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“Vətən uğrunda döyüşlər dünyanın gözü 
önündə bizi qəhrəman bir millətə çevirdi”

Hər dəfə Çanaqqalada olanda 
keçilməz-basılmaz şəhərin sahilboyu 
parkını, küçələrini gecə də, gündüz də 
neçə dəfə eninə-uzununa addımlasaq 
da, nədənsə, ondan müsahibə almaq 
fikrimdən belə keçməyib. Ola bilsin, 
onun poeziyasında ədəbi-bədii me-
yarların ciddiliyi baxımından çətinlik 
çəkmişəm. Amma bu bənzərsiz şairin özü 
və taleyi haqqında danışdıqları maraqlı 
müsahibələrə qapılar açsa da, bu mövzu-
da nəsə yazmaq mənə qismət olmayıb. 
Nə edək, bu da bir peşə günahı kimi 
yazılsın ayağıma... 

Amma bu dəfə mənə onunla doğma 
Bakımızda görüşmək, hətta müsahbə 
almaq da nəsib oldu. Yəqin, bir çox 
tanıyanlar bu qısa təqdimatda söhbətin 
kimdən getdiyini dərhal duydular: Bəli, 
axır ki, müsahibimiz qardaş Türkiyədə 
də çox tanınan və sevilən yurdsevər, 
türksevər Azərbaycan şairi Məmməd 
İsmayıldır.

– Xoş gəlmisiniz doğma Vətənə, 
belə deyə bilərikmi?...

– Əlbəttə, deyə bilərsininz – Vətənin 
də, sizin də ən xoş gününüzə gəlmişəm!

– Sizinlə bir ədəbiyyat söhbəti 
aparmaq yox, sadəcə, əhvallaşmaq 
istədik.

– Yaxşı da eləyirsiniz. Axı, çox zaman 
ədəbiyyat da əhvaldan, ovqatdan yaranır.

– Bu yaxınlarda Türkiyədə 
keçirilən bir beynəlxalq konfrans-
da məruzəçilərdən biri istiqlal şairi 
Məmməd Arazdan danışdı və istər- 
istəməz bütün tədbir iştirakçılarının 
yadına tale yolu və məramı ilə Türkiyə 
ilə sıx bağlı olan Məmməd Aslanı və 
Məmməd İsmayılı saldı. Dünyanın “biri 
vardı, biri yox” nağılı bu dəfə “ikisi yox-
du, biri var” cümləsi ilə başladı. İndi üç 
Məmmədi bir müqəddəs adda yaşadan 
Məmməd İsmayıl nə düşünür? 

– Bir millətin ki, peyğəmbərinin adı 
Məhəmməd olsun, o millətin ad qoydu-
sunda bu adın xüsusi mövqe qazanması 
da təbiidir. İsa, Musa peyğəmbər adları 
da bu mənada bizdə geniş yayılıb. Qaldı 
üç Məmmədə... Allah rəhmət eləsin 
böyük filoloq akademikimiz Tofiq 
Hacıyevə, onun ötən əsrin 80-ci illərində 
“Ulduz” jurnalında çap olunmuş və 
üçümüzün yaradıcılığımıza həsr edilmiş 
“Üç Məmməddən biri Araz, biri İsmayıl, 
biri Aslan” məqaləsi o zaman geniş əks-
səda doğurmuşdu. Deyim ki, məqalənin 
çox ustaca seçilmiş başlığı uzun illər 
gündəmdən düşmədi, hətta deyərdim ki, 
görünməz bir güclə bizim bir-birimizə 
yaxınlaşmağımıza da səbəb oldu. 

Bəzən eyni adlı adamlar arasında 
qəribə bir qısqanclıq hissi də olur. Amma 
iş elə gətirmişdi ki, bizim aramıza əsla 

belə məhdud düşüncələr girmədi, heç girə 
də bilməzdi. Bu yaxınlıqda Məmməd As-
lanla məndən yaşça böyük olan Məmməd 
Arazın xüsusi yeri vardı. Allah hər ikisinə 
rəhmət eləsin, adaşlarım haqqında keçmiş 
zaman şəkilçisi ilə danışmaq mənim üçün 
çox ağırdır.

