
28 fevral 2020-ci il, cümə10

 “Azəristiliktəchizat” ASC 

Tender  1  lot üzrə keçirilir. 
Lot -1. İstilik şəbəkələrində qəza 

- təmir və yenidənqurma işlərindən 
sonra asfalt örtüyünün bərpasının 
satın alınması.   

Tender iştirakçıları dövlət satınal-
malarının https /www.etender.gov.
az  vahid internet Portalına (Portal) 
elektron imzaları vasitəsilə daxil 
olmaqla tender haqqında ətraflı 
məlumatı əldə edə bilərlər. 

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 
Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
analoji işlərdə təcrübəyə, maliyyə 
vəziyyətinə, aşağı qiymətə, yüksək 
keyfiyyətə və müqavilənin vaxtında 
yerinə yetirilməsi üçün zəruri poten-
sial imkanlara üstünlük veriləcəkdir.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra müsabiqə üçün təkliflərini 
Portal vasitəsilə təqdim edə bilərlər.

İştirak haqqı 100 manatdır. 
H/h- AZ62AİİB
33010019442200226122
VÖEN- 1700531291
“Kapital Bank”ın Qaradağ 

filialı

Kod- 200220
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ
01350100000000001944
SWİFT: AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

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 vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olmaması haqqında müvafiq vergi 
orqanından 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 sta-
tusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

Sənədlər Azərbaycan dilində 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender təklifləri Azərbaycan dilinə  
tərcümə edilməlidir). 

Tender proseduru “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderlə bağlı 
sualları portal vasitəsilə satınalan 
təşkilata ünvanlaya bilərlər.

İddiaçılar tenderdə iştirak  üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı 
istisna olmaqla) 27 mart 2020-ci il 
saat 16.00-a, tender təklifi və bank 
təminatını isə 7 aprel 2020-ci il  
saat 16.00-a qədər portal vasitəsilə 
təqdim etməlidirlər.  

İddiaçıların təklifləri 8 aprel 
2020-ci il saat 9.00-da açılacaqdır. 
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal 
vasitəsilə tanış ola bilərlər.

Qeyd-tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün 
prosedurlar yalnız elektron qayda-
da portal vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyasıı

“Bakı Şəhər Əsaslı 
Tikinti və Təmir” MMC

sifarişlə alınması nəzərdə 
tutulan mebel avadanlıqlarının 

satın alınması üçün

kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi işti-

rak etmək istəyənlər Bakı şəhəri, N.Rəfiyev 
küçəsi 17 nömrəli ünvana müraciət edə bilərlər 
(əlaqələndirici şəxs-Əhməd Məmmədov, tele-
fon-496-52-05).

İddiaçılar imzalanıb möhürlənmiş zərfdə 
kotirovka təklifini  5 mart 2020-ci il saat 15.00-
dan gec olmayaraq yuxarıda göstərilən ünvana 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec 
təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri 
qaytarılacaqdır. Kotirovka təklifləri Bakı şəhəri, 
N.Rəfiyev küçəsi 17 nömrəli ünvanda 10 mart 
2020-ci il saat 11.00-da açılacaqdır. İddiaçılar 
və onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin 
açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.

“Sabunçuavtomatikaquraşdırma” ASC 
səhmdarlarının NƏZƏRİNƏ!

22 aprel 2020- ci il saat 10.00- da səhmdar cəmiyyətin ümu-
mi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1.Səhmdar cəmiyyətin 2019-cu ilin balans yekunlarının təhlili. 
2.Maliyyə - təftiş komissiyasının hesabatı.
3.Dividendlərin bölünməsi.
4.Müşahidə şurasının tərkibinin və sədrinin seçilməsi.
5.İdarə heyətinin və onun sədrinin seçilməsi.
6.Təftiş komissiyasının və onun sədrinin seçilməsi.
7.2020-ci ildə qarşıda duran məsələlər. Bütün səhmdarların 

iştirakı vacibdir. 
Ünvan- Bakı şəhəri, Sabunçu qəsəbəsi, Ə.Bağırov küçəsi 10, 

telefon - 450-93-19,450-98-26. 

