
21 oktyabr 2020-ci il, çərşənbə

Ağsu Suvarma Sistemləri İdarəsi 
Qabyon bəndi üçün çay bus daşlarının satın alınması məqsədilə

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
öz tender təkliflərini dövlət satınalmaları-
nın 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 il dekabrın 31-nə kimidir.

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

Əlaqələndirici şəxs- Şahməmməd Abdullayev. 
Ünvan- Ağsu şəhəri, Mehdi Hüseyn küçəsi 1.
E-mail: sahmemmeda@mail.ru
Telefon- (020) 22 6 53 68..
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər 

toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 
dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak üçün 
elektron müraciət etdikdən və aşağıda qeyd 
olunan hesaba 50 (əlli) manat məbləğdə vəsaiti 
ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının vahid 
internet portalı vasitəsilə elektron qaydada ala 
bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda 
geri qaytarılmır.

Təşkilat - Ağsu Suvarma Sistemləri 
İdarəsi.

Ünvan-Ağsu şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1.
Bank rekvizitləri -

VÖEN-3500028611
H/h- AZ46CTRE00000000000002352901
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
KOD-210005
VÖEN-1401555071
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
CTREAZ22
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı sta-

tusu almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 
sənədləri təsdiq olunmuş qaydada 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 aşağıdakılar 
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 əldə edilmişdir);

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

- Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin iddia-
çıların işçilərinin sayı, əmlakları, avadanlıqları 
və lazımi texniki imkanlarının olmasına aid 
rəsmi arayış;

- Dövlət 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 10 noyabr 
2020-ci il saat 16.00-a kimi tender komissi-
yasına dövlət satınalmalarının vahid internet 
portalı vasitəsilə elektron təqdim etməlidirlər.

Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender 
təkliflərini 18 noyabr 2020-ci il saat 16.00-
a qədər elektron portal vasitəsilə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan 
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet 
portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.

Tender təklifi zərfləri 19 noyabr 2020-
ci il saat 16.00-da elektron portal vasitəsilə 
açılacaqdır.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi 
İnstitutu” publik hüquqi şəxs

Anbar icarəsi xidmətinin satın alınması üçün

KOTİROVKA  SORĞUSU  ELAN  EDİR
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün 

tələb olunan sənədlər: 
• Nizamnamənin surəti.
• Kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qey-

diyyatı haqqında şəhadətnaməsinin surəti. 
• Kommersiya hüquqi şəxsin rekvizitləri.
QEYD- satınalma müqaviləsinin icrası 

üçün qalib təşkilatdan müqavilə məbləğinin 
2 (iki) faizi həcmində icra təminatı tələb 
olunur.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək 

üçün sənədlər qapalı zərfdə, imzalanıb 
möhürlənmiş şəkildə Azərbaycan Qida 
Təhlükəsizliyi İnstitutuna, Bakı şəhəri, 
Binəqədi rayonu, S.S.Axundov küçəsi 73C 
nömrəli ünvana 26 oktyabr 2020-ci il saat 
15.00-dək təqdim olunmalıdır. 

Maraqlanan təşkilatlar (012) 3770020 
(daxili 504) nömrəli telefonla əlaqə saxlaya 
bilərlər.

Tender komissiyası

 Azərbaycan 
Respublikası 

Mərkəzi Bankının 
məlumatı

“Sığorta fəaliyyəti 
haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 
107.1.1-ci maddəsinə və 
Azərbaycan Respublika-
sı Mərkəzi Bankı İdarə 
Heyətinin 19 oktyabr 
2020-ci il tarixli qərarına 
əsasən İbrahimov 
Hüseynbaba Hüseyn 
oğluna sığorta agenti 
fəaliyyətinə verilmiş 24 
may 2012-ci il tarixli 
000667 nömrəli lisenziya 
ləğv edilmişdir.

Ağcabədi Rayon Kommunal Xidməti və Mənzil İstismarı İdarəsi 
yaşayış binalarının əsaslı təmiri işlərinin satın alınması məqsədilə

Tender 1 (bir) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot- 1. Yaşayış binalarının əsaslı 

təmiri işlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

öz tender təkliflərini dövlət satınalma-
larının vahid internet portalı vasitəsilə 
elektron formada təqdim etsinlər. Tender 
təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı 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 il dekabrın 31-nə kimidir. 

