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B I L D I R I Ş  
“Xalq qəzeti”nin 23 yanvar 

2020-ci il tarixli  nömrəsində dərc 
edilmiş və   2020-ci il  yanvarın 
21-də etender.gov.az saytında 
yerləşdirilmiş Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti yanında Qeyri-
Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 
Dəstəyi Şurasının fəaliyyətilə bağlı 
texniki avadanlıqların satın alın-
ması üçün    keçirilən açıq tender 
elanının “Dövlət satınalmaları haq-
qında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 30.2-ci maddəsinə 

əsasən malgöndərənin sorğusuna 
cavab olaraq şərtlər toplusunda 
dəyişikliklər edilmişdir.  Bunun-
la bağlı satınalmada iştirakla 
əlaqədar  tələb olunan sənədlərin 
təqdim edilməsinin son tarixi 
və vaxtı  13 mart 2020-ci il saat 
10.00-a, tender təklifinin təqdim 
edilməsinin son tarixi və vaxtı 
30 mart 2020-ci il saat 10.00-a, 
zərflərin açılışı  tarixi və vaxtı  isə  
31 mart 2020-ci il saat 10.00-dək 
artırılmışdır. 

“Azərbaycan  Xəzər  Dəniz  
Gəmiçiliyi” QSC (ASCO)

taxta materialların odadavamlı məhlullarla 
hopdurulması işlərinin satın alınması məqsədilə  

AÇIQ MÜSABIQƏ ELAN EDIR
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 2020-ci il fevralın 25-i 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 qaytarılacaqdır.

Ünvan- Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152, “Çinar plaza”, 
24-cü mərtəbə.

 Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili: 1263.

“Su İdmanı Sarayı” MMC 
dəftərxana mallarının satın 

alınması üçün kotirovka 
sorğusu həyata keçirir

Maraqlanan təşkilatlar +994555309998 
nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs-Bəhruz Zeynizadə.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün 
sənədlər 24 fevral 2020-ci il saat 17.00-dək 
qəbul olunur.

 Ünvan- AZ1003, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, 
akademik Əhəd Yaqubov küçəsi 15. 

Tender komissiyası 

B I L D I R I Ş  
Dövlət Turizm Agent-

liyinin “Şahdağ Turizm 
Mərkəzi” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin  Əyləncə De-
partamentinin istifadəsində 
olan avadanlıqlar üçün ehti-
yat hissələrinin satın alınma-
sı ilə əlaqədar keçirilən koti-
rovka sorğusu prosedurunun 
nəticəsi tender komissiyası 
tərəfindən ləğv edilmişdir. 

Azərbaycan  Respublikası  Daxili  İşlər  Nazirliyi  
Daxili  Qoşunların  Baş  İdarəsi

2020-ci il üçün yumşaq inventarların, yataq ləvazimatlarının və   
xüsusi geyimlərin satın alınması məqsədilə

Tender 7 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Qəhvəyi rəngli qaragüldən və 

süni xəzdən qulaqlı papaq, göy rəngli yay 
və qəhvəyi rəngli qış hospital kostyumla-
rı, baş zabit heyəti üçün kamuflyaj rəngli 
yay və qış səhra furajkası, yataq torbası 
və zoğalı rəngli beret

Lot-2. Qadın üçün zeytun rəngli qış 
paltosu, zabit heyəti və qadın üçün demi-
sezon palto, yay kiteli və şalvarı, yay kiteli 
və tumanı, demisezon gödəkcə və şalvar, 
gödəkcə və tuman, kursant üçün yay 
şalvarı, qış kiteli və şalvarı, demisezon 
gödəkcə və şalvarı

Lot-3. Kamuflyaj rəngli isti səhra 
gödəkcəsi, yay və qış səhra kostyumları 
furajka ilə

Lot-4. Kişi və qadın üçün bej rəngli 
qısaqol və uzunqol köynək, qadın üçün 
ağ rəngli uzunqol köynək 