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 8 noyabr 2019-cu il tarixli nömrəsində 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi 
tərəfindən Azərbaycan təbiətinin təbliğatı üçün video və 
fotoçəkiliş işlərinin satın alınması məqsədilə dərc olunmuş 
satınalma proseduru ləğv edilir. 

Tender komissiyası 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
Texniki, səs, işıq və səhnə avadanlıqlarının icarəsi  

işlərinin satın alınması üçün

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

İştirak haqqı 300 manatdır. Tenderdə 
iştirak haqqının ödənilməsi üçün satına-
lan təşkilatın bank rekvizitləri: 

VÖEN- 1700015381
H/h- AZ78CTRE
00000000000002178501
Bankın adı- Azərbaycan Respubli-

kası Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
VÖEN- 1401555071
S.W.İ.F.T. CTREAZ22
M/h- AZ41NABZ
01360100000000003944
Kod- 210005
Ödənişin təsnifat kodu- 142340
Ünvan- AZ 1000, Azərbaycan 

Respublikası, Bakı şəhəri, Üzeyir 
Hacıbəyli küçəsi 84, hökumət evi, III 
mərtəbə.

İştirak haqqı heç bir halda geri qay-
tarılmır.

 İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-
ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

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

- 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 olub-olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış; iddia-
çının son on beş ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- son 1 il ərzində yerinə yetirdiyi ana-

loji işlər və iştirak göstəriciləri haqqında 
məlumat. 

Sənədlər Azərbaycan dilində 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender 
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağ-
lı sualları portal vasitəsilə satın alan 
təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender pro-
seduru “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə 
iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə aid 
sənədləri 3 aprel 2020-ci il saat 11.00-a, 
tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini 
isə 13 aprel 2020-ci il saat 11.00-a qədər 
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. İddi-
açıların təklifləri 14 aprel 2020-ci il saat 
11.00-da açılacaqdır. İddiaçılar zərflərin 
açılışının nəticələrilə portal vasitəsilə 
tanış ola bilərlər. 

QEYD - tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün pro-
sedurlar yalnız elektron qaydada portal 
vasitəsilə aparılır. E-şərtlər toplusunu 
2020-ci il fevralın 27-dən etibarən əldə 
etmək olar. 

 Tender komissiyası

 AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

 AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Yaponiyada koronavirusa görə məktəblər bağlanır

“Kyodo” agentliyi xəbər 
verir ki, məktəblər qarşıdakı 
bazar ertəsindən etibarən 

yaz tətilinin sonunadək bağlı 
olacaq.

Ölkənin Səhiyyə, Əmək 

və Rifah Nazirliyi bu qa-
dağanı məktəbəqədər 
təhsil müəsssələrinə şamil 
etməməyi nəzərdə tutur.

Qeyd edək ki, Yaponiyada 
koronavirusa yoluxanlar 900 
nəfərdən çoxdur, onların 705 

nəfəri “Diamond Prinsess” 
gəzinti gəmisində olanlar-
dır. Ölkədə koronavirusdan 
ölənlərin sayı isə 8 nəfərdir.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti” 

Yaponiyanın Baş Naziri Sindzo Abe koro-
navirusun yayılmasına qarşı görülən tədbirlər 
çərçivəsində ölkə boyu bütün məktəbləri 
müvəqqəti olaraq bağlamaq niyyətində olduqları-
nı bildirib.

