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B  İ  L  D  İ  R  İ  Ş 
“Xalq qəzeti”nin 6 noyabr 2019-cu il tarixli nömrəsində 

Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin mühərriki 95 at gücündə 
olan 4 ədəd minik avtomobilinin satın alınması 
məqsədilə dərc edilmiş elektron satınalma vasitəsilə 
keçiriləcək açıq tenderdə Azərbaycan Respublikasının 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Qanunun 30.2 bəndinə 
əsasən ixtisas göstəricilərinə aid sənədlərin təqdim 
olunma vaxtı 4 dekabr 2019-cu il saat 12.00-a, tender 
təklifi ilə bank təminatı sənədləri 12 dekabr 2019-cu il 
saat 18.00-a, zərflərin açılış tarixi isə 13 dekabr 2019-cu 
il saat 12.00-dək uzadılmışdır.

“Azərbaycan Televiziya və 
Radio Verilişləri” QSC

televiziya kanallarının yeni loqolarının 
dizaynı və quraşdırılması işlərinin satın 

alınması məqsədilə

 KOTIROVKA SORĞUSU KEÇIRIR
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək istəyən iddiaçı-

lar təkliflərini möhürlənmiş qaydada ikiqat zərflərdə 28 
noyabr 2019-cu il saat 17.00-a qədər “AzTv” QSC-nin 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 

Zərflər 29 noyabr 2019-cu il saat 11.00-da açılacaqdır. 
Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilən zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçılar Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli 
ünvana müraciət edə və +994(12) 537-02-68 nömrəli 
telefonla əlaqə saxlaya bilərlər. İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə 
bilərlər.

Ictimai Televiziya və  
Radio Yayımları Şirkəti

qazanxananın istismara verilməsi üçün texniki şərtlərin 
hazırlanması və zəruri təmir aparılması işlərinin satın 

alınması məqsədilə təkliflər sorğusu elan edir

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

Təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər 29 noyabr 2019-cu il 
saat 15.00-dək qəbul olunur. 

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

Tender komissiyası 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Turizm Agentliyinin 

“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı  
Səhmdar Cəmiyyəti

daxili vəsaiti hesabına dekorların 
icarəsinin satın alınması məqsədilə
 KOTIROVKA SORĞUSU ELAN EDIR

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək 
istəyənlər Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 153 nömrəli 
ünvana müraciət edə bilərlər. Əlaqələndirici şəxs Tural 
Quluzadə, telefon- (077) 277-32-60.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək 
istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 27 
noyabr 2019-cu il saat 17.00-dan gec olmamaq şərtilə yu-
xarıdakı ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən 
gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri 28 noyabr 2019-cu il saat 12.00-da 
Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 153 nömrəli ünvanda (Port 
Baku Towers) açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə 
bilərlər.

 Tender komissiyası

B  İ  L  D  İ  R  İ  Ş
Dövlət Turizm Agentliyinin 

“Şahdağ Turizm Mərkəzi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
tərəfindən elektrik mallarının 
satın alınması ilə əlaqədar 
keçirilmiş kotirovka sorğusun-
da “Kaskad Supplying” MMC 
qalib elan olunmuş və həmin 
MMC ilə müvafiq satınalma 
müqaviləsi bağlanılmışdır.

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm 
Agentliyinin “Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyəti
mehmanxana otaqları üçün hamam ləvazimatları və 

aksesuarların satın alınması məqsədilə kotirovka 
sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər Bakı şəhəri, Neftçilər 
prospekti 153  nömrəli ünvana müraciət edə bilərlər. Əlaqələndirici şəxs Vüsal Balayev, 
telefon- (012) 310 11 10 daxili (7715).

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş 
kotirovka təkliflərini 28 noyabr 2019-cu il saat 13.00-dan gec olmamaq şərtilə yuxarıdakı 
ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri 
baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri 28 noyabr 2019-cu il  saat 16.00-da Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 
153 nömrəli ünvanda (Port Baku Towers) açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışı  prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 
AÇIQ TENDER ELAN EDIR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. 2.5 at gücündə 1 ədəd sedan tipli avtomobilin 

satın alınması.
Tender iştirakçıları dövlət satınalmalarının www.

etender.gov.az vahid internet portalına (portal) elekton 
imzaları vasitəsilə daxil olaraq tender haqqında ətraflı 
məlumat əldə edə bilərlər. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki im-
kanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıda-
kı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal 
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.

