
Azərbaycan Ordusunun 
mövqeləri atəşə tutulub

 Azərbaycan Ordusunun Xocalı rayonunun 
Şuşakənd kəndi istiqamətində yerləşən mövqeləri 
fevralın 20-si saat 20:50-də və Xocavənd rayonunun 
Tağaverd kəndi istiqamətində yerləşən mövqeləri isə 
fevralın 21-i saat 01:15-də Rusiya sülhməramlılarının 
müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki 
qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən 
heç bir səbəb olmadan atıcı silahlardan atəşə tutulub.

Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, Azərbaycan Ordusunun 
bölmələri tərəfindən görülən cavab tədbirləri ilə qarşı tərəf 
susdurulub.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Robert Koçaryan 
və Serj Sarqsyan barədə 

axtarış elan edib

 Azərbaycan Ermənistanın sabiq prezidentləri 
Robert Koçaryan və Serj Sarqsyan barədə 
axtarış elan edib.

Respublika Hərbi Pro-
kurorluğun Xüsusi istintaq 
şöbəsinin rəisi, baş ədliyyə 
müşaviri Emil Tağıyev 
"KİV"- ə müsahibəsində  

bildirib ki,  hər iki şəxs 
Cinayət Məcəlləsinin mü-
vafiq maddələri ilə cinayət 
məsuliyyətinə cəlb edi-
lib: "Adıçəkilən şəxslər 

1988-ci ilin fevral ayından 
etibarən Azərbaycan və 
erməni xalqları arasında 
milli düşmənçilik salmaq, 
nifrət oyatmaq niyyəti ilə 
Xankəndi şəhərinin təşkilat 
və müəssisələrində erməni 
milliyyətindən olan işçiləri 
yığıb iclaslar keçirib, Qara-
bağın ermənilərə məxsus 
olduğunu və orada yalnız 
ermənilərin yaşamalı olduğu-
nu bildirib, azərbaycanlıları 
işdən qovub, Dağlıq Qa-
rabağdan zorla köçürərək 
evlərini yandırmağı təbliğ 
ediblər. Həmin şəxslər 
qondarma “Dağlıq Qara-
bağ Respublikası”nın elan 
olunması barədə qanunsuz 
qərar qəbul etdiklərinə və 
digər cinayətlər törətdiklərinə 
görə Cinayət Məcəlləsinin 
müvafiq maddələri ilə cinayət 
məsuliyyətinə cəlb edilib və 
axtarışa veriliblər”.

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 
“Moskvada Azərbaycan günləri” başlayıb

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə fevralın 21-dən martın 1-dək 
Moskvada Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 
diplomatik münasibətlərin yaradılmasının 30 illiyinə həsr olunmuş silsilə 
mədəniyyət tədbirləri keçiriləcək. 

AZƏRTAC xəbər 
verir ki,  “Moskvada 
Azərbaycan günləri” adlı 
tədbirlər çərçivəsində 
Yeni Tretyakov qalereya-
sında Azərbaycanın Xalq 
rəssamı Tahir Salahovun 
“Tretyakov qalereyası 
kolleksiyasından olan 
əsərlər” (“Произведения из 
коллекции Третьяковской 
галереи”) sərgisi açılacaq. 

Moskvanın Xalq 
Təsərrüfatı Nailiyyətləri 
sərgisindəki “Azərbaycan” 
pavilyonunda isə 
“Azərbaycan xalçası - yeni 
baxış” (“Азербайджанский ковер — новый 
взгляд”) sərgisinin açılışı olacaq. Həmçinin 
“Azərbaycan” pavilyonunda Rusiyanın tanın-
mış mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin 
iştirakı ilə dahi Azərbaycan şairi Nizami 
Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poeması əsasında 
“Dildən-dilə” (“Из уст в уста”) ədəbiyyat 
layihəsi təqdim ediləcək. 

Fevralın 22-də axşam isə “Qelikon-
opera” musiqili teatrının səhnəsində 
“Azərbaycanın musiqi ulduzları Moskva 

səhnəsində” (“Музыкальные звезды 
Азербайджана на Московской сцене”) 
adlı qala-konsert olacaq. Azərbaycanın 
Əməkdar artisti Fuad İbrahimovun dirijorluğu 
ilə keçiriləcək konsertdə Ceyla Seyidova, 
Dinara Əliyeva, Elçin Əzizov, Elvin Qəniyev, 
Murad Adıgözəlzadə, Sahib Paşazadə, 
Şəhriyar İmanov, Yusif Eyvazov Azərbaycan 
və Rusiya bəstəkarlarının əsərlərindən 
ibarət repertuar təqdim edəcək. 

