
17 yanvar 2020-ci il, cümə 7

Tovuz Suvarma Sistemləri İdarəsi

Tender iştirakçılarına təklif olu-
nur 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 il dekabrın 31-nə 
kimidir.

Tenderlə əlaqədar məlumat 
almaq üçün elektron qaydada 
əlaqələndirici şəxsə müraciət 
etmək lazımdır. Əlaqələndirici 
şəxs- Eldar Abbasov. 

Ünvan- Tovuz rayonu, Düz 
Cırdaxan kəndi.

E-mail: tovuzssi@mst.gov.az
Telefon- 055-761-11-31.
Tender 2 (iki) lot üzrə 

keçiriləcəkdir.
Lot -1 . Mexanizmlər üçün 

ehtiyat hissələrinin, mexaniki və 
elektrik avadanlıqlarının satın 
alınması.

Lot- 2 – Tikinti materiallarının 
satın alınması.

Maraqlananlar tenderin əsas 
şərtlər toplusunu (əsas şərtlər 
toplusu Azərbaycan dilində hazır-
lanmışdır) tenderdə iştirak üçün 
elektron müraciət etdikdən və aşa-
ğıda qeyd olunan hesaba hər lot 
üçün100 (bir yüz) manat məbləğdə 
vəsaiti ödədikdən sonra dövlət sa-
tınalmalarının vahid internet portalı 
vasitəsilə elektron qaydada ala 
bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç 
bir halda geri qaytarılmır.

Təşkilat-Tovuz Suvarma 
Sistemləri İdarəsi

Bank rekvizitləri-
• H/h- AZ45C-

TRE00000000000002353501
• VÖEN- 7300168331
• Bank- Dövlət Xəzinədarlığı 

Agentliyi
• VÖEN- 1401555071
• Kod- 210005
• M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
• S.W.İ.F.T: BİK CTREAZ 22
Malgöndərənlər (podratçılar) 

iddiaçı statusu 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) haq-
qında tələb olunan sənədlər. Bu 
sənədlərə aşağıdakılar daxildir:

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

-malgöndərənin (podratçı-
nın) 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 Respublika-
sında vergilərə və digər icbari 
ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması haqqında müvafiq vergi 
orqanlarından arayışlar;

-vergilər nazirliyi tərəfindən 
həmin iddiaçıların işçilərinin sayı, 
əmlakları, avadanlıqları və lazımi 
texniki imkanlarının olmasına aid 
rəsmi arayış;

-Sosial Müdafiə Fonduna bor-
cu olub-olmaması barədə arayış;

-iddiaçıların müvafiq mallar 
üzrə mənşə və uyğunluq sertifi-
katları.

Malgöndərənlər (podratçılar) 
1 və 4-cü bəndlərdə qeyd olunan 
sənədləri 6 fevral 2020-ci il saat 
15.00-a kimi tender komissiyası-
na dövlət satınalmalarının vahid 
internet portalı vasitəsilə elektron 
təqdim etməlidirlər.

Malgöndərənlər (podratçılar) 
öz tender təkliflərini 14 fevral 
2020-ci il saat 15.00-a qədər 
elektron portal vasitəsilə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən tarixdən gec təqdim 
olunan təkliflər dövlət satınal-
malarının vahid internet portalı 
vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.

Tender təklifləri zərfləri 17 
fevral 2020-ci il saat 15.00-da 
elektron portal vasitəsilə açıla-
caqdır.

Tender komissiyası

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil–Kommunal Təsərrüfatı 
İstehsalat Birliyinin  Yaşıllaşdırma İdarəsi 

yaşıllıqların salınması işlərinin 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 üstün-
lük veriləcəkdir: 

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

Müqavilənin  yerinə yetirilmə müddəti  2020-ci 
il  martın 30-na   kimidir.

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

Əlaqələndirici şəxs- Müşfiq Məmmədov.
Ünvan-Sumqayıt şəhəri, 41-ci məhəllə.
E-mail: İrada7676@mail.ru
Telefon -iş 018 644-73-71, mobil 055 934-39-

39.
Tender 1 (bir) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot- 1. Yaşıllıqların salınması  işlərinin satın  

alınması.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər toplusunu 

(əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində hazırlan-
mışdır) 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-

• ABB Sumqayıt filialı
• Kod- 805658
• VÖEN- 9900001881
• M/h- AZ03NABZ01350100000000002944
• H/h- AZ32İBAZ38060019449616318213 
• VÖEN- 2900390241
• SWIFT BIK. IBAZAZ 2X
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statu-

su 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 açıl-
dığı 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 olu-
nan 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 təqdim edilməlidir).

