
Meyxoş Abdullah tanınan qələm 
sahiblərindəndir. Cəlilabad rayonun-
da yaşayıb-yaradan müəllifin “Doktor 
Qəzənfər”, “Didərgin ruhlar”, “Alagöz”, 
“Şeytan gülüşü”, “Anakonda ovu”, “Qa-
pısı gecə döyülən qadın” kimi əsərləri 
oxucular tərəfindən maraqla qarşılanıb. 
Bir neçə il əvvəl Azərbaycan Yazıçı-
lar Birliyinin Bədii Ədəbiyyatı Təbliğ 
 Bürosunun milli mənəvi yaddaşa qayıdı-
şı təbliğ edən və Qarabağ mövzusunda 
yazılan ən yaxşı bədii əsərlər üçün təsis 
etdiyi “Yaddaş” mükafatına M.Abdullahın 
“Əsir qadın” romanı layiq görülmüşdür. 
Ötən il Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teat-
rında Meyxoş Abdullahın həmin əsəri 
əsasında Azərbaycan Respublikasının 
Əməkdar mədəniyyət işçisi və Dağıstan 
Respublikasının Əməkdar artisti Laləzar 
Hüseynova tərəfindən səhnələşdirilmiş 
eyni adlı tamaşa müvəffəqiyyətlə 
səhnəyə qoyulmuşdur. İndi isə həmin 
əsər Təranə Məmmədin tərcüməsində 
rus dilində çapdan çıxmışdır. 

Yazıçının məramı torpaqlarımızın 
işğalı, şəhidlərimiz, əsirlikdə qalan, 
həmçinin köçkün düşmüş soydaşları-
mızın dərdini bir daha dünyaya çatdır-
maq, korşalan yaddaşlara bülöv daşı 
çəkməkdir. Müəllif əsərdə Səidə adlı 
gənc əsir qadının yaşadığı müsibətləri 
qələmə alaraq, işğala məruz qalan 
ərazilərimizdə soydaşlarımızın ağrı-
acılarını və Vətən həsrətini göstərməyə 
çalışmışdır.

...Ermənilər Səidənin gözü qarşısın-
da onun həyat yoldaşı Əlini və oğlu Rus-
lanı öldürür. Eləcə də əsir düşmüş dinc 
əhalinin işgəncələrə məruz qaldıqlarının 
şahidi olur. Bütün bu əzəblara mətanətlə 
dözən Səidə bir gün ermənilərdən qisas 
alacağı günü gözləyir və axırda erməni 
zabitini kimyəvi turşu ilə yandırır. Əsər 
Səidənin belə bir hayqırtısı ilə bitir: “Bizi 
yaddan çıxartmayın! Bizi xilas edin! 
Qisasımızı alın!” 

Romanın qəhrəmanı Səidəni – 
şərti addır – yazıçıya bir qadın nişan 
vermişdi. O, qadın özü də Səidə ilə 
bərabər erməni əsirliyində olmuşdu. 
Müəllif Səidəni axtara-axtara Stavro-
pol şəhərində tapmış və real faktları 
bədiiləşdirərək təsirli bir əsər yaza 
bilmişdir.

İnanırıq ki, Meyxoş Abdullahın 
romanı rusdilli oxucular tərəfindən də 
maraqla qarşılanacaq.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”

Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 
keçmiş sovet ordusunun Xankəndidəki 
hərbi qüvvələri ilə birlikdə Ermənistanın 
silahlı birləşmələri Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağ ərazisindəki Xocalı şəhərinə 
hücum ediblər. Xocalının 613 nəfər günah-
sız, əliyalın sakini bir gecənin içərisində 
xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib, yüzlərlə 
insan əsir götürülüb, itkin düşüb. Səkkiz 
ailənin bütün üzvləri məhv edilib. İyirmi 
beş uşaq hər iki valideynini itirib. Bu dinc, 
gündəlik həyatını yaşayan sadə insanların 
məruz qaldığı dəhşətin bircə səbəbi olub – 
onları azərbaycanlı olduqlarına, məhz milli 
mənsubiyyətlərinə görə bu müsibətlərə 
məruz qoyublar.

