
30 oktyabr 2019-cu il, çərşənbə 7

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar 
Xidmətlər Agentliyi 

ofis mebellərinin satın  alınması məqsədilə 

kotirovka sorğusu keçirir
İştirak etmək istəyənlər əsas şərtlər 

toplusunu aşağıdakı ünvandan ala 
bilərlər:

Ünvan- Bakı şəhəri, Nəcəf 
Nərimanov  küçəsi  7A.

Əlaqə  telefonu- (050) 361-98-62.
Kotirovka sorğusu üçün bağlı 

zərflərin qəbulunun son tarixi 1 noyabr 
2019-cu il saat 17.00-a   qədərdir.

  Bağlı zərflər 4 noyabr  2019-cu 
il  saat 10 .00-da iddiaçının özünün 
və ya etibarnaməsi əsasında onun 
səlahiyyətli nümayəndəsinin iştirakı ilə 
Bakı şəhəri, Nəcəf Nərimanov  küçəsi 
7A  nömrəli ünvanda Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər 
Agentliyinin iclas zalında açılacaqdır.

Daxili İşlər Nazirliyi 
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi 

kartriclərin satın alınması məqsədilə
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 (bir) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot- 1. Kartriclərin satın alnması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, öz tender təkliflərini dövlət satınalma-
larının vahid internet portalı vasitəsilə 
elektron formada təqdim etsinlər. Tender 
təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

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

Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 
2019-cu il dekabrın 31-nə qədərdir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
üçün elektron qaydada əlaqələndirici 
şəxsə müraciət etmək olar. Əlaqələndirici 
şəxs- Rza Aslanov.

Ünvan- Bakı şəhəri, Yusif Səfərov 
küçəsi 45.

Maraqlananlar tenderin əsas 
şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplusu 
Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) 
tenderdə iştirak üçün elektron müraciət 
etdikdən və aşağıdakı hesaba 50 (əlli) 
manat məbləğdə vəsaiti ödədikdən sonra 
dövlət satınalmalarının vahid internet por-
talı vasitəsilə elektron qaydada ala bilərlər. 
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmır.

Bank rekvizitləri-
• H/h- AZ56CTRE 

00000000000002078502
 • VÖEN-14000616151  

Fond - 3, BTK -142319
• Bank- Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
• VÖEN- 1401555071
• Kod- 210005
• M/h- AZ-

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

statusu almaq və tenderdə iştirak üçün 
aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qay-
dada elektron formada təqdim etməlidirlər:

-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 
edən bank sənədi;

-tender təklifi (tender zərflərinin 
açıldığı gündən sonra 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 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 müddət fəaliyyət 
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) 
maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;

-malgöndərənin (podratçının) 
ixtisas göstəricilərinə aid məlumat (bu 
məlumatlar tenderin əsas şərtlər toplusun-
da 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 texniki imkanlarının 
olması barədə rəsmi arayış;

- Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən 
fonda borcu olub-olmaması barədə 
arayış;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları.

Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 
4-cü bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 18 
noyabr 2019-cu il saat 11.00-a kimi tender 
komissiyasına dövlət satınalmalarının 
vahid internet elektron portalı vasitəsilə 
təqdim etməlidirlər.

Malgöndərənlər (podratçılar) öz 
tender təkliflərini 28 noyabr 2019-cu il saat 
11.00-a qədər elektron portal vasitəsilə 
təqdim etməlidirlər.

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

Təklif zərfləri 29 noyabr 2019-cu il 
saat 11.00-da elektron portal vasitəsilə 
açılacaqdır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu 

2019-cu ildə xidmətlərin, malların satın alınması üçün  
elektron satınalma vasitəsilə keçirilən 

AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR

Açıq tender bir lot üzə keçirilir:
Tədbirlər üçün zəruri ləvazimatların 

 satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, https://

www.etender.gov.az/ - Azərbaycan Respub-
likasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-
inhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət 
Xidmətinin vahid internet portalına (portal) 
elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və 
tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanla-
ra malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək 
istəyən təşkilatlar lot üzrə müəyyən edilən 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra müsabiqə üzrə təkliflərini 
portal vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.

