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B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Daxili 

Qoşunların Baş İdarəsinin tender komissiyası bildirir ki,  
2020-ci il üçün tibbi reaktivlərin, vaksinlərin və dezinfeksiyaedici 
maddələrin satın alınması məqsədilə 2020-ci il  yanvarın  
14-də  elektron portal vasitəsilə elan edilmiş və “Xalq qəzeti”ndə 
2020-ci il yanvarın 15-də dərc olunmuş açıq tenderdə 
iddiaçıların təqdim etdikləri qiymət təklifləri satınalınan malların 
ehtimal edilən qiymətindən yüksək olması nəticəsində Dövlət 
satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 
27.4-cü maddəsinin tələblərinə əsasən təşkilatlar prosedurdan 
kənarlaşdırıldığı üçün tender baş tutmamışdır.

Daxili Qoşunların tender komissiyası

polad stropların (burazların) satın alınması məqsədilə 
MÜSABİQƏ ELAN EDİR

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil 
olmaqla “Tender” bölməsindən müsabiqə ilə bağlı ətraflı məlumat əldə edə 
bilərlər. Müraciət üçün son müddət 2020-ci il martın 12-si saat 18.00-dəkdir. 

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalı-
dır.

Ünvan – Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152, ”Çinar plaza” Biznes 
Mərkəzi, 24-cü mərtəbə.

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

qara metal prokatın satın alınması məqsədilə 
MÜSABİQƏ ELAN EDİR

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil 
olmaqla “Tender” bölməsindən müsabiqə ilə bağlı ətraflı məlumat əldə edə 
bilərlər. Müraciət üçün son müddət 12 mart 2020-ci il saat 18.00-dəkdir. 

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunma-
lıdır.

Ünvan – Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152, “Çinar Plaza” Biznes 
Mərkəzi, 24-cü mərtəbə.

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

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti yanında
“Təmizlik Departamenti” MMC

575 ədəd 1,1 kubmetrlik zibil konteynerlərinin  
satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini dövlət satınalmalarının 
vahid internet portalı vasitəsilə elektron 
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara 
üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və 
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas 
göstəricilərinin uyğunluğu.

Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 
2020-ci ilin sonuna qədərdir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
üçün elektron qaydada əlaqələndirici 
şəxsə müraciət etmək lazımdır. 

Əlaqələndirici şəxs – Rəfail Şamıyev.
Ünvan- Sumqayıt şəhəri, İnşaatçılar 

küçəsi 2.
E-mail: gulcahan.behbudova@mail.ru
Telefon – is (018) 65 4-52-84 , mobil 

(055) 248-62-62
Tender 1 (bir) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot – 1. 575 ədəd 1,1 kubmetrlik zibil 

konteynerlərinin satın alınması.
Maraqlananlar tenderin əsas 

şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplu-
su Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) 
tenderdə iştirak üçün elektron müraciət 
etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba 
250 (iki yüz əlli) manat məbləğdə vəsaiti 
ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının 

vahid internet portalı vasitəsilə elektron 

qaydada ala bilərlər. Ödənilmiş iştirak 
haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

Bank rekvizitləri –
• “Kapital Bank” ASC-nin 1 saylı Sum-

qayıt filialı
• Kod- 200253
• VÖEN- 9900003611
• M/h- AZ37NAB-

ZO1350100000000001944
• H/h- AZ41Aİ-

İB33010019442501763125 
• VÖEN- 2900258081
• S.W.I.F.T. BİK AII BAZ 2X
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı 

statusu almaq və tenderdə iştirak üçün 
aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qay-
dada elektron formada təqdim etməlidirlər.

-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 
edən bank sənədi;

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

-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi 
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) 
faizi məbləğində tender təklifinin təminatı 
- bank zəmanəti (təminatın qüvvədə olma 
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən ən azı 30 (otuz) bank günü 
çox olmalıdır);

-malgöndərən (podratçı) haqqında 
tələb olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşa-
ğıdakılar daxildir:

-malgöndərənin (podratçının) tam 
adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi 
ölkə və rekvizitləri;

-malgöndərənin (podratçının) son 
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət 
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) 
maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;

-malgöndərənin (podratçının) ixtisas 
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar 
tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb 
olunan sənədlərdə və formalarda təqdim 
edilməlidir).

-Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqan-
larından arayışlar;

- Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin 
iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları, 
avadanlıqlar və lazımi texniki imkanlarının 
olmasına aid rəsmi arayış;

- Sosial Müdafiə Fonduna borcu olub-
olmaması barədə arayış;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları.

Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü 
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 31 mart 
2020-ci il saat 14.00-a kimi tender komis-
siyasına dövlət satınalmalarının vahid 
internet portalı vasitəsilə elektron təqdim 
etməlidirlər.

Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender 
təkliflərini 8 aprel 2020-ci il saat 14.00-a 
qədər elektron portal vasitəsilə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan 
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid 
internet portalı vasitəsilə qəbul olunmaya-
caqdır.

Tender təklifləri zərfləri 9 aprel 2020-ci 
il saat 14.00-da elektron portal vasitəsilə 
açılacaqdır.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

O, 1910-cu ilin fevral ayında Bakıda 
dünyaya göz açıb. 1921-1926-cı illərdə 
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbində 
təhsil alıb. Bir müddət Moskvanın yaradı-
cı mühitində müəyyən təcrübə keçdikdən 
sonra Vətənə qayıdıb, Bakı Azad Tənqid-
Təbliğ, Azərbaycan Dövlət Akademik 
Dram və başqa teatrlarda quruluşçu 
rəssam işləyib. O, sadəcə, tamaşalara 
dekor hazırlamaqla, bədii tərtibat verməklə 
kifayətlənmir, səhnələrin qurulmasında fəal 
iştirak edərək rejissor və müəlliflərə yaxın-
dan kömək göstərirdi. Rüstəm Mustafayev 
Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə realist 
teatr-dekorasiya sənətinin yaradıcılarından 
biri kimi daxil olub.

Bu istedadlı sənətkar hələ 30-cu 
illərdə səhnəyə qoyulan “1905-ci ildə”, 
“Od gəlini” (C. Cabbarlı), “Ölülər” (C. 
Məmmədquluzadə), “Şeyx Sənan” (H. Ca-
vid) kimi əsərlərə yüksək sənətkarlıqla bədii 
tərtibat vermişdir.

Yardıcılığının ilk illərində qazandığı 
uğurların nəticəsi idi ki, onu Opera və Balet 
Teatrında işləməyə dəvət ediblər. “Arşın 
mal alan”, “Leyli və Məcnun”, “Koroğlu" 
(Üzeyir Hacıbəyli ), “Aşıq Qərib” (Zülfüqar 
Hacıbəyov), “Şah İsmayıl” (Müslüm Maqo-
mayev), “Sonalar gölü” (Pyotr Çaykovski) 
tamaşalarının dekorasiya və geyimlərində 
Rüstəm Mustafayevə məxsus əhatəlilik 
və rəngarənglik öz əksini tapmışdır. Onun 
bu teatrdakı işini böyük bəstəkar Üzeyir 
Hacıbəyli yüksək qiymətləndirirdi. Rüstəm 
Mustafayevin Üzeyir bəyin “Koroğlu” ope-
rasının ilk tamaşasına (1937) verdiyi bədii 
tərtibatı sənət baxımından olduqca dəyərli 
idi. 

Otuzuncu illərdə Moskvada müxtəlif 
sərgilər keçirilirdi. Bu sərgilərdə 
Azərbaycana məxsus bölümün tərtibatçısı 
da məhz Rüstəm Mustafayev olurdu. 

Rüstəm Mustafayevlə yaxından dost-
luq etmiş həmkarı Qəzənfər Xalıqov 
xatirələrində yazırdı: “Rüstəmin yaradıcılığı 
müasirlərindən bir də onunla fərqlənirdi 
ki, o, teatr tərtibi sənətinin nailiyyətlərini 
milli ənənələrimizlə zənginləşdirməyə qabil 
sənətkar idi”. 

Rüstəm Mustafayevin yaradıcılığı 
çoxşaxəli olub. O, eyni zamanda. miniatür 
sənətimizi, milli memarlığımızı öyrənərək 
müxtəlif sərgilərin tərtibatı ilə məşğul olur, 

elmi tədqiqatlar aparır, qrafika, plakat 
rəssamlığı sahəsində də uğurlar qazanır-
dı. Milli ornamentlərimizin dərin bilicisi və 
yaradıcılığında da bundan bacarıqla istifadə 
edən istedadlı sənətkar idi. 

