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almaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaq-
la) 25 iyul 2022-ci il saat 11.00-a , 
tender təklifi və bank təminatını isə 2 
avqust 2022-ci il saat 17.00-a qədər 
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 3 avqust 
2022-ci il saat 11.00-da açılacaqdır. 
İddiaçılar açılışın nəticələrilə portal 
vasitəsilə tanış ola bilərlər.

Qeyd-tenderdə iştirak, təkliflərin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün 
prosedurlar elektron qaydada portal 
vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

İşğal zamanı erməni vandalları Azərbaycan ərazilərində olan 
təbii sərvətləri talan etmiş, qızıl, civə, mis, qurğuşun, sink, kömür 
və s. daxil olmaqla 163 faydalı qazıntı yatağı, həmçinin meşə 
örtüyü, nadir ağaclar qanunsuz istismara məruz qalmışdır.

Ümumi sahəsi 8000 hektar-
dan çox olan palıd, ardıc, fıstıq, 
vələs, şam, göyrüc və qozdan 
ibarət qiymətli və çoxillik sıx 
meşələrdən ibarət bənzərsiz bir 
ekosistemin məhv edilməsi ende-
mik biomüxtəlifliyə ən ağır zərbə 
olmuşdur. Bu isə Ermənistanın 
qoşulduğu ekologiya və ətraf 
mühitlə bağlı beynəlxalq konvensi-
yaların, o cümlədən, “Ətraf mühitin 
dəyişdirilməsi üsullarının hərbi və 
ya hər hansı başqa düşmənsayağı 
istifadəsinin qadağan edilməsi” 
haqqında BMT Konvensiyasının 
pozulması deməkdir. Ekspertlərin 
bildirdiklərinə görə, ağ fos-
for tipli bombalardan istifadə 
etməklə törədilən yanğınların 
söndürülməsi, eləcə də təbii yol-
larla sönməsi mümkün deyil. 

Ermənistan işğal etdiyi tor-
paqlarımızda dünya dövlətlərinin 
gözü önündə beynəlxalq hüquq 
prinsiplərinə, BMT və ATƏT-in 
qərar və qətnamələrinə məhəl 
qoymamışdır. İşğalçı dövlətin 
apardığı qeyri-qanuni  iqtisadi 
fəaliyyət 1949-cu ildə qəbul 
edilmiş “Müharibə zamanı 
mülki şəxslərin müdafiəsi haq-
qında” Cenevrə Konvensiya-
sının, habelə insan hüquqları 
sahəsində mövcud beynəlxalq 
konvensiyaların tələblərini kobud 

şəkildə pozmuşdur. İşğal etdiyi 
ərazilərdə erməni işğalçılarının 
canlı təbiətə və bəşəriyyətə qarşı 
yönəlmiş əməlləri barədə  Avropa 
Vəhşi Təbiətin və Təbii Ətraf 
Mühitin Mühafizəsi üzrə Bern 
Konvensiyasının baş katibinə, 
Biomüxtəliflik üzrə Konvensiyanın 
icraçı katibinə, Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının İqlim Dəyişmələri 

üzrə Çərçivə Konvensiyasının 
katibliyinə, Təbiətin və Təbii 
Sərvətlərin Mühafizəsi üzrə 
Beynəlxalq Birliyin prezidentinə 
rəsmi müraciətlər edilmiş, 
beynəlxalq təşkilatların diqqətinə 
bu istiqamətdə təxirəsalınmaz 
tədbirlərin görülməsinin 
zəruriliyi çatdırılsa da, talançı 
Ermənistan çirkin əməllərindən əl 
çəkməmişdir.

Prezident Administrasiyasının 
Xarici siyasət məsələləri şöbəsi 

müdirinin müavini, Əlaqələndirmə 
Qərargahının katibliyinin müdiri 
Nüsrət Süleymanov bildirib ki, 
dövlət başçısının tapşırığına 
uyğun olaraq, digər bir istiqamət 
işğaldan azad edilən ərazilərdə 
ermənilərin təbiətə vurduqları 
ziyanın aradan qaldırılması ilə 
bağlıdır: “Bilirsiniz ki, təbiətimizə 
erməni vandalları tərəfindən ciddi 
ziyan vurulub, meşələrimiz məhv 
edilib. Bununla əlaqədar olaraq 
ekoloji məsələlərlə  bağlı fəaliyyət 
göstərən işçi qrup müəyyən 

fəaliyyətlər həyata keçirib. Dövlət 
başçısı "Bəsitçay" Dövlət Qoruğu-
nun bərpa olunması ilə əlaqədar 
müvafiq sərəncam imzalayıb. 
Bununla yanaşı, qeyd etmək 
istərdim ki, işğaldan azad olun-
muş ərazilərdə 2022– 2026-cı 
illəri əhatə edən meşə bərpa 
tədbirlərini nəzərdə tutan tədbirlər 
planı artıq təsdiq olunub".