Lot-5. Akril ədyal və pambıq balış
Lot-6. Ağ rəngli tibb xalatı və qal-

pağı, qısaqol gödəkçə, aşpaz qalpağı, 
gödəkçəsi, şalvarı və önlüyü, ağ rəngli 
gödəkçə

Lot-7. Uzunboğaz botinka və rezin 
çəkmə

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
öz tender təkliflərini möhürlənib imzalan-
mış ikiqat zərflərdə yazılı şəkildə təqdim 
etsinlər. Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
malların keyfiyyəti və yerli istehsal olması 
nəzərə alınmaqla ən aşağı qiymətə, əsas 
şərtlər toplusunda göstərilən meyarlar və 
texniki xüsusiyyətlərə (tələb olunan texniki 
xüsusiyətlərə ) uyğun hazırlanmış (tikilmiş) 
ən sərfəli sayılan tender təklifinə üstünlük 
veriləcəkdir. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər iştirak 
haqqını Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin 
hesabına köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
ala bilərlər.

 İştirak haqqı lot – 1, lot-4 və lot-5 hər biri 
150 manat, lot -2 və lot-7 hər biri 300 manat, 
lot -3 500 manat, lot -6 isə 20 manatdır.

B1. Benefisiar (alan) bank
Adı- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kod -210005 
VÖEN -1401555071 
M/h -AZ-

41NABZ01360100000000003944 
SWIFT BIK CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı- DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş 

İdarəsi,
H/h -AZ44C-

TRE00000000000002458570
VÖEN- 1500426471
D3. Büdcə təsnifatının kodu -142330
 D4. Büdcə səviyyəsinin kodu -7
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət (müraciətdə müəssisənin adı, 
yerləşdiyi ünvanı, poçt indeksi, bank 
rekvizitləri, telefon nömrələri, rəhbərinin adı, 
soyadı göstərilməklə, möhürlənib imzalan-
mış olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi (əsli);

- tender təklifi (tender proseduru keçi-
rildiyi tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
(təklifin təminatı) bank təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank 
günü müddətində qüvvədə olmalıdır). 
Bank təminatını təqdim etməyən iddiaçının 
tender təklifi etibarsız sayılır və tenderdən 
kənarlaşdırılır;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmama-
sı haqqında (müvafiq orqanlardan arayış);

- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha 
az müddətdə fəaliyyət göstərirsə, bütün 
fəaliyyəti müddətində) maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı; 

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

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri (2020-ci ildə notariusdan təsdiq 
edilmiş surəti);

- son beş ildə malların təchizatı 
sahəsində fəaliyyəti, maddi-texniki və kadr 
potensialı barədə ətraflı məlumat (analoji 
işlərdə təcrübəsi, iddiaçının potensial texniki 
və kadr imkanları haqqında rəsmi məlumat); 

- tender təklifini və satınalma 

müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik 
olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən 
sənəd;

- müvafiq mallar və xidmətlər üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları (tender 
zərfləri açıldıqdan sonra bir il qüvvədə olma-
lıdır), xüsusi icazə lisenziyaları.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki sənədlər və tender 
təklifləri qəbul edilməyəcək).

İddiaçılar iştirak etdikləri lotlar üçün 
10 mart 2020-ci il saat 12.00-a, şərtlər 
toplusunda göstərilən texniki xüsusiyətlərin 
tələblərinə uyğun hazırlanmış hər bir 
maldan 3 (üç) nüsxədə sınaqlar, təcrübə 
aparmaq üçün nümunələr, həmin malla-
rın uyğunluq sertifikatlarının əslini (və ya 
2020-ci ildə notariusdan təsdiq edilmiş 
surəti) isə 1 (bir) nüsxədə Daxili Qoşunların 
Baş İdarəsinin (Bakı şəhəri, Q. Musabəyov 
küçəsi 4) təqdim etməlidirlər. Müayinələrin 
nəticəsi haqqında həmin mallar üzrə tender 
təkliflərinə aid zərflərin açılışından sonra 
məlumat veriləcəkdir.

