
“Azərsu” ASC kimyəvi reagent və  
avadanlıqların satınalınması məqsədilə

A Ç I Q   T E N D E R   E L A N   E D İ R
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 aşağıda-
kı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Moskva prospekti,  67, “Azərsu” ASC-nin 
Satınalmaların Təşkili və İdarə Olunma-
sı Departamentindən (əlaqələndirici şəxs: 
Hikmət Qasımovdan 431 47 67/2249) 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 qaytarıl-

mır.
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 olma-
ması 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.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank təminatı istisna olmaqla) 21 iyun 2018-ci 
il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 29 
iyun 2018-ci 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 1 iyul 2018-ci il 
saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Qusar Kommunal Müəssisələri Kombinatı 2018-ci ildə inventar və 
digər azqiymətlilərin (xidmətlərin) satınalınması məqsədilə 

A Ç I Q   T E N D E R   E L A N   E D İ R
 Lot-1. Azqiymətli inventarların satınalınması.
 Lot-2. Əkin materiallarının satınalınması.
 Lot-3. Məişət tullantılarının ləğvi ilə əlaqədar sair xidmətlər.
 İddiaçılar hər lot üçün 50 (əlli ) manat iştirak haqqını aşağıda-

kı hesaba köçürdükdən sonra tenderin əsas şərtlər toplusunu tender 
komissiyasından ala bilərlər:

 Təşkilat: Qusar Kommunal Müəssisələri Kombinatı.
H/h: AZ25AIIB 33010019444800203148
 VÖEN: 4700061991
 Bank: “Kapital Bank”ın Qusar filialı
 Kod: 200480
 VÖEN:9900003611
 M/h: AZ37NABZ 01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK: A II BAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Əlaqələndərici şəxs: Hacıyeva Kübra Eynulla qızı.Əlaqə 

telefonu (0138) 5-29-14.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində, aşağı qiymət, yüksək 

keyfiyyət, analoji işlərdə təcrübə, maliyyə vəziyyəti və texniki 
imkanları olan iddiaçılara üstünlük veriləcəkdir.

 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 qiymətinin 1% -i həcmində bank zəmanəti 
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 olma-
ması haqqında müvafiq vergi orqanlarının arayışı;

-iddiaçıların son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanla-
rı rərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, ünvanı və 
digər rekvizitləri.

 Sənədlər Azərbaycan dilində 2 nüsxədə(əsli və surəti) tərtib 
olunmalıdır.

 İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda qeyd olunan 
sənədləri (tender təklifi və bank zəmanəti istisna olmaqla) 19 iyun 
2018-ci il saat 17.00-dək, tender təklifi və bank zəmanətini isə 27 
iyun 2018-ci il saat 17.00-dək (Qusar şəhəri, G.Əbilov küçəsi, 15 ) 
təqdim etməlidirlər.

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır. İddiaçıların təklif zərfləri 28 iyun 2018-ci il saat 
11.00-da açılacaqdır. Zərflərin açılışında iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər. 

Tender komissiyası

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin 
Mənzil-Kommunal və Təmir Xidməti

2018-ci ildə İçərişəhər ərazisində yolların, mənzillərin təmiri və Kiçik Qala 
küçəsi, 46 nömrəli ünvanda yerləşən binanın dam örtüyünün və Vəli Məmmədov 

küçəsindəki 24 nömrəli binanın təmiri işlərinin satınalınması üçün

A Ç I Q   T E N D E R   E L A N   E D İ R
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun tender 
təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender işti-
rakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar.

Lot-1. 2018-ci ildə İçərişəhər ərazisindəki 
Böyük Qala küçəsi 44, 46, Qüllə küçəsi 22, 24 
nömrəli ünvanlarda, Əziz Əliyev küçəsi 3, 5, 7 
nömrəli ünvanlardan 2-ci Qüllə döngəsinədək 
və 4-cü Böyük Qala döngəsində kommuni-
kasiya (kanalizasiya və su) xətlərinin, yol 
örtüyünün və pilləkənlərin təmiri işlərinin 
satınalınması.

Lot-2. 2018-ci ildə “İçərişəhər” DTMQ 
ərazisindəki mənzillərin təmiri işlərinin 
 satınalınması.

Lot-3. Kiçik Qala küçəsi 46 nömrəli 
binanın dam örtüyünün və Vəli Məmmədov 
küçəsindəki 24 nömrəli binanın təmiri işlərinin 
satınalınması. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
lot üçün 150 manat məbləğdə iştirak haq-
qını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memar-
lıq Qoruğu İdarəsinin Mənzil-Kommunal və 
Təmir Xidmətinin Bakı şəhəri, İçərişəhər, 9-cu 
Maqomayev döngəsi, 6 nömrəli (əlaqələndirici 
şəxs: Mahir Əhmədovdan, telefon: (012) 492-
24-27) ünvandan ala bilərlər. 