Bakı Ali Neft Məktəbinin nümayəndə heyəti Avrasiya 
Beynəlxalq Ali Təhsil Sammitində iştirak edib

BANM-dan aldığı-
mız məlumatda bildirilir 
ki, üç gün davam edən 
sammitə dünyanın müxtəlif 
universitetlərindən, eləcə də 
təhsil agentliklərindən 600-ə 
yaxın iştirakçı qatılıb. Sam-
mitin əsas məqsədi Avropa, 
Asiya, Yaxın Şərq, Afrika və 
Asiya-Sakit okean regio-
nunda fəaliyyət göstərən 
müxtəlif universitetlərin 
nümayəndələri arasında 
əməkdaşlığın qurulma-
sı, mövcud əlaqələrin 
genişləndirilməsi 
istiqamətində geniş 
müzakirələrin və fikir 
mübadiləsinin aparılması 
olub.

Rektor səfər zama-
nı EURAS-a üzv olan 
ali təhsil müəssisələri ilə 

BANM arasında tədris və 
elmi-tədqiqatın müxtəlif 
istiqamətlərində əməkdaşlıq 
perspektivləri barəsində 
müzakirələr aparıb. El-
mar Qasımov sammit 
çərçivəsində təşkil edilmiş 
sərgidə iştirakı zamanı İs-
tanbul Aydın Universitetinin 
rektoru Mustafa Aydın ilə 
görüşüb.

Sammit çərçivəsində 
panel sessiyaları və sərgi 
təşkil olunub. Bakı Ali Neft 
Məktəbini sammitdə spiker 
qismində təmsil edən İnfo-
masiya Təhlükəsizliyi ixtisa-
sının baş müəllimi Xəyyam 
Məsiyev Rəqəmsallaşdırma 
və innovasiya paneli 
üzrə "Blokçeyn texnolo-
giyalarını tətbiq etməklə 
kibertəhlükəsiz sosial 

cəmiyyət platforması" möv-
zusunda çıxış edib.

Sərgidə ali məktəb rəsmi 
stendi ilə təmsil olunub. 
Stenddə əldə olunan ən son 
nailiyyətlər təqdim olunub. 
Tədris metodologiyası, 
qəbul mexanizmi, geniş 
əməkdaşlıq və iş imkan-
ları barədə ziyarətçilərə 
məlumatlar təqdim olunub.  
ABŞ, Türkiyə, Qazaxıs-
tan, İran və İtaliyadan olan 
iştirakçılar stendə xüsusi 
maraq göstəriblər.

Qeyd edək ki, Av-
rasiya Beynəlxalq Ali 
Təhsil Sammiti Avrasiya 
regionunun nüfuzlu ali 
təhsil müəssisələrinin 
əməkdaşlarını və dünya 
miqyasında tanınmış təhsil 
ekspertlərini bir araya 
gətirən, dünyanın sayca 
3-cü böyük beynəxalq təhsil 
və sərgi  sammitidir. 

Samirə ƏLİYEVA,  
“Xalq qəzeti”

   Ssenari müəllifi və 
rejissor Kəmalə Musazadənin 
Mədəniyyət Nazirliyinin sifa-
rişi ilə “Salnaməfilm” kinos-
tudiyasında ərsəyə gətirdiyi 
filmin təqdimatına toplaşanlar 
Azərbaycanın müstəqilliyi 
uğrunda mübarizədə və ərazi 
bütövlüyü yolunda döyüşlərdə 
canından keçmiş Vətən 
övladlarının əziz xatirəsni bir 
dəqiqəlik sükutla yad etdilər.