Onun sözlərinə görə, bu 
tədbirlər planına əsasən, Qarabağ 
və Şərqi Zəngəzur iqtisadi ra-
yonlarında 30 min hektar ərazidə 
meşələrin bərpası nəzərdə tutulur.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyinin və ADA-nın birgə 
təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanın 
Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqti-
sadi zonalarında ətraf mühitin və 
təbii sərvətlərin vəziyyəti” mövzu-
sunda Azərbaycanda akkreditə 
olunmuş diplomatik korpusun 
nümayəndələri üçün brifinq keçi-
rilib.

Həmin brifinqdə Ekologiya 
və təbii sərvətlər nazirinin müa-
vini Vüqar Kərimov, Beynəlxalq 
Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin 

sədri Fərid Şəfiyev, məşhur foto-
jurnalist və tədqiqatçı Reza De-
qati, Qarabağ Dirçəliş Fondunun 
Fandreyzinq və Kommunikasiya 
Departamentinin müdiri Aybəniz 
İsmayılova, IDEA İctimai Birliyinin 
icraçı direktoru Surxay Şükürov, 
su üzrə mütəxəssis, “Sağlam 
həyata doğru” Ekoloji İctimai 
Birliyin sədri Rövşən Abbasov  
təqdimatlar ediblər.

Azərbaycandakı diplo-
matik korpusun 70-dən çox 
nümayəndəsinin iştirak etdiyi 
brifinqdə çıxış edən nazir müavini 

Vüqar Kərimov Şərqi Zəngəzur 
və Qarabağ iqtisadi zonalarında 
Ermənistan tərəfindən törədilmiş 
ekoloji cinayətlərdən bəhs edərək 
ətraf mühitə vurulan ziyan barədə 
iştirakçıları məlumatlandırıb 
və ərazilərin ekoloji bərpası 
istiqamətində işlərin aparıldığını 
bildirib.

Nazir müavini tədbirdə iştirak 
edən Azərbaycanda akkreditə 
olunmuş diplomatik korpusun 
nümayəndələrinə təmsil etdikləri 
ölkələrin hökumət və vətəndaş 

cəmiyyəti institutlarını, Şərqi 
Zəngəzur və Qarabağın təbiətinin 
qiymətləndirilməsi və bərpası 
istiqamətində həyata keçiriləcək 
layihələrdə yaxından iştirak 
etməyə dəvət edib.

İşğal olunmuş ərazilərdə ətraf 
mühitə vurulmuş ziyanın aradan 
qaldırılması, ekoloji tarazlığın 
bərpası məqsədilə Qarabağ 
Dirçəliş Fondu ilə Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə 
təşkilatçılığı, “Paşa Holding” MMC, 
“Paşa Bank” ASC, “Kapital Bank” 
ASC, “Paşa Həyat Sığorta” ASC, 

”Paşa Sığorta” ASC, “Paşa İnvest-
ments” MMC, “Competo” MMC, 
“Agro Dairy” MMC, “Azərbaycan 
Supermarket” MMC, “Paşa Travel” 
və “Universal Pro” MMC dəstəyi 
ilə həyata keçirilən “Zəfərdən – 
Dirçəlişə” adlı layihə çərçivəsində 
Zəngilanda ağacəkmə aksiyası 
davam edir.

Layihənin məqsədi  ekoloji 
tarazlığın bərpası, ağac 
əkilməsini təşviq edərək 
ətraf mühitin mühafizəsinə, o 
cümlədən Qarabağ bölgəsinin və 
ümumilikdə ölkəmizin florasının 
biomüxtəlifliyinin artırılmasına, 
yaşıllıqların qorunması ilə bağlı 
maarifləndirməyə töhfə verməkdir. 
Layihə çərçivəsində Zəngilan 
şəhərinin girişində 30 hektar 
ərazidə 30 min ağacın – əsasən, 
yerli iqlim şəraitinə uyğun Eldar 
şamı, həmişəyaşıl sərv, göyrüş... 
ağaclarının və Şərq çinarının 
əkilməsi nəzərdə tutulur.

