
13 dekabr 2019-cu il, cümə10

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 dekabr 2019-cu il tarixli, 737s nömrəli 
Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin,  

elmi müəssisə və təşkilatların doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul planına əsasən 
2019-cu il üçün fəlsəfə doktoru üzrə doktoranturaya və dissertanturaya qəbul elan edir
Fəlsəfə doktoru üzrə doktoranturaya və 

dissertanturaya sənədlər 2019-cu il dekab-
rın 11-dən 29-dək hər gün (şənbə, bazar və 
bayram günləri istisna olmaqla) saat 9.00-dan 
18.00-dək qəbul ediləcəkdir.

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dokto-
ranturaya ali təhsil pilləsinin magistratura 
səviyyəsini bitirən (magistr dissertasiyasını 
müdafiə edən), yaxud təhsili ona bərabər tutu-
lan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 
müsabiqə əsasında qəbul olunurlar.

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantu-
raya qəbul olmaq istəyən şəxslər xarici dildən 
ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsi üçün 
qüvvədə olan tədris proqramları həcmində 
(rus dili istisna olmaqla, seçim sərbəst və ya 
ixtisasa uyğun olmalıdır) Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət İmtahan Mərkəzində imtahan 
verməlidirlər.

Xarici dil imtahanında keçid balı toplayan 
şəxslər fəlsəfədən imtahana buraxılırlar.

Fəlsəfədən məqbul alan şəxslər ixtisas 
imtahanına buraxılırlar.

Doktoranturaya qəbul üçün aşağıdakı 
sənədlər Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun 
magistratura və doktorantura şöbəsinə təqdim 
olunmalıdır:

-ərizə (rektorun adına);
-kadrların şəxsi qeydiyyat vərəqi;
-tərcümeyi-hal;
 -2 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə);
-iş yerindən xasiyyətnamə;
-iş stajı olanlar üçün əmək kitabçasından 

çıxarış;
-çap olunmuş elmi işlərin siyahısı və ya 

seçilmiş ixtisas üzrə referat;
-ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında 

diplomun notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti 
(xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında 
sənədlərin tanınması barədə şəhadətnamə);

-şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
-xarici dil üzrə qüvvədə olan beynəlxalq 

dil sertifikatı (IELTS, TOEFL, TestDaF, DELF, 
DALF) (əgər varsa).

Dissertantlıq yolu ilə fəlsəfə doktoru elmi 
dərəcəsi almaq üçün dissertanturaya ali təhsil 
pilləsinin magistratura səviyyəsini bitirən 
(magistr dissertasiyasını müdafiə edən), yaxud 
təhsili ona bərabər tutulan; müvafiq tədqiqat 
sahəsində müəyyən müvəffəqiyyətləri olan 
və əsas iş yeri ali təhsil müəssisəsi, elmi 
müəssisə və təşkilat olan; azı, 2 (iki) il elmi və 
elmi-pedaqoji iş stajına malik elmi və elmi-pe-
daqoji kadrlar sənəd təqdim edə bilərlər.

Dissertantlıq yolu ilə təhsil müddətini 
başa çatdırmış şəxslər eyni ixtisas üzrə təkrar 
dissertant ola bilməzlər.

Doktoranturada tam təhsil müddətini başa 
çatdırmış şəxslər eyni ixtisas üzrə dissertantlıq 
yolu ilə təhsil ala bilməzlər.

Dissertantlıq yolu ilə fəlsəfə doktoru elmi 
dərəcəsi almaq istəyən şəxslər xarici dildən 
ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsi üçün 
qüvvədə olan tədris proqramları həcmində 
(rus dili istisna olmaqla, seçim sərbəst və ya 
ixtisasa uyğun olmalıdır) Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət İmtahan Mərkəzində imtahan 
verməlidirlər.

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq 
üçün dissertanturaya qəbulla bağlı aşağıdakı 
sənədlər Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun 
magistratura və doktorantura şöbəsinə təqdim 
olunmalıdır:

-ərizə (dissertantura təhsilini həyata 
keçirən müəssisənin və yaxud təşkilatın 
rəhbərinin adına);

-kadrların şəxsi qeydiyyat vərəqi;
-tərcümeyi-hal;
-2 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə);
-iş yerindən xasiyyətnamə;
-əmək kitabçasından çıxarış;
-çap olunmuş elmi işlərin siyahısı və ya 

seçilmiş ixtisas üzrə referat (fəlsəfə doktoru 
hazırlığı üzrə);

-ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında 
diplomun notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti 
(xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında 
sənədlərinin tanınması barədə şəhadətnamə);

-şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
-xarici dil üzrə qüvvədə olan beynəlxalq 

dil sertifikatı (IELTS, TOEFL, TestDaF, DELF, 
DALF) (əgər varsa).