Mərasimin aparıcısı Ən 
yeni tarixin çağadaş səhifəsinə 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
ən müdhiş səhnəsi, millətçi-
separatçı erməni vandallarının 
xalqımıza qarşı törətdiyi soyqı-
rımı olan Xocalı faciəsinin qanlı 
xronikası barədə məlumat 
verdi. Bildirildi ki, Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin keçmiş 
sovet ordusunun tör-töküntü 
bölməsi ilə birlikdə bütöv bir 
şəhəri dinc əhalisi ilə birlikdə 
vəhşicəsinə məhv etməsini 
Azərbaycanın Milli Məclisi  bü-
tün dünyaya əsl soyqırım aktı 
kimi təqdim etmişdir. Bu kütləvi 
etnik qırğınla bağlı həqiqətlərin 
dünya ictimaiyyətinə çatdı-
rılması üçün Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə başlanan “Xocalıya ədalət!” 
kampaniyası çərçivəsində 
dünyanın əksər ölkələrində 
çoxsaylı tədbirlər təşkil olunub. 
İndiyə qədər 10-dan çox ölkə 
Xocalı qətliamını soyqırımı kimi 
tanıyıb.

Sonra səhnəyə dəvət alan 
“Azərbaycanfilm” kinostudi-
yasının direktoru, Əməkdar 
incəsənət xadimi, professor 
Cəmil Quliyev Mədəniyyət 
Nazirliyinin sifarişi ilə 
“Salnaməfilm” kinostudiyasın-
da milli tarixi yaddaşımızın ya-
şadılması, Qarabağ hadisələri, 
Milli qəhrəmanlarımızın 
tanıdılması ilə bağlı çoxsaylı 
ekran əsərlərinin çəkildiyini 
və dünyada nümayiş olundu-
ğunu söylədi. Milli Qəhrəman 
Təbriz Xəlilbəylinin Qarabağ 

hadisələrinin ilk günündən 
cəbhəyə getmək istəyindən, 
torpaqlarımızın işğaldan azad 
olunması naminə göstərdiyi 
şücaətdən danışan natiq bildir-
di ki, onun kimi qəhrəmanların 
ömür yolu gənc nəsil üçün əsl 
vətənpərvərlik məktəbi, sənət 
üçün isə həyatın verdiyi ən 
ibrətli mövzudur.

Yaradıcı heyətin bitkin bir 
sənədli ekran əsəri yaratmağa 
nail olduğunu bildirən tanın-
mış kinoşünas qeyd etdi ki, 
“Ulu türkün Təbrizi”  böyük 
istiqlal şairi Xəlil Rza Ulutür-
kün  öz ali məsləkinə uyğun 
böyüdüb-tərbiyələndirdiyi  Milli 
Qəhrəman Təbriz Xəlilbəyliyə 
həsr olunan ikinci sənədli film-
dir. Ssenarist-rejissor Kəmalə 
Musazadənin ekranlaşdırdığı 
yeni filmdə Təbriz Xəlilbəylinin 
ömür və döyüş yolu haqqın-
da bir çox maraqlı epizodllar 
əksini tapıb.

Mədəniyyət Nazirliyinin 
sifarişi ilə Azərbaycanın Milli 
qəhrəmanlarına həsr olunmuş 
silsilə sənədli filmlərin ya-
radılmasında iştirakından 
məmnunluğunu söyləyən 
Kəmalə Musazadə belə bir 
hüznlü gündə danışmağın 
çətin olduğunu bildirdi. Filmin 
müəllifi ermənilərin Xocalıda 

və digər yurd yerlərimizdə 
törətdikləri vəhşilikləri xatır-
ladaraq dedi ki, Azərbaycan 
xalqı heç vaxt bu faciələri 
unutmayacaq və gec-tez öz 
torpaqlarını düşmən tap-
dağından azad edəcək. Bu 
mövzuda yaradılan xroni-
kalar, çəkilən ekran əsərləri 
isə Ermənistanın bais oldu-
ğu qanlı müharibənin canlı 
mənzərəsini gələcək nəsillərə 
çatdıracaq.