Tədbirdə “Xocalı faciəsi və erməni ya-
lanları” mövzusunda məruzə ilə çıxış edən 
Rafael Hüseynov Azərbaycan xalqına 

qarşı erməni təcavüzkarlarının və onlara 
dəstək verən qüvvələrin törətdiyi soyqı-
rımı dəhşətlərindən, faciənin başvermə 
səbəblərindən danışıb. Xocalının işğalı 
zamanı dinc əhaliyə qarşı törədilmiş geniş-
miqyaslı qanlı hərbi cinayət barədə ətraflı 
məlumat verib.

Vurğulanıb ki, tariximizin qan yad-
daşına əbədi həkk olan Xocalı faciəsini 
xalqımız heç zaman unutmayacaq. 
R.Hüseynov bu qəddar aktın günahkarla-
rına beynəlxalq səviyyədə siyasi-hüquqi 
qiymət verilməsi istiqamətində görülən 
işlərdən danışıb. Bildirib ki, Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə təsis edilmiş 
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat 
kampaniyasının uğurla həyata keçirilməsi 
nəticəsində artıq bir sıra dövlətlər  Xocalıda 

törədilən qırğını soyqırımı kimi qəbul 
edib. Avropanın bir sıra ölkələrində bu 
kampaniya çərçivəsində keçirilən yürüş 
və mitinqlərdə həmin ölkələrin tanınmış 
 simaları, şəxsiyyətləri iştirak edirlər. 
Həmin insanlar bu yürüş və mitinqlərdə 
 iştirak etməklə Xocalı faciəsinin 
fəlsəfəsini, başvermə səbəblərini dərk 
edir, onun bütövlükdə bəşəriyyətə qarşı 
cinayət olduğunu anlayırlar.

Rafael Hüseynov Xocalı soyqırımının 
əsl mahiyyətinin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılması üçün daha təsirli filmlər 
çəkilməsinin vacibliyini qeyd edib.

Elmi sessiyada, həmçinin muzeyin 
komparativistika və bədii tərcümələr 
şöbəsinin müdiri, professor Şəfəq 
Əlibəylinin “Xocalı: Yer üzünə qan çiləndi”, 
elmi inkişaf və tədris layihələri şöbəsinin 
müdiri, professor Kamil Allahyarovun “Xo-
calıya aparan yol”, muzeyin Xurşidbanu 
Natəvan adına Qarabağ filialının elmi işçisi 
Rəhman Baxşəliyevin “Xocalı soyqırı-
mı - bəşəriyyətə qarşı törədilən cinayət” 
mövzusunda məruzələri dinlənilib.

Tədbirdə Nizami Gəncəvi adına 
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 
Xurşidbanu Natəvan adına Qarabağ 
filialı əməkdaşlarının dünya muzeylərinə 
müraciəti səsləndirilib.

Qabil YUSİFOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Hava Yolları” İran istiqamətində 
uçuşların cədvəlində dəyişiklik etməyəcək

“O cümlədən, aşağıbüdcəli “Buta 
Airways” aviaşirkəti Bakı-Tehran-Bakı 
istiqamətində gündəlik uçuşlar həyata 
keçirir və ştat rejimində hazırkı cədvələ 
əsasən reyslər həyata keçirməyi plan-
laşdırır. Həmçinin bildirmək istəyirəm ki, 
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda 
və Azərbaycanın digər hava limanların-

da “İran Air” aviaşirkəti tərəfindən yerinə 
yetirilən reyslərə heç bir məhdudiyyət 
tətbiq olunmayacaq”, - deyə AZAL prezi-
denti Cahangir Əsgərov bildirmişdir.

Bundan əlavə, Heydər Əliyev 
Beynəlxalq Aeroportunun müvafiq 
qurumları Azərbaycan Dövlət Gömrük 
Komitəsi və Səhiyyə Nazirliyi ilə birlikdə 

İrandan gələn reyslərdə sanitar-ka-
rantin nəzarətini gücləndirmişdir və bu 
istiqamətdə əlavə tədbirlər görüləcəkdir.