Əlavə məlumat üçün Azərbaycan İlahiyyat 
İnstitutunun magistratura və doktorantura 
şöbəsinə müraciət etmək olar.

Əlaqə telefonları- (+994 12) 510-65-45 
daxili (147, 152).

E-mail: info@ait.edu.az.
Qeyd-fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 

doktorantura və dissertanturaya sənəd verən 
iddiaçılar xarici dil imtahanında iştirak etmək 
üçün sənəd qəbulu bitdikdən sonra Dövlət 
İmtahan Mərkəzinin saytında şəxsi kabinet 
açaraq qeydiyyatdan keçməlidirlər.

Dövlət İmtahan Mərkəzində xarici dildən 
imtahanların 2020-ci il yanvarın 10-dan 15-dək 
keçirilməsi planlaşdırılır.

İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti 
musiqi müsabiqəsinin çəkilişləri üçün aşağıda qeyd olunan iş və 
xidmətlərin satın alınması məqsədilə təkliflər sorğusu elan edir

1. Tədbirdə istifadə olunacaq 
işıqlandırma, səsləndirmə və video 
avadanlıqların yerlərdə elektrik 
enerjisi ilə qidalanma nöqtələri ilə 
təmin edilməsinə texniki xidmətin 
göstərilməsinin satın alınması. 

2. Tədbirin çəkilişləri və ona 
qədər olan silsilə çəkilişqabağı 
məşqlər zamanı istifadə olunacaq 
işıqlandırma avadanlıqlarının 
tədbirin baş planına uyğun 
layihələndirilməsi, quraşdırılması, 
kommutasiya olunması, 
proqramlaşdırılması və layihənin 
bütün dövrü müddətində idarə 
olunması üçün texniki xidmətlərin 

göstərilməsinin satın alınması.
3. Tədbirin çəkilişləri və ona 

qədər olan silsilə çəkilişqabağı 
məşqlər zamanı məkanın akustik 
dizaynının layihələndirilməsi 
və idarə olunması üçün texniki 
xidmətlərin göstərilməsinin satın 
alınması. 

4. Tədbirin çəkilişləri və ona 
qədər olan silsilə çəkilişqabağı 
məşqlər zamanı istifadə olunacaq 
videomaterialların böyük ölçülü 
döşəmə kimi nəzərdə tutulan 
LED ekran üzərində nümayiş 
etdirilməsi (videomaterialların 
ekrana adaptasiya edilməsi, 

ekranın quraşdırılması, istismarı 
və layihə dövründə avadanlıqların 
işlək vəziyyətdə olmasına 
nəzarət edilməsi) texniki xidmətin 
göstərilməsinin satın alınması. 

Maraqlanan təşkilatlar +994(12) 
430-13-16 nömrəli telefonla əlaqə 
saxlaya bilərlər.

Təkliflər sorğusunda iştirak 
etmək üçün sənədlər 17 dekabr 
2019-cu il saat 10.00-dək qəbul 
olunur. 

Ünvan- Bakı şəhəri, Yasamal 
rayonu, Şərifzadə küçəsi 241. 

Tender komissiyası 

Azərbaycan Respublikasının 
Hesablama Palatası 

2020-ci il üçün kartriclərin doldurulması 
və ofis avadanlıqlarının cari təmirinin 
satın alınması ilə əlaqədar 2 lot üzrə 

kotirovka sorğusu həyata keçirir 
Lot-1. 2020-ci il üçün kartriclərin doldurulması. 
Lot- 2. 2020-ci il üçün ofis avadanlıqlarının cari təmiri.
İddiaçılar təkliflərini möhürlənmiş qaydada ikiqat 

zərflərdə 19 dekabr 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər.