Rüstəm Mustafayev həm də istedad-
lı kitab qrafikaçısı olmuşdur. Neçə-neçə 
plakat və kitabların bədii tərtibatı üzərində 
işləmişdir. Səməd Vurğun, Süleyman 
Rüstəm, Rəsul Rza və başqa şairlərin o 
dövrdə çıxan kitablarının bədii tərtibatı 
rəssamın ilk qrafika işlərindən sayılırdı. 
1939-cu ildə çap edilmiş Azərbaycan aşıq-
larının şeirlərindən ibarət "Aşığın səsi" kita-
bının da bədii tərtibatı Rüstəm Mustafayevə 
məxsusdur. 

Onun son işlərindən biri də 1940-cı ildə 
Nizami muzeyinin qurulması ilə bağlı idi. O, 
bu muzeyin bədii tərtibatının müəlliflərindən 
biri olmuşdur. R.Mustafayev 1937-ci ildən 
1940-cı ilə kimi, yəni ömrünün sonuna qədər 
Azərbaycan abidələrinin mühafizəsi ilə 
məşğul olan Mərkəzi Dövlət İdarəsinin direk-
toru vəzifəsində çalışmışdır. Onun Nizami 
dövrü abidələrinin və Şəki Xan sarayının 
elmi bərpası sahəsində mühüm xidmətləri 
olmuşdur. 

Yəqin ki, ömrü yarıda qırılmasaydı, 
Rüstəm Mustafayev haqqında bu gün daha 
geniş danışmaq olardı. Amma o, çox az 
yaşadı, daha möhtəşəm əsərlərini yarada 
bilmədi. Cəmi 30 il ömür sürmüş bu istedadlı 
rəssamın yaradıcılığını araşdırarkən heyrətə 
gəlirsən. Tanrı ona necə də qeyri-adi istedad 
və qabiliyyət veribmiş. 

 Öz orijinal düşüncə tərzi ilə Azərbaycan 
səhnəsinə yeniliklər gətirmişdir. O dövrdə 
Rüstəm Mustafayevi nəinki Rusiyada, hətta 
İttifaq respublikalarında yaxşı tanıyırdılar. Bu 
istedadlı rəssamı haralara dəvət etmirdilər? 
Amma o, bütün qəlbi və varlığı ilə doğma 
Bakıya bağlı idi. Elə bu şəhərdə də haqq 
dünyasına qovuşdu. 

1937-ci ilin repressiya sarsıntılarını 
içindən keçirmiş həssas duyğulu rəssam 
yaradıcılıq nailiyyətlərinə görə müxtəlif mü-
kafatlara, fəxri fərmanlara, eləcə də “Şərəf 
nişanı” ordeninə layiq görülmüşdü.

Rüstəm Mustafayev 1940-cı il iyulun 19-
da otuz yaşında Bakıda vəfat etmiş və Fəxri 
xiyabanda dəfn olunmuşdur.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Rüstəm Mustafayev –110

M ədəniyyət tariximizdə məxsusi  yeri olan  
Rüstəm Mustafayev  yaradıcı  ömrünü    
rəssamlıq  sənətinə  həsr etmişdi.  Bu məşhur  

rəssamın adı  oxucularımıza  yəqin ki, tanışdır.  Ən 
azı  ona  görə ki, paytaxtımızdakı  Milli  İncəsənət 
Muzeyi  1943-cü ildən   onun  adını  daşıyır.

Yarımçıq ömrün sənət uğurlarıƏn yeni tarixin çağdaş 
səhifəsinə “Xocalı soyqırımı” 
adı ilə yazılmış bu kütləvi 
qırğın insanın insana qar-
şı vəhşiliyinin ən müdhiş 
mənzərəsini əks etdirir. Xocalı 
faciəsində amansızcasına öl-
dürülmüş 613 insan... xüsusən 
63 azyaşlı haqda düşünəndə 
qəlbimiz sızıldayır, ruhumuz 
göynəyir, bədənimiz titrəyir. Bu 
gün onların 27, 30, 35 yaşları 
ola bilərdi...