“Xalq qəzeti”

Çoxsaylı müraciətlərlə əlaqədar olaraq “Azərbaycan Hava Yolları” 
QSC-nin mətbuat xidməti bildirir ki, “Buta Airways” aviaşirkəti ha-
zırda İran istiqamətində yerinə yetirilən uçuşların mövcud cədvəlinə 
dəyişiklik etməyi planlaşdırmır.

Xocalı faciəsinin ildönümü ərəfəsində yazıçı Meyxoş  Abdullahın 
Qarabağda erməni işğalının qanlı səhifələrindən bəhs edən “Əsir 
qadın” romanı rusdilli oxuculara təqdim olunub. 

F evralın 24-də AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli 
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində “Dünyanın tanıdığı 
faciə – Xocalı soyqırımı” mövzusunda elmi sessiya keçi-

rildi. Muzeyin direktoru, akademik Rafael Hüseynov bildirdi ki, 
1992-ci ilin qarlı fevral gecəsində Qarabağ torpağında daha bir 
məşum qətliam törədildi. Dünya tarixində ən dəhşətli hadisə – 
Xocalı soyqırımı baş verdi. XX əsrin ən qanlı faciəsi olan Xocalı 
qırğını insanlıq əleyhinə törədilmiş cinayət idi. 
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Erməni vəhşiliklərini dünyaya bəyan edən “Əsir qadın” 

“Azercell” hesabat verdi

O, qeyd etmişdir ki, uzun illərdir ki, 
ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun ən iri 
vergi ödəyicisi olan “Azercell” 2019-
cu ildə dövlət büdcəsinə 112 milyon 
manat, fəaliyyət göstərdiyi 23 ildə isə 
1 milyard 845 milyon manat ödəniş 
edib. Şirkət tərəfindən Azərbaycanda 
telekommunikasiyanın inkişafına ötən 
il 94 milyon yarım ABŞ dollarından çox, 
ümumilikdə isə 1 milyard 621 milyon ABŞ 
dollarından artıq sərmayə yatırılıb. 

“Azercell” yüksək keyfiyyətli 4G 
texnologiyasının ölkə regionları boyu 
yayılmasına daha güclü təkan verərək 
2018-ci ilin sonlarından 2019-cu ilin 
sonuna qədər şəbəkənin respublika üzrə 
coğrafi əhatəsini 366 faiz, əhali əhatəsini 
isə 120 faiz artırmış oldu. Bütün ölkə üzrə 
toplam 1617 yeni radiobaza stansiyası 
quraşdırılıb ki, onların da 1217-ni 4G 
şəbəkəsi üzərindən çalışan saytlar təşkil 
edir. 

Cəmiyyətin rəqəmsal-laşmasına 
doğru ən əhəmiyyətli addımlarından 
biri kimi bir neçə ay öncə “Azercell”in 
ölkədə və Cənubi Qafqazda ilk 5G pilot 
şəbəkəsini istifadəyə verməsi oldu. 5G 
şəbəkəsinin operator tərəfindən ən birinci 
və ən tez sınaqdan keçirilməsi, eləcə də 
texniki yenilənməsi “Azercell”i dünyanın 
qabaqcıl mobil rabitə təminatçıları 

ilə bir sırada qərarlaşdırır. Pilot 5G 
şəbəkəsi artıq Fəvvarələr Meydanı və 
Nizami küçəsinin bir hissəsində təqdim 
edilib. 5G-nin inkişafını sürətləndirmək 
məqsədilə “Azercell” ötən ilki “Bakutel” 
Telekommunikasiya sərgisi çərçivəsində 
“Ericsson” şirkəti ilə Anlaşma 
Memorandumu imzaladı. 

Hesabat konfransında bildirilmişdir 
ki, abunəçilərə qüsursuz xidmət 
göstərilməsini hədəfləyən şirkət 
2019-cu ildə ümumilikdə 6 milyona 
yaxın abunəçiyə xidmət göstərib. 
İnsan Kapitalına xüsusi önəm verən 
“Azercell Telekom” 2019-cu il ərzində 
əməkdaşların inkişafına 973 min ABŞ 
dollarından artıq vəsait xərcləmişdir. 
Bundan əlavə, 2019-cu ildə ölkənin 
müxtəlif ali təhsil müəssisələrində oxuyan 
67 gənc şirkətin tələbə proqramlarından 
yararlanmış, “Azercell Akademiyası” 
tərəfindən şirkətdaxili və müxtəlif təşkilat 
və qurumlara 161 tədris sessiyaları 
keçirilmişdir. 

