
19 yanvar 2018-ci il, cümə6

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Publik hüquqi şəxs dəftərxana 

ləvazimatlarının satınalınması üçün 
təkliflər sorğusu həyata keçirir. Maraqlanan 
təşkilatlar 
502-47-53/56/58, daxili 144 nömrəli telefonla 
əlaqə saxlaya bilərlər.

Təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün 
sənədlər:

- nizamnamənin surəti (notarial qayda-
da təsdiq olunmuş); 

- kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qey-
diyyatı haqqında şəhadətnaməsinin surəti 

(notarial qaydada təsdiq olunmuş); 
- kommersiya hüquqi şəxsin rekvizitləri 

(möhürlənmiş və imzalanmış şəkildə); 
- vergi uçotu haqqında arayış (ƏDV 

ödəyicisi olmayan təşkilatlar üçün);
- iddiaçının tender təklifi;
- analoji işlərdə təcrübəsi.
Təkliflər 24 yanvar 2018-ci il saat 15.00-a 

kimi qəbul olunur.
Ünvan: AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal 

rayonu, M.Müşfiq küçəsi, 1M.
Email: i.aliyev@dim.gov.az

“Azərsu” ASC qaynaq aqreqatlarının təmiri işlərinin 
satınalınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi 
iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı ünva-
na – Bakı şəhəri, Moskva prospekti, 67, 
“Azərsu” ASC-nin satınalmaların təşkili və 
idarə olunması departamentinin tenderlərin 
təşkili şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs: şöbə 
rəisi Murad Abışevə murad.abishev@azer-
su.az +994124314767 (1087) ) müraciət 
edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi 
iştirak etmək istəyənlər imzalanmış və 
möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 23 yan-

var 2018-ci il saat 15.00-dan gec olmamaq 
şərti ilə təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
müddətdən gec təqdim olunan kotirovka 
təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-
nin Bakı şəhəri, Moskva prospekti, 67 
nömrəli ünvanda 24 yanvar 2018-ci il saat 
15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və onların 
səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılış 
prosedurunda iştirak edə bilərlər

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC daxili vəsaiti hesabına qrunt və su tədqiqatları laboratoriyası 
üçün kimyəvi reagent və avadanlıqların satınalınması məqsədilə

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz 

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki im-
kanlara 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 Satınalmaların Təşkili və İdarə 
Olunması Departamentindən (əlaqələndirici 
şəxslər- tenderlərin təşkili şöbəsinin rəisi 
Murad Abışevdən, tel: (012) 431 47 67, 
daxili 1087 və satınalmalar üzrə mühəndis 
Məmmədyar Musayevdən, tel: (012) 431 47 
67, daxili 2288) ala bilərlər.

İştirak haqqı 300 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 qayta-

rılmır.
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 olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 2 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı 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 orqanın-
dan 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 
dildə olan 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) 27 fevral 
2018-ci il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 7 mart 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 olunmuş 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 9 mart 2018-ci il 
saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

 � Hələ XIII yüzilliyin əvvəllərində orta əsrlər Azərbaycan elmini dünya elmi səviyyəsinə qaldıran, 
onu öz zəkası ilə işıqlandıran görkəmli alim Nəsirəddin Tusi alimləri elmi biliklərinin çoxluğu ilə yanaşı, 
əməllərinin faydası, əxlaqlarının saflığı və özlərinin xeyirxahlığı ilə də sınamağın lazım olduğunu xüsusi 
vurğulayırdı. Bu günlərdə 90 yaşı tamam olan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, 
tarix elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi Teymur Əmiraslan oğlu Bünyadov da yalnız 
Vətən tarixşünaslığında layiqli yeri olan dəyərli elmi əsərləri ilə deyil, faydalılığı, saf əxlaqı, xeyirxah 
əməlləri ilə ad çıxaran ləyaqətli ziyalı kimi tanınmışdır. Ömrünün müdriklik zirvəsinə çatan bu dəyərli 
insan maddi və mənəvi mədəniyyətimizi öyrənən Azərbaycan etnoqrafiya elminin yaradıcılarından biri, 
Vətən tarixinin və arxeologiyasının inkişafında xüsusi xidmətləri olan tədqiqatçı alimdir. Həyat onu çox 
sınaqlardan keçirmişdir. Uşaqlıqdan zəmanənin acılı-şirinli məqamlarını dadmış, çətinliklərə, bəzən də 
haqsızlıqlara dözmüş, onlara sinə gərmiş və nəhayət, keşməkeşli həyatın ağır imtahanlarından alnıaçıq, 
üzüağ çıxmağı bacarmışdır. 