 İştirak haqqı 200 manatdır.
İştirakçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 

köçürməlidirlər:
Adı-ABB Nərimanov filialı
Kod-805540
VÖEN-9900001881
M/h-AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.İ.F.T. İBAZAZ2X 
Adı-Azərbaycan Turizm və Menecment  Universiteti
H/h-AZ27IBAZ40090019445931153206
VÖEN- 1500817681
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 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 faizi həcmində bank 

təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 
bank günü qüvvədə olmalıdır);

-iddiaçının hüquqi statusunu əks etdirən sənədlərin 

(nizamnamə, dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə 
və ya reyestrdən çıxarış, VÖEN) notariat qaydasında 
təsdiq edilmiş surətləri, ƏDV qeydiyyatının olub-olma-
masını müəyyənləşdirməyə imkan verən sənədlərin 
surətləri;

-tender təklifini və satınalma müqaviləsini imzala-
maq səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini 
təsdiq edən sənəd (vəzifəyə təyin edilməsi barədə 
əmr);

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında 
bank arayışı;

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

-digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalı (xari-

ci dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir) və portala yüklənməlidir. İddiaçılar tenderlə 
bağlı sualları yalnız portal vasitəsilə satınalan təşkilata 
ünvanlaya bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə 
aid sənədləri 13 dekabr 2019-cu il saat 12.00-a, ten-
der təklifi ilə bank təminatı sənədlərini isə 23 dekabr 
2019-cu il saat 10.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim 
etməlidirlər. İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı 24 
dekabr 2019-cu il saat 12.00-da dövlət satınalmalarının 
vahid internet portalında aparılacaqdır. 

QEYD-tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi 
və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada 
portal vasitəsilə aparılır.

Elektron satınalmanın hər bir iştirakçısı onların 
təkliflərinin açılışını və qiymətləndirilməsini elektron 
portal vasitəsilə izləyə bilər.

 Tender komissiyası

Onu sevirdilər, səhnədə 
görünəndə alqış sədaları ərşə qalxar-
dı. Əminə xanım milli rəqs sənətimizin 
korifeyi idi. Adı bu gün də hörmət və 
məhəbbətlə yad edilir.

Onun sənəti həmişə xalqımız 
və dövlətimiz tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilib. Bu yaxınlarda Prezi-
dent İlham Əliyev Xalq artisti Əminə 
Dilbazinin anadan olmasının 100 
illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı 
sərəncam imzalayıb. Sərəncamda 
deyilir: “Əminə Dilbazi Azərbaycan 
rəqs sənətinin çoxəsrlik ənənələrinin 
qorunub yaşadılmasında müstəsna 
xidmətlər göstərmişdir. Sənətkar 
uzunmüddətli fəaliyyəti ərzində daim 

yüksək səhnə mədəniyyəti nümayiş 
etdirmiş, fitri istedadı və bənzərsiz 
ifaçılıq imkanları sayəsində xalq 
rəqslərinin qiymətli nümunələrinə yeni 
çalarlar qazandıraraq onları orijinal 
ifa tərzi ilə xeyli zənginləşdirmişdir. 
Rəngarəng repertuarında, eyni za-
manda, dünya xalqlarının rəqslərinə 
geniş yer ayıran Əminə Dilbazinin 
mötəbər beynəlxalq müsabiqə və fes-
tivallardakı uğurlu çıxışları Azərbaycan 
incəsənətinin çoxsaylı nailiyyətləri 
sırasındadır. O, kinofilmlərdə , teatr ta-
maşaları və opera əsərlərində rəqslərə 
yüksək məharətlə quruluş vermiş, 
eləcə də professional rəqs qruplarının 
bədii rəhbəri kimi tanınmışdır. Əminə 
Dilbazinin, həmçinin xoreoqrafiya 
sənətinin incəliklərinin gənc nəslə 
öyrədilməsi istiqamətində fəaliyyəti 
təqdirəlayiqdir”.

Yubiley tədbirlərində Əminə xanım 
xatırlanacaq, ona həsr olunmuş 
filmlər nümayiş etdiriləcək, xüsusi 
tədbirlər keçiriləcək və sair.