– Hərdən doğulduğum kəndi 
xatırlayanda Bakı da mənə qürbət 
kimi görünür. İllərdən bəri yaşadığınız 
Türkiyəyə qürbət demək olarmı?

– Bu sualınıza misralarımla cavab 
verim: 

Bircə Ana – Vətənmiş, 
Yerdə qalanı qürbət. 

Yaxud:
Anadan Vətənə uzanmır, bəlkə,
Qürbətə uzanır alın yazımız.

Böyük anlamda, dünya özü ötüb keç-
diyimiz bir yerdir. Amma qürbətlərin də 
müxtəlif sifətləri var, nə də olsa, Türkiyə 
qardaş qürbətdir... Doğma qürbətdə 
yaşamaq, əlbəttə, yad qürbətdə yaşmaq-
dan daha dözüləndir. Bir şeirdə deyildiyi 
kimi:

İnanma desələr torpaq torpaqdı,
Vətən torpağının ətri başqadır.
– Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, 

Əhməd bəy Ağaoğlu, Əli bəy 
Hüseynzadə və nəhayət, Almas İldırım 
kimi neçə-neçə yurd həsrətlisi olan 
tanınmışlarımıza sahib çıxan mötəbər 
qardaş ölkə olan Türkiyə. Sizin tale-
yinizi onların qismətinə bənzətmək 
istəməzdim – hər şeyin hökmünü 
verən zaman da indi başqadır. Amma 
istər-istəməz onların yanğılı “oyy 
Azərbaycan” sədalarını da unutmaq 
olmur. Nə düşünürsüz?

– O böyük insanların çəkdiyi qürbət 
çilələri ilə mənim həsrət duyğularımı 
müqayisə etmək doğru olmazdı. Mən bu 
mənada o dahi insanlarla taleyim arasın-
da paralellərin aparılmasını istəməzdim... 
Onlar çox böyük və fərqli insanlar idilər. 
Bir də Türkiyə, xüsusi ilə də Çanaqqala 
mənə taleyin seçimidir. Qısaca onu deyim 
ki, hələ Türkiyəyə getməzdən 5–6 il 
əvvəl belə bir şeirim vardı:

İki sahil yaxasıyam,
Həsrət-həsrət baxasıyam.
Mən Dardanel boğazıyam 
Hamı məndən keçib gedər.
Beləcə sonralar Türkiyənin başqa 

bir yerində deyil, şeirimdə adı keçən 
Dardanel boğazının sahilində yerləşən 
Çanaqqala şəhərində yaşayası və işləyəsi 
oldum. Bunu ona görə vurğulayıram ki, 
Çanaqqala mənim taleyimin şəhəridir. 
Vətən və qürbət! Amma nə də olsa, 
qürbət qürbətdir:

Fikrimin ucunda o ev, o daxma,
Sonu görünməyən bir sitəm ilə.
Hər gün boğazıma tıxanan loxma...
...Və hər gün boğazdan keçən 

gəmilər.
– Bildiyim qədər ilham pərisi ilə 

Türkiyədə bir az da doğmalaşdınız – 
bir deyimdə bildirildiyi kimi – böyük 
şairlər böyük həsrətlərlə baş-başa 
olanda...

– Müqayisə yerinə düşməsə də, deyim 
ki, dünyanın bir çox məşhur yazıçıları 
(V.Qoqol, V. Hüqo, Stendal, M. Qorki və 
digərləri) ən məşhur əsərlərini qürbətdə 
yazıblar. Görünür, qürbət yazıçının, şairin 
hardasa ilhamla görüş yerinə çevrilir.

– Son illərdə xarici nəşrlər, saytlar 
dünyaya səs salan Azərbaycan şairi 
kimi sizdən çox danışdı. Amma hərdən 
mənə elə gəlir ki, Bakı Məmməd İsma-
yılı kifayət qədər yada salmır.