1928-ci il yanvarın 20-də Qa-
zaxın II Şıxlı kəndində dünyaya göz 
açan Teymur Bünyadovun taleyində 
xalqımızın XX əsrdə üzləşdiyi qanlı 
repressiya illəri ağır izlər buraxmışdır. 
Atası Əmiraslan Nazar oğlu 1938-
ci ildə “xalq düşməni” damğası ilə 
güllələnmişdir. Səkkiz yaşında olarkən 
anasını itirmiş uşaq üçün bu yeni ailə 
faciəsi nə qədər ağır olsa da, həyatın 
enişli-yoxuşlu, daşlı-kəsəkli yolu 
onu sarsıtmamış, iradəsi, əzmkarlığı 
ilə bütün çətinliklərin öhdəsindən 
gəlməyə özündə qüvvə tapmış, hətta 
orta məktəbi qızıl medalla bitirmişdi. 
1946–1951-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin tarix 
fakültəsində təhsilini davam etdirən 
və onu uğurla başa vuran Teymur 
Bünyadov bununla kifayətlənməmiş, 
az sonra Moskvada SSRİ Elmlər 
Akademiyasının Maddi Mədəniyyət 
Tarixi İnstitutunun aspiranturasına 
daxil olmuşdur. 1955-ci ildə məşhur 
qafqazşünas alim, Lenin mükafatı 
laureatı Yevgeni Krupnovun rəhbərliyi 
altında elə həmin institutda “Tunc 
dövründə Azərbaycanda əkinçilik 
və maldarlıq” mövzusunda yazdığı 
tarix üzrə namizədlik dissertasiyasını 
uğurla müdafiə etmişdir. Müdafiədə 
iştirak edən qafqazşünas alimlər 
dissertasiya işinə yüksək qiymət 
vermiş, bu mövzuda tədqiqat əsərinin 
təkcə Azərbaycanda deyil, hətta bütün 
Qafqazda ilk dəfə qələmə alındığını 
və tarixşünaslıq baxımından mühüm 
əhəmiyyət daşıdığını qeyd etmişlər. 
Öz tədqiqatı ilə Qafqazın əkinçilik 
mədəniyyətinin vətənlərindən olduğu-
nu sübut edən gənc alim üçün təcrübəli 
həmkarlarının verdiyi bu yüksək 
qiymət, sözsüz ki, böyük uğur idi.

 1955-ci ilin mayında həyatının 
Moskva dövrünü başa vurub, Vətənə 
dönən Teymur Bünyadov sonrakı 
elmi fəaliyyətini Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının Tarix İnstitutunda, 
1993-cü ildən isə yeni təşkil olunmuş 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitu-
tunda davam etdirmişdir. Hələ  
1968-ci ildə “Azərbaycanın qədim  
və orta əsrlərdə təsərrüfat həyatı” 

mövzusunda doktorluq dissertasiya-
sı müdafiə etməklə, o, arxeologiya 
və etnoqrafiya elmləri sahəsində 
respublikada ilk tarix elmləri doktoru 
alimlik dərəcəsi almış və 1970-ci ildə 
professor adına layiq görülmüşdü. 
Həyatını elmlə bağlayan bu zəhmətkeş 
alim üçün sonrakı illər də uğurlu ol-
muşdur. 1989-cu ildə Teymur müəllim 
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 
müxbir üzvü, 2001-ci ildə isə həqiqi 
üzvü seçilmişdir. 

Azərbaycan arxeologiya və etnoq-
rafiya elminə aid 35 monoqrafiyanın, 
800-dən artıq məqalənin müəllifi 
olan akademik Teymur Bünyadovun 
əsərləri təkcə respublikamızda deyil, 
onun hüdudlarından uzaqlarda – 
Türkiyə, İran, Rusiya, Ukrayna, Nor-
veç kimi ölkələrdə də çap edilmişdir. 

