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“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin Tikilməkdə 
Olan Meliorasiya və İrriqasiya Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyəti 

2022-ci il üçün nəzərdə tutulan Tərtərçay sol sahil kanalının yenidən qurulması məqsədilə 

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDIR
Satınalan təşkilatın adı-Tikilməkdə Olan 

Meliorasiya və İrriqasiya Obyektlərinin 
 Birləşmiş Müdiriyyəti 
Əlaqələndirici şəxs- Quliyev Emin Arif oğlu 

(S .A.A.)
Satınalan təşkilatın ünvanı-Bakı şəhəri, Ya-

samal rayonu, Moskva prospekti 69 A.
Əlaqələndirici şəxsin E-mail-tomiobm@mst.

gov.az
Əlaqə nömrəsi- (012) 431- 08- 64.
Satınalma predmetinin adı - Tərtərçay sol 

sahil kanalının yenidən qurulması ;
Ünvanı -Tərtər rayonu ərazisi 
İşlərin qısa təsviri- l=20175 pm uzunluğunda 

Tərtərçay sol sahil kanalının qurğularla birlikdə 
tikintisi. 

İşlərin yerinə yetirilmə müddəti – 19 aydır.
Tender təkliflərinin qiymətləndirməsi meyar-

ları:
Tender təklifinin ödəniş şərti – 10 bal. İddiaçı 

bağlanacaq satınalma müqaviləsini, işlər yerinə 
yetirildikdən sonra ödəniş edilməsi şərti ilə 
bağlamağa razıdırsa bu meyar üzrə müəyyən 
olunmuş maksimal 10 bal alacaqdır. İddiaçı 
tender təklifində 30 faizdən artıq avans ödənişi 
tələb edərsə, həmin iddiaçının tender təklifi 
kənarlaşdırılacaqdır. 30 faiz və daha az avans 
ödənişi tələb olunan tender təklifinin bu meyar 
üzrə alacağı bal aşağıdakı düstur əsasında he-
sablanacaq, (30 – X)/30x10 X - tender təklifində 
iddiaçı tərəfindən tələb olunan avans ödənişinin 
müqavilə qiymətinə nisbətdə faizi.

Qiymət təklifi – 90 baldır.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 

iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən 
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə 
üçün təkliflərini möhürlənib imzalan¬mış şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etməlidirlər.

İştirak haqqı 4000 (dörd min manat) ma-
natdır (iştirak haqqının məbləği Dövlət Satı-
nalmaları haqqında Azərbaycan Respublikası 
Qanunun 29.1 maddəsinə müvafiq olaraq 
müəyyənləşdirilir).

İddiaçılar aşağıda göstərilən hesaba 
müəyyən edilmiş iştirak haqqını ödədikdən 
sonra tenderin əsas şərtlər toplusunu əldə edə 
bilərlər. 

Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmır.

Tikilməkdə olan meliorasiya və irriqasiya 
obyektlərinin birləşmiş müdiriyyəti

VÖEN - 1300300711
H/h - AZ 10 IBAZ 380700194497 16100216, 
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın Yasamal 

filialı
 M/h- AZ03NABZ01350100000000002944
VÖEN -9900001881
SWIFT - IBAZAZ2Х (AZIPS-in üzvü) 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
1. Tender təklifi azı 30 bank günü qüvvətə 

olmalıdır (tender təkliflərinin açıldığı gündən ən 
azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır). Tender 
təklifi Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir).

2. Tender təklifi qiymətinin 1 faizi məbləğində 
tender təklifinin təminatı (bank zəmanəti, tender 
təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank 
günü çox qüvvədə olmalıdır (bank tərəfindən 
təqdim edilməlidir).

3. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı 
keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində 
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alın-
madan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respub-
likasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının 
mövcud olmaması haqqında müvafiq vergi or-
qanından arayış(vergi xidməti tərəfindən təqdim 
edilməli, qeydiyyat tarixi cari rüb ərzində olması 
zəruridir).

4. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti(son maliyyə dövrünə 
olan məlumatı əks etdirməsi zəruridir).

5. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı (bank tərəfindən təqdim 
edilməli və qeydiyyat tarixi cari rüb ərzində 
olması zəruridir).

6. İddiaçının tam adı ,hüquqi statusu, 
nizamnaməsi və qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
(kommersiya və hüquqi şəxslərin Dövlət qey-
diyyatı reyestrindən çıxarış, iddiaçı tərəfindən 
təqdim edilməli, nizamnamənin, dövlət 
reyestrindən çıxarışın və şəhadətnamənin no-
tarial qaydada təsdiq olunmuş surətinin olması 
zəruridir).