YAP Gənclər Birliyi  
Xocalı ilə bağlı çağırış edib

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
törədilən Xocalı soyqırımından 30 il ötür. Yeni 
Azərbaycan Partiyasından (YAP) AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, faciənin dünya ictimaiyyətinin 
diqqətinə çatdırılması, soyqırımı həqiqətlərinin 
tanıdılması məqsədilə Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın 
müəllifi olduğu “Xocalıya ədalət!” kampaniyası 
çərçivəsində YAP Gənclər Birliyi tərəfindən 
twitter sosial şəbəkəsində aksiya həyata 
keçiriləcək.

Türkiyənin Ədalət və 
İnkişaf Partiyasının (AK 
Parti) gənclər təşkilatlarının 
da dəstək verdiyi aksiya 

çərçivəsində müxtəlif dillərə 
tərcümə olunan Xocalı soy-
qırımı ilə bağlı tarixi faktlar, 
həqiqətlər, o cümlədən hazır-

lanan posterlər fevralın 26-da 
“#JusticeforKhojaly”, “#Kho-
jalyGenocide”, “#Khojaly30”, 
“#Khojaly613”, “#HocalıKat-
liamı” həştəqləri ilə twitter 
sosial şəbəkəsində paylaşıla-
caq. Çoxminli YAP üzvlərinin 
respublikamızın bütün 
şəhər və rayonlarından, o 
cümlədən qardaş Türkiyə 
Respublikasının gənclərinin 
qoşulacağı aksiya fevralın 
26-da dünya ictimaiyyətinin 
diqqətini Xocalı soyqırımına 
çəkmək, tarixi həqiqətləri 
təbliğ etmək məqsədi daşıyır.

YAP Gənclər  Birliyi 
fəaliyyət sahəsindən, 
mövqeyindən asılı olma-
yaraq, bütün təşkilatları və 
şəxsləri hər bir Azərbaycan 
vətəndaşının ümummilli 
vəzifəsi kimi qəbul etdiyimiz 
bu prosesə qoşulmağa dəvət 
edir.

Vətəndaşlar aksiyanın 
həyata keçirilməsi məqsədilə 
xüsusi olaraq hazırlanmış 
materialları və təlimatı əldə 
etmək üçün YAP Gənclər 
Birliyinin sosial şəbəkələrdəki 
səhifələrinə, o cümlədən 
gencler_birliyi@yap.az elekt-
ron ünvanına müraciət edə 
bilərlər.

Ötən ay ölkədə elektrik enerjisi istehsalı artıb
2022-ci ilin yanvar ayında Azərbaycanda 

ümumi elektrik enerjisinin istehsalı 2 milyard 
556,6 mln. kVt•st təşkil edib ki, bu da ötən ilin 
eyni dövrü ilə müqayisədə istehsalın 188,2 mln. 
kVt•st, yaxud 7.9 faiz artması deməkdir. 

Energetika Nazirliyindən bildiriblər ki, hesabat 
dövründə ötən ilin yanvar ayına nisbətən elektrik ener-
jisinin istehsalı İES-lərdə 190,3 mln. kVt•st artaraq 2 
milyard 450,3 mln. kVt•st, SES-lərdə 3,4 mln. kVt•st 
artaraq 81,6 mln. kVt•st, digər mənbələr (KES, GES 
və BMTYZ) üzrə isə 5,5 mln. kVt•st azalaraq 24,7 mln. 
kVt•st olub. Külək elektrik stansiyalarında 6,7 mln. 
kVt•st, günəş elektrik stansiyalarında 3,3 mln. kVt•st, 
Bərk Məişət Tullantılarının Yandırılması Zavodunda 
(BMTYZ) isə 14,7 mln. kVt•st elektrik enerjisi istehsal 
edilib.

Bu dövrdə elektrik enerjisinin istehsalı “Azərenerji” 
ASC üzrə 2 milyard 333,5 mln. kVt•st (İES-lərdə 2 
milyard 256,2 mln. kVt•st, SES-lərdə 77,3 mln. kVt•st), 
Naxçıvan MR Dövlət Energetika Xidməti üzrə 29,17 
mln. kVt•st (İES-lərdə 23,27 mln. kVt•st, SES-lərdə 
2,86 mln. kVt•st, GES-də 3,04 mln. kVt•st), “Azərişıq” 
ASC üzrə külək elektrik stansiyalarında 3,82 mln. 
kVt•st, müstəqil elektrik stansiyaları üzrə 190,1 mln. 
kVt•st təşkil edib.

Yanvar ayında elektrik enerjisinin ixracı 247,2 
mln. kVt•st olmaqla, 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 72,1 mln. kVt•st artıb. Elektrik enerjisinin 
idxalı isə 10,7 mln. kVt•st olmaqla, 2021-ci ilin müvafiq 
dövrünə nisbətən 0,3 mln. kVt•st azalıb.