Aksiyanın ilkin mərhələsində 
ərazinin torpaq-iqlim şəraitinə 
uyğun 1000 ədəd müxtəlif növ 
ağac əkilib. Bu layihənin 2022-ci 
ilin payızında yekunlaşdırılması 
planlaşdırılır.

Layihə çərçivəsində daya-
nıqlı meşə massivinin salınması 
məqsədilə ərazidə görülən bütün 
işlər meşəbərpa tələblərinə uyğun 
şəkildə aparılır. Enerji təminatı və 
suvarma sisteminin qurulması, 
ərazidə müntəzəm müşahidələr 
aparmaqla əkilmiş sahəyə 
mütəmadi qulluq edilməsi kimi 
məsələlərə xüsusi diqqət ayrılır.

Qeyd edək ki, ağacəkmə 
aksiyası işğaldan azad olun-

muş ərazilərdə ekoloji tarazlığın 
və təbiət obyektlərinin bərpası 
üzrə birgə tədbirlərin həyata 
keçirilməsi ilə regionda dayanıqlı 
məskunlaşmaya və inkişafa töhfə 
vermək, əlverişli həyat şəraitinin 
yaradılmasına dair tədbirləri ölkə 
daxilində və xaricində təşviq 
etmək məqsədilə Qarabağ Dirçəliş 
Fondu ilə Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi arasında imza-
lanan əməkdaşlıq memorandumu 
çərçivəsində həyata keçirilən ilk 
layihədir. Layihə işğaldan azad 
olunmuş digər ərazilərdə də da-
vam etdiriləcək.

Memorandum çərçivəsində 
ekoloji tarazlığın bərpası, ya-
şıllığın artırılması, heyvan və 
quş növlərinin reabilitasiya 
edilərək təbiətə qaytarılması kimi 
layihələrin həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulur.

Xatırladaq ki, işğal dövründə 
Azərbaycanın 261 min hektar 
meşə fondu sahəsi Ermənistanın 
vandalizm cinayətlərinə məruz 
qalıb. Bu dövrdə düşmən regionun 
təbii sərvətlərini talan edib, bu 
ərazilərdə mütəmadi olaraq yan-
ğınlar törədib, bununla da Qara-
bağın flora və faunasına, bölgənin 
ekoloji durumuna bərpa edilməsi 
çətin olan zərər vurub.

Qeyd edək ki, salınacaq 
meşə massivinin inkişaf prose-
sini müşahidə etmək məqsədilə 
mütəmadi olaraq dron, foto 
və videoçəkilişlər aparılacaq 
və görüntülər fondun saytında 
yerləşdiriləcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Ekoloji terrorun fəsadları 
aradan qaldırılacaq

Biz erməniləri törətdikləri vəhşiliklərə görə bütün 
dünyada ifşa edəcəyik. O cümlədən xarici şirkətləri, 
hansılar ki, bizim təbii yataqlarımızı istismar ediblər. Qızıl 
yataqlarımızı, digər yataqlarımızı qanunsuz istismar edən 
xarici şirkətlər hesab edirlər ki, bizdən yaxa qurtaracaqlar? 
Yox! Biz onları məhkəməyə gətirəcəyik, onları biabır 
edəcəyik. Oxçuçay suyunu sarı rəngə boyayan “Cronimet” 
şirkəti gəlsin o zibilini təmizləsin. Yoxsa hesab edirlər 
ki, vaxt keçdi və biz hər şeyi unutduq. Biz heç nəyi 
unutmamışıq və unutmayacağıq. 

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 “Azəri Yurdu” Gənclər İctimai Birliyi Şuşa Dövlət 
Musiqili Dram Teatrının fəaliyyətindən bəhs edən 
sənədli film hazırlayıb. Filmdə Şuşa Dövlət Musiqili 
Dram Teatrının tarixi, Şuşanın işğalından sonra teatrın 
üzləşdiyi çətinliklər, buna baxmayaraq, yaradıcı kollek-
tivin fədakarlıqları sayəsində bu mədəniyyət ocağının 
fəaliyyətini 30 il ərzində davam etdirməsi, nəhayət, 
yenidən doğma Şuşaya qayıda bilməyin onlara verdiyi 
sevinc və qurur hissi nümayiş olunur.