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

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

- Sosial Müdafiə Fonduna  borcu olub-olma-
ması barədə arayış;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları.

Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü 
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri  7 fevral 2020-ci 
il saat 15.00-a kimi tender komissiyasına dövlət 
satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə 
elektron təqdim etməlidirlər.

Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender 
təkliflərini 17 fevral  2020-ci il saat 15.00-a qədər 
elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.

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

Tender təklifləri zərfləri 18 fevral  2020-ci il  
saat 15.00-da elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası

Qarabağ Meşə Meliorasiya İdarəsi

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 il dekabrın 31-nə 
kimidir.

Tenderlə əlaqədar məlumat 
almaq üçün elektron qaydada 
əlaqələndirici şəxsə müraciət 
etmək lazımdır. Əlaqələndirici şəxs- 
Əhmədov Adil İbrahim oğlu (baş 
mühəndis).

Ünvan-Bərdə şəhəri,H.Əliyev 
prospekti 110.

E-mail: qarabag.mmi@mail.ru
Telefon- 020 20 8-54-09.
Tender 1 (bir) lot üzrə 

keçiriləcəkdir.
Lot- 1. Mexanizmlər, səyyar 

suvarma nasosları və nəqliyyat 
vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin 
satın alınması.

Maraqlananlar tenderin əsas 
şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplu-
su Azərbaycan dilində hazırlanmış-
dır) 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.

Təşkilat-Qarabağ Meşə Melio-
rasiya İdarəsi

Bank rekvizitləri-
 • H/h- AZ53C-

TRE00000000000002355103
• VÖEN- 4000189801
• Bank-“ Kapital bank” ASC-nin 

Bərdə filialı
• VÖEN- 990003611
• Kod- 200372
• M/h- AZ-

37NABZ01350100000000001944
• S.W.İ.F.- AİİBAZ2X
Malgöndərənlər (podratçılar) 

iddiaçı statusu 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, qeydiyyat-
dan 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 mü-
vafiq vergi orqanlarından arayışlar;

•vergilər nazirliyi tərəfindən 
həmin iddiaçıların işçilərinin sayı, 
əmlakları, avadanlıqları 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 6 fevral 2020-ci il saat 
15.00-a kimi tender komissiyasına 
dövlət satınalmalarının vahid inter-
net portalı vasitəsilə elektron təqdim 
etməlidirlər.

Malgöndərənlər (podratçılar) öz 
tender təkliflərini 14 fevral 2020-ci il 
saat 15.00-a qədər elektron portal 
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən tarixdən gec təqdim 
olunan təkliflər dövlət satınalmaları-
nın vahid internet portalı vasitəsilə 
qəbul olunmayacaqdır.

Tender təklifləri zərfləri 17 fevral 
2020-ci il saat 15.00-da elektron 
portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Turizm Agentliyinin Qoruqları 

İdarəetmə Mərkəzi 
2020-ci il üçün çap və dizayn işlərinin satın 

alınması məqsədilə kotirovka sorğusu keçirir 
1. Kotirovka sorğusunda çap və dizayn 

işlərinin təchizatını təmin edən rezident və ya 
qeyri-rezident hüquqi şəxslər iştirak edə bilərlər.

2. Kotirovka sorğusunun əsas şərtlər top-
lusunu əldə etmək üçün iddiaçılar Bakı, Niza-
mi küçəsi 96 E, Landmark I, 4-cü mərtəbəyə 
müraciət edə bilərlər (əlaqə telefonları- 505 87 
04 (əlavə 1323), (050) 265 81 29, faks: 492 05 
92).

3. Kotirovka təklifi tələb olunan formada 
hazırlanaraq üzərində hüquqi şəxsin adı və ün-
vanı göstərilməklə möhürlənmiş qapalı zərfdə 
4 fevral 2020-ci il saat 18.00-a qədər, Bakı, Ni-
zami küçəsi 96 E, Landmark I, 4-cü mərtəbədə 
Dövlət Turizm Agentliyinin Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinə təqdim olunmalıdır. Göstərilən vaxt-
dan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır. 