“Xalq qəzeti”  

Novruz təkcə təzə ili, baharın ilk 
gününü qarşılamaq deyil, həm də 
gecə ilə gündüzün bərabərləşməsi 
deməkdir. Şərqdə, o cümlədən 
Azərbaycanda Novruzun bayram 
edilməsinin dərin kökləri vardır və 
3500 ildən çoxdur ki, bu milli bayram 
bütün atributları ilə və elliklə qeyd 
edilir. Təbiətin və könüllərin bayramı 
olan Novruza qədər təşkil edilən ritu-
allar xalqımızın milli-mənəvi dəyərlər 
sistemində önəmli yer tutmaqla, dün-
yanın yaranışında iştirak edən dörd 
ünsürlə – Su, Od, Hava və Torpaq ilə 
əlaqələndirilir.

Əvvəllər Novruza qədər əsas 
iştirakçıları cavanlar olan bir çox 
tamaşa və oyunlar keçirilib. Yaxın 
keçmişə qədər bölgələrdə əsasən 
gənclərin təşkil etdikləri cıdır, qılınc-
oynatma, masqara və digər oyun-
larda diqqətçəkən məqam kütləvilik 
olub. Novruz bayramının, həmçinin 
çərşənbələrin tarixi təbii ki, İslam 
dininin Azərbaycanda yayılmasından 
da əvvələ aiddir. Xalqımız yeni gün 
olan Novruz ərəfəsində çərşənbələrə 
daha böyük önəm verir. Rəvayətə 
görə, Tanrı ilk insanı – Adəmi 
yaradarkən torpağa su qatıb, palçıq-
dan insan düzəldib, sonra ona isti 
nəfəs verib, baharda çiçəkləri, otları, 
ağacları oyadan yellərə əmr edib ki, 
onu canlandırsın. İnsan da bu dörd 
ünsürdən yarandığı üçün tarix boyu 
onları müqəddəsləşdirərək, hərəsinə 
bir gün ayırıb. Beləcə, yazın – Nov-
ruzun müjdəçiləri olan Su, Od, Yel, 
Torpaq çərşənbələri yaranıb. Böyük 
çillə çıxır, yerini kiçik çilləyə verir, o da 
öz növbəsində boz aya. 

Bu gün boz ayın ilk çərşənbəsi 
– Su çərşənbəsidir. Bu çərşənbəyə 

bəzi bölgələrdə əzəl çərşənbə də 
deyirlər. Təsadüfi deyil ki, müqəddəs 
sayılan bayrama qədər keçirilən 
çərşənbələrin birincisi su ilə adlandırı-
lıb. Çünki su həyatın başlanğıcı, can-
lılığın, yaşamağın əsas mənbəyidir. 
Su mifik təfəkkürdə olduğu kimi, 
gerçəklikdə də təbiətin oyanmasına 

təkan verən başlıca qüvvədir. 
Su çərşənbəsinin özünəməxsus 

özəllikləri var. Adətən, bu çərşənbəyə 
qədər evdə olan əşyalar su ilə pak-
lanır, təmizlənir. Su çərşənbəsində 
ocaq çatılmaz, şam yandırılmaz, gün 
dönəndən sonra qohum-qonşuya 

evdən nə isə verilməz.
Çərşənbəyə qədər evdəki ava-

danlıq, yorğan-döşək havaya verilər, 
təmizlənər. (Buna imkan, şərait də 
olmalıdır. Bölgələrimizdə, kəndlərdə 
bu adət hələ qalıb). Evdəki su qabları 
mütləq təzə su ilə doldurulmalı, stolun 
üstünə qrafində su qoyulmalıdır. Su 
çərşənbəsi mərasimində əvvəllər dan 

yeri söküləndə camaat axar suyun 
üstə gedər, əl-üzlərini soyuq su ilə yu-
yardılar. İnsanlar su üstündən atlanar, 
bir-birilərinin üstlərinə su atardılar. 
Əski adətlərə görə, günəşin şəfəqdə 
göründüyü vaxtda onun şüalarının 
sığal çəkdiyi su daha təmiz, daha 

müqəddəs sayılarmış. Yenə də əski 
inanca görə, həmin suda yuyunan 
adam mütləq diləyinə çatarmış. Belə 
hesab edirlər ki, məhz Əzəl – Su 
çərşənbəsində Xızır peyğəmbər dirilik 
çeşməsindən su içib və Koroğlu Qo-
şabulaqdan köpüklü su götürüb...