Tender iştirakçılarından tələb olunan 
sənədlər 10 mart 2020-ci il saat 12.00-a 
qədər bir nüsxədə, tender təklifi isə 18 mart 
2020-ci il saat 12.00-a qədər ikiqat zərfdə 
bağlanıb möhürlənmiş şəkildə iki nüsxədə 
(əsli və surəti) Daxili Qoşunların Baş 
İdarəsində əlaqələndirici şəxslərə təqdim 
edilməlidir.

Göstərilən müddətdən gec təqdim edilən 
tender təklifləri və sənədlər qəbul olunmaya-
caqdır. 

Sənədlərin qəbulu hər gün saat 11.00-
dan 13.00-a qədər və 16.00-dan 18.00-a 
qədərdir.

Tender zərflərinin açılışı proseduru 
19 mart 2020-ci il saat 15.00-da Daxili 
Qoşunların Baş İdarəsində (Bakı şəhəri, 
Q.Musabəyov küçəsi 4) keçiriləcəkdir.

İclasda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri də iştirak edə bilərlər.

İddiaçılar əlavə məlumatı aşağıdakı 
ünvandan ala bilərlər:

Ünvan- Bakı şəhəri, Q. Musabəyov 
küçəsi 4.

Əlaqələndirici şəxslər- E.Əliyev,   telefon- 
569-95-10 və R.Mustafayev -513-23-08.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi
Gənclərin vətənpərvərlik və vətəndaşlıq tərbiyəsi sahəsində aparılan 
təbliğat-təşviqat işlərinin səmərəliliyinin artırılmasına həsr olunmuş 

“Azərbaycan deyəndə” kampaniyasının keçirilməsinin satın alınması üçün

Tender iştirakçılarına təklif edilir 
ki, dövlət satınalmalarının https://
www.etender.gov.az vahid internet 
portalına (portal) elektron imza-
ları vasitəsilə daxil olsunlar və 
tender haqqında ətraflı məlumatı 
əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları 
lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyən təşkilatlar müəyyən 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra 
müsabiqə üçün təkliflərini portal 
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.

• İştirak haqqı 100 manatdır.
Tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın 
bank rekvizitləri:

Bank-Dövlət Xəzinədarlığı 
Agentliyi

Kod -210005
M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ22
Alan müştəri- Azərbaycan 

Respublikasının Gənclər və İdman 
Nazirliyi

H/h- AZ50C-
TRE00000000000002147771

VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142330
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

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

-tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

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

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

-Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında mü-
vafiq vergi orqanından arayış;

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

-peşəkarlığı,təcrübəsi,texniki 
imkanları,idarəetmə səriştəsi və 
etibarlığı barədə məlumatlar

-son bir il ərzində (əgər daha az 

müddət fəaliyyət göstərirsə bütün 
fəaliyyəti dövründə) yerinə yetirdiyi 
analoji işlər haqqında məlumat.

 Sənədlər Azərbaycan dilində 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender sənədləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir). İddia-
çılar tenderlə bağlı sualları portal 
vasitəsilə satınalan təşkilata ün-
vanlaya bilərlər.Tender proseduru 
“Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununa uyğun keçiriləcəkdir. İddi-
açılar tenderdə iştirak üçün ixtisas 
göstəricilərinə aid sənədləri 10 mart 
2020-ci il saat 18.00-a , tender təklifi 
ilə bank təminatı sənədlərini isə 18 
mart 2020-ci il saat 18.00-a qədər 
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. 
İddiaçıların təklifləri 19 mart 2020-ci il 
saat 10.00-da açılacaqdır. İddiaçılar 
açılışın nəticələrilə portal vasitəsilə 
tanış ola bilərlər.

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

E-şərtlər toplusunu 2020-ci il fev-
ralın 19-dan sonra əldə etmək olar.