– “Dayanıb Xəzərlə dodaq-dodağa, 
Bakı da ağzına su alıb susur” – misraları-
nın müəllifi olsam da, mən sənin dediyin 
kimi düşünmürəm. Bakını etibarsızlıqda 
suçlamaq da istəməzdim. Bakıya az-az 
gəlsəm də rastlaşdıqlarım, haqqımda 
eşitdiklərim məni məmnun edir. Bir də ki, 
Vətəni nə əvəz edə bilər ki:

Göyləri uludur, Günəşi uca,
Yerləri gözünü, könlünü açar.
Ağacı böyüyüb kökündən qaçar, –
Ha qaçar kökündən ayrıla bilməz.
Dost-düşmən seçilər, Vətən seçilməz.
Dağ-qaya kiçilər, Vətən kiçilməz. 
Keçilməz qaladır, Vətən keçilməz.

– Onda icazə verin sualıma bir 
az düzəliş edim. Əsərləri 50-dən çox 
dilə tərcümə edilən, Türkiyədə adına 
"Məmməd İsmayıl ədəbi mükafa-
tı" təsis edilən, Rumuniyada Nobel 
mükafatına təqdim edilən Məmməd 
İsmayılı özümüz niyə qədərincə 
dəyərləndirmirik?

– Düzü, bu barədə düşünməmişəm 
desəm, doğru olmaz. Hətta bu sualın 
özüm üçün doğru-dürüst hesab etdiyim 
cavablarını da bilirəm. Amma bu barədə 
danışmaq istəməzdim. Sadəcə, gəlin bu 
sualı cavabsız buraxaq.

– Böyük Qələbəmiz, nəhayət, 30 il 
sonra Şuşada qalanan Novruz tonqa-
lı... Bu xəbərləri necə qarşıladınız?

– Bir çoxlarımız kimi, Şuşanın 
işğaldan azad olunmasını, sözün tam 
anlamıyla, sevinc göz yaşlarıyla qar-
şıladım. Bir türk hədisində deyilənləri 
xatırlamaq yerinə düşür: “İstanbul mütləq 
fəth ediləcəkdi. Onu fəth edən sərkərdə 
nə gözəl sərkərdədir, onu fəth edən ordu 
nə gözəl ordudur.” 

İstanbulu Şuşa ilə əvəz edib, gur səslə 
deyə bilərik ki, Şuşanı işğaldan qurtaran 

sərkərdə ən igid sərkərdə, onu azad edən 
ordu ən basılmaz ordudur. Onlar bizə bu 
tarixi qələbəni yaşatdıqlarına görə hər cür 
təqdirə layiqdirlər. Azərbaycan Ordusu 
ruh bədənə qayıdan kimi, bizi ürəyimizə– 
Şuşamıza qaytardı!!! İşğaldan əvvəl də, 
sonra da Şuşa ilə bağlı bir çox şeirim var:

Yurdun sinəsində Şuşa ürəkmiş
Yaşaya bilərmi ürəksiz ölkə?!
Şuşa artıq Vətənin yaralı vücudunda 

döyünməkdədir. Bizə bu günləri bəxş 
edən ilahi qüdrətə şükürlər olsun! Bir 
vaxtlar: “Hələ millət olmanın ana bətni 
çatışmır” – yazmışdım. İndi o sözlərimi 
geri götürürəm. Vətən torpağı uğrunda 
döyüşlər cəmi 44 gün ərzində, dünyanın 
gözü önündə bizi qəhrəman bir millətə 
çevirdi – həm də böyük bir millətə!

– Bakıdan söhbət düşüncə, Ça-
naqqala Universitetində uzun illər bir 
yerdə çalışdığınız, indi İzmirdə Egey 
Universitetinin professoru olan Aydın 
İbrahimovun söylədiklərini xatırladım. 
O, deyirdi ki, Məmməd müəllim böyük 
qələbədən sonra Bakı üçün cox darıx-
mışdı və deyirdi ki, Türkiyədə təriflər, 
xoş sözlər eşitmək azdır, gedim Bakıda 
yeni qaynar bir həyata qatılım…

– Aydın müəllim adındakı mənanı ya-
şadan fərqli düşüncə sahibidir. İyrimi beş 
illik qürbət həyatının mənə verdiyi çox az 
sayda dostlardan biri, bəlkə də, birincisi 
odur. Sizə mənimlə bağlı dediklərinə 
gəldikdə isə bu fikirlərə canımızın sıxıl-
dığı, Vətən üçün burnumuzun ucunun 
göynədiyi vaxtlarda yazmış olduğum 
və Aydın müəllimə oxuduğum qısa bir 
şeirim də səbəb ola bilərdi:

Burası qürbət diyarı,
Hər şey ölçülü-biçili.
Burda nə şərab içilir,
Nə bir qənirsiz gözəlin
Yolunda candan keçilir.
Sabah yolum Vətən sarı
Yağmuru, çamuru, qarı,
Yeli olmağa gedirəm.
Adam olmaqdan usandım,
“Dəli” olmağa gedirəm.