Tenderdə iştirak haqqı: 110 - (yüz on) 
manat

Hesab: AZ08C-
TRE00000000000005547601

VÖEN: 1001667391
Bank: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kodu: 210005
VÖEN: 1401555071
M/H: AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: CTREAZ22
Büdcə səviyyəsinin kodu: 7
Büdcə təsnifatının kodu: 142340
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

-Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

-Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalı-
dır);

-Tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 

bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 
ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqandan arayış;

-İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə  hesabatının surəti;

-İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

-İddiaçının məhkumluğunun olmaması 
barədə arayışı;

-Podratçının müəyyən etdiyi digər 
sənədlər.

Sənədlər Azərbaycan dilində, tərtib 
olunmalıdır (xarici dildə olan tender sənədləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). İddi-
açılar tender ilə bağlı sualları portal vasitəsilə 
Satınalan Təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender 
proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə 
iştirak etmək üçün ixtisas göstəricilərinə dair 
sənədləri 20 noyabr 2019-cu il saat 10:00 - 
dək və tender təklifi ilə tender təklifinin bank 
təminatı sənədlərini 28 noyabr 2019-cu saat 
10:00-dək portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 29 noyabr 2019-cu il 
saat 10:00 tarixində açıqlanacaqdır. İddiaçılar 
açılışın nəticələri ilə portal vasitəsi ilə tanış ola 
bilərlər.

Tenderlə əlaqədar əlavə məlumat almaq 
üçün maraqlananlar əlaqələndirici şəxs Elşad 
Tağıyevə (telefonlar-012 538 40 48, 012 537 
19 41, 012 537 19 42) müraciət edə bilərlər.

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedur-
lar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə 
aparılır.

Tender komissiyası

 
Aqrar Xidmətlər Agentliyi 

dəftərxana və ofis ləvazimatlarının satın alınması məqsədilə 

kotirovka sorğusu keçirir
İştirak etmək istəyənlər əsas şərtlər 

toplusunu aşağıdakı ünvandan ala 
bilərlər:

Ünvan- Bakı şəhəri, Nəcəf 
Nərimanov küçəsi  7A.

Əlaqə telefonu- (050) 361-98-62.
Kotirovka sorğusu üçün bağlı 

zərflərin qəbulunun son tarixi 1 noyabr  
2019-cu il saat 17.00-a qədərdir.

  Bağlı zərflər 4 noyabr  2019-cu 
il  saat 12.00-da iddiaçının özünün 
və ya etibarnaməsi əsasında onun 
səlahiyyətli nümayəndəsinin iştira-
kı ilə Bakı şəhəri, Nəcəf Nərimanov 
küçəsi   7A nömrəli  ünvanda  Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar 
Xidmətlər Agentliyinin  iclas zalında 
açılacaqdır.

“Xalq qəzeti”nin 27 sentyabr 2019-
cu il tarixli nömrəsində Gənclər və 
İdman Nazirliyinin yeniyetmələr ara-
sında “Xəmsə” Milli İntellektual Oyunu 
üzrə VIII Azərbaycan Çempionatının 
keçirilməsinin satın alınması məqsədilə 
dərc olunmuş tenderdə iştirak üçün 
ilkin sənədlərin təqdimatı tarixi 4 no-
yabr 2019-cu il saat 18.00-a, təklifin və 
bank təminatının təqdim olunması 12 
noyabr 2019-cu il saat 18.00-a və təklif 
zərflərinin açılışı vaxtı isə 13 noyabr 
2019-cu il saat 10.00-a təyin edilmişdir.

