yolunda şəhidlər verən xal-
qımız bu faciədən sonra milli azad-
lıq mübarizəsini davam etdirərək 
iki il keçməmiş müstəqilliyinə 
qovuşdu. Azərbaycan tarixinin 
şanlı səhifələrindən olan 20 Yan-
var faciəsi qurbanlarının xatirəsi 
xalqımızın qəlbində yaşayır və 
daim yaşayacaq.

Mərasimdə Qanlı Yanvar 
hadisələrinə siyasi-hüquqi qiymət 
verilməsində, faciənin günahkarla-
rının üzə çıxarılmasında, şəhidlərin 
adının əbədiləşdirilməsində ümum-

milli lideri Heydər Əliyevin əvəzsiz 
tarixi xidmətləri də qədirbilənliklə 
yad edilib. Sonda Ağdam Dövlət 
Dram Teatrının hazırladığı kompo-
zisiya nümayiş olunub.

 Füzuli
Qanlı Yanvar faciəsinin 29-

cu ildönümü ilə əlaqədar Füzuli 
rayonunun idarə, müəssisə və 
təşkilatlarında da anım tədbirləri 
keçirilib, faciə qurbanları dərin 

ehtiramla yad edilib.
Yanvarın 20-də isə ra-

yon rəhbərləri və ictimaiyyət 
nümayəndələri, ağsaqqallar, 
Qarabağ müharibəsi veteranları, 
şəhid ailələrinin üzvləri və bölgədə 
xidmət edən əsgərlər rayondakı 
Qəhrəmanlar parkına gələrək, 
buradakı ucaldılmış abidə komp-
leksinin önünə gül düzüblər. 

Mərasimdə çıxış edən Füzuli 
Rayon İcra Hakimiyyətinin baş-
çısı Alı Alıyev 1990-cı il yanvarın 

20-də Bakıda törədilmiş misilsiz 
faciədən, Vətənin azadlığı və 
ərazi bütövlüyü uğrunda canla-
rından keçən həmvətənlərimizin 
tarixi hünərindən danışıb, 
faciəyə hüquqi-siyasi qiymət 
verilməsində, şəhidlərin adının 
əbədiləşdirilməsində ümummilli li-
der Heydər Əliyevin xidmətlərindən 
söhbət açıb.

Ümumrayon anım aksiyasında 
20 Yanvar hadisələri Azərbaycan 
xalqının azadlığı və ərazi bü-
tövlüyü uğrunda qəhrəmanlıq 
mübarizəsi kimi səciyyələndirilib. 
Bildirilib ki, bu qanlı tarix 
Azərbaycan xalqının azadlıq 
mübarizəsinin şanlı səhifəsidir. 
Ölkəsinin, xalqının azadlığını, 
şərəf və ləyaqətini hər şeydən 
uca tutan mərd Vətən övladları 
həmin gün canlarından keçərək 
şəhidlik zirvəsinə ucalıblar. Böyük 
itkilərlə, günahsız insanların qətlə 
yetirilməsi ilə nəticələnən bu faciə 
xalqımızın əyilməzliyini və hər 
şeyə qalib gələn yurd sevgisini 
bütün dünyaya nümayiş etdirib.

Qeyd edilib ki, faciə qurbanla-
rının xatirəsi bütün xalqımız kimi 
füzulililərin də qəlblərində daim 
yaşayacaqdır.

Şamaxı
Anım mərasimində Şamaxı 

Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Tahir Məmmədov, hüquq-mühafizə 
orqanlarının rəhbərləri, idarə, 
müəssisə, təşkilatları, ictimaiyyət 
nümayəndələri, gənclər, tələbələr 
və məktəblilər iştirak etmişlər.

Öncə ölkəmizin müstəqilliyi, 
xalqımızın azadlığı uğrunda 
canlarını qurban vermiş qəhrəman 
Vətən övladlarının xatirəsi 1 
dəqiqəlik sükutla yad edilmiş və 
onların ruhlarına dualar oxunmuş-
dur.

Ziyarətə gələn rayon əhalisi 
məzarları təzə-tər çiçəklərə 
bürümüş və şəhidlərin ruhuna 
ucaldılmış abidənin önünə əklillər 
düzmüşlər. 20 yanvar facisəni xal-
qımıza qarşı ən qəddar terror aktı 
kimi qiymətləndirən rayon sakinləri 
bildirmişlər ki, sovet imperiyasının 
məqsədi xalqımızın azadlıq əzmini 
qırmaq olsa da, məqsədinə nail 
ola bilməmişdir. Əksinə millətimizin 

mübarizliyi daha da artmış, 
müstəqil Azərbaycan Respublika-
sının əsası qoyulmuşdur.

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Tahir Məmmədov və rayon 
ictimaiyyətinin nümayəndələri Qanlı 
Yanvar faciəsində şəhid olmuş 
rayon sakinlərindən Məmmədov 
Vidadi Üzeyir oğlunun və İsrayılov 
Ağanəzər Araz oğlunun məzarlarını 
ziyarət etmiş və ailə üzvləri ilə 
birlikdə ehsan süfrəsində iştirak 

etmişdir. İcra başçısı xalqımızın 
müstəqilliyi və azadlığı uğrunda 
mübarizədə həyatını qurban verən 
övladlarımızın xatirəsini həmişə uca 
tutan ulu öndər Heydər Əliyevin 20 
yanvar faciəsinə hüquqi və siyasi 
qiymətin verilməsi üçün göstərdiyi 
xidmətlərindən, dövlətimizin şəhid 
ailələrinə diqqət və qayğısından 
danışmışdır. Həmçinin, 20 Yanvarın 
xalqımızın qürur və qəhrəmanlıq 
tarixi olduğunu qeyd etmiş, hər 
bir azərbaycanlının ölkənin azad-
lığı uğrunda canlarından keçən 
şəhidlərimizlə fəxr etdiyini, onların 
əziz xatirəsinin həmişə olduğu 
kimi, bu gün də Şamaxıda böyük 
ehtiramla yad olunduğunu və 
qəlbimizdə əbədi yaşayacağını 
bildirmişdir.

Kürdəmir 
Kürdəmirdə 20 Yanvar faciəsi 

qurbanlarının iyirmi doqquzuncu 
ildönümü – Ümumxalq Hüzn Günü 
böyük ehtiramla yad edilib. 