 Zərflər 20 dekabr 2019-cu il saat 11.00-da aşağıda 
qeyd olunan ünvanda açılacaqdır. Göstərilən vaxtdan 
gec təqdim edilən zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 
İştirakçıların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışın-
da iştirak edə bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs- Malik Quliyev.
Telefon- (012) 493-32-11 (daxili 212).
Ünvan- Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi 33, AZ1000.
E-mail: office@sai.gov.az

Şamaxı Regional Aqrokimya laboratoriyası
2019-cu ildə kimyəvi reaktivlərin (225100-cü  

xərc maddəsi) və avadanlıqların (225412-ci xərc maddəsi) 
satın alınması üçün kotirovka sorğusu elan edir

İştirak etmək istəyənlər 2019-cu il 
dekabrın 17-dək müraciət edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs –Ağariza Zülfü-
qarov, telefon -020-26-5-21-56.

Ünvan -Bakı-Şamaxı-Qazax ma-
gistralının 120 –ci kilometri.

Azərbaycan Respublikasının 
Hesablama Palatası 

2020-ci il üçün qəzet və jurnallara abunə 
yazılışının satın alınması ilə əlaqədar 

kotirovka sorğusu həyata keçirir

İddiaçılar təkliflərini möhürlənmiş qaydada ikiqat 
zərflərdə 19 dekabr 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. Zərflər 
20 dekabr 2019-cu il saat 11.30-da aşağıda qeyd 
olunan ünvanda açılacaqdır. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilən zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

 İştirakçıların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin 
açılışında iştirak edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs-Nizami Alməmmədov.
Telefon- (012) 493-32-11 (daxili 252)
Ünvan- Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi 33, AZ1000.
E-mail: office@sai.gov.az

Əsası ulu öndər 
tərəfindən qoyulan 
Azərbaycançılıq ideologi-
yası başqa xalqların dilinə, 
dininə ehtiram göstərməyi, 
heç bir cəhətdən ayrı-seç-
kilik etməməyi özündə əks 
etdirir. Ümummilli lider bu 
ideologiyanın ən dürüst iza-
hını 2001-ci il noyabrın 9-da 
Dünya Azərbaycanlılarının 
Birinci Qurultayı zamanı 
etdiyi çıxışında "Mən həmişə 
fəxr etmişəm, bu gün də fəxr 
edirəm ki, azərbaycanlıyam" 
sözləri ilə ifadə etmiş və 
dünya azərbaycanlılarını 
öz milli-mənəvi dəyərlərini 
unutmamağa, bizim hamımı-
zı birləşdirən, həmrəy edən 
azərbaycançılıq ideyası 
ətrafında birləşməyə çağır-
mışdır.

Əhalisinin çoxunun 
müsəlman olmasına baxma-
yaraq, Azərbaycan dövləti 
İslamla yanaşı, digər dinlərə 
də eyni dərəcədə həssaslıq 
və qayğı ilə yanaşır. Dini tole-
rantlığın bir həyat tərzinə çev-
rildiyi Azərbaycan ərazisində 
üç səmavi dinin (yəhudilik, 
xristianlıq və İslam) və 
eyni zamanda, müxtəlif 
inancların qarşılıqlı hörmət 
şəraitində yaşaması tarixi 
ənənələrin, müasir zamanda 
isə müvafiq qanunvericiliyin, 
həmçinin məqsədyönlü dövlət 
siyasətinin göstəricisidir. 
2002-ci ilin mayın 22–24-də 
Bakıda rəsmi səfərdə olmuş 
Vatikan Dövlətinin  başçısı, 
dünya katoliklərinin dini 
rəhbəri Roma papası II İoan 
Pavel ölkəmizdəki tolerantlıq 
və dinlərə göstərilən diqqətə 
görə ulu öndər Heydər 
Əliyevə təşəkkürünü belə 
bildirmişdir: "Qoy üç böyük 
din tərəfindən izhar edilmiş 
bu məhəbbət şahidliyinə görə 
Allaha həmd olsun!"

Azərbaycanda tarixi alban 
kilsə abidələri ilə yanaşı, 
pravoslav və katoliklərin 
12 kilsəsi, yəhudilərin isə 6 
sinaqoqu var. O cümlədən, 
Avropanın ən iri sinaqoqla-
rından biri 2003-cü ilin mart 
ayında məhz Bakı şəhərində 
açılmışdır. Bu isə bir daha 
Azərbaycanda dinlərin 
bərabər yaşaması üçün bütün 
imkanların yaradıldığından 
xəbər verir.

Cənab Prezident 
İlham Əliyevin qeyd 

edilən məsələyə xüsusi 
diqqət və həssaslığı 
isə çoxmədəniyyətliliyin 
təcəssüm etdirilməsində 
Azərbaycanı tamamilə yeni 
bir mərhələyə yüksəltmişdir.