Zərflərin açılışı ilə bağlı tender komissiyası-
nın iclası 5 fevral 2020-ci il saat 15.00-da Bаkı 
şəhəri, Nizami küçəsi 96 E, Landmark I, 4-cü 
mərtəbədə Dövlət Turizm Agentliyinin Qoruqları 
İdarəetmə Mərkəzinin ofisində keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası 

“Su İdmanı Sarayı” MMC 
19 litrlik içməli su və onun dispenserinin  satın alın-

ması  üçün  kotirovka  sorğusu  həyata keçirir
Maraqlanan təşkilatlar +994555309998  nömrəli tele-

fonla  əlaqə saxlaya bilərlər.Əlaqələndirici şəxs-Bəhruz 
Zeynizadə.

Kotirova   sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər 
22 yanvar 2020-ci il saat 18.00-dək qəbul olunur.

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

Tender komissiyası

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Xeyrəddin müəllimlə bir neçə 
dəfə onun ata yurduna səfər etmi-
şik. Hər dəfə hələ Bakıdan çıxma-
mış eyni sözü təkrarlayıb:

–Gərək sənə  Heydər Əliyevin 
bizim kənddə,  pambıqçılar qarşısın-
da dayanıb  çıxış etdiyi yeri  mütləq 
göstərəm.

Elə dediyi kimi də  eləyir. Kəndin 
girəcəyinə  çatan kimi  maşını 
həmin səmtə  sürüb əliylə  işarə 
verir:

–Bax, orada dayanmışdı.
Sanki hər şey indi baş verir, 

hadisəni detallarıyla təsvir edir:
- Camaat diqqətlə qulaq asırdı.

Mən kənd uşaqlarıyla birlikdə bu biri 
tərəfdə dayanıb heyrətlə baxırdım...
Və əlavə eləyir:

–Azərbaycanın  hər qarışında, 
hər kənddə, qəsəbədə,  şəhərdə 
Heydər Əliyevin ayaq izləri var. 
Onun yaşadığı hər gün bir tarix, 
dediyi hər söz bir  hadisədir. O, 
böyük şəxsiyyətdir. Heydər Əliyevin 
dayandığı yer Xeyrəddin müəllim 
üçün yalnız onun çıxış etdiyi, 
insanlarla  görüşdüyü yer daha 
geniş və həm də  daha  çox rəmzi 
məna daşıyır. Heydər  Əliyevin 
dayandığı yer və görüşü canlı 
xatirədir, tarixə çevrilmiş zaman-
dır, tarixin möhtəşəm heykəlidir, 
ədalətin zəfər çaldığı, yaşadığı  
bir məkandır. Əlahəzrət tarix hər 
addımbaşı  bir həqiqəti təsbit edir: 
böyük şəxsiyyətləri, onların böyük 
əməllərini dəyərləndirmək üçün  
yaradıcı duyum, intellekt,  fəhm  
yetərli deyil. Hər şeydən öncə 
böyük hünər  gərəkdir. Müşahidələr 
deməyə əsas verir ki, qələm 
adamları çox vaxt yaddaşlara, 
ictimai düşüncəyə istedadları ilə 
yox, cəsarətli addımları, konkret və  
birmənalı mövqeləri  ilə daxil ola 
biliblər. .. Mən  Xeyrəddin müəllimin 
adını ilk dəfə 1990-cı ildə eşit-
dim.. Əli-ayağı qanlı, düşüncəsi, 
alnı, vicdanı  ləkəli Qorbaçov 
hakimiyyətinin antiəliyev kampa-
niyası başlamışdı. Hücumlar fərqli  
cinahlardan yönləndirilirdi.

İlk  növbədə ermənilər 
fəallaşmışdılar.

Hələ Heydər Əliyev SSRİ 
Nazirlər Soveti sədrinin birinci müa-
vini vəzifəsində işləyərkən Qarabağ 
təşkilatının liderlərindən olan İqor 
Muradyan təhdid dolu məktubunda 
yazırdı:

“Əliyev, mən sizi Naxçıvan-
da, DQVM – də, Azərbaycanda 
ermənilərə qarşı keçirdiyiniz  
siyasətə görə müqəssir hesab 
edirəm.

Babək Səhl Sumbatın qəsdinin  
qurbanı olub.

Aram Yevgenyan Fətəli Xan 
Xoyskini qətlə yetirib.