Öncə Kürdəmir Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Cey-
hun Cəfərov, hüquq-mühafizə 
orqanları, idarə, müəssisə və 
təşkilat rəhbərləri, ictimaiyyət 
nümayəndələri 2016-cı ilin aprel 
ayının 2-də gedən döyüşlərdə 
erməni mövqelərinə aviasi-
ya zərbələri endirən zaman 
düşmən tərəfindən vurulan 
Mİ-24 helikopterində şəhid olan 
hərbçimiz baş leytenant, şəhid 
Əbu Bəkr İsmayılovun yaşadığı 
evin qarşısındakı barelyefin önünə 
gül dəstəsi qoydular. Mərasimdə 
çıxış edən başçısı Ceyhun Cəfərov 
bildirib ki, şəhidlərimizin qanı heç 
vaxt yerdə qalmayıb və qalmaya-
caqdır. Möhtərəm Prezidentimiz 
Ali Baş Komandan cənab İlham 
Əliyevin rəhbərliyi altında üçrəngli 
bayrağımız Şuşada, Laçında, 
Xankəndində, eləcə də Dağlıq 

Qarabağın hər bir guşəsində dal-
ğalanacaqdır.

Daha sonra tədbir iştirakçı-
ları rayonun 20 Yanvar parkına 
gələrək “Ana harayı” abidəsinin 
önünə gül-çiçək dəstələri düzərək 
şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad 
ediblər. 

Mərasimdə məktəblilərin 
ifasında 20 Yanvar şəhidlərinin 
xatirəsinə həsr edilmiş kompo-
zisiya dinlənildi, şagirdlərin əl 
işlərindən ibarət rəsm sərgisi və 
20 Yanvar faciəsini özündə əks 
etdirən kitablarla tanış oldular.

Sonra rayon rəhbərliyi və 
tədbir iştirakçıları Şəhidlər xiya-
banında ucaldılmış “Şəhidlər” 
abidəsinin önünə gül dəstələri 
düzüblər. Onların məzarlarını 

ziyarət edərək üzərlərinə tər-
çiçəklər qoydular.

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Ceyhun Cəfərov şəhid 
ailələrinə başsağlığı verərək, 
şəhidlərimizin Vətən, xalq qarşı-
sında əvəzsiz xidmətlərini qeyd 
edib. Tezliklə ölkə rəhbəri Ali Baş 
Komandan cənab İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə işğal altında olan doğ-
ma ata-baba yurdlarımızın azad 
ediləcəyini bildirib.

Tədbir iştirakçıları eyni za-
manda Sığırlı kəndində  2016-cı 
ilin aprelin 1-dən 2-nə keçən 
gecə cəbhənin Tərtər rayonu 
istiqamətində erməni silahlı 
qüvvələrinin torpaqlarımıza qəfil 
hücumunun qarşısını alarkən 
qəhrəmancasına şəhid olan 
Azərbaycan Ordusunun giziri Tural 
Qurbanovun və rayon ərazisində 
olan digər şəhidlərin məzarlarını 
ziyarət etdilər.

R.TAHİR,  
Səməd HÜSEYNOĞLU, 

Ziyəddin SULTANOV,  
İlqar HƏSƏNOV,  

 “Xalq qəzeti”



722 yanvar 2019-cu il, çərşənbə axşamı

Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti 
2019-cu ildə yolların əsaslı təmiri işlərinin aparılması,  

mənzil fondunun təmiri və sair xərclərlə əlaqədar
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa uyğun göstərilən lot 
üzrə təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış, ikiqat 
bağlamada yazılı təqdim etsinlər.

Lot- 1. Yolların əsaslı təmirinin satınalın-
ması.

Lot -2. Mənzil fondunun təmirinin satına-
lınması.

Lot- 3. Sair xərclərin satınalınması.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 

meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 

müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji 
işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi 
üçün tender iştirakçıları lazımi texniki və 
maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar.

Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi 
və müqayisə edilməsi bal sistemi ilə həyata 
keçiriləcəkdir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün 
maraqlananlar əlaqələndirici şəxsə müraciət 

edə bilərlər. Ünvan- Yevlax şəhəri, Azərbaycan 
küçəsi 3, əlaqələndirici şəxs- Səməd Hüsey-
nov, telefon- 02233-6-49-38.

Maraqlananlar əsas şərtlər toplusunu aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını köçürdükdən 
sonra yuxarıdakı ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı hər lot üçün 100 manatdır.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 

köçürməlidirlər.
Təşkilat- Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti
H/h- AZ 49 CTRE 

00000000000002515031
VÖEN- 2200074151
Büdcə səviyyəsi- 7y
İnzibati təsnifat- 142340
Bank- Dövlət Xəzidədarlıq Agentliyi
Kod-210005
VÖEN-1401555071
SWIFT BIK: CTRE AZ-22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qey-
diyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitlər;

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında məlumat;

-işləri yerinə yetirmək üçün potensial 
imkanları haqqında məlumat;

-vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
borcların olub-olmaması barədə arayış;

-tender təkliflərinin təminatı( zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

-tender təklifi qiymətinin 2 faizi həcmində 
bank zəmanəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 
60 bank günü qüvvədə olmalıdır).

İddiaçılar tələb olunan sənədləri möhürlü 
zərflərdə 8 fevral 2019-cu il saat 17.00-a kimi 
yuxarıda göstərilən ünvana təqdim etməlidirlər.

Bu tarixdən gec təqdim edilən zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçılar tender təklifi və bank zəmanətini 
18 fevral 2019-cu il saat 17.00-a kimi təqdim 
etməlidirlər.

Tender zərfləri 19 fevral 2019-cu il saat 
11.00-da Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyətində 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsi 
təmir işlərinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender 12 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Biofizika İnstitutunun 5 mərtəbəli  

laboratoriya korpusunda təmir işlərinin 
 satınalınması.

Lot-2. M.Qaşqay küçəsində yerləşən 
AMEA-nın qonaq evində təmir işlərinin satı-
nalınması.

Lot-3.Zoologiya İnstitutunun 6 mərtəbəli 
laboratoriya korpusunda təmir işlərinin satına-
lınması.