Şirkətin fərqli istiqamət-lərdə innovativ 
fəaliyyəti həm yerli, həm də beynəlxalq 
qurumların diqqətinə səbəb olaraq 2019-
cu ildə də “Azercell”ə nüfuzlu mükafatlar 
qazandırdı. ABŞ-ın prestijli biznes 
mükafatı olan “Stevie” mobil operatoru 
“İlin Telekommunikasiya şirkəti” adına, 
Azərbaycan İnnovasiya Müküfatına 
layiq görüldü. Day.az media portalının 
“İnsanların Seçimi” müküfatının “İlin ən 
yaxşı mobil operatoru” nominasiyasının 
qalibi də “Azercell Telekom” seçildi.

Tədbirdə “Azercell”in təqdim etdiyi 
müxtəlif yeniliklər və sərfəli tariflər, eyni 
zamanda, Korporativ Sosial Məsuliyyət 
strategiyasını əks etdirən təhsilin inkişafı, 
gənclərin uşaq hüquqlarının qorunması, 
sağlamlığın müdafiəsi, rəqəmsal 
savadlılığın artırılması, mədəni irsin 
qorunmasına töhfə verən təşəbbüslər 
haqqında ətraflı məlumat verilmiş, 
mətbuat nümayəndələrinin çoxsaylı 
sualları cavablandırılmışdır.

“Xalq qəzeti” 

Lider mobil operatorun texnoloji uğurları 
və gələcək perspektivləri açıqlandı

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi 
faşizm üzərində qələbənin 75 illiyinə həsr olunmuş 
“Tarixin canlı səhifələri” Vlll Gənclər Festivalının 

keçirilməsinin satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az vahid internet portalına 
(portal) elektron imzaları vasitəsilə da-
xil olsunlar və tender haqqında ətraflı 
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçı-
ları 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- AZ41NABZ 

01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ22
Alan müştəri- Azərbaycan 

Respublikasının Gənclər və İdman 
Nazirliyi

H/h- AZ50CTRE 
00000000000002147771

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 
statusu, 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 1 faizi 
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 müva-
fiq 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). İddiaçılar tenderlə bağlı 
sualları portal vasitəsilə satınalan 
təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender 
proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas 
göstəricilərinə aid sənədləri 17 mart 
2020-ci il saat 18.00-a, tender təklifi ilə 
bank təminatı sənədlərini isə 1 aprel 
2020-ci il saat 18.00-a qədər portal 
vasitəsilə təqdim etməlidirlər. İddia-
çıların təklifləri 2 aprel 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 fevra-
lın 25-dən sonra əldə etmək olar.

Tender komissiyası

“Azercell Telekom”   
2019-cu ildə ən son texnoloji 
yenilikləri ölkəyə gətirməklə 
yanaşı, 4.5 milyon nəfərdən 
çox abunəçinin seçimi və 
49 faiz bazar payının sahibi 
kimi mobil kommunikasiya 
bazarında birinciliyini qorumuş 
oldu. Bu barədə şirkət rəhbəri 
Vahid Mürsəliyev hesabat 
konfransında bildirib.

 “Dünyanın tanıdığı faciə – Xocalı soyqırımı”

Аzərbаycаn Dillər Univеrsitеti bоş оlаn vəzifələri 
tutmаq üçün müsаbiqə еlаn еdir