Teymur Bünyadovun 1960-
cı ildə çap olunmuş irihəcmli 
ümumiləşdirilmiş “Azərbaycan arxe-
ologiyası oçerkləri” adlı kitabında, 
hər şeydən əvvəl, arxeologiya elminin 
tarixi, məqsəd və vəzifələri şərh edilir. 
Respublikada həmin mövzuda ilk 
dəfə qələmə alınan bu monoqrafiyada 
Azərbaycan xalqının dünyanın ən 
qədim və mədəni xalqlarından biri 
olduğu sübuta yetirilmişdir. Əsər 
mütəxəssislərin bu gün də müraciət 
etdiyi kitablardandır.

Qədim və orta əsrlər 
Azərbaycanında kənd təsərrüfatının 
tarixinə dair mövzunu uğurla tədqiq 
edən Teymur Bünyadov 1964-cü ildə 
“Azərbaycanda əkinçiliyin inki-
şaf tarixinə dair”, 1969-cu ildə isə 
“Azərbaycanda maldarlığın inkişaf 
tarixindən” monoqrafiyalarını çap 
etdirmişdir. Akademikin doktorluq 
dissertasiyasının mövzusunu əhatə 
edən hər iki əsər haqqında Moskvada 
nüfuzlu “Sovetskaya arxeologiya” və 
“Sovetskaya etnoqrafiya” jurnalların-
da görkəmli alimlər R.Munçayevin, 
Ş.Quliyevin, A.Trofimovanın müsbət 
rəyləri dərc edilmiş, həmin əsərlərin 
Azərbaycan tarixinin araşdırılmasında 
mühüm rolu göstərilmişdir. 

Alimin yazdığı qiymətli 
əsərlərdən biri də 1975-ci ildə işıq üzü 

görmüş “Əsrlərdən gələn səslər”dir. 
Əsər o qədər təsirli qələmə alınmışdır 
ki, onu həyəcansız oxumaq olmur. 
Burada zəngin adət-ənənələrimizlə 
yanaşı, xalqımızın musiqi irsi ilk dəfə 
tarixi-etnoqrafik baxımdan tədqiqata 
cəlb olunmuşdur. Onu da qeyd 
etməliyik ki, Teymur müəllimin bu 
mövzuda topladığı zəngin etnoqrafik 
və folklor materialları onu tədqiqatı 
davam etdirməyə sövq etmiş və o, 
1993-cü ildə həcmi, əhatə dairəsi və 
daha dərin məzmunu ilə əvvəlkindən 
fərqli, lakin eyni adlı – “Əsrlərdən 
gələn səslər” kitabı ilə oxucularını 
sevindirə bilmişdir. 

İctimai elmlər sahəsində mü-
hüm hadisə sayılan, 2007-ci ildə isə 
böyük tirajla çap edilən üçcildlik 
“Azərbaycan etnoqrafiyası” funda-
mental əsərinin təşkilatçısı, baş re-
daktoru və iki cildə yaxınının müəllifi 
Teymur Bünyadovdur. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin “Azərbaycan dilində latın 
qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata 
keçirilməsi haqqında” 2004-cü il 12 
yanvar tarixli sərəncamına əsasən nəşr 
olunan bu üçcildlikdə Azərbaycan 
xalqının təsərrüfat həyatı, maddi və 
mənəvi mədəniyyəti, sənətkarlığı, ailə 
məişəti və s. bu kimi məsələlər öz 
əksini və elmi həllini tapmışdır. 

Teymur müəllimin son dövr 
fəaliyyəti də çox maraqlıdır: onun 
bilavasitə rəhbərliyi ilə üçcildlik 
“Qəbələ tarixi”, “Qəbələ etnoqrafiya-
sı” və “Qəbələ folkloru” kitabları rus 
və ingilis dillərinə tərcümə edilərək, 

yüksək tirajla çap olunmuşdur. 
Bu yaxınlarda SEBA (Seul-Bakı) 
Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət 
Mübadiləsi Assosiasiyasının 
təşkilatçılığı ilə keçirilən Qəbələnin 
arxeologiyası ilə bağlı beynəlxalq 
konfransda onun Qəbələnin tarixi haq-
qında çıxışı da bu sahədə gördüyü işlər 
kimi minnətdarlıqla qarşılanmışdır. 