Tender komissiyası

AÇIQ    TENDER     ELAN    EDIR 

AÇIQ      TENDER      ELAN      EDIR 

Azərbaycan filmləri dördüncü  
Şarm əl-Şeyx festivalında nümayiş olunacaq

Bu barədə Misirin 
Azərbaycandakı səfiri 
Adel İbrahim bildirib. Onun 
sözlərinə görə, bu, iki 
ölkə arasında mədəniyyət 
sahəsində əlaqələrin 
daha da gücləndirilməsi 

istiqamətində atılan növbəti 
addımdır.

Festivalda rejissor Elçin 
Musaoğlunun “Nabat “ və 

Zamin Məmmədovun “Səs” 
filmləri nümayiş oluna-
caq. Bununla bağlı səfirlik 
Azərbaycanın Mədəniyyət 
Nazirliyi ilə razılığa gəlib.

A.İbrahim bundan 
əvvəl 2019-cu ilin mart 
ayında təşkil edilən Şarm 
əl-Şeyx Film Festivalın-
da Azərbaycanın rejissor 
Hilal Baydarovun “Ad 
günü” filmi ilə iştirak etdiyini 
xatırladıb, bu iştirakın çox 
müvəffəqiyyətli olduğunu 
vurğulayıb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Iyunun 20-dən 26-dək Misir Ərəb 
 Respublikasının Mədəniyyət naziri 
və Cənubi Sinay Qubernatorunun 
himayəsi ilə dördüncü Şarm əl-Şeyx 
Film Festivalı keçiriləcək.  Festivalda 
Azərbaycan filmləri də nümayiş oluna-
caq.

AZƏRTAC xəbər verir ki, AHİK-in 
sədri, Beynəlxalq Həmkarlar İttifaq-
ları Konfederasiyasının vitse-pre-
zidenti Səttar Möhbalıyev görüşdə 
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Kon-
federasiyası və Azərbaycan Təhsil 
İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respub-
lika Komitəsinin (ATİAHİ) beynəlxalq 
əlaqələrin genişləndirilməsi ilə bağlı 
əldə etdiyi uğurlardan danışıb. Sədr 
bildirib ki, AHİK dünyanın 50-dən artıq 
ölkəsinin həmkarlar ittifaqları ilə sıx 
əlaqə saxlayır. O, bu əlaqələrin qurul-
masında, həmin ittifaqlarla əməkdaşlığın 
genişləndirilməsində Syuzan Flokenin 
əməyini yüksək qiymətləndirib. Belə 
qarşılıqlı görüşlərin, seminarların daha 

sıx şəkildə keçirilməsinin vacibliyini 
vurğulayan S.Möhbalıyev ATİAHİ Res-
publika Komitəsinin Beynəlxalq Təhsil 
Birliyi və Beynəlxalq Avrasiya Həmkarlar 
İttifaqı Birliyi ilə həyata keçirdiyi birgə 
layihələrdən də danışıb.

Sədr Azərbaycan Təhsil İşçiləri 
Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin 
Türk “Egitim-Şen”, “Egitim Birsen” 
Həmkarlar İttifaqlarının Beynəlxalq Təhsil 
Birliyinə üzv qəbul edilməsi ilə bağlı 
məsələdə vasitəçi kimi iştirak etdiyindən 
məmnunluğunu ifadə edib.

Beynəlxalq Təhsil Birliyinin Avropa 
regionu üzrə direktoru Syuzan Flo-
ken qonaqpərvərliyə və əməkdaşlığa 
görə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları 
Konfederasiyasının sədrinə təşəkkür 

edib. Avropalı qonaq Azərbaycanla 
əlaqələrin və ikitərəfli münasibətlərin 
genişləndirilməsinə böyük əhəmiyyət 
verildiyini diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, 
Azərbaycan regionda öz nüfuzu ilə 
seçilir və imkanları genişdir. Beynəlxalq 
Təhsil Birliyinin nümayəndəsi quruma 
üzv ölkələrin sayının çoxalmasının 
vacibliyini vurğulayıb. O, gələcəkdə 
ikitərəfli münasibətlərin daha da 
genişləndiriləcəyindən əminliyini ifadə 
edib.