Xocalı qətliamı artıq 
bəşəriyyətə məlum olan Babiy 
Yar, Xatın, Lidiça, Sonqmi, 
Srebrenitsa soyqırımları ilə 
bir sırada bəşəriyyətə qarşı 
ən ağır cinayətlərin rəmzinə 
çevrilib. Yer kürəsinin odlu-
alovlu cəhənnəm rəmzinə. 
Bu cəhənnəmi yaşamış və 
təsadüfən sağ qalmış xoca-
lılarla yanaşı, ukraynalı hərbi 
pilot Leonid Kravets də erməni 
dəstələrinin vəhşiliklərinin şahi-
di olub. Qarlı yamacda öldürül-
müş dinc xocalıların eybəcər 
hala salınmış cəsədlərini ilk 
görən şəxs o olub. Gördüyü 
mənzərədən dəhşətə gələn pi-
lot bildirib ki, saqqallı cəlladlar 
canını qurtarıb qaçmağa ça-
lışan xocalılı uşaqları, qadın-
ları, qocaları avtomat atəşinə 
tutub yerə sərdikdən sonra 
cəsədlərin arasında gəzərək 
yaralıların ovuna çıxmış, 
onları da öldürmüşdülər. İnsan 
qanına susamış vəhşilər nəfəsi 
gələnləri tapıb dərhal onlara 
atəş açmışdılar. 

L.Kravets o  pilotdur 
ki, böyük risklə  Çingiz 
Mustafayevi hadisə yerinə 
gətirmiş, telejurnalistə Xo-
calı dəhşətlərinin cüzi bir 
hissəsini əks etdirən qan-
lı mənzərəni lentə almaq 
imkanı yaratmışdı.  Kravetsin 
şahidliyi ilə təsdiq edilib ki, 
Xocalının mühasirəsindən 
birtəhər çıxa bilən qadın, qoca 
və uşaqlar qarlı yollardan 
keçib xilas olmaq ümidi ilə 
Ağdam istiqamətində Kətik 
dağına qalxdıqları vaxt erməni 
silahlı quldurları özlərini 
yetirib əliyalın dəstəni son 
nəfərinədək qətlə yetirmişlər.

Başı kəsilmiş 10 yaşlı 
uşağın ağrısı, 6 yaşlı oğlunun 
güllələnmiş cəsədini tapmış 
kapitanın naləsi, kürəyinə 
qaynar samovar bağlanmış 
qocanın müsibəti, qızlara-qa-
dınlara qarşı murdar zorakı-
lıqlar qəlbimizi odlandırır. 12 
dərəcə şaxtada xilas olmaq 
üçün buz kimi Qarqar çayı-
nı keçən insanların erməni 
cəlladlarını görərkən yaşadıq-
ları dəhşət  ürəyimizi göynədir. 
Bunlar vandalizm aktıdır. Bü-
tün bu vəhşilikləri xatırlatmaq 
ona görədir ki, cəlladlar layiq 
olduqları cəzaları alsınlar.

    Bu vandalizm 
səhnələrini  görüb-eşidən və 
xarici aləmə çatdıran ukraynalı 
pilot Leonid Kravetslə yanaşı 
və litvalı jurnalist Riçardas Lo-
paytis, moskvalı fotoreportyor 
Viktoriya İyevleva, “Memorial” 
tədqiqat qrupunun üzvləri, 
ABŞ, Fransa, İngiltərədən Xo-
calıya gəlmiş hərbi jurnalistlər 
Xocalı sakinlərinin aman-
sızlıqla qətlə yetirilməsinin 
əsl soyqırımı aktı olduğunu 
təsdiqləyən kifayət qədər ma-
teriala müəlliflik etmişlər. 

Sovet ordusunun 366-cı 
motoatıcı alayının 53 zabiti 
erməni idi, onlar arasında  
xüsusi qəddarlığı ilə seçilən və 
sonralar Ermənistanın müdafiə 
naziri olmuş Seyran Ohanyan 
da var idi. Bu alayla Xocalıya 
gəlmiş fotomüxbir Viktroriya 
Yeyelyeva daha sonralar 
Azərbaycan tərəfinə Xocalı 
dəhşətlərini əks etdirən fotoları  
təqdim etdi. Hər foto erməni 
terrorizminin, dinc əhaliyə qar-
şı törədilmiş amansız qətliamın 
susmaq bilməyən hayqırtısıdır. 
V.İyevleva şahidlik edir ki, 
işğalçılar Xocalıya bu şüarla 
girmişdilər: “Yalnız meyitlər 
qalmalıdır!”