Akademik Teymur Bünyadov 
bir sıra elmi konfransların iştirakçısı 
olmuş, bu konfranslarda Azərbaycanın 
arxeologiya və etnoqrafiya elmlərini 

layiqincə təmsil etmişdir. Hələ 
gənc yaşında, 1960-cı ildə, o, 
şərqşünasların Moskvada keçirilən 
XXV Beynəlxalq konqresində, 
1964-cü ildə antropologiya və 
etnoqrafiya elmləri üzrə Moskva VII 
Beynəlxalq konqresində, 1971-ci ildə 
arxeoloq və etnoqrafların Tiflisdə 
keçirilən ümumittifaq sessiyasında, 
1990-cı ildə İstanbulda keçirilən 
Birinci Millətlərarası Azərbaycan-
türk qurultayında, 2004-cü ildə 
Moskvada məşhur qafqazşünas alim 
Y.İ.Krupnovun 100 illiyinə həsr 
edilmiş elmi sessiyada, 2007-ci ildə 
Parisdə keçirilən “Azərbaycanın xalça 
sənəti” adlı Beynəlxalq konfrans-
da və digər elmi forumlarda etdiyi 
dərin məzmunlu çıxışları ilə dünya 
alimlərinin böyük marağına səbəb 
olmuşdur.

Azərbaycanın bütün bölgələrini 
qarış-qarış gəzən, topladığı etnoqrafik 
materialları özünəməxsus dəst-xətlə 
yazıya alan xalqşünas akademikin 
“Ana Kürüm”, “Qızıl qaya”, “Mərd 
qalalar, sərt qayalar”, “Zirvəqala” 
kimi əsərlərində Vətənin müxtəlif 
guşələrinin tarixi, mədəniyyəti, etnoq-
rafiyası haqqında maraqlı məlumatlar 
toplanmışdır.

Akademik Teymur Bünyadov 
yalnız tarixçi-etnoqraf alim deyil, həm 
də folklorşünas, nasir və şairdir, ürəyi 

saza, sözə bağlı insandır. 
1991-ci ildə yüksək tirajla 
nəşr edilən, bütöv bir nəslin 
sovet hakimiyyətinin ilk 
illərindən tutmuş – İkinci 
dünya müharibəsindən 
sonrakı illərədək davam 
edən acı taleli həyatından 
xəbər verən “Göz yaşları” 
romanı, eləcə də sonrakı 
illərdə çapdan çıxan “Xan 
çinar kölgəsində”, “Anam 
birdi, Vətən tək”, “Başı 
çalmalı dağlar”, “Ana 
laylası – beşik nəğməsi” 
adlı dördcildlik bayatılar 
kitabları dəyərli alimin 
bu sahədə yüksək istedad 
sahibi olduğunu təsdiq edir. 
Xüsusilə qəlb oxşayan, xalq 
deyimi incilərinin ruhunu 

özündə yaşadan, bir neçə sətirlik 
şeirlə sevgidən, həsrətdən, sevinc və 
ya kədərdən doğan fikri ifadə edən 
bayatıları oxucuların böyük sevgisi ilə 
qarşılanmışdır. Bu əsərlərdə xalqımı-
zın zəngin mənəvi dünyası ilə yanaşı 
düçar edildiyi ədalətsiz müharibənin 
ağrıları, vətənsevər oğul və qızların 
döyüş əzmi işıqlandırılır. 

Bütün bunlarla yanaşı, qəlbi 
Vətən eşqi ilə döyünən qeyrətli alim-
yazıçı gənclərə mərdlik, mübariz-
lik və döyüşkənlik ruhu aşılamaq 
məqsədilə xalqımızın qəhrəmanlıq 
tarixindən bəhs edən “Qız var oğul-
dan qeyrətli”, “Cavanşir”, “Atropat”, 
“Babək”, “Şəmsəddin Eldəniz” və 
başqa bu kimi elmi-kütləvi əsərlərini 
çap etdirmiş, dəfələrlə cəbhə 
bölgələrində əsgərlər qarşısında çıxış 
etmişdir.

Akademik Teymur Bünyadovun 
xüsusilə gənc nəsil üçün qələmə aldığı, 
özünün zəngin həyat təcrübəsinin, 
dərin biliyinin məhsulu olan “Dedim 
ki, yadigar qalsın” və çapa hazırladığı 
“El bir olsa, dağ oynadar yerindən” 
kitabları da bu baxımdan olduq-
ca oxunaqlı və əhəmiyyətlidir. Bu 
əhəmiyyət həmin əsərlərin tərbiyəvi, 
ibrətamiz, hikmət dolu məzmunundan, 
mənəvi zənginliyə səsləyən müdrik 
kəlamlardan irəli gəlir. 