Günümüzə gəldikdə isə... Tari-
xi süsləməyə dəyməz, tarix bizsiz də 
süslənməyi bacarır. Qələbədən sonra 
Azərbaycan böyük bir enerji ilə yüklənib. 
Bu Vətənin sıradan bir fərdi kimi dünya-
nın harasında yaşamasından asılı olma-
yaraq, adam istəyir ki, bu böyük enerjiyə 
qoşulub nəsibini alıb-dolsun. Bir var bu 
enerjini uzaqdan-uzağa hiss edəsən, bir 
də var çəkim mərkəzinin cazibəsində ola-
san, bunlar başqa-başqa ruhi hallardır... 
Bakıya can atmamın əsas səbəbi, sözsüz 
ki, bu amillər olmuşdur. 

– Xaricdə soydaşlarımıza ünvanla-
dığım bir sual da var: Bakı uzaqlardan 
necə görünür? Bir az da dəqiqləşdirim, 
ədəbiyyatımız uzaqlardan nə cür 
görünür?

– Hər halda yaxından 
göründüyündən daha fərqli, keçmişi ilə 
müqayisəyəgəlməz şəkildə görünür. Bir 
kəlamda deyildiyi kimi: ədəbiyyatını 
göstər, sənin kim olduğunu deyim. Ba-
kının aydın görünən inkişafı ilə hələ ki, 
ədəbiyyatımız ayaqlaşa bilmir, – desəm 
daha doğru olur.

Söhbətləşdi:  
Namiq QƏDİMOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Azərbaycandan uzaqlarda, dünyanın o başı olmasa da, dünya tarixinin 
başladığı bir məkanda onunla dəfələrlə görüşmüşəm. 25 ildən yuxarıdır 
ki, professoru olduğu Çanaqqala 18 Mart Universitetindəki iş otağının 
pəncərəsindən gəmilərin çox ehtiyatla keçdiyi Dardanel boğazını da 
dəfələrlə birlikdə seyr etmişik... 

Qarşı sahillər 253 min türk əsgərinin şəhid olduğu və Çanaqqalanı 
keçilməz edən Geliboludur. Bir az uzaqlarda bizə antik yunan tarixindən 
bəlli olan bomboz adalar sıralanıb. Aristotelin müəllimlik etdiyi məktəbin 
qədim Asos şəhərinin qalıqları, ondan bir xeyli irəlidə isə Homer 
Troyasının izləri görünür...

Qarabağın bərpası layihələri 
regional və transmilli önəm daşıyır

Bu açıqlamasının davamında Milli 
Məclisin deputatı Naqif Həmzəyev Qarabağın 
işğaldan azad edilməsinin Azərbaycanın, 
eləcə də regionun nəqliyyat şəbəkəsində 30 
ildən bəri iflic olmuş çox önəmli Zəngəzur 
dəhlizinin bərpa edilməsinin trasmilli 
nəqliyyat daşımalarında da önəmli hadisəyə 
çevriləcəyini söylədi:

– Çağdaş dünyada su, yol, işıq, çörək 
sivil həyatı mümkün edən zəruri yaşam 
komponentləri deməkdir. Dədə-baba torpaqları-
na qayıdışı həsrətlə gözləyən həmvətənlərimiz 
bilirlər ki, bütün bu komponentlərsiz, torpaqları 
minalardan təmizləmədən Qarabağda sivil və 
təhlükəsiz yaşayışı bərpa etmək qeyri-müm-
kündür. Bu gün elə bir azərbaycanlı yoxdur ki, 
işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın erməni 
vandalları tərəfindən hansı vəziyyətə salın-
dığını, necə viran olunduğunu görməsin. Bu 
mənzərələri ürək ağrısız izləmək mümkün 
deyil. Lakin Qarabağ nə qədər viran edilsə də, 
təbii gözəlliyi və ekoloji saflığı ilə əvvəlkindən 
də cəlbedicidir. Azad edilmiş bölgələrə böyük 
Qayıdışa start vermiş yerli və regional layihələr 
bu torpaqların təbii gözəlliyini tamamlamaqla, 
buradakı həyatı ölkəmizin və dünyanın gur 
inkişafına qoşacaq.