VÖEN: 1700774621
H/h: AZ03AIIB38040019443600287106
Bank: “Kapital Bank” ASC-nin 

İçərişəhər filialı
Kod: 200060 
VÖEN (bank): 9900003611
M/h: AZ37NABZ 

01350100000000001944 
S.W.I.F.T. AİİBAZ2X
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 

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

- tender təklifi dəyərinin 1 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 olma-
ması 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; 

- digər sənədlər: analoji işlərin yerinə 
yetirilməsinə dair iddiaçının potensial im-
kanları haqqında məlumat və Dövlət Sosial 
Müdafiə Fonduna borcun olub-olmamasına 
dair arayış.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

 İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank təminatı istisna olmaqla) 21 iyun 2018-ci 
il saat 17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 29 
iyun 2018-ci il saat 17.00-a qədər “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin 
Mənzil-Kommunal və Təmir Xidmətinin Bakı 
şəhəri, İçərişəhər 9-cu Maqomayev döngəsi, 6 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri Lot-1 üçün 3 iyul 
2018-ci il saat 11.00-da, Lot-2 üçün 4 iyul 
2018-ci il saat 11.00-da, Lot-3 üçün isə 5 iyul 
2018-ci il saat 11.00-da Mənzil-Kommunal 
və Təmir Xidmətinin Bakı şəhəri, İçərişəhər, 
9-cu Maqomayev döngəsi, 6 nömrəli ünvanda 
açılacaqdır.

Tender komissiyası

“Sumqayıt Polimer” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

 29 iyun 2018-ci il saat 11.00-da “Sumqayıt Polimer” ASC 
səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı  Sumqayıt şəhəri, Kimyaçı-
lar küçəsi, 12 nömrəli  ünvanda keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin mühasibat balansının, mənfəət və zərər hesabatla-

rının təsdiqi.
2. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə materialları əldə etmək üçün, 

həmçinin yığıncağın gündəliyinə salınan məsələlərlə bağlı təkliflərlə  
hər həftənin birinci və üçüncü günləri saat 13.00-dək Sumqayıt şəhəri, 
Kimyaçılar küçəsi, 12 nömrəli ünvana “Sumqayıt Polimer” ASC-yə   
müraciət etmək olar.

İdarə heyəti

“Masallı Konserv” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

 29 iyun 2018-ci il  saat 11.00-da “Masallı Konserv” ASC 
səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı Masallı şəhəri, H. Sultanov 
küçəsi, 35 nömrəli ünvanda keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin mühasibat balansının, mənfəət və zərər hesabatla-

rının təsdiqi.
2. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə materialları əldə etmək üçün, 

həmçinin yığıncağın gündəliyinə salınan məsələlərlə bağlı təkliflərlə 
həftənin birinci və üçüncü günləri saat 13.00-dək Masallı şəhəri, H. 
Sultanov küçəsi, 35  nömrəli ünvana “Masallı Konserv” ASC-yə 
müraciət etmək olar.

İdarə heyəti

“Bakı Ofset Kombinatı” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!
22 iyun 2018-ci il saat 12.00-da Bakı şəhəri, 

Nəsimi rayonu, A.Məhərrəmov küçəsi, 4 nömrəli 
ünvanda “Bakı Ofset Kombinatı” ASC səhmdarlarının 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələ:
1. 2017-ci ilin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti haqqın-

da.
Əlaqə telefonu - (050-209-29-15).

“Kürdəmir - Taxıl” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

13  iyun 2018-ci il saat 12.00-da Kürdəmir rayonu, 
Bakı prospekti,  6 nömrəli ünvanda “Kürdəmir - Taxıl” 
ASC səhmdarlarının ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələ:
1. 2017-ci ilin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin hesa-

batları.
Əlaqə telefonu - (070-313-99-62).

İdarə heyəti

“Səba” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
29 iyun 2018-ci il saat 15.00-da “Səba” ASC səhmdarlarının növbəti 

illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Səhmdar cəmiyyətin səhmdarı tərəfindən əlavə maya qoyuluşu 

hesabına nizamnamə kapitalının artırılması, bununla bağlı  səhmdar 
cəmiyyətin nizamnaməsində müvafiq dəyişikliklərin edilməsi və onun yeni 
redaksiyada qəbul olunması barədə.