Teymur Bünyadov təkcə elmi 

və bədii yaradıcılıqla deyil, pe-
daqoji fəaliyyətlə də məşğul ol-
muşdur. Uzun illər o, Bakı Dövlət 
Universitetində, Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji Universitetində, Bakı Slav-
yan Universitetində böyük həvəslə 
“Azərbaycan tarixi”, “Qədim dünya 
tarixi” və “Arxeologiya” fənlərindən 
mühazirələr oxumuşdur. Azərbaycanda 
tarixi etnoqrafiya məktəbini yaratmış 
xalqşünas alimin etnoqraf kadrla-
rının hazırlanmasında da gərgin, 
məqsədyönlü əməyi olmuşdur. Onun 
rəhbərliyi altında 10 elmlər doktoru, 
35-dən çox tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
yetişmişdir.

Azərbaycan etnoqrafiya  
elminin, mənəvi dəyərlərimizin 
təbliğində, geniş yayılmasında Teymur 
Bünyadovun Azərbaycan radiosu və 
televiziyasında təşkil etdiyi verilişlər 
olduqca təqdirəlayiqdir. O, iki ildən 
artıq müddətdə Azərbaycan Dövlət 
Televiziyasında böyük maraqla izlənən 
“Əsrlərdən gələn səslər” adlı verilişin 
ssenari müəllifi və aparıcısı olmuşdur. 
“Kölgələr sürünür” bədii filminin 
ekran həyatı qazanmasında da elmi 
məsləhətçi kimi Teymur Bünyadovun 
xidməti böyükdür. 

Akademik Teymur Bünyadov həm 
də ictimai-siyasi xadimdir. O, 1995-ci 
ildə I çağırış Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinə deputat seçilmiş, Elm 
və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiya-
sının sədri, eyni zamanda, Azərbaycan-
İrlandiya parlamentlərarası komissiya-
sının sədri olmuşdur. 

1994-cü ildən Yeni Azərbaycan 
Partiyasının üzvü olan Teymur Bünya-
dov prezident seçkiləri kampaniyala-
rında ümummilli lider Heydər Əliyevin 

və ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 
vəkili kimi çıxış etmiş, Qarabağ, 
Gəncəbasar, Qazax-Ağstafa, Lənkəran 
və Şirvan bölgələrində geniş təbliğat 
işi aparmışdır. Teymur Bünyadov uzun 
illər AMEA Humanitar və İctimai 
Elmlər bölməsinin akademik-katibinin 
müavini, Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti yanında Ali Attestasiya 
Komissiyasının üzvü, Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabineti 
yanında özəl təhsil müəssisələrinin 
fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə 
yaradılan Dövlət Ali Ekspert Komis-
siyasının üzvü, Türkiyə-Azərbaycan 
Millətlərarası Komissiyasının və Res-
publika Ziyalılar Cəmiyyətinin üzvü 
olmuşdur.

Bununla yanaşı, akademik Teymur 
Bünyadov Azərbaycan Ağsaqqal-
lar Şurası sədrinin müavini, Qafqaz 
Müsəlmanları İdarəsi Elmi- Dini 
Şurasının üzvü, Azərbaycan Yazıçılar 
və Azərbaycan Jurnalistlər birliklərinin 
üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezi-
denti yanında Ali Attestasiya Komis-
siyasının “Arxeologiya” və “Etnoqra-
fiya” ixtisasları üzrə dissertasiyaların 
müdafiəsi şurasının sədri və Respublika 
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi 
Şurasının tarix problemləri üzrə elmi 
şuranın üzvü, “AMEA-nın Xəbərləri 
(tarix, fəlsəfə və hüquq seriya-
sı)”, “Tarix və onun problemləri”, 
“İpək yolu”, “Təkamül”, “Müasir 
mədəniyyətşünaslıq”, “Qarapapaqlar” 
və başqa jurnalların redaksiya heyətinin 
üzvü kimi fəaliyyət göstərir. 

Elm məbədimiz Elmlər Akade-
miyasına qədəm basdığı ilk vaxtdan 
etibarən alim və vətəndaş məfhumlarını 
özündə birləşdirən, həyata açıq gözlə 
baxan, baş verən hadisələrin nəbzini 
tutmağı bacaran bir şəxsiyyət kimi tanı-
nan akademik Teymur Bünyadov elmi, 
pedaqoji və ictimai-siyasi fəaliyyətinin 
nəticəsi olaraq 2005-ci ildə Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 
sərəncamı ilə “Şöhrət” ordeni ilə təltif 
edilmiş, 2008-ci ildə Azərbaycan Res-
publikasının “Əməkdar elm xadimi” 
fəxri adına layiq görülmüş, AMEA-nın 
tarix üzrə Bakıxanov adına mükafatın 
ilk laureatı olmuşdur.