Artıq 5 aydır ki, bu gözəl diyarımız işğal-
dan, düşmən tapdağından artıq azad edilib 
və insanlarımızın həsrətinə son qoyulması, 
onların Qarabağa dönüşünü təmin etmək 
üçün Prezident İlham Əliyev davamlı olaraq 
siyasi iradəsini və qətiyyətini qalib xalqın qalib 
Prezidenti kimi ortaya qoyub, Böyük Qayıdış 
layihəsinə start verib. İşğaldan azad edilmiş 
torpaqlarımıza Böyük Qayıdışı təmin etməyə 
yönələn, Prezident İlham Əliyevin Qarabağda 
imza atdığı təməlqoyma tədbirləri bu torpağın 
əsl sahiblərinin azərbaycanlılar olduğunu dönə-
dönə dünyaya nümayiş etdirir.

Deputat daha sonra bildirdi ki, bu gün 
Azərbaycan dəmir yolu sahəsində logistik 
mərkəzə, tranzit ölkəyə çevrilib, nəqliyyat 
sahəsində dünyada lider dövlətlər sırasında 
yer alıb:

– Azərbaycan rəhbərinin təşəbbüsləri, 
əzmkarlığı sayəsində Bakı –Tbilisi–Qars və 
digər beynəlxalq, regional nəqliyyat dəhlizləri, 
transmilli layihələr ardıcıl olaraq reallığa çevrilir. 
Şərq–Qərb və Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizləri 
layihələrinin həyata keçirilməsində əsas rol oy-
nayan Azərbaycan Davos Ümumdünya İqtisadi 
Forumunun hesabatlarında dəmir yollarının 
səmərəliyinə görə 11-ci pilləyə ucalıb. 

Avrasiyanın yeni nəqliyyat xəritəsini for-
malaşdıran Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu digər 
layihələrlə birlikdə Avropa ilə Asiya arasında ən 
qısa bağlantı qurur, yüklərin qısa müddətdə, 
tam təhlükəsiz şəkildə təyinat yerlərinə çat-
dırılmasını təmin edir. Ölkəmizin dəmir yolu 
infrastrukturundan bir çox ölkələrin istifadə 
etməsi, Azərbaycan ərazisindən keçən yolla-
rın çoxşaxəli olması respublikamızın tranzit 
daşımaları baxımından imkanlarını artırır. Bunu 
pandemiya dövründə bütün dünyada iqtisa-
diyyatın tənəzzülə uğramasına baxmayaraq, 
respublikamızdan keçən Şimal–Cənub nəqliyyat 
dəhlizi ilə daşınan yüklərin həcminin, təxminən, 
20 faiz artması da təsdiqləyir. 

Qarabağda tarixi qələbəmizdən son-

ra isə ölkəmizin dəmir yolu qovşağının 
genişləndirilməsi və dəyişməsi istiqamətində 
əsaslı layihələr icra olunur. Erməni işğalından 
azad olunmuş torpaqlarda nəqliyyat infrastruk-
turunun inkişafı sahəsində mühüm addımlar 
atılır. Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan 
Muxtar Respublikası arasında birbaşa dəmir 
yolu əlaqəsinin yaranmasına böyük töhfə olan 
Horadiz–Ağbənd dəmir yolu xəttinin ölkə Prezi-
denti tərəfindən təməlinin qoyulmasının ölkəmiz 
üçün həm böyük strateji, həm də ciddi iqtisadi 
əhəmiyyəti var. 