2. Səhmdar cəmiyyətin 2017-ci il üçün illik (maliyyə) hesabatları barədə.
3. Səhmdar cəmiyyətin 2017-ci ilin nəticələrinə görə dividendlərin 

müzakirə edilməsi barədə.
4. Kənar auditorun seçilməsi barədə.
5. Digər məsələlər.
Ünvan: Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 1, “Səba “ASC-nin 

inzibati binası.
Yığıncağın gündəliyinə dair sənədlərlə cəmiyyətin yerləşdiyi ünvanda 

tanış olmaq mümkündür.
Əlaqə telefonu: (012) 448-16-01.

İdarə heyəti

“İsmayıllı Quşçuluq” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!
29  iyun 2018-ci il  saat 11.00-da  “İsmayıllı Quş-

çuluq “ASC  səhmdarlarının   növbəti ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1.    Cəmiyyətin 2017-ci ilin  maliyyə yekunları üzrə 

illik balansının təsdiqi və dividendlərin verilməsi barədə.
 2. Təsisçilər və kreditorlarla hesablaşmalar barədə.
Yığıncaqda səhmdarların iştirak etmələri xahiş olunur.
Əlaqə telefonu:   (020)-28- 5-11-00.
Ünvan:  İsmayıllı şəhəri, M.Müşfiq küçəsi, 1.

İdarə heyəti

“Azərbaycan Respublikasının dövlət 
təhlükəsizliyində sosial siyasətin yeri və rolu”
 � Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində siyasi elmlər 

üzrə fəlsəfə doktoru Günel Məliklinin “Azərbaycan 
Respublikasının dövlət təhlükəsizliyində sosial siyasətin 
yeri və rolu” adlı monoqrafiyasının təqdimat mərasimi 
keçirilib.

Tədbiri açan müəllif monoq-
rafiya haqqında geniş məlumat 
verərək bildirdi ki, təqdimat 
mərasimi ümummilli lider Heydər 
Əliyevin 95 illik yubleyinə 
həsr olunub. Çünki müstəqillik 
illərində Azərbaycan dövlətinin 
sosial siyasətinin əsasları məhz 
ulu öndərin hakimiyyəti illərində 
işlənib hazırlanmışdır.

 Müəllif qeyd etdi ki, 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
Azərbaycanda hakimiyyətə qaydı-
şından sonra onun gərgin səyləri 
nəticəsində  ölkəmizdə olan ağır 
ictimai-siyasi vəziyyət normal  
məcraya  düşdü və iqtisadiyyatda 
irəliləyiş meylləri artmağa baş-
ladı. Bütün sahələrdə yeni siyasi 
strategiya müəyyənləşdirildi, 
köklü islahatlar həyata keçirildi.  
Bu monoqrafiyanın yazılmasın-
da məqsəd də  sosial siyasətin 
öyrənilməsi zamanı qarşıya 
qoyulan bir sıra problemləri araş-
dırmaqdır. 

G. Məlikli vurğuladı ki, 
ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyev və  Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin sosial siyasətlə bağlı irəli 
sürdükləri  konsepsiyalar, həyata 
keçirdikləri tədbirlər, eyni za-
manda, sosial siyasətlə bağlı olan 
klassik və müasir nəzəriyyələr 
monoqrafiyanın nəzəri-metodoloji 
əsaslarını təşkil edir. Kitabda 
Azərbaycanın siyasi elmi üçün 

aktual olan, kifayət qədər araşdı-
rılmayan dövlət təhlükəsizliyində 
sosial siyasətin yeri və rolu prob-
lemi ətraflı şəkildə tədqiq edilib.

Milli Məclisin deputatı, əmək 

və sosial siyasət komitəsinin 
sədri, siyasi elmlər doktoru, 
professor Hadi Rəcəbli təqdimat 
mərasimində çıxış edərək bildirdi 
ki, monoqrafiyada bugün üçün ak-
tual olan bir çox məsələlər geniş 
şərh edilib. Natiq söylədi ki, dün-
yada gedən qloballaşma, trans-
formasiyalar və demokratikləşmə 
prosesləri mərhələsində dövlət 
təhlükəsizliyinin təmin olun-
ması olduqca aktual, həyati 

bir məsələyə çevrilmişdir.  
Təhlükəsizliyin əsas məqsədi 
dövlətin milli maraqları-
nı qorumaq və bu maraqlar 
çərçivəsində inkişafı nəzərdə 
tutan normal mühitin yaradılma-
sıdır. Dövlət təhlükəsizliyinin 
möhkəmlənməsinə təsir edən 
amillər arasında dövlətin apardığı 
sosial siyasət xüsusi yer tutur. Bu 
baxımdan  Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin həyata keçirdi-
yi sosial siyasət əhalinin rifah 
halının yaxşılaşması ilə yanaşı, 
həm də dövlət təhlükəsizliyinə, 
sabitliyə təminat yaradır. Bu 
uğurlu sosial siyasət eyni 
zamanda siyasi hakimiyyətin 
möhkəmləndirilməsində mühüm 
vasitə hesab edilir. Bu baxımdan  
belə bir monoqrafiyanın yazılması 
çox vacib əhəmiyyət kəsb edir.