2008-ci ildə Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-prezidenti Ley-
la Əliyevanın  təşəbbüsü ilə 
start götürən “Xocalıya ədalət!” 
beynəlxalq təbliğat kampaniya-
sının erməni işğalçılarının dinc 
azərbaycanlılara qarşı törətdiyi 
soyqırımı ilə bağlı dəhşətli  
həqiqətlər dünyaya daha 

geniş yayıldı. Heydər Əliyev 
Fondunun ötən 12 il ərzindəki 
fəaliyyəti nəticəsində dünya-
nın onlarla böyük paytaxt və 
şəhərlərindən tutmuş,  BMT-
nin Cenevrədəki qərargahına 
qədər “Xocalıya ədalət!” 
aksiyaları təşkil edilmişdir. 
Bildirilmişdir ki, Xocalıdakı 
qanlı hadisələr Ermənistanın 
Cenevrə Konvensiyası 
protokollarını pozan vəhşilik 
aksiyası və dinc əhaliyə qarşı 
soyqırımı faktıdır. 

2010-cu ildə İslam Konf-
ransı Təşkilatı Parlament 
Assambleyası Xocalı soyqırımı 
ilə bağlı qətnamə qəbul etmiş 
və 51 ölkənin  parlamentinə 
bu faciənin insanlığa qarşı 
cinayət kimi  tanınmasını 
tövsiyə etmişdir. 2012-ci ildən 
etibarən Xocalı qətliamını 
Meksika, Pakistan, Kolumbiya, 
Çexiya, Rumıniya, Bosniya və 
Hersoqavina, Peru, Panama, 
İordaniya, Honduras, Sudan 
parlamentləri soyqırımı kimi 
tanınmışdır.  

 Xocalı qətliamının soyqırı-
mı kimi ABŞ-da rəsmi tanınma-
sı məsələsi isə 2010-cu ildən 
Massaçusets ştatının palata-
sından başlanmışdır. Ardınca 
Texas, Nyu-Cersi, Corciya, 
Men, Nyu-Meksiko, Arkanzas, 
Missisipi, Oklahoma, Tennessi, 
Pensilvaniya, Qərbi Virciniya, 
Konnektikut, Florida, İndiana, 
Yuta, Aydaho, Arizona ştatları-
nın qanunvericilik orqanları da 
bu hərəkata qoşulmuşdur.       

Bir gecədə 4 minə yaxın 
dinc əhali ilə birlikdə şəhərin 
cəhənnəmə çevrilməsi, diri-
diri yandırılmış uşaqlardan 
qalanmış tonqalların külünün 
göyə sovrulması faktı  dün-
yanın müxtəlif ölkələrindəki 
siyasətçiləri və ictimaiyyəti 
sarsıtmışdır.  Xocalıya hücum 
zamanı kimyəvi silah və yasaq 
olunmuş patronlardan da  
istifadə olunması dünyanın hər 
yerində insan olduğunu unut-
mayanları dəhşətə gətirmişdir.  

2018-ci ildə 
Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin sərəncamı ilə 
azərbaycanlıların soyqırımının 

100 illiyinin qeyd olunması 
XX əsrin əvvəllərində daşnak-
bolşevik silahlı dəstələrinin 
İrəvan, Bakı, Qarabağ, 
Zəngəzur, Naxçıvan, Şamaxı 
və Qubada törətdikləri etnik 
təmizləmə əməllərinin ikinci 
minilliyin sonlarında Xocalıda 
təkrarlandığını rəsmi surətdə 
dünya ictimaiyyətinin diqqətinə 
çatdırdı. Bu kampaniyada Xo-
calı faciəsi erməni faşistlərinin 
dinc azərbaycanlılara qar-
şı törətdiyi soyqırımlarının 
ürəkparçalayan son  akkordu 
kimi səsləndi.

Niyə erməni qəsbkarları 
dinc əhalini bu qədər 
qəddarlıqla qətlə yetirdilər? 
5 dekabr 2000-ci ildə 
Ermənistanın sabiq prezidenti 
Serj Sarkisyan müdafiə naziri 
olarkən britaniyalı jurnalist 
Tomas de Vaalın verdiyi bu 
suala qəddar soyuqqanlılıq-
la cavab vermiş və bununla 
erməni dəstələrinin insanlığa 
qarşı vandalizm aktı törətdiyini 
etiraf etmişdi: “Xocalıya 
qədər azərbaycanlılar belə 
düşünürdülər ki, ermənilər dinc 
əhalini məhv edə bilməz. Bü-
tün bu stereotipi qırmaq lazım 
idi. Belə də alındı.” Bu etirafda 
səslənən fakt dünya hüquq 
təcrübəsində dövlət cinayəti 
kimi qiymətləndirilir. 