Lot-4. Strateji Elmi- Tədqiqatlar 
Mərkəzinin AMEA Yüksək Texnologiyalar 
Parkının ərazisində yerləşən 2 nömrəli elmi- 
tədqiqat laboratoriya binasında  təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-5.AMEA Yüksək Texnologiyalar Par-
kının ərazisində yerləşən nəqliyyat-təsərrüfat 
binasında təmir işlərinin satınalınması.

Lot-6.Mərkəzi Nəbatat Bağının ərazisinin 
hasarında təmir işlərinin satınalınması.

Lot-7. Şamaxı rayonu ərazisində yerləşən 
AMEA-nın qonaq evində təmir işlərinin satı-
nalınması.

Lot-8. Mikrobiologiya İnstitutunun 
birmərtəbəli laboratoriya binasında təmir 
işlərinin satınalınması.

Lot-9.  Neft və Qaz İnstitutunda təmir 
işlərinin satınalınması.

Lot-10. İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun 
inzibati binasında təmir işlərinin satınalınması.

Lot-11. Fizika İnstitutunun kriogen labo-
ratoriya korpusunda təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-12.Təbiət Tarixi Muzeyinin inzibati 
binasında təmir işlərinin satınalınması.

Maraqlananlar hər lot üçün 30 (otuz) 
manat məbləğdə tenderdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 

tenderin əsas şərtlər toplusunu ala bilərlər:
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

İşlər İdarəsi
VÖEN-1700007431     
9 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi 
VÖEN-1700987121
Bank-DXA                   
 VÖEN- 1401555071 
Kod-210005
 H/h-AZ67CTRE00000000000002728301
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT-CTREAZ22
H/h-AZ28CTRE 00000000000004138316 
 Fond-3,  büdcə təsnifatı kodu-142319
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statu-

su qazanmaq üçün açağıdakı sənədləri rəsmi 
blankda və möhürlə təsdiq olunmuş qaydada 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 
edən bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin  açıldığı gündən 
sonra ən azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 2 faizi həcmində 
təklifin bank təminatı (zərflərin açıldığı gündən  
sonra ən azı 60 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

- malgöndərən (podratçı) haqqında tələb 
olunan sənədlər:

- malgöndərənin (podratçının) tam adı, 
hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitlər;

- malgöndərənin (podratçının) ixtisas 
göstəricilərinə dair məlumat;

- malgöndərənin (podratçının) son bir 
ildəki maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

- son bir ildəki maliyyə fəaliyyəti haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
bəyannamənin surəti;

- sənədlər təqdim olunan tarixə DSMF-yə 
verilmiş hesabatın surəti və DSMF-yə borcun 
olub-olmaması barədə arayış;

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb olunub-
olunmaması barədə məlumat;

- son bir ildə yerinə yetirilmiş analoji 
işlərin ünvanı göstərilməklə ətraflı məlumat.

Malgöndərənlər (podratçılar) 1-ci, 2-ci və 
5-ci bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 11 fevral 
2019-cu il saat 17 .00-dək tender komissiyası-
na təqdim etməlidirlər.

Tenderlə əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar əlaqələndirici 
şəxs N.Abbasova (telefon- 012-492-59-76) 
müraciət edə bilərlər.

İddiaçılar tender təklifini və təklifin bank 
təminatını imzalanmış, möhürlənmiş, ikiqat 
bağlanmış zərfdə 21 fevral 2019-cu il saat 
17 .00 –dək Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi  
30  nömrəli ünvanda yerləşən AMEA Rəyasət 
Heyətinin inzibati binasında  tender komissi-
yanına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri  22 fevral 2019-cu il saat 
11 .00 -da AMEA RH-nin kiçik iclas zalında 
açılacaqdır.

Açılışda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun tələblərinə uyğun keçiriləcəkdir. 

Tender komissiyası

İctimai  Televiziya   və  Radio Yayımları Şirkəti
AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR

Tender 12 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Dəftərxana mallarının satınalın-

ması. 
Lot-2. Təsərrüfat mallarının satınalınması.
Lot-3. İnzibati binanın və həyətyanı 

ərazinin gündəlik təmizlik işlərinin  satınalın-
ması.

Lot-4. Müxtəlif elektrik mallarının satına-
lınması.

Lot-5. Generatorlara lazım olan ehtiyat 
hissələrinin və illik texniki  xidmət işlərinin 
satınalınması.

Lot-6. Kəsintisiz qida mənbəyinə 
lazım olan ehtiyat hissələri və illik servis  
xidmətlərinin satınalınması.

Lot-7. Yeni kartriclərin alınması və doldu-
rulması  xidmətlərinin satınalınması.

Lot-8. Kondisionerlərə və havalandırma 
sistemlərinə ehtiyat hissələri və illik texniki 
xidmət  işlərinin satınalınması.

Lot-9. Liftlərə lazım olan  ehtiyat hissələri 
və illik texniki xidmət  işlərinin satınalınması.

Lot-10. Avtomobillərin ehtiyat hissələrinin 
və texniki xidmət göstərilməsi işlərinin satına-
lınması.

Lot-11. Radio və televiziya bannerlərinin 
monitorinqi xidmətinin  satınalınması.

Lot-12. Qazanxananın istismara verilməsi 
üçün texniki şərtlərin hazırlanması və zəruri 
təmir aparılması işlərinin  satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur  ki, öz 
tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 

imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 

lot üçün 100 manat  iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, Yasamal raonu, Şərifzadə  küçəsi 
241 ( əlaqələndirici şəxs- Ramil Əliyevdən 
,telefon - 012 430 13 16 )  nömrəli ünvandan 
ala bilərlər.