Uzun fasilədən sonra Azərbaycan və onun 
ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respub-
likası dəmir yolu ilə soydaşlarımızın geiş-gəlişini, 
yüklərin daşınması təmin edəcək. Beləliklə, 
bizim həm strateji, həm iqtisadi, həm də siyasi 
məqsədlərimiz həyata keçiriləcək. Bu nəqliyyat 
infrastrukturu Bakı–TbilisiQars dəmir yolundan 
sonra Azərbaycanın məhz Naxçıvan üzərindən 
qardaş Türkiyə ilə bağlantısını təmin edəcək. 

Ümumi uzunluğu 100 kilometr olan bu dəmir 
yolu xəttinin, eyni zamanda, böyük strateji, 
iqtisadi və siyasi əhəmiyyətə malik olması 
ölkəmizə yeni dividentlər gətirəcək. Ölkəmizdə 
dəmir yolu nəqliyyatının beynəlxalq standart-
lara uyğun qeyri-neft sektorunun mühüm bir 
qolu kimi inkişafı, bu sahədə islahatlar və 
yenidənqurma işlərinin uğurla həyata keçirilməsi 
həm də əlavə valyuta resurslarının Azərbaycan 
iqtisadiyyatına yönəldilməsi deməkdir.

Prezident İlham Əliyevin Qarabağa səfəri 
çərçivəsində həmin yolun bərpa edilməsi 
layihəsinin təməlini qoyarkən yeni infrast-
rukturun strateji və siyasi mahiyyətinə 
də aydınlıq gətirdiyini vurğulayan Naqif 
Həmzəyev açıqlamasını dövlət başçısının 
söyləmiş olduğu həmin fikirlə tamamladı:

“Biz təklif etmişdik ki, bölgəmizin 
uzunmüddətli inkişafı, sabitliyin təmin edilməsi 
və müharibə risklərinin sıfıra endirilməsi üçün 
bölgədə nəqliyyat layihələrinin xüsusi rolu vardır 
və burada iştirak edən bütün ölkələr ancaq 
xeyir götürəcək, fayda götürəcək. Azərbaycan 
Naxçıvanla, Türkiyə ilə birləşir... Bu, ölkəmiz 
üçün lazımdır. Çünki bu, ölkəmizin geosiyasi 
əhəmiyyətini artırır, iqtisadi gücünü artırır. Çünki 
biz etibarlı tranzit ölkəsi kimi, bundan böyük 
maliyyə gəliri əldə edəcəyik, eyni zamanda, 
bölgədə sabitliyin və sülhün təmin edilməsi 
üçün də bunun çox böyük əhəmiyyəti var”.

Hazırladı: R.TAHİR,  
“Xalq qəzeti”

“Ölkə iqtisadiyyatının infrastruktur sahələrindən olan nəqliyyat cəmiyyətin 
sosial, iqtisadi, xarici siyasət və digər dövlət prioritetlərinə nail olmaq 
üçün mühüm rol oynayır. Son illərdə Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi 
əsasında ölkə ərazisində müasir nəqliyyat-logistika infrastrukturunun yara-
dılmasına, xüsusən də respublikanın dəmir yolu sektoruna böyük həcmlərdə 
investisiyaların yönəldilməsi heç də təsadüfi deyil”.

Prezident İlham Əliyevin start verdiyi və son illərdə 
daha geniş miqyas alan mütərəqqi islahatları 
nəticəsində idarəçilik aparatında fəaliyyət 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi, xidmətdən yararlanmanın 
asanlaşdırılması və vətəndaş məmnunluğunun artırılması 
məqsədilə mühüm tədbirlər həyata keçirilir.

Dövlət başçısının yerli icra 
hakimiyyətləri orqanları qarşısında 
qoyduğu tələblər – vətəndaşların 
müraciətlərinə operativ baxılması, 
onların qəbulu və dinlənilməsi prosesi-
nin təkmilləşdirilməsi, hər bir müraciətə 
həssas münasibət göstərilməsi, 
müraciətlərin mahiyyəti üzrə qərarların 
qəbulu, eləcə də işgüzar mühitin 
yaradılması, hesabatlılıq, şəffaflıq kimi 
prinsiplər nəticə etibarilə rayon icra 
hakimiyyətlərinin fəaliyyətinin daha 
da səmərəliləşdirilməsini, effektivliyin 
artırılmasını və vətəndaşların etimad 
ünvanına çevrilməsini təmin edəcək.