Azsaylı millətlərin, 
etnik qrupların hüquqları-
nın müdafiəsi dövlətimizin 
qarşısında duran prio-
ritet vəzifələrdən biridir. 
Gündən-günə nüfuzu artan 
Azərbaycanda keçirilən 
beynəlxalq tədbirlərdə, konf-
ranslarda, simpoziumlarda 
iştirak edən xarici dövlətlərin 
nümayəndələri ölkəmizin 
tolerantlıq, dini dözümlü-
lük prinsiplərinə sadiqliyini 
yüksək dəyərləndirirlər. 

Ölkəmizin multikultural dövlət 
olaraq çox dəyərli ənənələrini 
özündə yaşatdığını dəfələrlə 
qeyd edən möhtərəm 
Prezidentimiz İlham 
Əliyev deyib: “Azərbaycan 
multikulturalizmlə bağlı böyük 
işlər görüb. Azərbaycan 
nümunəsi göstərir ki, mul-
tikulturalizm yaşayır. Bax-
mayaraq, bəzi siyasətçilər 
deyirlər ki, multikulturalizm 
iflasa uğrayıb. Bəlkə, hara-
dasa iflasa uğrayıb, amma 
Azərbaycanda yaşayır və bu 
meyillər, bu ideyalar güclənir, 
ictimaiyyətdən də daha 
çox dəstək alır. Biz bu yolla 
gedəcəyik”.

Ölkə başçımız İlham Əliyev 
hər il Ramazan bayramında 
3 səmavi dinin–İslam, xristian 
və yəhudilərə məxsus olan 
dinlərin nümayəndələri ilə iftar 
süfrəsi arxasında əyləşərək, 
onlarla səmimi söhbət edir, 
problemləri ilə maraqlanır, 
üzləşdikləri çətinliklərin həlli 
üçün zəruri tədbirlər görür.

Müasir Azərbaycanda 
qədim alban abidələri, 
müxtəlif xalqlara mənsub 
dini və tarixi abidələr, Xına-
lıq, Malakan, Lahıc, Buduq, 
Nij, Krasnaya Slaboda 
və s. kimi müxtəlif tarixi-
coğrafi məkanlar dövlət 
səviyyəsində qorunmaqda-
dır. Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasında milli azlıq-
ların dil, mədəniyyət, tarix 
və etnoqrafiyasını öyrənən 
şöbə, Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi yanında Milli Azlıq-
ların Əlaqələndirmə Şura-
sı, etnik və milli azlıqların 
mədəniyyət mərkəzlərinin 
işini əlaqələndirən Respub-
lika Şurası mövcuddur. Bu 

gün müxtəlif azsaylı xalqların 
folklor günləri təşkil edilir, 
onların tarixi, mədəniyyəti, 
folkloru, musiqisi, etnoq-
rafiyası və s. ilə bağlı elmi 
əsərlər, tədqiqat işləri ərsəyə 
gətirilir. Azərbaycan televiziya 
məkanında azsaylı xalqla-
rın həyat tərzini əks etdirən 
sənədli filmlər nümayiş etdi-
rilir, həmçinin azsaylı xalq-
ların cəmləşdiyi regionlarda 
regional televiziya kanalları 
yayımlanır.

İkinci Dünya 
müharibəsində Sovet 
 İttifaqı Qəhrəmanı Qafur 
Məmmədovun rus millətindən 
olan komandiri, kapitan 
 Sinetskinin həyatını xilas 
etmək üçün sinəsini gülləyə 
sipər etməsi multikultura-
lizmin xalqımızın canın-
da, qanında kök saldığını 
təsdiqləyir.

Torpaqlarımızın azadlığı 
uğrunda erməni işğalçıla-
rına qarşı döyüşlərdə soy-
daşlarımızla birlikdə digər 

millətlərdən olan Azərbaycan 
vətəndaşları da fəal iştirak 
ediblər. Onların arasında 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
adına layiq görülən, ölkəmizin 
müxtəlif orden və medalları 
ilə təltif olunan şəxslər vardır. 
Yəhudi əsilli azərbaycanlı, 
Milli Qəhrəman Albert Aqaru-
novun torpaqlarımızın azadlığı 
uğrunda gedən döyüşlərdə 
igidlik, şücaət göstərərək 
şəhid olması ölkəmizdə 
dilindən, dinindən, milli 
mənsubiyyətindən asılı ol-
mayaraq, hər bir Azərbaycan 
vətəndaşının anadan olduğu 
Vətənə eyni dərəcədə bağlılı-
ğını nümayiş etdirir.