Adı-    “Kapital Bank” ASC-nin 1 saylı 
Nəsimi  filialı       

Kod- 200112
VÖEN- 9900003611
M\ h - AZ-

37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.Т.: АIIBАZ2X
Adı-   İctimai Televiziya və Radio Yayım-

ları Şirkəti
H\h-AZ11AIIB33010019441102259111
VÖEN-  2000435761   
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra  ən azı  30 bank günü qüvvədə olma-
lıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı gündən sonra  
ən azı 60 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və  digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

- son bir il ərzində fəaliyyəti haqqında ver-
gi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- müvafıq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki  
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifı 
və bank zəmanəti istisna olmaqla)   8  fev-
ral  2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender 
təklifi və bank zəmanətini isə möhürlənmiş 
ikiqat zərflərdə  18   fevral 2019-cu il saat 
18.00-a qədər Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 
Şərifzadə  küçəsi 241 nömrəli  ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 19  fevral 2019-cu il  saat 
11.00-da Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 
Şərifzadə  küçəsi 241 nömrəli  ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
tender zərflərinin açılışı prosedurunda iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

Saatlı Rayon İcra Hakimiyyəti 
2019-cu ildə rayonda yolların əsaslı təmirinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. Yolların əsaslı təmiri işlərinin 

 satınalınması.
İştirak haqqı 400 manatdır.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları yüksək kadr potensialına, lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 

Əlaqələndirici şəxs- Bəyim Quliyeva, te-
lefon - (02128-5-25-02), ünvan - Saatlı şəhəri, 
H.Əliyev meydanı.

Saatlı YXO
H/h- AZ39 00000000000002514532
VÖEN- 6700012601
Bank- “Kapital Bank”ın Saatlı filialı
Kod- 200598
VÖEN- 9900003611

M/h- 0137010001944
S.W.İ.F.T.B.İ.K. AIIBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

11 fevral 2019-cu il saat 17.00-dək aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalı-
dır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
haqqında vergi orqanları tərəfindən arayış;

- iddiaçıların son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçıların tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- tender təklifinin bank zəmanəti  
(1 faiz həcmində) zərflər açılan tarixdən ən azı 
60 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır;

- iddiaçıların tender təklifləri Azərbaycan 
dilində olmalıdır.

İddiaçılar tender təklifini və bank 
zəmanətini 19 fevral 2019-cu il saat 17.00-dək 
Saatlı şəhəri, H.Əliyev meydanında yerləşən 
Saatlı Rayon İcra Hakimiyyətinin tender ko-
missiyasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri Saatlı Rayon 
İcra Hakimiyyətində 20 fevral 2019-cu il saat 
10.00-da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Saatlı RİHB-in Saatlı Şəhər İnzibati 
Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi

2019-cu ildə küçə və səkilərin abadlaşdırılması işlərinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Lot-1. Küçə və səkilərin abadlaşdırılması 

işlərinin satınalınması.
İştirak haqqı 200 manatdır.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları yüksək kadr potensialına, lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 

Əlaqələndirici şəxs- Mətləb Hüseynov, te-
lefon - (02128-5-34-06), ünvan- Saatlı şəhəri, 
Q.Qarayev küçəsi 5.

Saatlı YXO
H/h- AZ39 00000000000002514532
VÖEN- 6700012601
Bank- “Kapital Bank”ın Saatlı rayon filialı
Kod- 200598
VÖEN- 9900003611

M/h- 0137010001944
S.W.İ.F.T.B.İ.K. AIIBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

11 fevral 2019-cu il saat 17.00-dək aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalı-
dır);

-Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
haqqında vergi orqanları tərəfindən arayış;

-iddiaçıların son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

-iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

-iddiaçıların tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

-tender təklifinin bank zəmanəti (1 faiz 
həcmində) zərflər açılan tarixdən ən azı 60 
bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır;

-iddiaçıların tender təklifləri Azərbaycan 
dilində olmalıdır.

İddiaçılar tender təklifini və bank 
zəmanətini 19 fevral 2019-cu il saat 17.00-dək 
Saatlı şəhəri, Q.Qarayev küçəsi 5 nömrəli ün-
vanda yerləşən Saatlı RİHB-in Şəhər İnzibati 
Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyinin tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri Saatlı RİHB-
in Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə 
Nümayəndəliyində 20 fevral 2019-cu il saat 
10.00-da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Yuxarı Şirvan Kanalı İstismarı İdarəsi
 2019-cu ildə təmir işləri üçün  inşaat  materiallarının  və    

hazır beton qarışığının satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ   TENDER  ELAN  EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. İnşaat   materiallarının satına-

lınması.
Lot – 2. Cari və əsaslı təmir işləri üçün 

hazır beton qarışığının satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur  ki, 

öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalan-
mış, ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: - aşa-
ğı qiymət, yüksək keyfiyyyət, müqavilənin 
vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji  işlərdə 
təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Bağlanmış müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maddi-texni-
ki bazaya malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot 
-1 üçün 55 (əlli beş) manat və lot- 2 üçün 
isə 45 (qırx beş) manat məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Yevlax rayonu, 
Xanabad kəndi, Yuxarı Şirvan Kanalı 
İstismarı İdarəsindən   (əlaqələndirici şəxs- 
Ə.Ş.Abbasovdan, telefon 022-335 -03-00 ) 
ala bilərlər.

Yevlax YXO

H/h -2355003
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod -210005
VÖEN -2200134801
Bank- ABB ASC-nin Yevlax filialı
M\ h-AZ 85 NABZ 

0136010000000300944
SWİFT BİK  CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin dəyərinin 1 faiz 

həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqanla-
rından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 

olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 

vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertfikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olumalıdır 
(xarici dildəki  tenderlər Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir).

Tender prosedurunda iştirak üçün  
“Dövlət satınalmaları haqqında” Qanunun 
6-cı maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq 
müvafiq sahədə peşəkarlığı, təcrübəsi, 
texniki və maliyyə imkanları, işçi qüvvəsi, 
idarəetmə səriştəsi, etibarlığı və.s barədə  
müvafiq sənədlər təqdim edilməlidir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 22 fevral  
2019-cu il saat 18.00-a kimi, tender təklifi 
və bank zəmanətini  isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 4 mart  2019-cu il saat  18.00-a 
qədər Yuxarı Şirvan Kanalı İstismarı 
İdarəsinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan geç təqdim olunan  
zərflər açılmadan geri qaytarılacaq.