Sonra  BDU-nun sosial 
elmlər və psixologiya fakültəsinin 
dekanı, professor Hikmət Əlizadə, 
sosiologiya kafedrasının müdiri, 
professor İzzət Rüstəmov  və 
digər qonaqlar çıxış edərək əsərin 
aktuallığından, tədris vasitəsi kimi 
dəyərindən  danışdılar.

Ü.VAHİDQIZI, 
“Xalq qəzeti”

Miskin Abdal ocağının tanın-
mış nümayəndəsi – şair, folk-
lorşünas, pedaqoq, publisist və 
jurnalist Tofiq Məhəmməd oğlu 
Hüseynzadə 1946-cı il sentyabrın 
20-də Qərbi Azərbaycanın Göyçə 
mahalının Basarkeçər rayonunun 
Sarıyaqub kəndində doğulmuş-
dur. Gənc yaşlarından şeirlər 
yazmağa başlamış, Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji Universitetində 
ali təhsil almış (1965-1971), 
tələbəlik illərində, “Ədəbiyyat 
və incəsənət”, “Gənc müəllim”, 
“Qalibiyyət bayrağı”, “Sosialist 
Sumqayıtı” və s. mətbu orqanla-
rında çoxsaylı şeir və məqalələrlə 
çıxış etmişdir. 

T.Hüseynzadə 1970-ci ildən 
müəllimlik fəaliyyətinə başlamış, 
1979-cu ilin noyabr ayından 
Basarkeçər rayon qəzetində 
(“Vardenis”) ədəbi işçi, 1986-
cı ilin noyabr ayından isə kənd 
təsərrüfatı şöbəsinin müdiri 
vəzifələrində çalışmış, 1987-ci 
ildən keçmiş SSRİ Jurnalistlər 
Birliyinin üzvlüyünə qəbul edil-
mişdir. Onun şeirləri, həmçinin, 
1985-ci ildə Ermənistanda 
Azərbaycan dilində nəşr olunmuş 
“Ədəbi Ermənistan–83” kitabın-
da, mərkəzi mətbuat orqanı olan 
“Sovet Ermənistanı”nda və “Var-
denis” qəzetində, Azərbaycanda 
nəşr olunan nüfuzlu qəzet və 
jurnallarda dərc olunmuşdur. 
1988-ci ilin məlum hadisələri ilə 
əlaqədar Bakı şəhərinə köçmüş, 
pedaqoji və jurnalist fəaliyyətini, 
həmçinin Azərbaycan folklorşü-
naslığı ilə əlaqədar elmi araş-
dırmalarını davam etdirmişdir. 

“Yeni Azərbaycan”, “Millət”, 
“Haqq yolu” qəzetlərində jur-
nalist kimi fəaliyyət göstərmiş, 
Göyçə folkloru və sair tarixi 
mövzularda araşdırmaları ilə 
bağlı dərc olunan müxtəlif 
səpkili məqalələri və şeirləri ilə 
Azərbaycan mətbuatında yaxşı 
tanınmış, mərkəzi televiziya və 
radioda həmin mövzularda çıxış-
lar etmişdir.

Tofiq müəllim Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası-
nın Folklor İnstitutunda elmi 
tədqiqatlar aparmış, o cümlədən, 
Səfəvilər dövrünün böyük 
mütəfəkkiri, öz ulu babası Miskin 
Abdalın zəngin ədəbi irsini top-
lamış, 2005-ci ildə “Səfəvilərin 
böyük övliyası – Miskin Abdal” 
kitabını nəşr etdirmişdir. 2003-cü 
ildən Milli Elmlər Akademiyası-
nın Folklor İnstitutunun disser-
tantı olaraq “Aşıq deyişmələrinin 
poetikası” mövzusunda disserta-
siya işini 2005-ci ildə başa çatdır-
mışdır. T.Hüseynzadənin 2006-cı 
ildə vaxtsız vəfatından sonra, 
2017-ci ilin sentyabr ayında 
“Aşıq deyişmələrinin poetikası” 
kitabı çapdan çıxmışdır. 