Nəriman Nərimanovun və 1937-
ci il qurbanlarının  faciəvi taleyinə 
sarkisyanların, mirzoyanların əliylə 

son qoyulub.
Növbəti hədəf  Heydər Əliyevdir.”
Dahi Azərbaycan oğlunun ali 

siyasi məqamından istefa verməsi  
ermənilərin əl- qolunu açmışdı. 
Erməni lobbisi, erməni millətçiləri 
Heydər Əliyevin vəzifədən  gedişini 
özlərinin milli bayramı kimi qarşıla-
yırdılar.

 Zori Balayan Ermənistan 
rəhbərliyinə müraciət edirdi: 

“Heydər Əliyev getdi, bəs indi nəyi 
gözləyirsiniz?”...

Təəssüf ki, Heydər Əliyevə 
qarşı mübarizədə ermənilər tək 
deyildi. Antiəliyev kampaniyasına 
bəzi  satqın azərbaycanlılar da   öz 
töhfələrini  vermək üçün dəridən-
qabıqdan çıxırdılar.

Partnomenklatura hər addımda  
öz  xəyanətkar xislətini büruzə verir-
di. Antiəliyev kampaniyasının  digər 
iştirakçıları vaxtilə  Heydər Əliyevin 
sayəsində  yüksəlmiş, dövlət təltifləri 
ilə mükafatlandırılmış, ad-san qa-
zanmış  bir qrup “ziyalı”  idi.

Onların bəziləri  susur,  gözlərini 
döyərək ayaqlarını  yerə döyən 
partnomenklara nümayəndələrini  
həvəsləndirir, bəziləri isə böh-
tan, iftira dolu məqalə yazaraq öz 
xidmətlərini bazara çıxarmışdılar.

Heydər Əliyev özü o dövrü belə 
dəyərləndirirdi:

“1987-ci ilin sonundan, demək 
olar ki, 1988-ci ildən mənə qarşı 
ədalətsizlik, böhtançılıq kampaniya-
sı başlanan zamandan , şübhəsiz 
mən mənəvi əzab çəkirdim.

Ona görə ki, cox təəssüf 
olsun,  çoxları mənimlə bərabər 
işləmiş, mənimlə əməkdaşlıq etmiş, 
mənim rəhbərliyim altında işləmiş, 
vəzifədən-vəzifəyə keçmiş adamlar 
ya məni unutdular, ya da bəziləri o 
böhtançıların tərəfinə keçdilər. Belə 
bir şəraitdə mənim yanıma gələn 
adamların çoxunu mən keçmiş za-
manlarda tanımırdım. Onları qəbul 

edirdim, tam səmimiyyətlə  deyim 
ki, bundan məmnun olurdum. Çünki 
təsəvvür edin, mənəvi cəhətdən 
çox ağır vəziyyətdə yaşayan insan 
-  cəmiyyətdən təcrid edilmiş, 
bəzi adamların nankorluğunu, 
xəyanətkarlığını görmüş insan 
bir də görür ki, qapı açılır, heç 
gözlənilmədən, heç tanımadığın  
bir adam gəlib özünü təqdim edir 
və öz münasibətini bildirir.”..

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin  müsahibələrindən  ki-
çik bir parçanı əlavə etsək, 
antiəliyev kampaniyasının miqyası   

dəqiqləşər: “Atamın istefasın-
dan   sonra bizə təzyiqlər baş-
ladı. Biz iş yerlərimizi itirdik”...

Xeyrəddin Qoca  Heydər 
Əliyevin ifadəsi ilə  desək, 
onun tanımadığı adamlar-
dan biri  idi. (Hətta o illərdə  
Ədliyyə Nazirliyindəki işini 
itirmişdi. Mənzil növbəsi baş-
qasına verildiyindən  Mərkəzi 
Komitəyə göndərdiyi teleqram 
nazirin xoşuna gəlmədiyi 
üçün) 

 Heydər Əliyevin tanıma-
dığı adamlar isə antiəliyev 
kampaniyasına qarşı öz etiraz 

səsini ucaldırdı.  O dövrü xatırla-
yanlar unutmayıb ki, 90-cı illərdə 
onun yaratdığı və  baş redaktoru 
olduğu  “Dan ulduzu” qəzeti əldən-
ələ gəzirdi.

Xeyrəddin müəllimin yazılarını 
oxuyanlar  təəccüblə  bir-birilərindən 
soruşurdular:

“Bu qurd ürəyi yeyən adam 
kimdir ?”