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

Əlaqələndirici şəxs- Qasımov Rizvan 
Pənah oğlu.

Ünvan- Ağcabədi şəhəri, Vaqif küçəsi 
2 A .

E-mail: agcabedi.kxmii@gmail.ru 
Telefon- 02127 5 53 11. 
Maraqlananlar tenderin əsas 

şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplusu 
Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) 
tenderdə iştirak üçün elektron müraciət 
etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba 
100 (bir yüz) 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
VÖEN- 3400206621 
H/h- AZ95AI-

IB33010019445300212153
“Kapital bank”ın Ağcabədi filialı
Kod- 200532
VÖEN-9900003611 
 M\h-

AZ37NABZ01350100000000001944
 SWIFT BIK: AIIBAZ2XXXX
Malgöndərənlər (podratçılar) iddi-

açı statusu almaq və tenderdə iştirak 
üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq olun-
muş qaydada 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 sonra ən azı 30 (otuz) 
bank günü çox olmalıdır) ;

-malgöndərən (podratçı) haqqında 
tələb olunan sənədlər. 

Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir: 
-vergilərə və digər icbari ödənişlərə 

aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 

öhdəliklərin olmaması haqqında arayış; 
-iddiaçının fəaliyyəti haqqında vergi 

orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti;

-maliyyə vəziyyəti haqqında bank 
arayışı; 

-son bir il ərzində(fəaliyyətini dayan-
dırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi 
ödəyicisinin Azərbaycan Respublikası-
nın Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi halları-
nın mövcud olmaması barədə arayış;

-iddiaçının nizamnaməsi, dövlət 
reyestrindən çıxarış (qeydiyyatdan keçdi-
yi ölkə) və rekvizitləri; 

Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 
4-cü bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 
2 noyabr 2020-ci il saat 17.00-a kimi 
tender komissiyasına dövlət satınalma-
larının vahid internet portalı vasitəsilə 
elektron təqdim etməlidirlər. 

Malgöndərənlər (podratçılar) öz ten-
der təkliflərini 12 noyabr 2020-ci il saat 
17.00-a qədər elektron portal vasitəsilə 
təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən 
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid 
internet portalı vasitəsilə qəbul olunma-
yacaqdır.

 Tender təklifi zərfləri 13 noyabr 
2020-ci il saat 17.00-da elektron portal 
vasitəsilə açılacaqdır.

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Xatırladaq ki, cari ilin birinci 
rübündə Ermənistan iqtisadiyyatında 
müəyyən ressesiya mövcud idisə, 
ikinci rübdə isə bu, artıq 15 faizə 
qədər azalıb. Düşmən ölkənin xarici 
dövlət borcu 2 illik dövlət büdcəsi 
həddinə düşüb. Nəticədə xaricdən 
tam asılılıq yaranıb. Uşaq doğumu 
isə 1957-ci il səviyyəsinə enib, ölüm 
1,5-2 faiz artıb, demoqrafik böhran 
dərinləşib. Belə ki, son 10 ildə ölkə 
əhalisi 100 min nəfərdən çox azalıb.

Milli Məclisin deputatı Vüqar Bay-
ramovun verdiyi məlumata əsasən, 
Azərbaycanın dövlət rezervləri 
Ermənistanla müqayisədə 20 dəfə 
çoxdur. Ölkəmizin strateji valyuta ehti-
yatları 51 milyard dollardan artıqdır, 
işğalçı respublikada bu rəqəm 2,6 
milyard dollar təşkil edir. Müharibə də 
Ermənistan üçün yeni xərclər yaradır. 