Səhnəyə qalxması və 
çıxışı dəfələrlə alqışlanan 

şəhid Təbriz Xəlilbəylinin anası 
Firəngiz Xəlilbəyli oğlunun hələ 
uşaqlıqdan böyük amallarla 
yaşadığını, onun yurdsevərliyi 
və hünəri ilə öz xalqını, eləcə 
də ailəsini şərəfləndirdiyini 
söylədi. Qəhrəman anası 
şəhidlərin ölmədiyini, onların 
mənsub olduğu millətin yadda-
şında yaşadığını vurğulayaraq 
qeyd etdi ki, oğlu da hünəri 
ilə gənc nəslə vətənsevərlik 
nümunəsi göstərib və şərəfli 
ölümü ilə əbədiyyət qazanıb. 
Firəngiz xanım axırda ömür-
gün yoldaşı, Xalq şairi Xəlil 
Rza Ulutürkün oğlu Təbrizə 
həsr etdiyi şeiri ana öyüncü və 
yanğısı ilə səsləndird.

Sonra film mərasim 
iştirakçılarına təqdim edildi. 
Sənədli ekran əsərində Milli 
Qəhrəman Təbriz Xəlilbəylinin 
yeni nəsillərə örnək olan ömür 
yolu təsirli epizodlarla, onu 
yaxından tanıyanların xatirələri 
ilə canlandırılıb. Firəngiz xanı-
mın,  Xəlil Rza  ailəsinin yaxın 
dostları olan Xalq şairi Sabir 
Rüstəmxanlının və məfkurə 
nəğməkrı Rüstəm Behrudinin,  
Təbrizin ali məktəb müəllimi 
Əməkdar artist  Azad Şüküro-
vun,  komandiri olmuş Qarabağ 
və Əfqanıstan müharibələrinin 

veteranı Xudu Xuduyevin və 
döyüş dostlarının, vəfalı ömür-
gün yoldaşı Sevinc xanımın, 
qızı Gültacın, nəvəsi balaca 
Təbrizin və yaxın qohumların 
filmdə söylədikləri  bioqrafik bir 
ardıcıllıqla qəhrəmanın bitkin 
obrazını tamaşaçılara təqdim 
etdi.  

Filmdə söylənənlərdən 
məlum olur  ki, Təbriz Xəlilbəyli 
1964-cü il fevralın 12-də Bakı 
şəhərində, Xalq şairi Xəlil Rza 
Uluturkün ailəsində dünyaya 
göz açıb. 1981-ci ildə M.Müşfiq 

adına 18 nömrəli orta məktəbi 
bitirib. Azərbaycan Dövlət 
İncəsənət İnstitutunun re-
jissorluq fakültəsində qiyabi 
təhsil alıb və C.Cabbarlı adına 
“Azərbaycanfilm” kinostudi-
yasında işləyib. 1991-ci ilin 
sonlarında Təbriz könüllü 
olaraq cəbhəyə yola düşüb. 
O, qısa döyüş yolu keçsə də, 
yoldaşları arasında nüfuz və 
hörmət qazanıb. Döyüşlərdə 
neçə-neçə yaralı əsgəri atəş 
altından çıxarıb, düşmənin 
xeyli canlı qüvvəsini məhv 
edib. Döyüş şücaətlərinə 
görə Daxili İşlər Nazirliyinin 
“Boz qurd” mükafatına layiq 
görülüb. 1992-ci il yanvarın 
31-də baş verən döyüşdə 
qəhrəmancasına həlak olub, 
Bakıda Şəhidlər xiyabanında 
dəfn edilib.

Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 8 oktyabr 
1992-ci il tarixli fərmanı ilə 
Təbriz Xəlilbəyliyə ölümündən 
sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adı verilib. 

Tahir AYDINOĞLU, 
 Elşən AĞALAROV (foto), 

“Xalq qəzeti”

Bakı Ali Neft Məktəbinin (BANM) rek-
toru Elmar Qasımovun rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti Avrasiya 

Universitetlər Birliyi (EURAS) tərəfindən 
Türkiyənin İstanbul şəhərində təşkil edilmiş 
“Avrasiya Beynəlxalq Ali Təhsil Sammiti - 
2020” də iştirak edib.