İddiaçıların təklifləri 5 mart   2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC  daxili vəsaiti hesabına  Ceyranbatan Su Təchizatı İdarəsinin 
Ceyranbatan ultrasüzgəcli sutəmizləyici qurğular kompleksində yerləşən  

200 mikronluq incə dənəli süzgəclərdə təmir işlərinin icrası ilə bağlı  
11 ədəd platformanın quraşdırılması işlərinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ  TENDER   ELAN  EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Ceyranbatan Su Təchizatı 

İdarəsinin Ceyranbatan ultrasüzgəcli 
sutəmizləyici qurğular kompleksində yerləşən 
200 mikronluq incə dənəli süzgəclərdə təmir 
işlərinin icrası ilə bağlı 11 ədəd platformanın 
quraşdırılması işlərinin satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 
tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanla-
ra malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, Moskva prospekti, 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə 
Olunması Departamentindən (əlaqələndirici 
şəxs- Ağaəli Mirzəyevdən, telefon-  431 47 
67/2246) ala bilərlər.

İştirak haqqı 200 manatdır.
Təşkilat- “Azərsu” ASC
VÖEN-9900001751
Bank- “Kapital Bank” ASC-nin 1 saylı 

Nəsimi filialı
Kod- 200112

VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK- AİİBAZ2X
H/h - AZ65AİİB 33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri  

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət (tender komissiyasının adına);
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalı-
dır);

- tender təklifi dəyərinin 2 faizi həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən son-
ra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmama-
sı haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- oxşar fəaliyyətlə bağlı ən azı  yerinə 
yetirilmiş  bir müqavilə;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 11 fevral 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 18 fevral 2019-cu il saat 16.00-a 
qədər Bakı şəhəri, Moskva prospekti  67, 
“Azərsu” ASC-nin Satınalmaların Təşkili 
və İdarə Olunması Departamentinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 19 fevral 2019-cu il 
saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC 
daxili vəsaiti hesabına 10 ton və 10 tondan yuxarı 

olan qaldırıcı mexanizmlərin illik diaqnostik müayinə 
xidmətlərinin satınalınması məqsədilə 

KOTİROVKA  SORĞUSU  ELAN  EDİR
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər 

aşağıdakı ünvana – Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə Olunması Departa-
mentinin satınalmaların təşkili şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs- sa-
tınalmalar üzrə mühəndis Ağaəli Mirzəyevə, agali.mirzeyev@
azersu.az +994124314767 (2246) ) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər 
imzalanmış və möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 28 yan-
var 2019-cu il saat 15.00-dan gec olmamaq şərtilə təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan kotirovka 
təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri, Moskva 
prospekti 67 nömrəli ünvanda 29 yanvar 2019-ci il saat 15.00-
da açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılış prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS
“DUPLO-550” çap avadanlığının ehtiyat hissələrinin satınalınması üçün  

KOTİROVKA  SORĞUSU  ELAN  EDİR
İddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlərə təklif 

olunur ki, öz kotirovka təkliflərini möhürlənmiş və 
imzalanmış zərflərdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün sorğu iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün 
aşağıdakı sənədlər

• nizamnamənin surəti (notarial qaydada 
təsdiq olunmuş); 

• kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiy-
yatı haqqında şəhadətnaməsinin surəti (notarial 

qaydada təsdiq olunmuş); 
• kommersiya hüquqi şəxsin  rekvizitləri 

(möhürlənmiş və imzalanmış şəkildə) 
• kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət 

reyestrindən çıxarış (notarial qaydada təsdiq 
olunmuş) və iddiaçının tender təklifi 31 yanvar 
2019-cu il saat 15.00-dək  Bakı, M. Müşfiq küçəsi 
1M nömrəli (əlaqələndirici şəxs- İlham Əliyevə, 
telefon 012-502-47-53/56/58, daxili 144) ünvana 
təqdim edilməlidir.  

Təkliflər Azərbaycan dilində,  2 nüsxədə  

(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki  
təkliflər Azərbaycan dilinə  tərcümə edilməlidir). 
Kotirovka sorğusu proseduru “Dövlət satınal-
maları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. 
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan kotirov-
ka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır. İddi-
açılar və ya onların səlahiyyətli nümayəndələri 1 
fevral 2019-cu il saat 11.00-da  zərflərin açılışın-
da iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC 
 daxili vəsaiti hesabına xüsusi şəraitdə işləyən işçilərin yeməklə 

təmin olunması xidmətinin satınalınması məqsədilə 

KOTİROVKA  SORĞUSU  ELAN  EDİR
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər 

aşağıdakı ünvana – Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə Olunması Departa-
mentinin satınalmaların təşkili şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs- sa-
tınalmalar üzrə mühəndis Ağaəli Mirzəyevə, agali.mirzeyev@
azersu.az +994124314767 (2246) ) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər 
imzalanmış və möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 28 yan-
var 2019-cu il saat 16.00-dan gec olmamaq şərtilə təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan kotirovka 
təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri, Moskva 
prospekti 67 nömrəli ünvanda 29 yanvar 2019-ci il saat 16.00-
da açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılış prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası



Məsul katib:  493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,

493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar:  493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;

E-mail: info@xalqqazeti.com, xalqqazeti@gmail.com

BAŞ  REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

T E L E F O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,  
“Azərbaycan” nəşriyyatında ofset üsulu ilə çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.

Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 00:00

İNDEKS

TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ

0282
7244

235

40 qəpik

ABŞ

7 minə yaxın aviareys ləğv olunub

ABŞ-ın şimal-şərqində güclü qar səbəbindən 
6783 aviareys ləğv olunub. Məlumata görə, pis hava 
şəraitinin törətdiyi fəsadlar Missuri və Men ştatları 
arasındakı ərazidə yaşayan 100 milyon insana təsir edə 
bilər.

Bildirilir ki, pis hava şəraiti ilə əlaqədar Nyu-York 
qubernatoru Endryu Kuomo ştat yollarının böyük 
hissəsində avtobus və qoşqulu yük maşınlarının 
hərəkətini qadağan edib. Həmçinin qatarların hərəkəti 
də məhdudlaşdırılıb.

İnformasiyanı “FlightAware” yayıb.

Misir

Qədim məzarlıq aşkar edilib
Misirdə 

qədim çarlıq 
dövrünə aid (e.ə 
XXIII-XXI əsrlər) 
məzarlıqlar 
aşkar edilib.