“Fitch” beynəlxalq kredit agent-
liyi tərəfindən Ermənistanın kredit 
reytinqi də aşağı salınıb. Agentlik 
bunu birbaşa Qarabağ müharibəsinin 
işğalçı ölkədəki tənəzzülü 
dərinləşdirəcəyi ilə əlaqələndirib. 
İlkin qiymətləndirmələrə görə, 
müharibənin Ermənistan iqtisadiyya-
tına təsirləri və vurduğu ziyan son iki 
həftə ərzində 1,5 milyard dollardan 
çox olub. Təbii ki, erməni təxribatı 
davam etdikcə, Ermənistan iqtisa-
diyyatına dəyən ziyanın da həcminin 
artacağı proqnozlaşdırılır. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin (UNEC) professoru, 
iqtisadçı-ekspert Elşad Məmmədovun 
sözlərinə görə, Ermənistanda dövlət 
büdcəsinin kəsiri də çoxdur və artıq 
8 faizə yaxınlaşıb. Müharibə hərbi 
xərclərin artırılması deməkdir və 
ilin sonuna kimi büdcə kəsirinin bir 
qədər də artması gözlənilir. Kəsrin 
böyüməsi əsasən xarici borclan-
manın artımına görə baş verir. Bu 
isə Ermənistan iqtisadiyyatında 
problemlərin dərinləşməsi deməkdir. 
Bunun nəticəsində çox güman ki, 
Ermənistanın qalan aktivləri də 
xarici mülkiyyətə keçəcək. Nəticədə 

Ermənistanın iqtisadiyyatının idarə 
edilməsinin müstəqil şəkildə həyata 
keçirilməsində ciddi əngəl yaranacaq. 
Çünki indiyə kimi bu dövlətin aparıcı 
aktivləri xaricdən idarə olunurdu. 

İqtisadçı-ekspertin fikrincə, 
bütün bunlar Ermənistanın hazırkı 
hökumətinin avantürist siyasətinin 
məntiqi nəticəsidir. Təxribatlar, 
münaqişəinin eskalasiyası bu 
ölkədə iqtisadiyyatı olduqca dərin 
tənəzzülə apardı. Paşinyan hökuməti 
problemləri daha da dərinləşdirdi. Ha-
zırda Ermənistanda aparıcı vəzifələrə 
təyin olunanlar tamamilə sosial-iq-
tisadi sahələrdən tamamilə uzaq 
şəxslərdir. Bu gün onların fəaliyyəti 
artıq Ermənistanın daxilində çox 
ciddi şəkildə təftiş və tənqid edilir. Bir 
sözlə, “Soros” fondunun hakimiyyətə 
gətirdiyi Paşinyan öz ölkəsini iflasa 
uğradıb və Ermənistanda hökumət 
böhranının böyük ehtimalla yaxın 
vaxtlarda baş verəcəyinə zəmin 
yaranıb. 

Ermənistanda ixracın 
şaxələndirilməsi səviyyəsi də getdikcə 
aşağı düşür. Bu barədə İqtisadi 
İslahatların Təhlili və Kommunikasiya 
Mərkəzinin departament rəhbəri Nicat 
Hacızadə bildirir ki, Ermənistanda 
ixracın əmtəə strukturunda əsas paya 
malik məhsulların tərkibinə mis filizləri 
və konsentratları, ferro-ərintilər, qızıl, 
zərgərlik məmulatları və onların 
hissələri (35,4 faiz), qida, tütün, alko-
qollu və alkoqolsuz içkilər (29,4 faiz), 
qiymətli və qiymətsiz daş, metal və 
metaldan hazırlanan məhsullar (13,1 
faiz) aiddir. Sadalanan bu üç sektorun 
ümumi ixracda payı 80 faizə yaxındır. 
Mədən sənayesinin əmək qüvvəsinin 
əhəmiyyətli hissəsi kişilərdən ibarət 
olduğundan Ermənistanda elan 
edilən səfərbərlik mədən sekto-
runda istehsalı məhdudlaşdırıb və 
təbii ki, ixrac gəlirlərini də azaldıb. 
COVID-19 pandemiyası səbəbindən 
dünya bazarında mineral xammalın 
qiymətləri endiyindən Ermənistanın 
əsas ixrac məhsullarından gəlir azala-

caq. Çünki ixrac deflyatoru aşağı 
dünya bazar qiymətlərinə görə mənfi 
zonaya keçib. Ermənistanın ixracında 
əsas maneələrdən biri ixrac bazar-
larının uzaqda olması və nəqliyyat-
logistika imkanlarının mədudluğudur. 
Bu il COVID-19 səbəbindən turizm 
xidmətlərinin ixracı da minimal 
səviyyəyə enib. 