Film dedim Əminə xanım Dilbazinin 
həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş 
bir film yada düşdü. Əminə xanımın 
Qazağın kəndlərində bir toya dəvət 
olunduğu səhnə yaddaşıma həkk olu-
nub. Hamı onun rəqsini gözləyir. Budur, 
yavaş addımlarla adamlar arasından 
meydançaya gənc, gözəl bir qız çıxır. 
Musiqi sədalarının ahənginə uyğun 

əllərini səmaya qaldırıb süzməyə baş-
layan bu qız bir an içində hamını valeh 
edir. O, oynayır, sanki əllərinin və ayaq-
larının hərəkəti ilə səmaya və torpağa 
nəsə yazırdı. Əminə xanım dayanmaq 
bilmirdi. Doğma torpağın havası onun 
ruhunu təzələmişdi. Filmə baxanlar, 
yəqin ki, Əminə Dilbazinin bu anlarda 
necə xoşbəxt göründüyünün şahidi 
olublar. Doğrudan da o, xoşbəxt insan 
idi. Ömrünü həyatı qədər sevdiyi rəqs 
sənətinə, milli rəqslərimizin təbliğinə 
həsr etmiş bu gözəl rəqqasənin sənəti 
Azərbaycanın dünyada tananmasında 
böyük rol oynamışdı.

Bakıda keçirilən bir rəqs 
müsabiqəsində istirakını belə xatır-

layırdı: “Məktəbdə oxuduğum illərdə 
rəqqas Əşrəf Səfərovun təşəbbüsü 
və rəhbərliyi ilə rəqs ansamblı yarat-
maq üçün qabiliyyəti olan gənclərin 
müsabiqəsi keçirilirdi. Seçimdə iştirak 
etmək üçün məni də bir qrup iste-
dadlı gənclərin sırasına daxil etdilər. 
Münsiflər mənim hansı mahnıya rəqs 
edəcəyimi soruşanda mən “hop-
sa” deyə cavab verdim. Bu zaman 
həm münsiflər heyəti, həm də çal-
ğıçılar belə rəqsin olmadığını deyib 
məharətimi göstərməyi söylədilər. 

Mən isə idman dərslərindən “hopsa” 
ifadəsi yadımda həkk olunduğundan 
belə bir rəqsi ağzımda zümzümə edib 
oynamağa başladım. Rəqs bitəndən 
sonra başımı qaldırıb zala toplaşan 
tamaşaçıların alqışlarını və münsiflərin 
razılıqlarının şahidi oldum. Sonra 
xəbər tutdum ki, həmin qrupa qəbul 
olunmuşam”.

O, rəqqasə oldu. Özü də elə bir 
rəqqasə ki, təkcə Azərbaycanda 
deyil, dünyada tanındı, sevildi. Əminə 
xanım “Vağzalı-mirzəyi”, “Turacı”, 
“Tərəkəmə”, “Naz eləmə”, “İnnabı” 

və başqa rəqsləri ilə şöhrət çələngi 
toxuyurdu. Onun ən ağır rəqslərindən 
biri də “Turacı”dır: “Turacı"nı oyna-
mışdım, rəqs vaxtı dizim bərk yara-
lanmışdı. Birdən eşitdim ki, maestro 
Niyazi mənə tamaşa etməyə gəlir. Nə 
edəcəyimi bilmədim. Ayağımın yaralı 
olduğunu deməyə cəsarətim çatmadı. 
Həkimlərə qulaq asmadım. Çıxdım 
səhnəyə, rəqs qurtaranda elə bildim 
ki, Niyazi ayağa qalxıb məni alqışlaya-
caq, təbrik edəcək. Heç nə demədən, 
dinməz-söyləməz durub getdi. Yaman 
pərt oldum. Üstündən bir neçə gün 
keçdikdən sonra dedilər ki, səni çağı-
rır. Getdim. Dedi: “Aminka– mənə belə 
deyərdi –Opera Teatrında hökumət 
konserti olacaq. Proqrama ”Turacı"nı 
da daxil etmişəm. Özü də simfonik 
orkestrin müşayiəti ilə oynayacaq-
san". Etiraz edə bilməzdim. Amma 

ömrümdə simfonik orkestrin müşayiəti 
ilə oynamamışdım. Maestro deyirdisə, 
deməli, olmalı idi. “Turacı”nı hazırladıq 
və böyük uğurla ifa etdik".

Əminə Dilbazinin ömür-gün 
həmdəmi, bəstəkar , Xalq artisti 
Cövdət Hacıyev idi. Əminə xanım 
Cövdət Hacıyevlə hər kəsə nəsib 
olmayan bir ömür, əbədiyaşar sevgi 
yaşadığını deyirdi. Evlilik tarixçələri 
isə lap nağıllardakı kimi başlayıb. 