1 Qafqazşünaslıq və Azərbaycan tarixi kafedra müdiri
2 Filologiya fakültəsi nəzdində xarici 

dillərin tədrisi metodikası
baş müəllim - 0,5 
ştat

3 Təhsil-1 fakültəsi nəzdində xarici 
dillərin tədrisi metodikası

baş müəllim - 1 ştat

4 Beynəlxalq münasibətlər və region-
şünaslıq fakültəsi nəzdində xarici 
dillər 

müəllim - 1 ştat

5 İngilis dilinin leksikologiyası və 
üslubiyyatı-2

dosent - 1 ştat

6 Alman dilinin leksikologiyası və 
üslubiyyatı

dosent - 0,5 ştat

7 Təlimdə innovasiyalar müəllim - 1 ştat
8 Psixologiya baş müəllim - 0,5 ştat

9 Mülki müdafiə və tibbi biliklərin 
əsasları

baş müəllim - 2 ştat

Müsаbiqədə iştirаk еtmək istəyənlər sənədlərini 
Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 7avqust 1996-cı il 
tarixli 401 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssiələrində 
professor –müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqın-
da’’ əsasnamənin və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
kollegiyasının 15 noyabr 2017-ci il tarixli 5/5 nömrəli qərarı 
ilə təsdiq edilmiş “Аli təhsil müəssisələrində kаfеdrа müdiri, 
dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutulmаsı qаydаlаrı”nın 
tələblərinə uyğun bu elan qəzеtdə dərc оlunduğu gündən 30 
gün kеçənədək rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağı-
dakı ünvana müraciət edə bilərlər.

Bаkı, AZ1014, R.Bеhbudоv küçəsi 134.
Tеlefon- 441-  22-78 (əlavə -230).
441-22-79 (əlavə -230).
Müsabiqədə yüksək peşə-ixtisas hazırlığına, elmi ad və 

dərəcələrə, lazımi elmi-pedaqoji, idarəetmə təcrübəsinə, 
yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik Azərbaycan Respublika-
sı vətəndaşları, həmçinin müvafiq qanunvericiliyin tələbləri 
gözlənilməklə xarici ölkə vətəndaşları da iştirak edə bilərlər.

B İ L D İ R İ Ş
Dövlət Turizm Agentliyinin “Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən camaşırxana üçün kimyəvi 
vasitələrin satın alınması ilə əlaqədar dərc edilmiş açıq tender 
müsabiqəsində “Fuad-Kimya Servis” MMC qalib şirkət elan 
olunmuş və həmin MMC ilə müvafiq satınalma müqaviləsi 
bağlanılmışdır. 

B İ L D İ R İ Ş
Dövlət Turizm Agentliyinin “Şahdağ Turizm Mərkəzi” 

Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən hotel restoranları üçün 
musiqi proqramının satın alınması ilə əlaqədar keçirilmiş 
kotirovka sorğusunda fiziki şəxs Şəfiyev Vüqar Xalıq oğlu 
qalib elan olunmuş və həmin fiziki şəxslə müvafiq satınalma 
müqaviləsi bağlanılmışdır.

DST-nin rəsmi internet səhifəsi: Azərbaycanda 
koronavirusa yoluxma halı aşkarlanmayıb 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə 
Səhiyyə Nazirliyi və İcbari Tibbi  Sığorta 
üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat 
xidmətlərinin birgə məlumatında deyilir.

Qeyd edək ki, İranla sərhədyanı ra-

yonlardakı – Biləsuvar, Lənkəran, Masallı, 
Cəlilabad, Astara tibb müəssisələrində lazı-
mi tədbirlər görülüb. Belə ki, sözügedən ra-
yonların mərkəzi xəstəxanalarında infeksion 
şöbələr və bokslar (digər şöbələrlə əlaqəsi 
olmayan palatalar) hazır vəziyyətdədir. 

Biləsuvar və Astara sərhədlərində təcili 
və təxirəsalınmaz tibbi yardım tam təchiz 
olunmuş vəziyyətdədir. 

Eyni zamanda, sərhəddəki tibb 
məntəqələri gücləndirilmiş iş rejimində 
çalışır. 

Sosial şəbəkələrdə koronavirusa yoluxmuş şəxslərin Cəlilabad və 
Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanalarında yerləşdirilməsi barədə 
yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Azərbaycanda korona-

virusa yoluxma halı aşkarlanmamasını Dünya Səhiyyə Təşkilatı (DST) 
da öz rəsmi internet səhifəsində təsdiqləyib. Koronavirusa yoluxma 
halının qeydə alındığı ölkələrlə bağlı məlumat DST-nin rəsmi internet 
səhifəsində və sosial şəbəkələrdəki səhifələrində yerləşdirilib.
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