– Məryəm xanım, 
tədbirdə yeni romanını-
zın qəhrəmanının Nəsib 
bəy Yusifbəyli olduğunu 
söylədiniz. İstərdik ki, yeni 
əsəriniz barədə oxucula-
ra daha geniş məlumat 
verəsiniz. Öncə özünüzü 
oxucularımıza təqdim edin.

– On iki-on üç ildir ki, 
köşə yazarlığı ilə məşğulam. 
“Kanal 7” media qrupun-
da işləmişəm, son iki ildə 
“Türkiyə” qəzetində köşə ya-
zıram. İndiyə kimi, 11 kitabım 
işıq üzü görüb.

– Əsərlərinizin bir 
çoxu tarixi mövzuda-
dır, türk dünyası tarixi 
şəxsiyyətlərini qəhrəman 
olaraq seçirsiniz? Tarixi 
mövzulara marağınız hara-
dan yaranıb?

– İxtisasca türkoloqam. 
Uşaqlıqdan türk dünyasına 
olan sevgim məni türkolo-
giyaya gətirib. Türk olduğu-
ma görə hər zaman qürur 
duyuram. Tarixini bilməyən 
insan yaxşı vətəndaş ola 
bilməz. Çünki cəmiyyətinə 
faydalı olmaq üçün hər kəs 
öz keçmişini, tarixini yaxşı 
bilməlidir. Bu günə qədər çap 
olunan əsərlərimin bir çoxunu 
tarixi romanlar təşkil edir. Və 
bunu sevərək edirəm. Əsas 
məqsədim gənc nəsillərə 
tariximizdə böyük işlər 
görmüş şəxsiyyətlərimizin 
fəaliyyətini bədii əsərlərin 
dili ilə çatdırmaqdır. Roman-
larımda son zamanlar daha 
çox türk tarixində mühüm 
rol oynamış qadınları əsas 
qəhrəman kimi seçmişəm. 
XV əsrdə yaşamış türk 
ədəbiyyatının ilk qadın şairi 
Mehri Xatunla bağlı bir roman 
yazmışam. Sonra Hindistan-
da 4 il hakimiyyətdə olmuş 
Dehli sultanı Raziyə bəyim 
Sultanın həyatına bir roman 
həsr etdim. Bir gün Şəfiqə 
Qaspıralı haqqında kitab 
oxuyurdum. Diqqətimi çəkdi, 
gördüm ki, son 100 ildə 
türk dünyasının ən önəmli 
qadınlarından biri də əslən 
Krım tatarı olan İsmayıl bəy 
Qaspıralının qızı Şəfiqə xanım 
Qaspıralıdır. O, istər Krım-
da, Tatarıstanda, istərsə də 
Azərbaycanda yaxşı tanınır. 
Onun fəaliyyətini qələmə 
almaq üçün yola çıxdım. 
Lakin bir müddət sonra 
gördüm ki, mən daha çox 
Şəfiqə xanım Qaspıralının 

həyat yoldaşı, Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin Baş 
naziri, dəyərli ziyalı Nəsib 
bəy Yusifbəylinin fəaliyyətini 
qələmə alıram. Açığını deyim 
ki, Şəfiqə xanımı araşdırarkən 
Nəsib bəyi o qədər dərindən 
tanımırdım. Apardığım 
araşdırmalar, oxuduğum 
kitablar və Azərbaycana gəliş-
gedişlərimin nəticəsində onun 
Azərbaycan tarixi baxımından 
çox önəmli ictimai xadim oldu-
ğunu bildim. Və bu məqamda 
qeyd edim ki, onun özünün 
layiq olduğu şəkildə araşdırılıb 
ictimaiyyətə çatdırılmadığını 
düşünürəm. Çünki o, 101 il 
öncə qurulmuş Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin ideo-
loqlarından biri olub. Dövlətin 
əsas qanun və layihələri həm 
də onun əməyi sayəsində ha-
zırlanıb. Nəsib bəy başda ol-
maqla AXC qəhrəmanlarından 
bir çoxu erməni terrorçuları 
tərəfindən qətlə yetirilmişdir. 
Fətəli xan Xoyskinin məzarı 
Gürcüstanda olsa da, Nəsib 
bəyin bir anıt məzarı belə 
yoxdur. Mən çox istərdim ki, 
bu dəyərli insanın xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsi üçün bir 
nişanəsi olsun. 