Sadə bir jurnalist. 1950 -ci 
ildə Ağdaş rayonunun Qulbəndə 
kəndində anadan olmuşdu. Oxu-
maq,  çalışmaq, valideyinlərinə,  
qardaş-bacılarına arxa, kömək  
olmaq istəyi  onu 17 yaşından   
Bakıya gətirmişdi. Tələbəlik illəri, 
yataqxana həyatı, maddi çətinliklər, 
tez-tez dəyişən kirayə ünvanları kimi 
məhrumiyyətlər və s. xatirələrdə 
dərin iz buraxıb.

Mənzili, bağı, maşını, bir sözlə, 
heç bir ciddi maliyyə, sosial da-
yağı olmayan  jurnalistin Mərkəzi 
hakimiyyətin xeyir-duasıyla  yerli 
kommunist rəhbərliyinin həyata ke-
çirdiyi  antiəliyev təbliğatına   qarşı 
müharibə elan etməsi əməlli-başlı 
rezonans doğurmuşdu...

Onu  danışmağa vadar, yazma-
ğa məcbur edən nə idi? Əslində, o 
zaman çoxlarını düşündürən  bu su-
alın sadə bir  cavabı vardı: Heydər  
Əliyevə qarşı yönələn ədalətsizlik.

1990-cı il iyulun 20-də bü-
tün əngəlləri, maneələri  aşaraq  
Moskvadan Bakıya qayıdan  dahi 
öndərimiz şəxsən tanımadığı bir 
jurnalistin onun uğrunda apardığı 

təmənnasız savaşa işarə edərək 
aeroporta, onu qarşılamağa gəlmiş  
Xeyrəddin Qocaya demişdi:   
–Xeyrəddin, sən özünü əjdahaların, 
ilanların içinə atmısan!...”

Təbii ki, “əjdahalar, ilanlar”  
Xeyrəddin Qocanın yazılarını ca-
vabsız qoymurdular.

Məqam  düşən kimi  ipə-sapa 
yatmayan müəllif öz cəsarətinin 
“layiqli ” qarşılığını  alırdı. Heydər 
Əliyevi müdafiə etdiyi üçün “Dan 
ulduzu” qəzetindən kənarlaşdırıldı. 
Cəmi 11 gün idi ki, işlədiyi “Sərhəd” 
qəzetindən    yasaq olunmuş möv-

zudan – Heydər Əliyevdən yazdığı-
na görə uzaqlaşdırıldı.

Sonra işlədiyi “Mədəniyyət” 
qəzetindən  də getməli oldu. Onu 
“Mozalan”  qəzetindən də çıxardı-
lar. Əhvalat belə olmuşdu: Ağdaş-
dan, anasının yas mərasimindən 
qayıdan Xeyrəddin Qoca qəzetdə 
Heydər Əliyev haqqında iftira dolu 
bir məqalənin dərc edildiyini görüb 
“Səs” qəzetində  iftiranın müəllifinə 
sərt şəkildə  cavab vermişdi.

Xeyrəddin Qocanın ardıcıl olaraq   
cəzalandırılması  Heydər Əliyevin  
Kommunist Partiyasının sıralarını 
tərk edərkən qeydiyyatda olduğu 
SSRİ Nazirlər Sovetinin partiya 
təşkilatına məktub-bəyanatında öz 
əksini tapmışdı: “...Azərbaycanda 
mənim çıxışlarımı dərc edən qəzet 
redaktorları, jurnalistlər işdən çıxa-
rılır,  təqiblərə məruz qalırlar...”  

Ümumiyyətlə , o dövrün  ictimai-
siyasi xarakterini , Xeyrəddin Qo-
canın  yazılarına istinad etmədən 
tədqiq etmək mümkün deyil...

“Vətən səsi” qəzetində dərc 
etdirdiyi “Niyə susurlar ?” sərlövhəli 
məqalədə  oxuyuruq: “840 nömrəli 
Nehrəm seçki dairəsindən Heydər 
Əliyev Azərbaycan xalq deputatlı-
ğına  namizəd  irəli sürülmüşdür. 
Neçə gündür respublika mətbuatını 
ələk-vələk edirəm, radio, televiziya 
verilişlərini izləyirəm, bu barədə 
heç bir məlumata rast gəlmirəm.

Görəsən, respublika  mətbuatı, 
radio–televiziya  hələ nə qədər 
susacaq? Ümumiyyətlə, bilmək 
istəyirəm , bu nə deməkdir? 
Axı, heç bir mədəni xalqda 
özününkünə belə laqeyd münasibət 
bəsləməzlər!”.