Teymur müəllim yalnız respublika-
da deyil, onun hüdudlarından çox-çox 
uzaqlarda tanınan alim və ziyalıdır, 
gəncləri vətənpərvərliyə ruhlandıran 
vətəncanlı, torpaqcanlı şəxsiyyətdir, 
el-oba, yurd sevgili könül adamı, qəlb 
sahibidir. Ömrünün ixtiyar və müdrik 
çağında da elmi axtarışları davam 
etdirən, öz ağsaqqallıq missiyasını bö-
yük məsuliyyətlə icra edən qəlbicavan 
böyük insana sağlam ömür, həmişə 
qazandığı uğurların davamlı olmasını 
arzulayırıq.

Elmimizin fədaisi 
Nailə VƏLİXANLI, 
akademik, Əməkdar elm xadimi

“İrs” seriyasından yeni nəşr: 
“Qarabağ – əsrlərin salnaməsi” 

kitabının təqdimatı
 � Yanvarın 18-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində “İrs” seriyasının yeni 

nəşri olan “Qarabağ - əsrlərin salnaməsi” kitabının təqdimatı olub.

Azərbaycanın dilbər guşəsi Qarabağın 
faciəli taleyinə həsr edilən kitab Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyinin, “Paşa Həyat Sığor-
ta” ASC-nin və “Silk Way Group” şirkətinin 
dəstəyi ilə “IRS Publishing House” tərəfindən 
nəşr edilib.

Respublikanın tanınmış elm, mədəniyyət 
və incəsənət xadimlərinin iştirak etdiyi tədbirdə 
əvvəlcə Vətən torpaqları uğrunda şəhid olan 
oğul və qızlarımızın əziz xatirəsi bir dəqiqəlik 
sükutla yad edilib.

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs 
Qarayev çıxış edərək kitabın əhəmiyyətindən 
danışıb. Nazir deyib ki, 20 Yanvar faciəsinin 
28-ci ildönümü ərəfəsində belə bir nəşrin 
təqdimatının keçirilməsi xüsusi önəm kəsb edir. 
Çünki burada Qarabağın tarixindən, qarabağ-
lıların mərdliyindən, keşməkeşli həyatından, 
habelə XX əsrin 80-ci illərinin sonundan 
başlayaraq, Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
təcavüzkarlığından, Dağlıq Qarabağın işğalın-
dan, Xocalı soyqırımından bəhs olunur.

Nazir bildirib ki, nəşrdə toplanan 
tarixi faktlar və arxeoloqların tapıntıları təsdiq 
edir ki, Qarabağ, həqiqətən, bəşəriyyətin ilk 
yurdlarından biri hesab edilə bilər. Ulu öndər  
Heydər Əliyevin “Şuşa təkcə şuşalılar üçün 
yox, Vətənimizi sevən hər bir azərbaycanlı 
üçün əziz torpaqdır”, Prezident İlham Əliyevin 
“milli-mənəvi dəyərlərimiz bizim üçün  
üstündür” sözlərini xatırladan nazir deyib ki, 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti  
Mehriban Əliyevanın Qarabağ həqiqətlərinin 
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində 
gördüyü işlər də təqdirəlayiqdir.

Diqqətə çatdırılıb ki, bu gün işğal edilən 
torpaqlarımızda ermənilər mədəni, dini 
abidələrimizi məhv edərək, mənəvi oğur-
luqla məşğuldurlar: “Ermənistanın təcavüzü 
nəticəsində 20 faiz torpaqlarımız işğal edilib. İş-
ğal nəticəsində 23 muzeyimizə məxsus 86 min 
307 eksponat, 4 rəsm qalereyasına məxsus 371 
rəsm əsəri, 13 arxivə məxsus 260 min sənəd, 
4 milyon kitab fondu olan 927 kitabxana, 808 
klub, 85 uşaq musiqi məktəbi, 4 teatr, 2 konsert 
müəssisəsi talan edilərək dağıdılıb. İşğal olun-
muş ərazilərdə Azərbaycanın çoxəsrlik tarixinin 
bütün mərhələlərini əks etdirən dövlət qeydiy-
yatına alınmış 698 tarix-mədəniyyət abidəsi ilə 
yanaşı, minlərlə qeydiyyata düşməyən tarix-
mədəniyyət abidəsi düşmən tapdağı altındadır. 
Bütün bunlar isə bəşəriyyətə qarşı cinayətdir”.