– Romanın məzmunu 
barədə bir az danışmağınızı 
istərdim.

– Romanda baş verən 
hadisələr Bakı, Gəncə, 
Krımda, eləcə də İstanbul-
da cərəyan edir. Nəsib bəy 

Odessada tələbə olarkən 
tez-tez Krıma gedir, İsmayıl 
bəy Qaspıralının “Tərcüman” 
qəzeti ilə əməkdaşlıq edir-
di. Nəsib bəyin fəaliyyəti 
çoxşaxəlidir. O, təkcə dövlət 
adamı deyil, həm də bir 
işıqlı ziyalı, yazar və pedaqoq 
idi. Bu baxımdan onun bu 
fəaliyyətini gənclər mütləq 
bilməli, araşdırmalıdır. Əgər 
gənclik dəyərli şəxsiyyətlərini 
tanımasa, gələcəyə əmin 
addımlarla gedə bilməz, 
güclü olmaz. Nəsib bəyin 
mülki əhalini silahlı daşnak-
lardan qorumaq üçün “Difai” 
təşkilatındakı fəaliyyəti, 
“Qeyrət” təşkilatını qurması, 
insanları milli amallar uğrun-
da təşkilatlandırması, “Türk 
Ademi Mərkəziyyət Firqəsi” 
təşkilatını yaratması kimi 
məsələlərin hər biri ayrıca 
araşdırma mövzusu ola 
bilər. Bir sözlə, Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin qu-
rulmasında onun alın təri 
çoxdur. Romanı yazarkən 
Nəsib bəyin məktublarından 
çox yararlandım, onun axıcı 
dilinin, gözəl qələminin şahidi 
oldum. Onun, həmçinin türk 
ədəbiyyatının tanınmış 
simalarından olan Ahmet 
Haşimlə türk dili ilə bağ-
lı fikir mübadiləsi də çox 
əhəmiyyətlidir. O, ortaq türk 
dili ilə bağlı yazdığı məqalədə 
deyir ki, siz ərəb və fars 
sözlərini çox istifadə etməyin, 
sadə anlaşıqlı türkcəni 
məsləhət görün, biz də ortaq 

bir dil formalaşdıraq. Əlbəttə 
ki, bu fikirlərin formalaşmasın-
da türk dünyasının dəyərli fikir 
adamı İsmayıl bəy Qaspı-
ralının da təsiri var. Nəsib 
bəy haqqında araşdırma 
apararkən az məlumat tap-
dım. Tapdığım məlumatların 
heç birinin də əsaslı elmi 
mənbələri yox idi. 

Türkiyədə Nəcib 
Əbdülhəmidoğlu və Ayşegül 
Əbdülhəmidoğlunun dok-
torluq dissertasiyası zama-
nı Şəfiqə xanımın verdiyi 
müsahibədə və Nəsib bəyin 
yazdığı məktublarda olan 
məlumatlardan daha çox 
yararlanmışam. Şəfiqə xanım 
öz xatirələrində Nəsib bəy 
haqqında zəngin məlumatları 
bölüşüb ki, bu da mənim 
romanım üçün çox önəmli 
idi. Romanda, həmçinin 
Nəsib bəy və Şəfiqə xanım 
arasında olan məhəbbətə 
də özəlliklə yer ayırmışam. 
Şəfiqə xanımın Krımda, 
Bakıda və İstanbuldakı 
həyatı, onun Nəsib bəyə olan 
sevgisi və incikliyi romanda 
yer alıb. AXC süquta uğra-
dıqdan sonra Şəfiqə xanım 
iki uşaqla təkbaşına qalır. 
Atatürkün Bakıya böyükelçi 
olaraq göndərdiyi tanınmış 
ədəbiyyat xadimi Memnu 
Şefket Esendal onların gizlicə 
Türkiyəyə qaçmalarına 
kömək edir.