“Ulu türkün Təbrizi” 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Təbriz Xəlilbəyli 
1992-ci il yanvarın 31-də 28 yaşının tamam 
olmasına 12 gün qalmış Ağdam istiqamətindən 
Xocalının mühasirəsinin yarılması uğrunda 
aparılmış döyüşdə igidliklə həlak olmuşdu. 
Qəhrəman şəhid barədə yeni çəkilmiş “Ulu 
türkün Təbrizi” sənədli filminin ilk tamaşaçıları da 
o qanlı-qadalı günlərdən 28 il sonra  Nizami Kino 
Mərkəzində Xocalı soyqırımının ildönümünə həsr 
olunmuş mərasimin iştirakçıları oldular. 

Qubadlılılar Xocalı  
soyqırımının  28-ci ildönümünü   

dərin hüznlə  yad etdilər
 � Xocalı faciəsinin  ildönümü ilə  bağlı 

Qubadlı rayonunun idarə, müəssisə və 
təşkilatlarında anım tədbirləri  keçirildi. 

 Bu tədbirlərin yekunu olaraq 
Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyəti 
və YAP Qubadlı rayon 
təşkilatının birgə təşkilatçılığı 
ilə  H. Quliyev adına Çaytumas 
kənd məktəb– liseyində keçirilən  
tədbirdə  RİH başçısının 
müavinləri Allahverdi Haxver-
diyev və Xoşqədəm Alıyeva 
rayonun  digər işçiləri RİH-nin 
məsul işçiləri, idarə, müəssisə, 
təşkilat rəhbərləri və ictimaiyyət 
nümayəndələri iştirak edirdilər.

Anım mərasimini məktəbin 
direktoru  Şamama Həsənova 
açıq elan etdikdən sonra Xo-
calı qurbanlarının xatirəsi bir 

dəqiqəlik sükutla yad edildi. 
Daha  sonra faciəni əks etdirən  
film  nümayiş olundu. 

Tədbirdə qeyd edildi  ki, 
tarixən Azərbaycan xalqına 
qarşı soyqırımı siyasəti həyata 
keçirən erməni faşistləri öz 
vəhşi simalarını bir daha bütün 
dünyaya nümayiş etdirərək, 28 il 
bundan əvvəl  dinc əhaliyə divan 
tutmuşlar. 1992-ci il fevralın 25-
dən 26-na keçən gecə Ermənistan 
silahlı qüvvələri  Dağlıq Qarabağ 
ərazisindəki ermənilərin qeyri-
qanuni silahlı dəstələri, keçmiş 
SSRİ-nin Xankəndidə yerləşən 
366-cı motoatıcı alayın şəxsi 

heyətinin və hərbi texnikasının 
bilavasitə iştirakı ilə Xoca-
lı şəhərinə hücuma keçərək, 
Azərbaycan xalqına qarşı soyqırı-
mı həyata keçirmişlər.

Xocalı soyqırımının dünyaya 
çatdırılması bütün dünyanın gözü 
qarşısında baş verən bu dəhşətli 
faciənin əsl mahiyyəti yalnız 
ümummilli lider Heydər Əliyev 
1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə 
yenidən qayıtdıqdan sonra açıq-
lanmış, 1994-cü ilin fevralında 
Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisi Xocalı soyqırımına 
siyasi-hüquqi qiymət vermişdir. 

Bundan əlavə azərbaycanlılara 
qarşı zaman-zaman törədilmiş 
soyqırımı ilə əlaqədar ümummilli 
lider Heydər Əliyevin 1998-ci il 
martın 26-da imzaladığı fərmanla 
31 mart Azərbaycanlıların 
Soyqırımı Günü elan edilmişdir. 
Sonda bildirildi ki, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevın apardığı siyasət 
sayəsində  torpaqlarımız işğaldan 
azad ediləcək və  şəhidlərimizin 
ruhu rahatlıq tapacaqdır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”
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