7. Rekvizitlər (iddiaçının və ya bankın imzası 
və möhürü ilə təsdiq edilməsi zəruridir).

8. Satınalma prosedurlarının başlanma-
sından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, habelə 
işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar 

fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin 
bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış 
göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum 
olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə 
fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə 
qaydasında qadağan edilməməsi (asan xidmət 
tərəfindən təqdim edilməli və qeydiyyat tarixi cari 
rüb ərzində olması zəruridir).

9. Müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə 
həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun 
olmaması və məhkəmənin qərarı ilə kommersiya 
fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması(vergi 
xidməti tərəfindən təqdim edilməli, son rübü 
əhatə etməsi zəruridir).

10. Öz əmlakından sərbəst və 
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə 
ödəmə qabiliyyəti olması (vergi xidməti 
tərəfindən təqdim edilməli və qeydiyyat tarixi cari 
rüb ərzində olması zəruridir).

11. Satınalma müqaviləsinin icrasını təmin 
etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, 
təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, işçi 
qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin və etibarlılığı-
nın olması (iddiaçı tərəfindən təqdim edilməlidir).

12. İddiaçının mikro, kiçik və orta sahibkar-
lıq subyektlərinin meyarlarına uyğun olması 
(Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika 
Komitəsi tərəfindən təqdim edilməlidir).

13. İddiaçının müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti 
növünün həyata keçirilməsi və ya müəyyən 
hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün müva-
fiq lisenziyaya və ya icazəyə malik olması 
(Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazir-
liyi tərəfindən təqdim edilməlidir).

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda  
3 və 13-cü sıralarda göstərilən sənədləri  
29 iyul 2022-ci il saat 17.00-a (tender təkliflərinin 
açılısına 7 (yeddi) bank günü qalmış) ixtisas 
göstəriciləri uyğun gələn iddiaçıların tender 
təklifi və bank təminatını isə 18 avqust 2022-ci il 
saat 17.00 –a qədər (tender təkliflərinin açılışına 
1 (bir) bank günü qalmış) möhürlənib imzalan-
mış şəkildə ikiqat zərflərdə satınalan təşkilata 
təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 19 avqust 2022-ci il saat 
15.00-da açılacaqdır. 

Tender iştirakçılarının səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak edə 
bilərlər. 

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haq-
qında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası

 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
tabeliyindəki idarələrə tələb olunan polad təbəqələrin 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  
1 iyul 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: 
1263.

Ünvan-Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.

 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
 tabeliyindəki idarələrə tələb olunan laminat təbəqələrin 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  
4 iyul 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: 
1263.

Ünvan-Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.

 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
tabeliyindəki idarələrə tələb olunan süzgəclərin 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  
5 iyul 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: 
1263.

Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.

 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
xarici sularda üzən gəmilərin heyəti üçün fərdi qəza  

(tibbi sığorta) sığorta xidmətlərinin 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  
29 iyun 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. 
(uzadılma-1).

 Ünvan- Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
 Dənizçi MTK-nın yüksəkmərtəbəli yaşayış binalarının tikintisi 
obyektində beton svayların dağıdılması və binaların diafraqma 

divarlarında beton kəsilməsi xidmətlərinin satın alınması məqsədilə

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 

şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil ol-
maqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri 
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 6 iyul 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: 
1263.

Ünvan- Bakı şəhəri,  
Neftçilər prospekti 2.

 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
gəmilərə stroplar,birləşdirici bəndlər və zəncirlərin satın alınması məqsədilə 

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 

şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil ol-
maqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri 
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət 
üçün son müddət 29 iyun 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 Useynov küçəsi 2.

“Şuşa mədəniyyətinin 
inciləri”:  Bülbül

O, Şuşada 
dünyaya göz açıb 
və bu şəhərin 
ab-havası, sözlü-
nəğməli, muğamla 
nəfəs alan mühiti 
onun sənətkarlığı 
üçün bəhrəli zəmin 
olub. İlk təhsilini də 
burada mədrəsədə 
alıb. Bülbül ilk səhnə 
fəaliyyətinə 1916-cı 
ildə Məşədi Cəmil 
Əmirovun Gəncədə 
səhnəyə qoyduğu 
“Seyfəlmülk” operası 
ilə başlayıb.

Azərbaycan müğənnilərinin böyük bir nəslinin yetişməsində 
Bülbülün xidmətləri əvəzsizdir. O, görkəmli pedaqoq olub, öz 
təcrübəsini, sənətin sirlərini istedadlı gənclərə öyrədib. Bülbü-
lün sinfini bitirmiş bir sıra vokalçılar hazırda teatr və kamera 
ifaçılığı sahəsində layiqli yer tuturlar.