Ölkə Prezidentinin bu istiqamətdəki 
tapşırıqları və tövsiyələri Şəmkirdə 
fəaliyyət prioriteti kimi qəbul edilib. Ra-
yon icra hakimiyyəti başçısının aparatı 
tərəfindən proses dərindən öyrənilib, 
yerli spesifika diqqətlə araşdırılıb, bu 
sahədə mövcud təcrübə mənimsənilib.

“Yerli icra hakimiyyətləri haqqında 
Əsasnamə”nin tələblərinə uyğun olaraq 
rayon icra hakimiyyətinin inzibati bina-

sında vətəndaşlara rahat, 
daha məsuliyyətli, aşkarlıq 
şəraitində və vaxt itkisi ol-
madan xidmət göstərmək 
üçün Şəmkir RİH-in “Bir 
pəncərə” Xidmət Mərkəzi 
fəaliyyətə başlayıb. 

Ölkə başçımızın müəllifi olduğu və 
Azərbaycanın milli brendinə çevrilən 
"ASAN xidmət"in iş metodlarının, 
fəaliyyət üslubunun tədricən tətbiq 
olunduğu və meyar kimi qəbul edildiyi 
"Bir pəncərə" Xidmət Mərkəzinin ən 
mühüm məram və məqsədi rayon icra 
hakimiyyətinin səlahiyyətlərinə şamil 
olunan xidmətin və fəaliyyətin optimal-
laşdırılmasını, effektivliyini təmin etmək, 
vətəndaş müraciətlərinin operativ 
formada həllinə nail olmaqdır.

Operativ Xidmət Mərkəzinin 
fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə yeni 
bina inşa olunub. Binanın inşaat planı 
hazırlanarkən onun xidmət yönümünə 
uyğunlaşdırılmasına xüsusi önəm 
verilib. Qarşıdakı illərdə daha geniş 

fəaliyyət miqyasına malikolma pers-
pektivinin də nəzərə alındığı layihənin 
icrası keyfiyyətlə həyata keçirilib. Bina 
ən müasir zövqlə dizayn edilib, bütün 
zəruri maddi-texniki təchizatla, avadan-
lıqla təmin olunub.

Burada məlumat masası, ser-
ver otağı, böyük monitor, 12 nəfərlik 
“dəyirmi masa”, növbəliliyi təyin edən 
terminal, ödəmələrin həyata keçirilməsi 

üçün “Milli Ön” aparatı, 20 ədəd bilgi-
sayar dəsti mövcuddur. Vətəndaşların 
rahatlığını təmin edən gözləmə zalında 
oturacaqlar yerləşdirirlib. Eyni zaman-
da, "Bir pəncərə” Xidmət Mərkəzində 
İctimai Nəzarət Şurası üçün də xüsusi 
yer ayrılıb. Xidmət Mərkəzinin fəaliyyətə 
başlaması rayon sakinləri tərəfindən də 
böyük məmnunluqla qarşılanıb.

Açılış mərasimində Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti Administrasiya-
sının məsul əməkdaşı Orxan Mürsəlov, 
Milli Məclisin deputatı Kamran Bayra-
mov, RİH başçısı Alimpaşa Məmmədov, 
rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının 
rəhbərləri iştirak ediblər.

Qonaqlara mərkəzin fəaliyyət 
istiqamətləri haqqında məlumat verən 

rayon icra hakimiyyətinin başçısı 
Alimpaşa Məmmədov bildirib ki, bu 
mərkəzin müəllifi ölkə Prezidenti cənab 
İlham Əliyevdir. Dövlət başçısının qar-
şımızda müəyyənləşdirdiyi vəzifələrin 
əsas qayəsi vətəndaşa layiqli xidmət, 
əhalinin problemlərinin həllində 
qüvvələrimizi səfərbər etməkdir. 
Ölkə başçısının digər tələbi isə bu 
prosesdə ənənəvi üsullardan deyil, 

məhz müasir metodlardan, 
innovativ təşəbbüslərdən 
bəhrələnməkdir. Qarşımız-
da cənab İlham Əliyevin 
rəhbər kimi nümunəsi və 
örnək fəaliyyəti var. Yəni, elə 
bu nümunənin timsalında 
hər bir məmur ən uğurlu 
fəaliyyəti göstərmək imka-
nındadır. Şəmkir RİH-nin "Bir 
pəncərə" Xidmət Mərkəzi də 
bu baxımdan dövlət başçısı-
nın tələb və göstərişlərindən 
irəli gələrək yaradılıb.