Onun hazırkı, 2018-ci ilin 
mart ayında nəşr olunmuş “Xəyal 
cığırı” adlı 3 cildlik kitabına 
750-dən çox şeiri, hekayələri, 

hikmətli kəlamları, habelə ulu 
babası Hüseyn Məhəmməd 
oğlunun (Miskin Abdalın) 
daşıdığı – ən yüksək ilahi-ru-
hani təsəvvüf (sufi) məqam və 
dərəcələrini simvolizə edən 
“Miskin” və “Abdal” anlayışla-
rının ədəbiyyatımızda ilk dəfə 
əsaslandırılmış elmi izahına həsr 
edilmiş çox dəyərli “Miskin 
Abdal – Qeyb Ərəni, Təsəvvüf 
Piri” elmi-tədqiqat əsəri daxil 
edilmişdir. 

Miskin Abdal nəslinin 
digər nümayəndəsi – Tofiq 
Hüseynzadənin kiçik qardaşı Ra-
fiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadə 
1948-ci ilin fevral ayında Qərbi 
Azərbaycanın Göyçə mahalının 
Basarkeçər rayonunun Sarı-
yaqub kəndində doğulmuşdur. 
1965-1971-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Tibb İnstitutunun 
müalicə-profilaktika fakültəsində 
təhsil almış və 1971-ci ildə ali 
məktəbi əla qiymətlərlə başa 
vuraraq onkoloq-cərrah ixtisa-
sına yiyələnmişdir. 1971-ci ilin 
avqust ayının 2-dən Qazax Rayon 
Mərkəzi Xəstəxanasında onkoloq 
vəzifəsində fəaliyyətə başlamış 
və 4 ay sonra – dekabrın 2-də 
23 yaşında onkoloji xəstəlikdən 
vəfat etmişdir. 

Rafiq Hüseynzadə ulu babası 
Miskin Abdaldan ötürülən gene-
tik və mənəvi informasiya yükü-
nün layiqli daşıyıcısı kimi 1967-
ci ildən– 19 yaşından şeirlər 
yazmağa başlamışdır. Azərbaycan 
Dövlət Tibb İnstitutunda təhsil 
aldığı illərdə “Çeşmə” ədəbi 
dərnəyinin fəal üzvü olmuş, çox-
saylı şeirləri həmin dövrdə “Tibb 
kadrları uğrunda” qəzetində dərc 
edilmiş, şeir müsabiqələrində 
iştirak edərək qalib gəlmişdir. 
Rafiq Hüseynzadənin zəngin 
şeiriyyət xəzinəsinə daxil olan, 
vaxtilə dərc olunmuş və əlyazma 
şəklində qorunub saxlanılan 
şeirləri “Bu günümdən sabahı-
ma xatirə” adlı kitab şəklində 
2018-ci ilin mart ayında nəşr 
olunmuşdur.

Miskin Abdalın genetik 
və mənəvi varisləri, zəngin 
ruhaniyyət, mənəviyyat dünyası 
təşkil edən müqəddəs ruhunun 
daşıyıcıları, daim çağlayan 
ocağının layiqli davamçılarının 
ədəbi irsinin topluları – Tofiq 
Hüseynzadənin 3 cildlik “Xəyal 
cığırı”, Rafiq Hüseynzadənin 
isə “Bu günümdən sabahıma 
xatirə” adlı kitabları geniş oxucu 
kütləsinin istifadəsinə verilmişdir. 

Qüdrət PİRİYEV,  
“Xalq qəzeti”

713 may 2018-ci il, bazar

YENİ KİTABLAR

Miskin Abdal ocağının söz xiridarları: 
Tofiq və Rafiq Hüseynzadələr

 � Səfəvilər dövrünün böyük dövlət xadimi, 
Qeyb Ərəni (“Ricalül-qeyb”), Allahdan əta 
edilmiş möcüzə və kəramət sahibi, Şah İsmayıl 
Xətainin mürşidi, dövrünün tanınmış diplomatı, 
sərkərdəsi, təsəvvüf mütəfəkkiri, sufi şair, aşıqlıq 
sənətinin əsasını qoyanlardan biri, 1430-1535-
ci illərdə yaşamış, tarixi Oğuz yurdu – Göyçə 
mahalından olan Miskin Abdalın (əsl adı Hüseyn 
Məhəmməd oğludur) “ocağ”ında – onun yeganə 
oğlu Şadmanın nəslində 500 il sonra – XX əsrdə 
boy atmış Tofiq və Rafiq Hüseynzadə qardaşlarının 
zəngin ədəbi irsi toplanılaraq, ayrıca kitablar 
şəklində nəşr olunmuşdur. 