Bildirilir 
ki, Birmingem 
Universitetindən 
olan arxeoloqlar 

ölkənin Asuan ərazisində müxtəlif ölçüdə 6 qəbir aşkar 
ediblər.

Qəbirlərdən birinin girişinin normal vəziyyətdə 
olduğu qeyd edilir. Arxeoloqların araşdırmasına görə, 
yüzillər öncə burada qarət hadisəsi baş verib.

Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.

Somali

50-dən çox terrorçu məhv edilib
ABŞ-ın endir-

diyi hava zərbələri 
nəticəsində “Əş-
Şabab” terror qruplaş-
masının 50-dən çox 
yaraqlısı ölüb.

Bildirilir ki, 
aviazərbə şənbə günü 
ölkənin cənubunda yerləşən Orta Cubba əyalətinin 
Cilib şəhəri yaxınlığında, terrorçulardan ibarət böyük bir 
qrupun Somali milli ordusuna hücumuna cavab olaraq 
endirilib.

Məlumatı RİA “Novosti” yayıb.

Livan

“Ağıllı” alışqan
Livanın elektronika is-

tehsalçısı “Slighte” şirkəti 
siqareti atmağa kömək 
edən “ağıllı” alışqan 
təqdim edib.

Bildirilir ki, “ağıllı” 
qurğu istifadə vaxtının 
analizini apardıqdan 
sonra riyazi hesablamalar 

edir və istifadəçi siqaret çəkmək istəyəndə qurğunun 
işə düşməsinə imkan verməyən alqoritm hazırlayır.

Məlumatı BBC yayıb.

Türkiyə

Quareşma “Beşiktaş”ı tərk edir
Portuqaliyalı 

futbolçu Rikardo Qu-
areşma “Beşiktaş”ı 
tərk etmək 
məcburiyyətində 
olduğunu bil-
dirib. Futbolçu 
klub rəhbərliyinə 
müraciətində ailəvi 
səbəblərdən do-
layı Portuqaliyaya 
köçmək istədiyini deyib.

Klubun əfsanəvi oyunçularından birinə çevrilmiş 
Quareşmanın bu müraciətindən sonra onun “Beşiktaş”ı 
tərk edəcəyi dəqiqləşib. İddialara görə, ulduz futbolçu 
ölkəsinin “Portu” klubuna transfer olunacaq.

Məlumatı “Goal.com” yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â  Yanvarın  22-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında  

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,  
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.  Bəzi 
yerlərdə  duman olacaq.  Arabir güclənən  
cənub-qərb  küləyi əsəcək, axşam müla-
yim  şimal-qərb  küləyi ilə əvəz olunacaq.  
Gecə  0-3,  gündüz 7-10,  Bakıda gecə  1-3,  
gündüz  8-10  dərəcə isti olacaq. Atmosfer 
təzyiqi  760  mm civə sütunundan 764  mm 
civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət  gecə 
70-80, gündüz 50-55   faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında  
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi 
yerlərdə  zəif duman olacaq.  Qərb   küləyi 
əsəcək, arabir güclənəcək.  Gecə 5-10 , dağ-
lıq ərazilərdə 12-14  dərəcə şaxta, gündüz  

3-8  dərəcə  isti olacaq.
 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-

calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında   əsasən yağmursuz keçəcək. 
Gecə və səhər bəzi  yerlərdə  duman olacaq. 
Qərb  küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək.  Gecə 5-10  dərəcə şaxta ,  gün-
düz  0-5  dərəcə   isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonların-
da   yağmursuz keçəcək. Gecə və  səhər  
bəzi  yerlərdə  duman  olacaq. Qərb  küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.  
Gecə 0-5  dərəcə şaxta, gündüz  5-10  
dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında  əsasən yağmursuz keçəcək. 
Gecə və səhər  bəzi  yerlərdə  duman olacaq. 

Qərb  küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək.  Gecə  2-7  dərəcə şaxta,  gün-
düz 5-10  dərəcə isti ,  dağlarda gecə 10-15, 
gündüz 0-5  dərəcə  şaxta   olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax,  
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, 
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Gecə və  səhər bəzi yerlərdə  duman olacaq 
Qərb  küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək.  Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 
dərəcəyədək isti, gündüz 7-12  dərəcə isti 
olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında   əsasən yağmursuz 
keçəcək. Səhər  dağlarda duman ola-
caq. Şərq  küləyi əsəcək.  Gecə 2 dərəcə 
şaxtadan 2 dərəcəyədək isti,  gündüz  6-10  
dərəcə isti, dağlarda gecə 2-4  dərəcə şaxta, 
gündüz  3-6  dərəcə  isti olacaq. 

22 yanvar 2019-cu il, çərşənbə axşamı8

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi 
və kollektivi fövqəladə və səlahiyyətli səfir 

ELEONORA   HÜSEYNOVANIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun ailəsinə və 
yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 25 dekabr 2018-ci il və 10 yanvar 2019-cu il ta-

rixli nömrələrində dərc edilmiş Şəki Subartezian Quyularının İstismarı 
İdarəsinin  tender elanlarının  3-cü lotu  -Güc transformatorlarının 
alınması və təmiri kimi oxunmalıdır.

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 11 və 26 dekabr 2018-ci il tarixli 

nömrələrində Dövlət Turizm Agentliyinin “Şahdağ Turizm 
Mərkəzi” QSC tərəfindən peşəkar işçi qüvvəsinin təmin 
edilməsi xidmətinin satınalınması məqsədilə dərc olunmuş   
açıq tenderin vaxtının uzadılması üçün aşağıda qeyd olunan 
sənədlərin təqdimatı tarixi  (tender təklifi və bank təminatı 
istisna olmaqla) 13 fevral 2019-cu il saat 15.00-a, tender 
təkliflərinin və təminatın qəbulu vaxtı 22 fevral 2019-cu il saat 
16.00-a, təkliflərin açılışı isə 25 fevral 2019-cu il saat 16.00-a 
dəyişdirilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, 
 Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi  

yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti
 2019-cu ildə xarici ölkələrin yükdaşıyıcıları üçün “İcazə” blankları, yerli 

yükdaşıyıcılar üçün “NNAK” kitabçaları, “kvota” icazələri və sadələşdirilmiş 
vergi ödəyiciləri (daşıyıcılar) üçün “Fərqlənmə nişanları” və “Xüsusi fərqlənmə 
nişanlarının” satınalınması  məqsədilə təkliflər sorğusu həyata keçirir 

Maraqlanan təşkilatlar (012) 566 50 43 nömrəli telefonla əlaqə saxlaya 
bilərlər.

Təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər 23 yanvar 2019-cu il  saat 
17.00-dək qəbul olunur. 

Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Tarzən Hacı Məmmədov  küçəsi 5.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC
boya sahəsinə tələb olunan materialların satınalınması məqsədilə

AÇIQ  MÜSABİQƏ  ELAN  EDİR         
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil 

olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə  bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 2019-cu il yanvarın 29-u saat 18.00-dəkdir.

  Sənədlər Azərbaycan dilində,2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki  tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

  Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaq-
dır.

Ünvan-Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152, “Çinar plaza”, 24-cü mərtəbə.
Əlaqə  telefonu- (012) 404-37-00, daxili-1132.

 � Yunanıstanın paytaxtı Afinada 
planlaşdırılan mitinqlə əlaqədar 
təhlükəsizlik tədbirləri ən yüksək həddə 
çatdırılıb. Bu barədə “Anadolu” agentliyi 
məlumat yayıb.

Rəsmi Skopye ilə Yuna-
nıstan arasında imzalanan 
müqaviləyə etiraz olaraq 
keçirilən mitinqlə əlaqədar 

Afinada mərkəzi yollar bağla-
nıb. Yüzlərlə avtobus ölkənin 
və şəhərin fərqli yerlərindən 
insanların mərkəzə 

gətirilməsinə cəlb olunub. 
Hökumət, həmçinin metro 
stansiyalarının bağlanmasına 
qərar verib.

Qeyd edək ki, Afina ilə 
Makedoniya arasında bağ-
lanmış müqaviləyə əsasən 
ölkənin adı dəyişdirilib. Bu 
müqavilədən isə həm yunan-
lar, həm də makedoniyalılar 
narazı qalıb. Yunanlar tarixi 
əyalətləri hesab etdikləri Ma-

kedoniyanın adının yalnız bu 
əraziyə məxsus olduğu fikrini 
müdafiə edir, Makedoniya 
müxalifəti isə ölkənin adı-
nın dəyişdirilməsinin xalqın 
milli kimliyinə xələl gətirdiyini 
bildirir.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Yunanıstanda etirazlar artır

Əşrəf QANİ: 

 � Əfqanıstan Prezidenti Əşrəf Qani  
rəsmi Kabilin Pakistanın vasitəçiliyi sayəsində 
"Taliban"la danışıqlar aparmağa hazır olduğunu 
bildirib. Bu barədə TASS məlumat yayıb.

Ə.Qani taliblərin iki əsas 
variantının olduğunu qeyd 
edib: “Taliblərin iki əsas varian-
tı var: birincisi, müxtəlif danı-
şıqlarda Pakistan və ya başqa 

bir regional ölkə ilə təmsil 
olunmaq; ikincisi, müstəqil 
şəkildə çıxış etmək”.

Onun sözlərinə görə, 
Əfqanıstan hökuməti 

"Taliban"ın Pakistanı vasitəçi 
kimi görmək istəyəcəyi 
təqdirdə onlarla danışıqlar 
aparmağa hazırdır.

Eyni zamanda,  Prezident 
taliblərin əfqan xalqının bir 
hissəsi olmaq istəyəcəyi 
təqdirdə birbaşa dialoq apar-
masının daha yaxşı olacağını 
söyləyib.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Əfqanıstan hökuməti "Taliban"la  
danışıqlar aparmağa hazırdır

AZAL-dan qış aksiyası
 Valideynləri ilə səyahət edən 

uşaqlara pulsuz aviabilet 
 � Azərbaycan Hava Yolları 

(AZAL) ailəsi ilə səyahət edənlər 
üçün qış aksiyası elan edir.
2019-cu il fevralın 1-dən 28-dək olan 

tarixlərə iki böyük üçün (sərnişinlərin 
valideynlər və qəyyumlar olması şərtilə) 
aviabilet aldıqda, aviaşirkət eyni uçuşa 12 
yaşadək bir uşağa pulsuz aviabilet təqdim 
edir.

Aksiya aviaşirkətin göstərilən tarixlərdə 
beynəlxalq aviareyslərinin həyata keçiriləcəyi 
bütün istiqamətlərə şamil edilir. 

Biletləri yanvarın 21-dən etibarən 
AZAL-ın kassalarında, aviaşirkətin rəsmi 
agentliklərində və www.azal.az saytında 
təxsis etmək və əldə etmək mümkündür. 
Uşağa pulsuz aviabiletin verilməsi üçün 
valideynlər səyahət edən sərnişinlərin 
sənədlərini callcenter@azal.az elektron ün-
vanına göndərərək çağrı mərkəzinə müraciət 
edə və ya aviaşirkətin rəsmi satış kassalarına 
yaxınlaşa bilərlər.  

Aksiya çərçivəsində sərnişinlər AZAL-Mi-
les bonus proqramından istifadə edə bilərlər. 

AZAL Miles bonus proqramı barədə ətraflı 
məlumat aviaşirkətin www.miles.azal.az  say-
tında təqdim edilmişdir. Proqram iştirakçısı 
olmayan şəxslərə http://ffj2.loyaltyplus.aero/
j2loyalty/register.jsf?lang=az keçidi vasitəsilə 
qeydiyyatdan keçməyi təklif edirik.

Aviabiletlərin alınması ilə əlaqədar və 
ətraflı məlumat üçün aşağıdakı telefon 
nömrələri ilə müraciət edilməlidir:

(+99412) 598-88-80 (Azərbaycandan 
zənglər üçün qısa nömrə: *8880)

Elektron poçt: callcenter@azal.az

“Xalq qəzeti”

 � Rusiyanın 
paytaxtı Moskvaya 
yenidən anomal 
şaxtalar gəlib. 
Sinoptiklər bildiriblər ki, 

Rusiya paytaxtında havanın 
temperaturu 7-12 dərəcə 
aşağı düşəcək. Moskvada 
20-25 dərəcə şaxta gözlənilir 
ki, bu da iqlim normasından 
9-10 dərəcə aşağıdır.