Qeyd edək ki, Şəmkir 
RİH “Bir pəncərə” Xidmət Mərkəzində 
vətəndaşların qəbulu prosesi tam yeni 
sistem əsasında aparılıb, müraciətlərin 
araşdırılması və müvafiq qərarların 
qəbulu işi innovativ standartlara uyğun-
laşdırılıb. Rayon əhalisinə operativlik, 
şəffaflıq prinsipləri əsasında xidmət 
göstərən mərkəz sənədlərin rahat qəbul 
edilməsini, süründürməçilik və korrup-
siya hallarının qarşısının alınmasını, 
həmçinin vətəndaşın eyni vaxtda və va-
hid məkanda rayon icra hakimiyyətinin 
bütün struktur bölmələri ilə ünsiyyətdə 
olmasını təmin edir.

 Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Şəmkirdə “Bir pəncərə” yaradıldı 

  Şəmkirçay Su Anbarı və Magistral 
Kanalların İstismarı İdarəsi   

Şəmkir Maşın Kanalının 8,0 km hissəsinin beton üzlüyünün hissə-hissə və  
üzərindəki qurğularla birlikdə təmiri işlərinin satın alınması üçün

 AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-6. Şəmkir Maşın Kanalının 8,0 km hissəsinin 

beton üzlüyünün hissə-hissə və  üzərindəki qurğu-
larla birlikdə təmiri işlərinin satın alınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 
təkliflərini dövlət satın almalarının 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  2021-ci il  
dekabrın 30-a kimidir.

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

Əlaqələndirici şəxs – Nəsibov Nizami Yusif oğlu.
Ünvan – Şəmkir rayonu, Seyfəli kəndi. 
Email – semkircay_2015@mail.ru Telefon – 

(050) 645-06-52.
Maraqlanan şəxslər tenderin əsas şərtlər toplu-

sunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində hazır-
lanmışdır) tenderdə iştirak üçün elektron müraciət 
etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba 250 
(iki yüz əlli) manat məbləğində vəsaiti ödədikdən 
sonra dövlət satın almalarının vahid internet portalı 
vasitəsilə elektron qaydada ala bilərlər. Ödənilmiş 
iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

Bank rekvizitləri:
Bank – Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
VÖEN – 1401555071
Kod – 210005
M/h: AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T – CTREAZ22
Şəmkirçay Su Anbarı və Magistral Kanalların 

İstismarı İdarəsi
H/h: AZ39CTRE00000000000002353803
VÖEN –  8501095811
Əlavə qeyd – Şəmkirçay Su Anbarı və Magistral 

Kanalların İstismarı İdarəsinin xüsusi hesabı; Fond-
3, BSK-142575

Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu 
almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri 
təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim 
etməlidirlər.

İştirak 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 müddətdə 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 iddiaçıların 
işçilərinin sayı, əmlakları, avadanlıqları, lazımi texni-
ki imkanlarının olmaması barədə rəsmi arayış;

–Sosial Müdafiə Fonduna borcu olub-olmaması 
barədə arayış; 

–iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları.

Müsabiqənin başlama tarixi və vaxtı  5 aprel 
2021-ci il saat 9.00-dır. 

Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü 
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 23 aprel 2021-ci il, 
saat 10.30-a kimi tender komissiyasına dövlət satın 
almalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron 
qaydada təqdim etməlidirlər.

Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender təkliflərini 
və bank zəmanətini  3 may 2021-ci il saat 18.00-a 
qədər elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən təkliflər 
dövlət satın almalarının vahid internet portalı 
vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.

Tender təklifi zərfləri 4  may 2021-ci il saat 
10.30-da elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası
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