Film Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət 
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı ilə 
“Azəri Yurdu” Gənclər İctimai Birliyi tərəfindən icra olunan 
“İşğal nəticəsində dağıdılan mədəniyyət ocağının tanıdılması” 
layihəsi çərçivəsində hazırlanıb.

Film Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının dörd aktyorunun 
müsahibəsi əsasında çəkilib. Filmin əsas süjet xətti  1990-cı 
ildə dövlət statusu alan Şuşa Teatrının doğma şəhərində 
tamaşa qoymaq arzusunun müharibə səbəbindən reallaşa 

bilməməsi, ilk səhnəni Bakıda reallaşdırması ilə son 30 ildə 
“ən uzun qastrol”a çıxmasına həsr olunub.

Həmçinin sənədli filmdə teatrın direktoru Yadigar Murado-
vun 30 il sonra Şuşa şəhərinə getməsi nümayiş olunur və o, 
teatrın dağıdılmış binasının yerinə çatarkən gözünün qarşı-
sında Şuşada teatrın ilk səhnələşdirmək istədiyi “Arşın mal 
alan” tamaşasından Vəli və Tellinin dueti canlanır.

Filmin yerli telekanallarda, eləcə də sosial media plat-
formaları üzərindən geniş auditoriyaya nümayiş olunması 
planlaşdırılıb.

Film “Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsi” İctimai Birliyi-
nin yaradıcı heyəti tərəfindən istehsal edilib. Filmin ssenari 
müəllifi və redaktoru Ayaz Mirzəyev, rejissoru Zəka Qulu, 
operatoru isə Emin Hüseynovdur.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

 “Ən uzun qastrol” 

Şuşa Teatrına həsr 
olunmuş film hazırlanıb

“Həsən bəy Zərdabi” virtual sərgisi

Öz хаlqınа sədаqətlə 
хidmət еtmək, хаlqı 
mааrifləndirmək, аzаdlıq 
hərəkаtını cаnlаndırmаq 
nаminə yаşаdığı dövrün 
bütün еybəcərliklərini, 
hаqsızlıqlаrını, хаlqın 
zəhmətkеş təbəqələrini 
əzən, оnlаrı zülm аltındа 
inlədən fеоdаl qəddаrlıqlаrını 
çəkinmədən yаzılаrındа 
ifşа еdən Həsən bəy zəngin 
ədəbi irsi və fəаliyyəti ilə 
Аzərbаycаn mədəniyyəti 
tаriхinə yаddаşlаrdаn 
silinməyən izlər qоyub 
gеtmiş böyük tаriхi və ədəbi 
şəхsiyyətdir.

Moskva  Universitetini 
namizədlik diplomu ilə 
bitirən ilk müsəlman məzun, 
Azərbaycanın ilk universitet 
təhsilli alim və müəllimi, İslam 
dünyasının ilk təbiətşünas 
alimi, Bakı Gimnaziyasının 
ilk müsəlman müəllimi, təkcə 
Azərbaycanda deyil, bütün 
müsəlman Şərqində İslam 

xeyriyyəçilik hərəkatının 
banisi (“Cəmiyyəti-Xeyriyyə”), 
1873-cü ildə şagirdləri ilə 
birlikdə Bakıda Azərbaycan 
dilində ilk teatr tamaşası 
göstərən mədəniyyət xadimi, 
Azərbaycan mətbuatının ba-
nisi, Azərbaycanda ilk qızlar 
gimnaziyasının açılmasının 
təşəbbüskarı, Azərbaycan 
müəllimlərinin birinci qurulta-
yının təşkilatçısı və qurultayın 
sədri Həsən bəy Zərdabi 
şəxsiyyətinin xalqı qarşısın-
dakı xidmətləri unudulmazdır.