Xalqımız bayramaqədərki 
çərşənbələri adəti üzrə bütün ailə 
üzvləri ilə birlikdə qeyd edir. Həmin 
gün hamı bir-birilə – qohum, qon-
şu, dost, tanış – çərşənbələşirlər 
(çərşənbələrini təbrik edirlər). On-
lar arzularını bildirir, alqış edir, xoş 
sözlər deyirlər. Alqış edəndə “su 
qədər ömrün olsun”– deyib ulular. 

Bir şeyin təmizliyini “suya çəkməklə” 
qəbul ediblər. Qızları suya bənzədib, 
“su kimi pakdır” – deyiblər. Ulula-
rımız su çərşənbəsində çay, bulaq 
başına gediblər. Cavanlar sulaşıb-
lar... Uşaqlar isə günboyu sevinib, 
döyüşdürdükləri yumurtaların hesa-
bını aparıb, bir-birilərinə tapmacalar 
deyiblər.

Xalqımızın baharla əlaqədar gözəl 
adət-ənənələri çoxdur. Biz bunları ya-
şatmalı, gələcək nəsillərə ötürməliyik. 
Təəssüf ki, şəhər mühitində, bina 
evlərində bu adətlərin çoxunu həyata 
keçirmək mümkün olmur. Gözümüzü 
açandan Novruz bayramında keçirilən 
mərasimlərin hamısını sevə-sevə 
yaşamışıq. Bu gün həmin keçmişimizi 
“kaş o günlərə dönə biləydik” arzusu 
ilə xatırlayırıq. Yaddaşımda qalan 
odur ki, Cənubi Azərbaycandan olan 
qardaşlarımızın dediyi kimi (onlarda 
indi də Su çərşənbəsindən öncə daha 
iki çərşənbə də keçirilir) bizim qərb 
bölgəsində də Su çərşənbəsindən 
əvvəl daha iki – xəbərçi və yalançı 
çərşənbələri qeyd edirdik. Oğlan 
uşaqları fallıqdan oğurluq – doğur-
luq yumurtaları aparar, doyüşdürər, 
ya əliboş, ya da qab dolu sınmış 
yumurta ilə qayıdardılar. Səs-küyləri 
küçələri başına götürərdi, amma 
onlara irad bildirən olmazdı. Uşaqlar 
növbəti çərşənbələrdə tonqal qala-
maq üçün çıl-çırpı yığar, lopa hazır-
layar, ehtiyat görərdilər... Nə gözəl 
günlər idi... Həmin gözəl günləri Cıdır 
düzündə tonqal yandırmaq xoşbəxtliyi 
ilə bir daha yaşayırıq.

Su çərşənbəmiz mübarək olsun!

B.ZƏRIFƏ, “Xalq qəzeti”

Yenə yaz gəlir... Bu günlər bütün evlərdə, ailələrdə xalqımızın 
qədim ənənələrindən olan, özünəməxsus adətləri birləşdirən 
yaz bayramına – Novruzun gəlişinə hazırlıq işləri aparılır. Bineyi- 
qədimdən Şərq ölkələrində bu bayram əziz tutulub, onun gəlişinə 
xüsusi hazırlaşıblar. Uşaqlı-böyüklü hamı milli dəyərlərimizi 
əsrlərdir ki, yaşadan bu əziz bayramı xüsusi həvəs, maraq, sevgi 
və sevinclə gözləyib. Ta qədimdən Novruz təbiətin canlanmasının, 
torpağın oyanmasının, ruhun təzələnməsinin rəmzi hesab olunub. 

Bu çərşənbələr Cıdır 
düzündə daha gözəl olacaq

Bu gün ilk Su çərşənbəsidir

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

ASCO-nun gəmilərinə tələb olunan stropların və birləşdirici bəndlərin satın alınması məqsədilə 

Müsabiqə elan edir
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 

www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla 
elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və 
ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət 
üçün son müddət 25 fevral 2022-ci il saat 
17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 

(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici 
dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00,   
daxili- 1132.

Ünvan- Bakı, Mikayıl Hüseynov küçəsi 2.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

ASCO-nun gəmilərinə müxtəlif mal-materialların satın alınması məqsədilə 

Müsabiqə elan edir
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 

www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar 
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat 
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 25 
fevral 2022-ci il saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 

tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00,  
daxili- 1132.

Ünvan- Bakı, Mikayıl Hüseynov küçəsi 2.

B I L D I R I Ş
“Azəristiliktəchizat” ASC-nin 2021-ci il noyabrın 2-də xüsusi texnika və 

nəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin satın alınması, təmiri və servis 
xidmətlərinin göstərilməsi işlərinin satın alınması məqsədilə elektron portalda 
yerləşdirilmiş açıq tenderin nəticəsi İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar 
və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin 14 fevral 2022-ci il tarixli 
məktubuna əsasən ləğv edilmiş və açıq tender yenidən keçiriləcəkdir. 

Tender komissiyası
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