Bizim Salyan rayonun-
da da çox qədim zaman-
larda müxtəlif millətlərin 
nümayəndələri yaşamışlar. 
Xüsusən, XIX əsrin orta-
larında çar hökuməti pra-
voslav dininə zidd gedərək 
müxtəlif təriqətlərə qulluq 
edən rusları, ukraynalıları 
Salyan rayonunun indiki 
Qaraçala qəsəbəsinə, Yol-
üstü, Pambıqkənd, Çadırlı, 
Düzənlik, Yeni Uluxanlı 
kəndlərinə, Salyan şəhərinə 
sürgün edərək belə güman 
edirdilər ki, "vəhşi qafqaz-
lılar" bu insanları orada 
gözümçıxdıya salacaq, 
onlara normal yaşamağa 
imkan verməyəcəklər. Lakin 
burada da yerli əhali bu 
qərib insanlara qayğıkeş və 
həssas münasibət göstərmiş, 
onlara həmkəndli, qonşu 
kimi əllərindən gələn köməyi 
göstərmişlər.

Bu baxımdan uzun 
illərdir ki, Plastik adlandı-

rılan yaşayış massivində 
məskunlaşan türkmən 
millətindən olan Jumagəldi 
Ovezberdıyevin həyatını 
nümunə göstərmək olar. 
Jumagəldi ilə söhbətimdə 
onun azərbaycanlılara olan 
münasibətini öyrənmək 
istədikdə, bildirdi ki, mən 

1983-cü ildən Salyan ra-
yonunda yaşayıram. O 
zaman mənim 25 yaşım var 
idi. Çox çəkmədi ki, bura-
da azərbaycanlı xanımla 
evləndim. Hazırda 2 oğlum 
var. Böyük oğlumun adı 
Elnur, kiçiyin adı isə Elvin-
dir. Hər ikisi azərbaycanlı 
qızla evlənib. Buna görə 
peşiman deyilik, əksinə, çox 
məmnunuq. Salyan camaa-
tından, qonşularımdan çox 
razıyam. Azərbaycanlıların 
mehribanlığı, qonaqpərvərliyi, 
istiqanlılığı məni valeh edir. 
Artıq 33 ildir ki, Salyanda-
yam, lakin indiyə kimi mənə, 
ailə üzvlərimə qarşı heç 
bir ayrı-seçkilik olmayıb. 
Çalışdığım müxtəlif ictimai 
iaşə müəssisələrində də 
kollektiv tərəfindən həmişə 
isti münasibət görmüşəm. 
Bir sözlə, burada özümü 
qərib kimi hiss etmirəm. 
Azərbaycanın işğal altında 
olan torpaqlarının tezliklə 
azad olunması mənim də ən 

böyük arzumdur.
Azərbaycandan fərqli ola-

raq, təcavüzkar Ermənistən 
dövlətinin monoetnik dövlət 
kimi multikultural dəyərlərdən 
tamamilə uzaq olduğu 
dünyanın hər bir ölkəsinə 
çox yaxşı məlumdur. Vaxtilə 
"Armenakan", "Hinçaq" və 

"Daşnaksütun" terrorçu 
erməni təşkilatlarının Rusiya, 
Türkiyə, İran ərazilərində 
yaşayan erməniləri bir 
bayraq altında birləşdirərək 
"Dənizdən-dənizə böyük 
Ermənistan" imperiyası 
yaratmaq ideologiyası-
nı gerçəkləşdirmək üçün 
ermənilərin qonşularına 
məxsus olan torpaqların 
20 faizini işğal etməsi və 
bu işğal dairəsini daha 
da genişləndirməyə cəhd 
göstərməsi Ermənistanın 
multikulturalizmdən nə qədər 
kənar bir ölkə olduğunu, 
başqa millətlərə qarşı necə 
ədalətsiz, haqsız mövqe 
tutduğunu bütün dünyaya 
nümayiş etdirir. 

Fuad MURADOV,  
Azəraycan 

Respublikasının 
Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının  

II kurs tələbəsi 

Azərbaycan və 
multikulturalizm
Müasir Azərbaycanda çoxmədəniyyətlilik və müxtəlif konfessiyaların 

bərabər yaşaması üçün göstərilən diqqət, tarixən, ölkənin dövlətçilik 
ənənələrinin əsasını təşkil etmiş, müasir tariximizdə isə bu tendensiya 

ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf etdirilmişdir.