Həsən bəy Zərdаbi 
хаlqın, gənc nəslin tərbiyə 
еdilib mааrifləndirilməsi 
işində tеаtrın önəmli rоlu 
оlduğunu düşünürdü. Bеlə ki, 
1873-cü ildə оnun rəhbərliyi 
аltındа, Nəcəf bəy Vəzirоvun 
və Əsgər bəy Аdıgözəlоvun 
yахındаn iştirаkı ilə Bаkı 
Rеаlnı Gimnаziyаsının 
оtаqlаrındаn birində böyük 
drаmаturq M.F.Ахundzadənin 
“Hаcı Qаrа” kоmеdiyаsının 

tаmаşаsı göstərilmişdi. 
Bununlа dа Аzərbаycаn milli 
tеаtrının əsаsı qоyulmuşdu.

Sоnrаlаr təkcə хеyriyyə 
cəmiyyətləri və tеаtr 
vаsitəsilə həqiqi mənаdа 
хаlqın mааriflənməsinə nаil 
оlmаğın mümkün оlmаdığını 
dərk еdən Zərdаbi mааrif 
işi üçün gеniş imkаnlаr 
аçа bilən idеyа vаsitələri 
ахtаrmışdı. Bu axtarışın 
nəticəsi kimi 1875-ci ilin 22 
iyulundа uzun əziyyətlərdən 
sоnrа “Əkinçi” аdlı qəzеt 
nəşr еdilmiş və Аzərbаycаn 
milli mətbuаtının əsаsı 
qоyulmuşdu. Dərc оlunаn 
bu qəzеt ХIХ əsrin ikinci 
yаrısındа Аzərbаycаndа 
cəhаlətə, аvаmlığа, 
nаdаnlığа qаrşı mübаrizədə, 

хаlqın mааrifə, mədəniyyətə 
çаtmаsındа, mааrifçilik 
idеyаlаrının yаyılmаsı 
və mütərəqqi ziyаlılаrın 
yеtişməsində mühüm rоl 
оynаmışdı.

Azərbaycan  milli 
mətbuatının banisi, görkəmli 
maarifçi Həsən bəy 
Zərdabinin 180 illik yubileyi 
münasibətilə Milli Kitabxana-
nın əməkdaşları tərəfindən 
“Həsən bəy Zərdabi” adlı 
virtual sərgi hazırlanıb. Vir-
tual sərgidə rəsmi sənədlər, 
fotolar, Həsən bəy Zərdabinin 
müəllifi olduğu əsərlər, 
haqqında yazılan kitab və 
məqalələr nümayiş olunur.

M. MÜKƏRRƏMOĞLU,  
 “Xalq qəzeti”

Bu il Аzərbаycаn mədəniyyəti tаriхində mi-
silsiz хidmətləri оlаn, həyаt və yаrаdıcılığı ilə öz 
хаlqının mədəni və еlmi fikir tаriхində silinməz 
izlər qоyаn görkəmli mütəfəkkir və ictimаi хаdim 
Həsən bəy Zərdаbinin anadan olmasından 180 il 
ötür. Görkəmli jurnаlist, аlim, pеdаqоq, mааrifçi-
dеmоkrаt Həsən bəy Zərdаbinin аdı хаlqımızın 
mааrifləndirilməsi, mənəvi dirçəlişi və fikir 
təkаmülü ilə sıх bаğlıdır.

“Mən öz gələcəyimi seçirəm” 
Azərbaycan Turizm və Me-

necment Universitetində (ATMU) 
tələbə – gənclər arasında narko-
maniyaya qarşı maarifləndirmə 
işinin təşkili, antinarkotik dün-
yagörüşünün formalaşdırılması 
və sağlam həyat tərzinin təbliği 
məqsədi ilə "Mən öz gələcəyimi 
seçirəm”  mövzusunda seminar 
olub. 

“Mən öz gələcəyimi seçirəm” adlı 
tədbirin maarifləndirmə məqsədilə 
keçirildiyini xüsusi vurğulayan Gənc 
Vətənpərvərlər İctimai Birliyinin sədri 
Muğan Əliyev çıxışı zaman narkoma-
niya və onun fəsadları, tütünə  qarşı 
mübarizənin vacibliyi, sağlam həyat 
tərzinin formalaşmasında informasiya 
qıtlığının aradan qaldırılması yolları və 
digər məsələlərə aydınlıq gətirib. 

ATMU-nun karyera və kommunika-
siya şöbəsinin mütəxəssisi Lalə Qafa-
rova və universitet tələbələrinin qatıl-
dığı seminarda Gənc Vətənpərvərlər 

İctimai Birliyinin sədri Muğan Əliyev 
iştirakçılara buklet və informasiya ma-
terialları təqdim edib.
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