Şəfiqə xanımın son-
rakı həyatı da hüznlü və 
çətinliklə keçir. Bir daha 

Krıma dönə bilmir. Həzin 
bir eşq hekayəsini çalışdım 
ki, romanımda əks etdirim. 
İnanıram ki, bu romanla 
Nəsib bəy Yusifbəylinin həyat 
və fəaliyyətinə yenidən baxış 
olacaq, digər araşdırma-
çılar da bu dəyərli ziyalının 
fəaliyyətinin kölgədə qalan 
hissəsini araşdıracaqlar. Kitab 
“Ötükən” Yayın Evinə təqdim 
edilib. İnanıram ki, onun 
vətənsevərliyi, türk dünyasına 
bağlılığı Azərbaycan gəncliyi 
üçün də örnək olacaq. Nəsib 
bəy deyird: “Kim demiş 
ki, biz Azərbaycan türkləri 
müstəqilliyimizi qazana 
bilmərik, biz böyük millətik”. 

Sevindrici haldır ki, 70 
il sonra Azərbaycan xalqı 
yenidən öz müstəqilliyini 
bərpa etdi və bu gün uğur-
la gələcəyə doğru irəliləyir. 
Nəsib bəyin Azərbaycan 
gəncliyinə ünvanladığı 
bir xitabından söz açmaq 
istəyirəm. Qafqaz İslam 
ordusunun Nuru paşanın 
komandanlığı altında Bakıya 
gəlməsi zamanı o, gənclərə 
müraciət edərək Vətəni 
müdafiəyə çağırırdı. O dövrün 
qəzetlərində bu çağırış işıq-
landırılıb. O xitabı oxuyarkən 
Atatürkün gəncliyə xitabını 
xatırladım və duyğulandım. 
Tezliklə romanın Azərbaycan 
oxucusuna təqdim olunma-
sını gözləyirəm. İnanıram 
ki, Nəsib bəy Yusifbəylinin 
əziz xatirəsinə həsr etdiyim 
bu əsər onu Azərbaycan 
gəncliyinə daha yaxından 
tanıdacaq.

Söhbətləşdi: 
Əfsanə BAYRAMQIZI,  

“Xalq qəzeti”

Ümid edirəm ki, bu 
roman Azərbaycanda 
maraqla qarşılanacaq

Son zamanlar türk dünyası ilə bağlı bədii və tarixi əsərlərin işıq üzü 
görməsi, bu cür kitabların maraqla qarşılanması təqdirəlayiq haldır. 
Tanınmış türk jurnalist, araşdırmaçı, “Türkiyə” qəzetinin köşə yazarı 
Məryəm Aybikə Sinanın qələmə aldığı romanlar da türk tarixinin tanınmış 
şəxsiyyətlərinə həsr edilmişdir. Keçən ay Avrasiya Beynəlxalq Araşdırmalar 
İnstitutu İctimai Birliyinin dəvəti ilə Bakıya gəlmiş yazarın “Azərkitab” Ki-
tab Təbliğatı Mərkəzində oxucularla görüşü və imza günü keçirildi. Yazıçının 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Baş Naziri, görkəmli şəxsiyyət Nəsib bəy 
Yusifbəylinin həyatına həsr edilmiş roman yazdığını bildirməsi söhbətimizin 
əsas mövzusu oldu.