Bu etiraf həm də aysber-
qin yalnız görünən hissəsidir. 
Erməni ekstremistlərinin 
Azərbaycanın qədim Xocalı 
şəhərini məhv etməsinin baş-
qa bir səbəbi də var. Xocalını 
dağıtmaqla ermənilər e.ə. 
13-17-ci əsrlərə aid  Xocalı–
Gədəbəy mədəniyyətinin 
bütün nümunələrini və  qədim 
nekropolu  Yer üzündən silmək 
məqsədilə qlobal miqyaslı 
vandalizm aktı törətdilər.  Artıq 
dünya mədəniyyətinin bu 
önəmli dövrü haqda məlumat 
yalnız 1949-cu ildə nəşr olun-
muş akademik B.Piotrovskinin 

“Zaqafqaziyanın arxeologiyası 
ən qədim zamanlardan era-
mızdan əvvəl I minilliyə qədər” 
kitabında sübut kimi qalmışdır. 
Tam aydındır ki, məkrli erməni 
millətçiləri Qarabağda ulu ba-
balarımızın yaratmış olduqları 
qədim mədəniyyət qatlarında 
onların izinin olmamasını 
həzm edə bilmirdilər.  

Bütöv bir şəhərin məhv 
edilməsi, körpələrin gözlərinin 
çıxarılması, qocaların baş 
dərisinin soyulması, qadın-
ların vəhşicəsinə zorlanma-
sı, kişilərin qurbanlıq kimi 
başlarının kəsilməsi Qara-
bağın erməni yurdu olmasını 
sübut edə bilmədi. Əksinə, bu 
qanlı əməllər tarix boyu onların 
əleyhinə olacaq. Ermənilər 
Xocalıda aparılan vəhşi etnik 
təmizləməni, dinc əhalinin 
xüsusi  qəddarlıqla məhv 
edilməsini tarixi qələbə kimi 
şadyanalıqla qeyd etsələr də, 
bütün humanizm dəyərlərini 
sərsəmliklə tapdalayıb dünyanı 
lərzəyə gətirdiklərinin hələ də 
fərqində deyillər.

Xocalı qatilləri hələ layiqli 
cəzalarını almasalar da, bir 
təsəllimiz var ki, bu dəhşət 
bir daha təkrarlanmayacaq! 
Azərbaycanlılar Yer 
üzündə törədiləcək belə bir 
cəhənnəmə bir daha yu-
varlanmayacaqlar! Xocalı 
faciəsi kimi dəhşətli soyqırımı 
heç vaxt azərbaycanlıların 
taleyində təkrarlanmayacaq! 
Çünki biz artıq başqa bir 
Azərbaycanın– güclü or-
dusu, müdrik və qətiyyətli 
başçısı, parlaq gələcəyi  olan 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
vətəndaşlarıyıq. 

Şəlalə HƏSƏNOVA,  
Bakı Slavyan 

Universitetinin 
professoru,  

Əməkdar jurnalist

“Xocalı insanlığın məhv olduğu yerdir”. Türkiyə Prezidentinin köməkçisi 
Yalçın Topçunun bu sərrast və tutumlu ifadəsini  bir neçə mənada anlamaq 
olar.  Ən başlıcası bu deyimdə insanabənzər məxluqun insanlığa qarşı törətdiyi 
vəhşiliyin hüdudu (həm də hüdudsuzluğu) əksini tapıb. Bioloji növ kimi in-
san sayılan ermənilər torpaq hərisliyinin yaratdığı şiddətli sərsəmlikdən, 
təbiətin pozulmaz qanununa açıq-aşkar zidd olaraq, öz növündən olan dinc 
azərbaycanlıları mühasirəyə alaraq ucdantutma qırmışlar. 

Çağdaş insanlığı dəhşətə gətirən erməni vandalizmi

Bəxtiyar Vahabzadənin poeziyası   
koreyalı türkoloq alimin  tərcüməsində

Kitab Azərbaycanın Koreya Respubli-
kasındakı səfirliyinin təşəbbüsü, Koreya-
nın Donqduk Qızlar Universiteti, Avrasiya 
Türk Araşdırmaları İnstitutu, KYOVO De-
asan Fondu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 
nəşr olunub. 