Milli professional vokal məktəbinin yaradıcısı Bülbülün 
ənənələri bütün Şərq vokal sənətinə böyük təsir göstərib, 
müasir ifaçılarımız üçün gözəl örnəyə çevrilərək bu gün də 
yaşamaqdadır.

Bülbül 1961-ci il sentyabrın 26-da Bakıda vəfat edib və 
Birinci Fəxri xiyabanda dəfn olunub. Hazırda Bakı şəhərində 
mərkəzi küçələrdən biri Bülbülün adını daşıyır. Onun adına 
Bakı Musiqi Akademiyası nəzdində musiqi məktəbi fəaliyyət 
göstərir.

Bülbülün Vətəni olan Şuşada xanəndənin bürünc büstü 
qoyulub. 1992-ci ilin may ayında Şuşanın işğalından sonra 
bu büst (şairə Natəvanın və bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin 
büstləri ilə birlikdə) Gürcüstana metal kimi satılıb, sonradan 
Azərbaycan Hökuməti tərəfindən geri alınaraq Bakıya gətirilib. 
Şuşamız azad olduqdan sonra hər üç görkəmli sənətkarın büs-
tü yenidən Şuşaya aparılaraq orada ucaldılıb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,   
“Xalq qəzeti”

Mədəniyyət Nazirliyinin “Şuşa mədəniyyətinin 
inciləri” layihəsi müxtəlif bölmələr üzrə 
təqdimatlarla davam edir.“Şuşa  ili” münasibətilə 
həyata keçirilən layihənin “Azərbaycan 
musiqisinin məbədi – Şuşa” bölməsinin növbəti 
təqdimatı ecazkar səsi ilə hamını heyran qoyan, 
şaqraq zəngulələri ilə bülbülləri susduran və 
buna görə də xalq tərəfindən Bülbül adlandırılan 
sənətkar Murtuza Məşədi Rza oğlu Məmmədova 
həsr olunub.

Qarabağda yeni 
məktəb binaları tikilir

Təhsil Nazirliyi də 
işğaldan azad olunan 
ərazilərdə məktəb tikintisi 
ilə bağlı məlumat yayıb. 
Məlumatda deyilir ki, 
işğaldan azad edilmiş 
Ağdam şəhərində  
1 nömrəli məktəb üçün 
960 şagird yerlik binanın 
tikintisi sürətlə davam 
etdirilir.

Tikintinin sahə 
rəisi Samir Pirmətov 
bildirib ki, məktəbin 
inşasına ötən ilin 
dekabrında başlanılıb. 
İki hektar ərazidə inşa 
edilən üçmərtəbəli məktəb 
binası üç blokdan ibarət 
olacaq. Məktəb binasında 
40 sinif otağı, laboratoriya 
və fənn kabinetləri, akt və 
idman zalları, kitabxana, 
yeməkxana, muzey və 
xidməti otaqlar yaradılacaq. 
Bina istilik, elektrik, 
havalandırma və müşahidə 
sistemləri ilə təmin ediləcək. 
Məktəbin həyətində futbol 
və basketbol meydançaları, 
nasosxana, qazanxana, 
transformator binası, içməli 
və yanğından mühafizə su 
hovuzları və s. inşa ediləcək.

İşlər yüksək keyfiyyətlə 
və tikinti normalarına uyğun 
şəkildə aparılır. Hazırda 
binanın zirzəmi hissəsində 
dəmir-konstruksiya, qəlib 
işləri görülür. Binanın 
tikintisinin bu ilin sonunadək 
yekunlaşdırılması nəzərdə 
tutulur.

Prezident İlham Əliyev 
“Cəbrayıl şəhərində məktəb 
binasının layihələndirilməsi 
və tikintisi ilə bağlı tədbirlər 
haqqında” sərəncam 
imzalayıb. Sərəncamla 
Cəbrayıl şəhərində 960 
şagird yerlik akademik Mehdi 
Mehdizadə adına tam orta 
məktəbin layihələndirilməsi 
və tikintisi məqsədilə Təhsil 
Nazirliyinə ilkin olaraq 500 
min manat vəsait ayrılıb.

Qeyd edək ki, Zəngilan 
rayonunun Ağalı kəndində 
həyata keçirilən “ağıllı 
kənd” layihəsi çərçivəsində 
288 şagird yerlik tam orta 
məktəbin tikintisi başa çatmış 
və yeni dərs ilində istifadəyə 
veriləcəkdir.