Görüş müzakirələrlə davam edib.
Qeyd edək ki, ATİAHİ Respublika 

Komitəsi 2000-ci ildən Beynəlxalq Təhsil 
Birliyinin, 2006-cı ildən isə Beynəlxalq 
Avrasiya Həmkarlar İttifaqı Birliyinin 
üzvüdür.

AHİK-də Beynəlxalq Təhsil Birliyinin Avropa 
regionu üzrə direktoru ilə görüş keçirilib

Fevralın 17-də Azərbaycan 
Həmkarlar İttifaqları 
 Konfederasiyasında (AHİK) 
Beynəlxalq Təhsil Birliyinin 
Avropa regionu üzrə direkto-
ru Syuzan Floken, Beynəlxalq 
Avrasiya Həmkarlar İttifaqı 
Birliyinin və Türk “Egitim-Şen” 
Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin 
sədri Talip  Geylanın rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş 
keçirilib.

 � Fevralın 18-də Azərbaycanın görkəmli 
bəstəkarlarından biri, Xalq artisti, professor, Dövlət 
mükafatı laureatı, “Şöhrət” və “Istiqlal” ordenli 
Vasif Adıgözəlovun yaşadığı evin qarşısında 
barelyefinin açılışı olub.
Açılış mərasimində dövlət 

və hökumət üzvləri, tanınmış 
elm və mədəniyyət xadimləri 
iştirak ediblər.

Tədbirdə görkəmli 
bəstəkar, müğənni və icti-
mai xadim, Xalq artisti Polad 
Bülbüloğlu, akademik Rəfael 
Hüseynov, Xalq şairi Anar 
Rzayev və istefada olan 
polis general-mayoru Kamil 
Məmmədov çıxış edərək Vasif 
Adıgözəlovla bağlı xatirələrini 
bölüşüb, bəstəkarın keçdiyi 
sənət yolundan, bənzərsiz is-
tedadı və təkrarsız üslubundan 
bəhs ediblər. 

Bildiriblər ki, Vasif 
Adıgözəlov Bakıda doğulub 
boya-başa çatsa da, ata yurdu 
Qarabağı heç vaxt unutmayıb. 
Atası Zülfi Adıgözəlov əslən 
Qarabağdan idi. Şuşanın, 
daha sonra bütün Qarabağın 
ermənilər tərəfindən işğal 
edilməsi Vasif Adıgözəlovu son 
dərəcə sarsıtmışdı. Təsadüfi 
deyil ki, ömrünün sonlarında 
bəstələdiyi əsərlərdə kədər 
notları daha çox sezilirdi. “Qa-
rabağ şikəstəsi” oratoriyası, 
“Qəm karvanı”, “Şuşam laylay” 
əsərləri, üzərində sərasər on 
bir il işlədiyi “Natəvan” operası 
Qarabağ həsrətindən yaran-
mışdı. Bu gün bəstəkarın 
ölməz əsərləri hələ də erməni 
əsirliyində qalan Qarabağ 
dərdini və harayını bütün dün-
yaya yayır.

Vasif Adıgözəlov musiqisi, 
eyni zamanda, Azərbaycan 
xalqının milli qürurundan 

yoğrulub. Bu qürur millət 
və vətən sevgisindən, 
müstəqil dövlətçilikdən, əsil-
nəcabətdən, yüksək ziyalılıq-
dan və əlbəttə ki, şəxsiyyətin 
arxasında istedadla bərabər 
dayanan özünəinamından irəli 
gəlir.