Deyirdi ki, günlərin birində gənc 
bəstəkar öncədən xəbərdarlıq 
etmədən onu nikah bürosuna apa-
rıb. Sən demə, “hələ tezdir” deyən 
Əminənin razılaşmayacağından ehti-
yat edərək, hər şeyi onun əmisi qızı, 
şairə Mirvarid Dilbazi ilə əvvəlcədən 
düzüb-qoşubmuş. Nikah mərasimində 
də Səməd Vurğun və Mirvarid Dilbazi 
iştirak ediblər. Gələcək xoşbəxt bir 
ailənin təməli belə qoyulub.

Əminə Dilbazi Cövdət Hacıyev 
kimi bir şəxsiyyətlə ömür yolu keçib. 
O, həmişə qadınlara fədakar ana, 
sədaqətli ömür yoldaşı, vətənpərvər 
insan, əsl vətəndaş olmağı tövsiyə 
edirdi. Oturduğu otağı muzeyə çevir-
mişdi. Sağlığında özünün muzeyini 
yaratmışdı ki, hərdən keçmişi ilə baş-
başa qalıb darıxmasın. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Əminə Dilbazi – 100

Ritmlərin ahəngində yaşanan ömür

 � Sovet repressiya maşınının amansız 
cinayətlərindən biri olan Ahıska türklərinin 
Gürcüstandakı tarixi vətənlərindən kütləvi 
deportasiyasından 75 il keçir. Bu tarixi cinayətin 
ildönümü günlərində Türkiyə--Azərbaycan 
İş Adamları və Sənayeçilər İctimai Birliyinin 
(TÜİB) təşkilatçılığı, Türkiyənin Azərbaycandakı 
səfirliyinin dəstəyi ilə hər iki ölkə ictimaiyyətinin 
nümayəndələri Ahıska türklərinin yığcam 
məskunlaşdıqları Saatlı rayonunda oldular. 
Mərasim iştirakçıları bu fəlakətli deportasiyanın 
qurbanlarını ehtiramla yad etdilər, repressiyanı 
törədənləri lənətlədilər. 

Aksiyanın başlanğıcında 
Axıska faciəsinin şahidi olmuş 
insanları və onların övladlarını 
ziyarət etməyə gəlmiş Saatlı 
Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Nazim İsmayılov, 
Türkiyə Cümhuriyyətinin 
Azərbaycandakı səfiri Erkan 
Özoral, TÜİB sədri Hüseyin 
Büyükfırat, Azərbaycandakı 
Axıska türklərinin “Vətən” 
cəmiyyətinin sədri İsma-
yıl Rəhimov və qurumun 
fəalları, türkiyəli iş adamları 
və jurnalistlər axıskalıların 
məskunlaşdıqları ərazinin 
girişindəki Qazanbatan 
kəndində yol kənarlarına rəmzi 
olaraq 75 çinar ağacı əkdilər.

Mərasim axıskalıların 
köçürülməsi zamanı 23 
yaşı olmuş, deportasiyanın 
bütün dəhşətlərini yaşamış 
98 yaşlı Ənsar Rizmanovun 
ikimərtəbəli geniş evinin qonaq 
salonunda davam etdi.

Çay süfrəsi arxasın-
da davam edən söhbətdə 
Ahıska türklərinin “Vətən” 
cəmiyyətinin sədri Ismayıl 
Rəhimov bildirdi: “Tarix boyu 
ata-babalarımızın daimi yaşa-
yış yerləri Gürcüstanın Türkiyə 
ilə həmsərhəd Ahıska bölgəsi 
olub. 1944-cü ildə isə Ahıs-
kanın 5 rayonunu əhatə edən 
124 kəndin  əhalisi bütünlüklə, 
heç bir səbəb olmadan, əslində 
isə, Türkiyəyə etnik-mənəvi 
bağlılığa görə, Stalin repressi-
yasının qurbanı olmuşdur. 31 
iyul 1944-cü ildə SSRİ Dövlət 
Müdafiə Komitəsinin “№ 6279” 
qərarı ilə 90 min Ahıska türkü 
məcburi şəkildə Ahıskadan 
Qazaxıstan, Özbəkistan və 
Qırğızıstanın çöllərinə köçürü-

lüb. Türk olmaqdan savayı heç 
bir təqsiri olmayan xalqımız 
12 il ağır komendant rejimi 
şəraitində yaşamağa məcbur 
olub. Minlərlə ahıskalı yollarda 
və səhralarda tələf olub”. 