Xeyrəddin Qocanın fəaliyyəti 
nəticəsiz qalmadı. Nəhayət ki, 
onun yazıları laqeydliyin tilsimini 
qıra bildi. İctimai fikrin Heydər 
Əliyevin müdafiəsi istiqamətinə  
yönəlməsində , xalqın öz xilaska-
rı  ətrafında  təşkilatlanmasında  
Xeyrəddin  müəllimin danılmaz 
xidməti vardır.

Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
böyük qayıdışı  1980-ci illərin sonu, 
90-cı illərin əvvəli  mətbuatda, 

küçədə, çayxanada, hər yerdə,   
imkan düşən hər adi fürsətdə, lazım 
gəlirsə, mübahisə  edən, israrla “o 
kişi mütləq qayıdacaq və qayıtma-
lıdır” deyən   Xeyrəddin Qocanın 
məntiqinə, uzaqgörənliyinə  verilən 
tarixi və siyasi bir bəraətdir.

Mən Xeyrəddin müəllimi həmişə  
prinsipial, ədalətsizliyə qarşı barış-
maz  və   həmişə  haqlı  gördüm.

Hələ BDU-nun tələbəsi 
ikən, məni əməkdaşlığa cəlb 
edib, işə  götürdüyü “Yeni 
Azərbaycan” qəzetinə  ağalıq 
etmək istəyən, hikkəsi, ədası 
yerə-göyə yerləşməyən bir partiya 
funksionerinə verdiyi  sərrast cavabı  
xatırlamağım yerinə düşər: “Tez-tez  
zəng edib əməkdaşları  narahat 
edirsən, işimizə mane olma”.

Xeyrəddin müəllimin o 
xəbərdarlığından  sonra  heç kimin 
bizi narahat etməyə cəsarəti çat-
madı.

Xeyrəddin Qoca öz sabit 
qədəmləriylə yoluna davam edir.

O, Yeni Azərbaycan Partiyası 
yaranandan bu günə kimi partiya-
nın ali qurumunun –Siyasi Şuranın 
üzvüdür.

 Xeyrəddin Qoca respublika 
mətbuatında silsilə yazılar yazmaq-
da davam edir.

Təsadüfi deyil ki, Yeni 
Azərbaycan Partiyası təsis 
ediləndən sonra Heydər Əliyev 
partiyanın mətbu orqanı olan “Yeni 
Azərbaycan” qəzetinin baş re-
daktorluğunu Xeyrəddin Qocaya 
tapşırmışdı. Heydər Əliyev xalqın 
təkidli tələbi və istəyi ilə yenidən 
hakimiyyətə qayıdandan sonra  
Xeyrəddin Qoca 1995-ci ildə 1-ci 
çağırış Milli Məclisin deputatı seçildi.

O, 1997-ci ildə Türkiyə 
Cümhuriyyətinin İstanbul şəhərində 
Azərbaycan Respublikasının baş 
konsulu təyin edildi. Birinci dərəcəli 
fövqəladə və səlahiyyətli elçi 
rütbəsində Xeyrəddin Qoca bir  dip-
lomat kimi  iki qardaş ölkə arasında 
əlaqələrin inkişafına öz töhfəsini 
verdi.

Xeyrəddin müəllim öz dəst-
xətti olan yazıçıdır. Hekayələrin, 
dram əsərlərinin müəllifidir. 6 pyesi 
tamaşaya qoyulub. Onlarla bədii, 
publisistik kitabı nəşr edilib.

Xeyrəddin Qoca ictimaiyyət 
tərəfindən qəbul edilən və sevilən 
bir şəxsiyyətdir, diplomatdır, böyük 
ziyalıdır, həyatın bütün sınaqların-
dan  alnıaçıq çıxa bilmiş mətin silah-
daşdır. O, fəaliyyət göstərdiyi bütün 
sahələrdə fədakarlıq nümunəsi 
sərgiləyib. Fədakarlıq onun alın 
yazısı, ədəbi-ictimai missiyasıdır.

70 yaş müdrikliyin, həyat eşqinin 
çiçəkləndiyi bir vaxtdır.

Yanvarın 29-da Xeyrəddin  
müəllimin  həyatında yeni və 
məhsuldar bir mərhələ başlayır...

Alqış MUSAYEV,  
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Xeyrəddin Qoca – 70

Yazıçı, publisist, diplomat
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