Diqqətə çatdırılıb ki, 
bəstəkarın yaradıcılığı çox 
geniş və rəngarəngdir. Onun 
müxtəlif musiqi janrlarında 
yazdığı yüksək səviyyəli 
sənət əsərləri geniş dinləyici 
kütləsinin rəğbətini qazanıb. 
Bəstəkar 2 operanın – “Ölülər” 
və “Natəvan”, 6 musiqili 
komediyanın - o cümlədən 
“Nənəmin şahlıq quşu”, 
bəstəkar Ramiz Mustafayevlə 
birgə yazdığı “Hacı Qara”, 
“Boşanaq - evlənərik”, “Aldın 
payını, çağır dayını”, həmçinin 
“Odlar yurdu”, “Qarabağ 
şikəstəsi”, “Çanaqqala-1915”, 
“Qəm karvanı” oratoriyaları-
nın, 3 simfoniyanın, “Segah” 
muğam-simfoniyasının, 
“Mərhələlər”, “Afrika mübarizə 

edir” simfonik poemalarının, 5 
instrumental konsertin, çoxlu 
sayda kamera-instrumental 
əsərlərinin, 100-ə qədər mahnı 
və romansın, dram tamaşala-
rına və kinofilmlərə yazılmış 
musiqinin müəllifidir.

Bəstəkarın müxtəlif janrları 
əhatə edən yaradıcılığının çox 
hissəsini fortepiano üçün mu-
siqi təşkil edir. Bu da təsadüfi 
deyil. Onun bir pianoçu kimi 
istedadı musiqi ictimaiyyəti 
tərəfindən həmişə yüksək 
qiymətləndirilib. Bəstəkar hələ 
tələbəlik illərindən başlayaraq, 
fortepiano üçün prelüdlərdən 
tutmuş ən irihəcmli instrumen-
tal əsər - piano və orkestr üçün 
3 “Konsert”in, skripka və or-
kestr üçün, violonçel və orkestr 
üçün konsertin müəllifidir.

Vurğulanıb ki, bəstəkarın 
yaradıcılığında monumental 
vokal-simfonik əsərlər də 
üstünlük təşkil edir. Onun 
müxtəlif illərdə bəstələdiyi 
“Odlar yurdu”, “Qarabağ 
şikəstəsi”, “Çanaqqala-1915” 
oratoriyaları xalqın tarixini, 
onun azadlıq və müstəqillik 
uğrunda mübarizəsini və 
qələbəsini tərənnüm edən 
yüksək vətənpərvərlik ruhun-
da yazılmış sənət əsərləridir. 
Xüsusilə “Çanaqqala-1915” 
qəhrəmanlıq epopeyasına ilk 
dəfə Azərbaycan bəstəkarı 

Vasif Adıgözəlov müraciət 
etmiş və bu monumental əsər 
Türkiyə xalqının həyatında 
əlamətdar bir hadisə kimi 
yüksək qiymətləndirilib. İri 
monumental əsərlərlə yana-
şı, bəstəkarın mahnıları da 
öz səmimi, ecazkar melodi-
yası ilə xalqımızın ürəyinə 
yol tapıb. Onun dillər əzbəri 
olan “Qərənfil”, “Bakı”, “Xo-
şum gəlir”, “Naz-naz”, “Şuşa 
laylası”, “Ana” kimi mahnıları 
insanın ülvi hisslərinin yüksək 
bədii təzahürüdür.

Sonda Xalq artisti Yalçın 
Adıgözəlov çıxış edərək dövlət 
başçısına atasının yaradıcılı-
ğına göstərdiyi diqqətə görə 
təşəkkürünü bildirib. Vurğula-
yıb ki, görkəmli bəstəkarımızın 
anadan olmasının 80 illiyi 
dövlətimizin başçısının müvafiq 
sərəncamı ilə silsilə tədbirlərlə 
qeyd olunub. Bu, Vasif 
müəllimin sənətinə verilən 
yüksək qiymətin, ona olan son-
suz sevginin təcəssümüdür.

Tədbirin iştirakçılarına 
və təşkilatçılarına bir daha 
təşəkkürünü ifadə edən 
Y.Adıgözəlov atası barədə 
xatirələrini bölüşüb.

Sonra müəllifi heykəltəraş 
Aslan Rüstəmov olan barelye-
fin açılışını bildirən qırmızı lent 
kəsilib.

AZƏRTAC

Görkəmli bəstəkar Vasif Adıgözəlovun yaşadığı 
evin qarşısında barelyefi açılıb
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