Bundan başqa, Füzulidə 
960 şagird yerlik tam 
orta məktəbin tikintisinin, 
Suqovuşan qəsəbəsində isə 
144 şagird yerlik məktəbin 
əsaslı təmirinin layihə-smeta 
sənədləri hazırlanmışdır.

Prezident İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban 
Əliyeva Suqovuşanda 
olarkən qəsəbədəki 144 
şagird yerlik tam orta 
məktəbin binasındakı 
vəziyyətlə də maraqlanıblar. 
Məktəbin binası Təhsil 
Nazirliyi tərəfindən təmir 

olunacaq.
Bu barədə Tərtər 

Rayon Təhsil Şöbəsinin 
müdiri Nuranə Abdullazadə 
məlumat verib. O, bildirib ki, 
Suqovuşan su anbarı vaxtilə 
ulu öndər Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü ilə inşa edilib. 
Torpaqlarımız işğaldan azad 
edildikdən sonra burada 
da tikinti-quruculuq işləri 
aparılır. Məktəbin əsaslı 
təmir ediləcəyi xəbəri Tərtər 
təhsil işçilərini və oradan 
məcburi köçkün düşmüş 
əhalini çox sevindirdi. Ərazisi 
bir hektar olan məktəb 12 
sinif otağından, 60 nəfərlik 
akt zalından və kitabxanadan 
ibarətdir. Məktəb özü 
dördmərtəbəli binadır. Əsaslı 
təmir başa çatdıqdan sonra 
məktəbdə təhsil yenidən 
canlanacaq. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Bunu Prezidentin Qarabağ iqtisadi rayonuna 
daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə (Şuşa 
rayonu istisna olmaqla) xüsusi nümayəndəsi 
Emin Hüseynov Şuşada IX Qlobal Bakı Forumu 
çərçivəsində keçirilən panel iclasda çıxışı zamanı 
bildirib ki, Qarabağda yeni məktəblər tikilir.

Lənkəranda "Qarabağın təbiəti və 
ekologiyası" kitabının təqdimatı

Lənkəranda tanınmış yazıçı-ekoloq Bəxtiyar 
Hüseynovun yeni işıq üzü görmüş "Qarabağın 
təbiəti və ekologiyası" kitabının Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və Azərbaycan Yazıçı-
lar Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə təqdimatı keçi-
rilib. Tədbirdə hər iki qurumun əməkdaşları, eyni 
zamanda, Ədliyyə Nazirliyinin cənub regionunda 
çalışan rəhbər şəxsləri, o cümlədən bölgənin ta-
nınmış ziyalıları və ağsaqqalları iştirak ediblər.

AZƏRTAC xəbər verir ki, müəllif qonaqları 
salamlayaraq, yeni kitabın ərsəyə gəlməsindən da-
nışıb. Bildirib ki, yeni nəşr 30 il düşmən tapdağı al-
tında qalan Qarabağın Müzəffər Ali Baş Komandan, 
Prezident İlham Əliyevin böyük sərkərdəlik bacarı-
ğı və Rəşadətli Ordumuzun qəhrəmanlığı sayəsində 
işğaldan azad olunmasından doğan sevinc hissləri 
ilə yazılıb. Bəxtiyar Hüseynov vurğulayıb ki, son 
illər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi əhalinin 
ekoloji maarifləndirilməsinə ciddi önəm verir. Na-
zirliyin bilavasitə dəstəyi ilə nəşr olunan yeni kitab 
həm elmi əsər, həm də dərs vəsaiti kimi qiymətli 
mənbədir. Kitab həm də Qarabağın təbiəti ilə bağlı 
araşdırma aparanlar üçün əvəzedilməz vəsaitdir.

Qeyd edək ki, nəşr Qarabağ işğaldan azad 
edildikdən sonra yazılan ilk elmi bədii-publisistik 

kitabdır. Bəxtiyar Hüseynovun "Qarabağın təbiəti 
və ekologiyası" kitabında Azərbaycanın təbiətşünas 
alimlərinin elmi-tədqiqat işləri diqqətə çatdırılmaq-
la bərabər, Qarabağın əsrarəngiz təbiəti və ekologi-
yasından, eləcə də işğaldan sonrakı bərpa dövründə 
aparılan geniş quruculuq işlərindən ətraflı bəhs 
olunur. Eyni zamanda, kitabda müəllifin görkəmli 
təbiətşünas və ekoloq alimlərin həyat yolu ilə bağlı 
yazdığı elmi oçerkləri də yer alır. Kitabda Bəxtiyar 
Hüseynovun “Qarabağ Azərbaycandır” mövzusun-
da silsilə şeirləri və “Üzün gülsün, Qarabağ” adlı 
lirik poeması da dərc olunub.
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