TÜIB sədri Hüseyin Bü-
yükfırat isə söylədi: “1956-cı 
ildə Stalin rejimi yumşalandan 
sonra axıskalılara vətənlərinə 
deyil,  SSRİ-nin digər 
bölgələrinə köçməyə icazə veri-
lib. 1958--1960-cı illərdə onların 
böyük bir hissəsi çətinlikləri 
aşaraq, onlara qardaş qucağı 
açmış Azərbaycana gələrək Mil 
və Muğanın qovuşuğundakı 15 
kənddə məskunlaşıb. Ahıska-
lıların Azərbaycana ikinci gəlişi 
isə erməni fitnəsinin nəticəsi 
olan Fərqanə hadisələrindən 
sonra olub. SSRi-nin süqutun-
dan sonra Azərbaycana gəlmiş 
Türkiyə vətəndaşları, xüsusən 
iş adamları Ahıska türkləri ilə 
də sıx əlaqə yaratmış, onla-
ra maddi və mənəvi dəstək 
göstərmişlər. Mən isə bura ilk 
dəfə 1994-cü ildə gəlmişdim, 
hər il bayramlarda soydaşla-
rımızı ziyarət edirəm. Burada 
məscid tikdirmiş və sakinlərə 
əlimizdən gəldiyi qədər yardım 
etməyə çalışmışıq. Bundan 
sonra da bu əməllərimizi da-
vam etdirəcəyik”.

Ev sahibi Ənsar Rizma-
nov Türkiyə və Azərbaycan 
dövlətinin Ahıska türklərinə 
hərtərəfli qayğısından, 
iki xalqın mehriban 
birgəyaşayışından böyük 
məmnunluqla söz açaraq 
dedi: “Azərbaycan bizi öz 
övladı kimi qarşılayıb qoynunda 
yer verdi. İlk gündən hörmət, 
kömək gördük. Mərhum 
Heydər Əliyev bizə çox qayğı 

göstərirdi. İndiki Prezident 
İlham Əliyevdən də çox razıyıq. 
Azərbaycana və Türkiyəyə bizə 
göstərdiyi diqqət və qayğı-
ya görə çox təşəkkür edirik. 
Müstəqilliyin ilk illərindən gəlib 
bizi tapmış türkiyəli qardaşları-
mıza da ürəkdən sağ ol deyirik. 
Bizə davamlı olaraq yardım 
edən iş adamı Hüseyn Bü-
yükfırat kimi qardaşlarımızdan 
hamımız razıyıq. Cənab səfir 
Erkan Özoralın və Saatlı Rayon 
İcra Hakimiyyətini başçısı Na-
zim İsmayılovun 75 il əvvəl baş 
vermiş Ahıska faciəsini anmaq 

üçün bizimlə bir yerdə olmala-
rından da  çox məmnunuq”.

Anma və xeyriyyə məqsədi 
daşıyan ziyarətdə Qazanbatan 
kəndinin əhalisinə ərzaq yardı-
mı edildi, Bakıdan gəlmiş tibb 
işçiləri sağlamlığından narahat 
olan  axıskalıları müayinə 
edərək lazımi göstərişlər 
verdilər.

Media nümayəndələrinə 
açıqlama verən səfir Ərkan 
Özoral ahıskalıların hələ də 
öz yurdlarına dönəcəkləri 
günü gözlədiklərini vurğula-
yaraq dedi: 

--Hələ SSRİ dönəmində 
Azərbaycan ahıskalıla-
rın məskunlaşdığı önəmli 
yerlərdən biri olub. Bu gün 
burada minlərlə Ahıska türkü 
yaşayır. Onlar hələ də bu ağ-
rını unutmayıblar, hamılıqla öz 
yurdlarına dönməyi arzulayır 
və bununla yaşayırlar. Bu 
onların əzəli insanlıq haqqı-
dır. Azərbaycan kimi, Türkiyə 
də bundan sonra da axıska 
türklərinin yanında olacaq, on-
ların irili-xırdalı problemlərinin 
həllinə yardım göstərəcək.

Sonda mərasim iştirakçıları 
1944-cü ildə axıskalılardan 
soraq tutmaq üçün sərhədi keç-
miş və ələ keçərək uzun illər 
sovet həbsxanalarında yatmış, 
azad buraxıldıqdan sonra isə 
Azərbaycana gəlib ahıskalılarla 
bir yerdə yaşamış, 1972-ci ildə 
72 yaşında vətən həsrətilə dün-
yadan köçmüş türk zabiti Vəhbi 
İbrahimovun Urfalı Hüseyn 
Büyükfırat tərəfindən abadlaş-
dırılmış məzarını ehtiramla yad 
etdilər.

Tahir AYDINOĞLU, 
“Xalq qəzeti”
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Deportasiya qurbanları yad edildilər
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