Seulda fəaliyyət göstərən  “Mun-
ci” nəşriyyatında  nəfis şəkildə nəşr 
olunmuş kitab barədə məlumat verən  
tərcüməçi--Avrasiya Türk Araşdırma-
ları İnstitutunun rəhbəri Eunkyung Oh 
bildirib ki, nəşrə   Xalq şairi Bəxtiyar 
Vahabzadənin “Gülüstan”, “İstiqlal”, 
“Atılmışlar”, “Şəhidlər” poemaları, habelə 
müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirlərdən 
seçmələr daxil edilib. Kitabda, həmçinin 
şairin həyat və yaradıcılığı haqqında 
geniş məlumat verilib. Tərcüməçi deyib: 
”Şeirlər toplusuna “Gülüstan” poeması 
adının verilməsi təsadüfi deyil. Bu ad 
dolayısı ilə Azərbaycanla Koreyanın 
ortaq tarix yaşamasını səciyyələndirən 
amil kimi mənalanır. Odur ki, Azərbaycan 

ədəbiyyatından “Gülüstan” poemasını 
tərcümə etməyi qərara aldım. Bu əsəri 
seçməyim təsadüfi deyil. Çünki məhz 
“Gülüstan” poemasında əks olunan mövzu 
ikiyə bölünmüş Koreya xalqı üçün də yad 
deyil. Müəllifin yaşantı və həsrətini yaxşı 
başa düşürük. Bu səbəbdən hesab edirəm 
ki, kitab  Koreya oxucuları üçün maraqlı 
olacaq.  Tərcümə edərkən Azərbaycandan 
olan bir sıra dəyərli ziyalıların da hər 
zaman dəstək və köməyini hiss etdim. 

Buna görə, xüsusi olaraq, tarix üzrə 
fəlsəfə doktoru, Dövlət Mükafatı laureatı  
Nazim Mustafa, filologiya elmləri doktor-
ları Vaqif Sultanlı və Bədirxan Əhmədova 
dərin təşəkkürümü bildirirəm.  Bildirmək 
istərdim ki, Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlər 
toplusu Azərbaycan poeziyasından 
Koreya dilinə tərcümə olunan ilk kitab-
dır. Bu yaxınlarda mən  Şimali İqtisadi 
Əməkdaşlıq üzrə Prezident  Komitəsinin 
türk dövlətləri üzrə məsləhətçisi təyin 
edilmişəm.  Hesab edirəm ki, bu, 
mənə indiyə kimi türk dünyası ilə bağlı 
fəaliyyətimə göstərilən yüksək qiymət və 
etimaddır.  Bu, eyni zamanda,  Koreya 
dövlətinin türk dövlətləri ilə daim iqtisadi  
əməkdaşlığı daha da gücləndirməsi və 
əlaqələrin genişləndirilməsi üçün mühüm 
göstəricilərdən biridir. Yeni təyin olun-
duğum vəzifədəki  fəaliyyətimlə Koreya 
və Azərbaycan arasında olan ictimai-
siyasi, ədəbi-mədəni, dostluq əlaqələri 
ilə yanaşı, iqtisadi sahədə əlaqələri də 
möhkəmləndirmək üçün səmərəli çalışa-
caq, bu dostluğa töhfə verəcəyəm.”

Qeyd edək ki, yeni nəşrin nüsxəsini də 
redaksiyamıza hədiyyə edən tanınmış tür-
koloq alim keçən il redaksiyamızın  qonağı 
olmuş, onun Azərbaycanla, xüsusilə də 
türk dünyası ədəbiyyatı ilə bağlı apardığı 
araşdırmalar və gələcək planları barədə 
“Xalq qəzeti”ndə  geniş müsahibə dərc 
edilmişdir. 

Əfsanə BAYRAMQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Son illər  Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması,  mil-
li ədəbiyyatımızın öyrənilməsi və  tanıdılmasında  Avrasiya Türk 
Araşdırmaları İnstitutunun gördüyü işlər əvəzsiz və təqdirəlayiqdir. 
İnstitutun rəhbəri, tanınmış türkoloq-alim UNESKO-nun Orta Asiya 
ölkələri üzrə məsləhətçisi, professor Eunkyung Ohun Azərbaycanın 
Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin Azərbaycan dilindən Koreya dilinə 
tərcümə etdiyi şeirlərin kitab halında işıq üzü görməsi bu əməkdaşlıq 
və əlaqələrin bariz nümunələrindən biridir.

User
Машинописный текст
Xalq qəzeti 2020.- 1 mart.- S.7.