Ermənistan bu ildən başlayaraq 
Qazaxıstana da avtomobil re-
eksportu edə bilməyəcək və bu da 
ölkənin ixrac gəlirlərini azaldır. Belə 
ki, Qazaxıstanın Ermənistandan 
avtomobil idxalına tətbiq etdiyi 
qeyri-tarif tənzimləmələri nəticəsində 
həmin məhsullara tələb azalıb və 
işğalçı ölkə sahibkarlarının gəlirləri 
aşağı enib. 2019-cu ildə Ermənistan 
vasitəsilə yenidən ixrac olunan 
avtomobillər 3 dəfə artaraq 189 minə 
çatıb. Avtomobillərlə bərabər digər 
məhsullara tətbiq olunacaq ticarət 
məhdudiyyətləri Ermənistanın ixracı-
na mənfi təsir edəcək.

Yeri gəlmişkən, Ermənistanla 
müqayisədə ötən 17 il ərzində 
Azərbaycan iqtisadiyyatı kifayət 
qədər ciddi inkişaf yolu keçib. Bu illər 
ərzində iqtisadiyyatımız 3,5 dəfə, 
qeyri-neft sektoru 2,9 dəfə, sənaye 
istehsalı 2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı 
1,4 dəfə, əsas kapitala yönəlmiş 
vəsaitlərin həcmi 2,9 dəfə, dövlət 
büdcəsinin gəlirləri 20 dəfə, əhalinin 
nominal gəlirləri 9,9 dəfə, iqtisadiy-
yatın kreditləşməsi 22,8 dəfə artıb. 
İşsizlik səviyyəsi 9,2 faizdən 4,8 
faizədək, yoxsulluq səviyyəsi 44,7 
faizdən 4,8 faizədək azalıb. 

Ölkə başçısının Azərbaycana 
rəhbərlik etdiyi 17 ildə 2,7 milyon yeni 

iş yerləri yaradılıb. Həyata keçirilən 
islahatlar nəticəsində minimum pensi-
ya 200 manata, minimum əməkhaqqı 
250 manatadək artıb. Hazırda nomi-
nal orta əməkhaqqı 700 manatdan 
çoxdur. 

Bütün bu rəqəmlər göstərir ki, 
Azərbaycan iqtisadiyyatı son 17 
ildə kifayət qədər çox ciddi inki-
şaf yolu keçib. Xüsusən də fiskal 
gəlirlərdə müşahidə edilən artım, 
dövlət gəlirlərinin 20 dəfə yüksəlməsi 
böyük rəqəmdir. Belə bir artıma digər 
ölkələrin təcrübəsində çox nadir hal-
larda rast gəlinir. 

2014-cü ildən sonra postneft 
dövründə Azərbaycanda dərinləşmiş 
islahatlar qeyri-neft sektorunun 
payının artmasına imkan verir. Biz, 
mütəmadi olaraq son illər mərhələli 
şəkildə qeyri-neft sektorunun payın-
da artımlar müşahidə edirik. Belə ki, 
qeyri-neft sektorunun ümumi daxili 
məhsuldakı payı 70 faizə yaxınlaşır, 
büdcə gəlirlərində qeyri-neft sek-
torunun payı 45 faizə çatır. Bu da 
ondan xəbər verir ki, iqtisadiyyatın 
dayanıqlılığı, inklüziv iqtisadi artımın 
formalaşması uzunmüddətli dövrdə 
makroiqtisadi sabitliyin qorunması ilə 
bağlı ciddi baza formalaşıb. Eləcə də 
Azərbaycanın dövlət rezervləri 51 mil-
yard dolları ötüb. Bu da o deməkdir 
ki, Azərbaycanın xarici valyuta 
ehtiyatları onun ümumi daxili məhsulu 
qədərdir. Belə bir vəziyyət isə ondan 
xəbər verir ki, növbəti illərdə də 
Azərbaycan iqtisadiyyatı dayanıqlı 
şəkildə davam edəcək. 

V. BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Ermənistanda hazırda ciddi  
sosial-iqtisadi tənəzzül yaşanır

Qarabağ teatrları Qələbədən sonra doğma  
yurdlarda fəaliyyətlərini bərpa edəcəklər

Qarabağ Azərbaycanın 
mədəniyyət ocağı olub. Təəssüf 
ki, Qarabağın ermənilər 
tərəfindən işğal edilməsi 
nəticəsində mədəniyyət ocaq-
larımız məhv edildi. İşğaldan 
sonra teatrların müxtəlif yerlərdə 
fəaliyyəti davam edib”. Bu 
sözləri Şuşa Dövlət Musiqili 
Dram Teatrının direktoru Yadigar 
Muradov təəssüratlarını bizimlə 
bölüşərkən bildirdi. Dedi ki, oğ-
lumu hərbi xidmətə yola salanda 
ürəyim dağa döndü. Hər kəs 
oğlunu fərəhlə, alqışlarla yola 
salırdı. Üç oğlum var, artıq birini 
müharibəyə yola salmışam. Allah 
qoysa, tezliklə torpaqlarımız 
işğaldan azad olunar. 