Əsrlər boyu bütün mədəniyyətlər, dinlər və 
etnik qrupların nümayəndələri Azərbaycanda 
sülh və ləyaqət şəraitində bir ailə kimi 
yaşamışlar.

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Xalq artisti, “Şöhrət” ordenli professor 
Tofiq Bakıxanovun müəllif gecəsi konserti 

Azərbaycan Dövlət Akademik 
Filarmoniyasının kamera və orqan musiqisi 
zalında Azərbaycan bəstəkarı Ərtoğrul Cavidin 
100 illiyinə həsr olunmuş Xalq artisti, “Şöhrət” 
ordenli professor Tofiq Bakıxanovun müəllif 
gecəsi konserti keçirilmişdir.

Gecəni giriş sözü ilə 
açan akademik Rafael 
Hüseynov bəstəkar 
Tofiq Bakıxanovun 
yaradıcılığı haqqında 
məruzə etmişdir. Xalq 

artisti, professor Ağaverdi 
Paşayevin rəhbərlik etdiyi 
Dövlət Xalq Çalğı Alətləri 
Orkestrinin müşayiəti 
ilə Tofiq Bakıxanovun 
“Naxçıvan simfonetta”sı 

(III hissə) əsəri, “Yadıma 
düşdü” (Mikayıl Müşfiq) 
, “Azərbaycan gölləri” 
(Tofiq Mütəllibov), 
“Sevən könül” (Süleyman 
Rüstəm), “Səninlə bağlıdır 
bəxtiyarlığım” (Abasqulu 
ağa Bakıxanov), “Bu gecə” 
(Siyavuş Məmmədzadə), 
Sahib Paşazadənin (tar) 
ifasında “Mürgi səhər”, 
“Mirayım” (Paşa Qəlbinur), 
“Arpaçay” (İsa Həbibbəyli), 
”Naxçıvan” (Ramiq Muxtar) 
mahnıları səslənmişdir. 

Bu mahnıları Əməkdar 
artistlər Nuriyyə Hüseynova, 
Gülüstan Əliyeva, Aygün 
Bəylər, müğənnilər Cavid 
Hüseyn, Aygün Mübariz, 
Leyla Dadaşova, Fəxri 
Kazım, Nicat ifa etmişlər.

Konsertin sonunda Tofiq 
Bakıxanov çıxış edərək 
ifaçılara və tamaşaçılara 
minnətdarlığını bildirmişdir.

İttifaq MİZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti” 

“Azərsu” ASC-nin sədri 
Şirvanda vətəndaşları 

qəbul edib

 � Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları 
rəhbərlərinin 2019-cu ilin dekabr ayında 
şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu 
cədvəlinə uyğun olaraq, “Azərsu” ASC-nin 
sədri Qorxmaz Hüseynov Şirvan şəhərində 
Şirvan və Hacıqabuldan olan sakinləri 
qəbul edib. 

Qəbuldan əvvəl “Azərsu”nun sədri Q.Hüseynov və 
Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov 
ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 
edərək önünə gül dəstəsi düzüb, ulu öndərin əziz 
xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər.

ASC-dən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Gənclər 
Mərkəzində keçirilən qəbulda Şirvan şəhərindən və 
Hacıqabul rayonundan olan 40 vətəndaş iştirak edib. 
Vətəndaşların müraciətləri içməli su təchizatı və 
kanalizasiya xidmətləri,  işə qəbul və digər məsələlərlə 
bağlı olub. Hər bir vətəndaşı dinləyən “Azərsu” ASC-
nin sədri müraciətlərin qısa müddətdə araşdırılaraq 
zəruri tədbirlərin görülməsi barədə aidiyyəti struktur 
bölmələrinin rəhbərlərinə tapşırıqlar verib. Vətəndaşlar 
tərəfindən qaldırılan məsələlərin bir qismi yerində 
həll olunub, araşdırılmasına ehtiyac olan müraciətlər 
nəzarətə götürülüb.

Sakinlər bölgələrdə vətəndaşların qəbulu və 
müraciətlərinə baxılması üçün rahat və əlverişli şərait 
yaradılmasından razılıqlarını dilə gətirərək göstərilən 
diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə 
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Hicran
Машинописный текст
Xalq qəzeti.- 2019.- 13 dekabr.- S.10.