Kitabın məziyyətlərindən danışan na-
zir söyləyib ki, yeni nəşr “Azıx mağara-
sı”, “Məğrur albanlar”, “Monqol istilası”, 
“Müharibələrarası dövr”, “Pənahəli xan 
Qarabağlı”, “Yenilməz Şuşa”, “Çətin seçim”, 
“Əcdadların torpağı uğrunda”, “Nə unutmaq, 

nə də bağışlamaq” fəsillərindən, proloq və 
epiloqdan ibarətdir. Bu fəsillərin hər birində 
mövzu elmi, tarixi mənbələrə istinadla 
mükəmməl əhatə olunub. Məsələn, “Azıx 
mağarası” fəsli oxucuda bu məkanın qədimliyi 
haqqında dolğun təsəvvür yaradır: “Məmmədəli 
Hüseynovun topladığı zəngin material onun bu 
regionda insanın əmək fəaliyyətinə 2 milyon il 
öncə başlaması ilə bağlı cəsarətli fərziyyə irəli 
sürməsinə imkan verdi. Gürcü arxeoloqların 
daha sonrakı tapıntıları azərbaycanlı alimin 
ehtimalını doğrultdu. 

Oxucular bu nəşrdə, həmçinin XV-XVIII 
əsrlərdə Azərbaycanda müxtəlif müharibələr 
zamanı Qarabağın mövqeyi (“Müharibələrarası 
dövr” fəsli), Qarabağ xanlığının əsasının 
qoyulması, burada dövlətçilik istiqamətində 
görülən işlər (“Pənahəli xan Qarabağlı”), Ağa 
Məhəmməd şah Qacarın hücumu və Şuşa-
nın müdafiəsi (“Yenilməz Şuşa”), XIX əsrin 
mürəkkəb siyasi prosesləri, Rusiya imperiyası-
nın tərkibinə ilhaq olunduqdan sonra Qarabağın 
vəziyyəti, ermənilərin buraya köçürülməsi, 
Rusiya imperiyasının “Parçala və hökm sür!” 
siyasəti (“Çətin seçim”) haqqında tarixi materi-
allarla da tanış ola bilərlər. “Əcdadların torpağı 
uğrunda” fəslində isə XX əsrdə Qarabağın 
ictimai-siyasi, mədəni mühiti və sosial həyatı 
əks olunub. XX əsrin 80-ci illərinin sonundan 
başlayaraq, Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
təcavüzkar siyasəti nəticəsində yaşanan dəhşətli 
faciələr, işğal altında qalan ərazilərimizdəki 
abidələrin məhv edilməsi (“Nə unutmaq, nə də 
bağışlamaq” fəsli) haqqında məlumatlar verilib.

Layihənin rəhbəri, baş redaktor Musa 
Mərcanlı, elmi məsləhətçiləri tarix elmləri 
doktoru Qasım Hacıyev, tarix elmləri namizədi 
Səbuhi Əhmədovdur. Xüsusi dizayn və zövqlə 
hazırlanmış bu kitab oxuculara Azərbaycan, rus 
və ingilis dillərində təqdim edilir.

Nazir deyib ki, layihə çərçivəsində 
indiyədək “Qədim qalanın yuxuları”, “Qobus-
tan – minilliklər kitabı”, “Təbrizin sehrli nağıl-
ları”, “Naxçıvan – Şərqin əfsanəsi”, “Məftun 
edən şəhər”, “Bakı simfoniyası” kitabları nəşr 
olunub.

Layihənin rəhbəri, “İRS” jurnalının baş re-
daktoru Musa Mərcanlı Qarabağı xaricdə təbliğ 
etmək üçün fərqli yanaşmaya üz tutduqlarını 
bildirib. Qeyd edib ki, əsas məqsəd Qaraba-
ğın bizim üçün niyə bu qədər əziz olduğunu, 
onun uğrunda niyə qan töküldüyünü dünya 
ictimaiyyətinə çatdırmaqdır.   