Nəhayət ki, haqq-ədalət öz 
yerini tapır. Yəqin, elə birin-
ci mədəniyyət mərkəzlərini 
açarlar. Biz də gedərik doğma 
el-obamıza, teatrımızı inkişaf 
etdirərik.

Yadigar müəllim əlavə etdi ki, 
rəhbərlik etdiyi teatr ordumuza 
dəstək verməyə hazırdır, hətta 
bununla bağlı Prezidentə müraciət 
də ediblər. Kollektivimizdən hər 
kəs getmək istəyir cəbhəyə. Biz 
həm fiziki, həm də mənəvi baxım-

dan onlara kömək etməyə hazırıq. 
Musiqili teatrıq, konsert proqramı 
ilə hərbi hissələrə getmək lazım-
dırsa, gedəcəyik.

 Bizimlə söhbətində Füzuli 
Dövlət Dram Teatrının mətbuat 
katibi bildirdi ki, 1989-cu ildə 
yenidən fəaliyyətə başlayan Füzu-
li Dövlət Dram Teatrı rayonun iş-
ğal edilməsindən sonra bir müddət 
Bakıda fəaliyyət göstərib: “2004-
cü ildən isə teatr doğma torpağına 
qayıdaraq Horadizdə fəaliyyətini 

bərpa edib. İndi artıq Füzuli şəhəri 
işğaldan azad olunub. Yəqin ki, 
teatrımız da tezliklə öz doğma 
ünvanına qayıdacaq”.

Ağdam Dövlət Dram Teatrının 
direktoru Məhəmməd Hüseynov 
da bildirdi ki, doğma şəhərimizin 
işğaldan azad olunacağı günü 
səbrsizliklə gözləyirik.

Teatrın baş rejissoru Novruz 
Cəfərov da danışdı. Dedi ki, Biz 
vətənsiz qala bilmirik. Tezliklə 
Ağdama qayıdacağıq. Çox az 
qalıb, Ağdamda tamaşalar quraq. 
Bizim aktyorlarımız Ağdamın 
Baharlı, Quzanlı qəsəbələrində 
və Bərdədə yaşayırlar. İnşallah, 
torpaqlar azad olunar, hamı-
mız Ağdama yığışıb fəaliyyət 
göstərərik.

Hazırladı: 
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

“Qarabağ – mədəniyyətimizin beşiyi”

Xudafərin körpüləri
Cəbrayıl rayonun 

ərazisində Araz çayının şimal 
və cənub sahillərini birləşdirən 
iki tarixi körpü var. Tarixi İpək 
yolunun üzərində yerləşən 11 
tağlı Xudafərin körpüsü XI-XII 
əsrlərdə, 15 tağlı körpü  isə 
XIII əsrdə inşa olunmuşdur.

 1993-cü ildə Cəbrayıl rayo-
nu Ermənistan tərəfindən işğal 
edildikdən sonra Xudafərin 
körpüləri dağıntılara məruz 
qalmışdır.

 Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri Xudafərin körpüsü-
nün yerləşdiyi Cəbrayıl şəhəri 
və rayonun bir neçə kəndini 4 oktyabr 2020-ci 
ildə erməni işğalından azad edib. Eyni  za-
manda, Xudafərin körpüləri də düşməndən 
azad edilmişdir.

Qarğabazar karvansarası
1681-ci ildə Füzuli rayonundakı Qarğaba-

zar kəndinin mərkəzindəki karvansara tikildiyi 
kəndin adına uyğun olaraq adlandırılsa da, bu 
tarixi abidəyə bəzən Şah Abbas karvansarası 
da deyirlər.

XVII əsrin yadigarı olan karvansara ipək 
ticarəti üçün çox əhəmiyyətli olan qədim kar-
van yolu üzərində yerləşirdi.