Sinoptiklərin poqno-
zuna görə, həftənin ikinci 
yarısından Atlantik siklo-

nunun Moskvaya gəlməsi 
nəticəsində havanın tem-
peraturu iqlim normasına 

yaxın olacaq.

Qəzənfər  QASIMOV, 
“Xalq  qəzeti”

Moskvada anomal 
ŞAXTALAR

 � 2018-ci ildə Çin əhalisi əvvəlki illə müqayisədə 5,3 milyon 
artaraq 1,395 milyard nəfər təşkil edib. 

Bu barədə Çin Dövlət Statistikasının 
hesabatında deyilir. Qeyd olunur ki, ötən 
il ölkədə 15,23 milyon nəfər doğulub, 9,93 
milyon nəfər isə ölüb. Təbii artım hər min 
nəfərə 3,81 olmuşdur.

Ölkə əhalisinin 713,5 milyon nəfərini 

kişilər, 681,8 milyon nəfərini qadınlar təşkil 
edir. Şəhər əhalisinin sayı il əzində 17,9 mil-
yon nəfər  artaraq, ölkə əhalisinin 59,58 fa-
izini təşkil edib. Yaşı 65-dən yuxarı əhalinin 
sayı 166,6 milyon nəfərdir.

“Xalq qəzeti”

Çində əhalinin sayı açıqlanıb

AZƏRTAC ispan dilində 
xəbər yayımına başlayıb

 � Azərbaycan Dövlət İnformasiya 
Agentliyi – AZƏRTAC yanvarın 21-dən ispan 
dilində xəbər yayımına başlayıb. 

İndiyədək agentlik 7 dildə - 
Azərbaycan, rus, ingilis, fransız, 
alman, ərəb və Çin dillərində 
xəbərlər yayırdı. İspan dilinin 
əlavə olunması ilə agentliyin 
informasiya yayımını həyata 
keçirdiyi dillərin sayı 8-ə çatıb. 
Bu dildə buraxılan xəbərlər 
AZƏRTAC-ın saytının ispan dili 
versiyasında dərc olunur. 

Bununla bağlı agentlikdə 
təqdimat keçirilib. İdarə 
Heyətinin sədri Aslan Asla-
nov qeyd edib ki, ispan dilində 
informasiya resursunun yaradıl-
ması Azərbaycan reallıqlarının 
beynəlxalq aləmdə yayılması 
istiqamətində AZƏRTAC-ın 
atdığı daha bir uğurlu addımdır. 
AZƏRTAC bir sıra ispandilli 
ölkələrin xəbər agentlikləri – 
İspaniyanın EFE, Argentinanın 
Telam, Paraqvayın İP, Kuba-
nın Prensa Latina agentlikləri 
ilə sıx əməkdaşlıq edir. Eyni 
zamanda, hazırda Kolumbiya və 
digər ispandilli ölkələrin aparıcı 
media qurumları ilə əməkdaşlıq 
müqaviləsinin imzalanması 
üçün danışıqlar aparılır. Bildi-
rilib ki, Azərbaycanın siyasi, 
iqtisadi, mədəni və bir çox digər 
sahələrində uğurları, həmçinin 
ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq 
tədbirlər barədə informasiyaların 
400 milyonluq ispandilli auditori-
yaya çatdırılmasında bu resursun 
böyük önəmi olacaq. “İspan 
dilində redaksiyanın yaradılması 

agentliyin ispandilli tərəfdaşları 
ilə informasiya mübadiləsini daha 
da gücləndirmək üçün yaxşı im-
kanlar açacaq. Bu, Azərbaycanla 
bağlı reallıqların böyük coğrafi 
məkanda yayılmasını təmin 
edəcək”, - deyə Aslan Aslanov 
bildirib.

İspan dilində informasi-
ya bölməsinin müdiri Nuridə 
Aslanova agentliyin ispandilli 
veb-resursu haqqında məlumat 
verib. Qeyd olunub ki, ölkəmizin 
həyatının bütün sahələrinə - 
iqtisadiyyat, mədəniyyət, turizm, 
Azərbaycan tarixinə dair ispan 
dilində geniş informasiya bazası 
yaradılıb. Bu gündən başlaya-
raq ölkədə baş verən mühüm 
yeniliklər və hadisələr haqqında 
xəbərlər AZƏRTAC-ın saytının 
ispandilli versiyasında və sosial 
şəbəkələrdə yayılır. 

Agentliyin buraxılış üzrə 
baş redaktoru Elman Qədirov, 

multimedia və informasiya resurs-
ları redaksiyasının baş redaktoru 
Elşən Şahbalayev ispan dilində 
xəbərlərin yayımının təşkili 
məsələlərindən, xəbərlərin hədəf 
auditoriyasına çatdırılması, xa-
rici informasiya resurslarında və 
sosial şəbəkələrdə əlçatan olması 
üçün görülən və görülməli olan 
işlər barədə danışıblar. 

İspan dili ingilis və Çin 

dillərindən sonra dünyada ən 
çox danışılan üçüncü dildir, 21 
ölkədə rəsmi dil olaraq qəbul 
edilib və BMT-nin 6 rəsmi 
dilindən biridir. Dilin yayılma 
coğrafiyası əsasən Avropa, Şimali 
Amerika və Cənubi Ameri-
ka qitələridir. Bu baxımdan 
AZƏRTAC-ın ispan dilində xəbər 
yayması rəsmi dövlət tədbirləri, 
Azərbaycanın həyata keçirdiyi 
mühüm beynəlxalq və regional 
layihələr barədə məlumatların, 
Ermənistan-Azərbaycan Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsinə dair 
həqiqətlərin daha geniş audito-
riyaya çatdırılması, ispandilli 
ölkələrdə erməni lobbisinin 
antiazərbaycan təbliğatına qarşı 
informasiya mübarizəsinin aparıl-
ması işinə böyük fayda verəcək. 
Eyni zamanda, agentlik üzvü 
olduğu beynəlxalq qurumlar və 
tərəfdaşlıq etdiyi agentliklərlə 
ispan dilində xəbər mübadiləsi 
aparacaq. 