Musa Mərcanlı deyib ki, dörd il 
müddətində hazırlanan kitabda Qarabağın tarixi 
keçmişini əks etdirən fotoşəkillərlə yanaşı, 
müasir görünüşünü əks etdirən fotolara da yer 
ayrılıb. Yüksək poliqrafiya mədəniyyətinə, nəfis 

tərtibata malik nəşrdəki mətnlər çoxsaylı fotolar 
və şəkillərlə müşayiət olunur. 2015-2016-cı 
illərə aid fotoşəkillər “CAVIAR-PRESS” 
agentliyi tərəfindən təqdim edilib. Tarixi 
fotoşəkillər “İRS” jurnalının arxivindəndir. 
Bütün bunlar yeni nəslə Qarabağ haqqında əsl 
həqiqətləri çatdırmağa imkan verir. “Kitabda 
Qarabağın yeni görünüşlərinin yer almasında 
xarici fotomüxbirlərin də əməyi var. Deyərdim 
ki, bu kitab bütövlükdə Azərbaycan mediasının 
qələbəsidir. Biz müəyyən mənada istəyimizə 
çatmışıq. Azərbaycan, rus və ingilis dilində 
hazırlanan nəşr bütün dünyaya bir daha Qa-
rabağın Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi 
olacağını sübut edəcək. Kitab sonda çox böyük 
nikbinliklə - xalqımızın qələbə əzmi ilə yekun-
laşır. Bu yöndə işlərimizi məmnuniyyətlə da-
vam etdirəcəyik”, - deyə M.Mərcanlı söyləyib.

“Paşa Həyat Sığorta” ASC İdarə 
Heyətinin sədri Niyaz İsmayılov Qarabağ 
həqiqətlərinin dünyaya təqdim edilməsinin hər 
bir azərbaycanlının borcu olduğunu vurğulayıb. 
Bildirib ki, kitabda tarixi faktlar düzgün ardıcıl-
lıqla yer alıb, keyfiyyətli fotolar təqdim edilib. 
Onun sözlərinə görə, bu layihə ermənilərlə 
informasiya müharibəsində əldə etdiyimiz bir 
qələbədir. 

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi 
Akademiyasının rektoru, Xalq artisti Fərhad 
Bədəlbəyli Qarabağ haqqında hər bir əsərin 
yüksək səviyyədə olmasının vacibliyini 
söyləyib. Deyib ki, təqdimatı keçirilən kitab 
nəfis şəkildə çap edilib. Münaqişənin başla-
dığı ilk illərdə Şuşaya səfərini və ermənilərin 
torpaqlarımıza iddiası ilə bağlı qarabağlıların 
fikirlərini xatırlayan Fərhad Bədəlbəyli heç 
bir erməninin muğamı, “Qarabağ” şikəstəsini 
azərbaycanlı kimi oxuya bilməyəcəyini də 
vurğulayıb. Bildirib ki, bu, Qarabağın kimə 
məxsusluğunu təsdiq edən faktlardan biridir.

Tədbir konsert proqramı ilə davam edib. 
Sonda tanınmış və gənc muğam ifaçıları “Qara-
bağ” şikəstəsini səsləndiriblər.

AZƏRTAC

KİV: Türkiyə ilə Avropa 
İttifaqı arasında böyük zirvə 

toplantısı keçiriləcək

 � Martın sonunda Avropa 
İttifaqı və Türkiyə  arasında 
yüksək səviyyəli görüşün 
keçirilməsi planlaşdırılır.

APA-nın məlumatına görə, bu barədə 
Almaniyanın “Welt” qəzeti Brüsseldəki dip-
lomatik mənbələrə istinadən xəbər verib.

Nəşrə görə, Brüssel Ankara ilə əlaqələri 
yaxşılaşdırmaq niyyətindədir. Sammitin əsas 
müzakirə mövzusunu beynəlxalq terrorizmlə 
mübarizə, miqrasiya siyasəti, energetika  və 
təhsil məsələləri təşkil edəcək.

Məlumata görə, tədbirə Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Avropa 
Komissiyasının prezidenti Jan-Klod Yunker, 
Avropa İttifaqı Şurasının sədri Donald 
Tusk, Avropa Parlamentinin başçısı Antonio 
Tayani və Bolqarıstanın Baş naziri Boyko 
Borisov qatılacaq.  

Qeyd edək ki, yanvarın 1-dən rotasiya 
qaydasına uyğun olaraq Bolqarıstan Avropa  
İttifaqı Şurasının sədri olub.