Karvansara Azərbaycan Respublikasının 
daşınmaz tarixi abidələrindən hesab edilir.

Qarğabazar kəndi Ermənistan Respub-
likasının silahlı qüvvələri tərəfindən işğal 
edildikdən sonra ermənilər bu tarixi-memarlıq 
abidəsini mal tövləsinə çevirmişlər.

Qeyd edək ki, layihə çərçivəsində mədəni 
irsimizə qarşı vandalizm aktları, əzəli yurd 
yerlərimizdəki abidələr, tarixi həqiqətlərin yerli 
və dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması 
üçün hazırlanan məlumatlar müxtəlif dillərdə 
qlobal internet məkanında, o cümlədən sosial 
şəbəkələrdə yayımlanır.

Xurşudbanu Natəvanın evi (Şuşa)
Azərbaycanın görkəmli şairi,   el arasın-

da “Xan qızı” adı ilə tanınan Xurşudbanu 
Natəvana məxsus ikimərtəbəli ev Şuşa 
şəhərində yerləşən XVIII əsrə aid tarix-me-
marlıq abidəsidir.

1930-cu illərin əvvəllərində Azərbaycan 
vokal sənətinin banisi Bülbülün təşəbbüsü 
ilə Azərbaycanda yaradılan ilk uşaq musiqi 

məktəbi olan Şuşa Musiqi məktəbi bu binada 
fəaliyyətə başlamışdı. 1984-cü ildən məktəb 
Şuşa şəhər Niyazi adına Uşaq incəsənət 
məktəbi adlandırılıb.

1987-ci ildə binada əsaslı təmir və bərpa 
işləri aparıldıqdan sonra Nizami Gəncəvi 
adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 
Xurşudbanu Natəvan adına Qarabağ filialı 
burada fəaliyyətə başlayıb.

1992-ci il mayın 8-də Şuşa şəhəri 
Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri 
tərəfindən işğal edildikdən sonra muzeydə 
toplanmış yüzlərlə nadir sənət incisi--rəsm 
əsərləri, xalçalar, miniatürlər, xatirə əşyaları, 
arxeologiya nümunələri işğalçılar tərəfindən 
qəsb edilib.

Molla Pənah Vaqifin  
muzey-məqbərə kompleksi

1982-ci ilin yanvar ayında məşhur 
Azərbaycan şairi və ictimai-siyasi xadi-
mi Molla Pənah Vaqifin Şuşada yerləşən 
muzey-məqbərə kompleksinin açılışı olmuş-
dur.

Kompleks Şuşa şəhərinin ən səfalı yeri 
olan Cıdır düzünə yaxın bir ərazidə--dahi 
şairin məzarı üzərində inşa edilmişdir. Burada 
M.P.Vaqifin Şuşa həyatını əks etdirən dövrlərə 
aid 80-ə yaxın eksponat da nümayiş etdirilirdi.

1992-ci ilin may ayında Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən Şuşa şəhərinin işğal 
edilməsi nəticəsində kompleksin binası və 
burada sərgilənən onlarla eksponat məhv 
edilmiş, daşınması mümkün olan eksponatlar 
isə Ermənistana aparılmışdır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  “Xalq qəzeti”

Bu gün Ermənistanın sosial-iqtisadi sahələrində ağır vəziyyət 
yaranıb. İşğalçı ölkənin Azərbaycana qarşı apardığı müharibə isə 
böhranı daha da dərinləşdirib. 

“Ermənilər bizim Şuşadakı binanın yerində park 
salıblar. İşğaldan azad olunandan sonra hamılıqla birləşib 
orada bir bina tikib, fəaliyyətimizi davam etdirərik. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində işğal edilmiş 
ərazilərdə dağıdılan, talan edilən mədəniyyət ocaqları, abidələr, tarixi-
memarlıq nümunəsi olan tikililər, Azərbaycan xalqının Qarabağda 
saxtalaşdırmaya və mənimsənilməyə məruz qalan zəngin mədəni irsi ilə bağlı 
həqiqətlərin beynəlxalq səviyyədə ictimailəşdirilməsi məqsədilə Mədəniyyət 
Nazirliyi tərəfindən “Qarabağ – mədəniyyətimizin beşiyi” adlı layihə həyata 
keçirilir. Bu  layihələrdən bir neçəsini təqdim edirik.
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