SOCAR Türkiyədən Cümhuriyyət 
bayramına hədiyyə 

 � SOCAR Türkiyə 29 Oktyabr Cümhuriyyət 
bayramı münasibətilə özünün reklam filmini 
yaymışdır. Türkiyə mətbuatında geniş əks-
səda doğuran filmdə göstərilir ki,  SOCAR 
Türkiyə tərəfindən məxsusi hazırlanan reklam 
filmində Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı 
tarixi əlaqələrdən, xalqımızın övladlarının 
qurtuluş savaşında Anadolu torpaqlarında türk 
qardaşlarına verdikləri dəstəkdən bəhs edilir və 
bu savaşda şəhid olan əsgərlərin xatirəsi anılır. 

#BirlikteyizGüçlüyüz 
heşteqi ilə yayımlanan 
reklam filmində Azərbaycan 
və Türkiyənin “bir millət iki 

dövlət” olduğu, türk millətinin 
birlikdə nə qədər güclü 
olduğu bir daha diqqətə 
çatdırılmışdır. Filmdə Vətən 

sevdasının böyük önəm 
daşımasını göstərən təsirli 
səhnələr yer almışdır.   

Məsləhətçisi Milli Məclisin 
deputatı, tarix elmləri 
doktoru, professor Musa 
Qasımlı olan reklam filmi  
Azərbaycanda və Türkiyədə 
çəkilmiş, onun ərsəyə 
gəlməsində 275 aktyor 
iştirak etmişdir. “Haber.
com” portalı yazır ki, hər 
azərbaycanlı üçün Anadolu-
nun bir Vətən torpağı sayıldı-
ğı filmdə öz əksini tapmışdır. 
Filmin texniki işlərindən 
bəhs edilərkən göstərilir ki, 3 
günə çəkilən reklam filmində 
səngərlər 3 günə qazılmışdır. 
Aktyorların istifadə etdikləri 
kostyumlar, silahlar, çadırlar  
eynən qurtuluş savaşındakı-
na uyğun hazırlanmışdır. 

Filmə buradan baxa 
bilərsiniz: https://youtub.com/  
watch ? v = Y+ 3 PT w/ c 04

İ.RÜSTƏMOV,  
“Xalq qəzeti” 

Xalq yazıçısı Elçinin seçilmiş məqalə və 
esseləri kitab şəklində çap olunub
 � Mədəniyyət  Nazirliyinin dəstəyi 

ilə Xalq yazıçısı Elçinin  “Daha dərin 
qatlara (seçilmiş məqalə və esselər)”  
adlı kitabının nəşri  başa çatdırılıb.
Nazirlikdən AZƏRTAC-a bildirilib ki, görkəmli 

yazıçı, dramaturq Elçinin oxucularına təqdim et-
diyi “Daha dərin qatlara” adlı kitabında  XX əsrin  
70-ci illərindən bu günə kimi dövri  mətbuatda 
dərc olunan seçilmiş məqalə və esseləri top-
lanıb. “Tənqid və ədəbi proses”, “Problemlər”, 
“Ədəbiyyatımız və folklorumuz”, “Qələm 
sahibləri”, “Teatr və tamaşalar” bölmələrində 
təqdim olunan məqalə və esselərin hər biri oxu-
cunu düşündürür.

 “Təhsil” nəşriyyatında yüksək poliqrafik 
keyfiyyətlə çap edilən kitab Mədəniyyət Nazirliyi-
nin tabeliyində olan kütləvi kitabxanalara payla-
nılacaq.

Atəşkəs  
21 dəfə pozulub

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan 
da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs 
rejimini 21 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki,  Ermənistan Respub-
likası Noyemberyan rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax ra-
yonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd ra-
yonunun Çinari kəndində yerləşən mövqelərdən 
Tovuz rayonunun Muncuqlu kəndində, Krasno-
selsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

Ağdam rayonunun işğal altında olan Tağıbəyli, 
Şıxlar, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli 
rayonunun Qərvənd, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar 
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Tərtər, 
Ağdam və Xocavənd rayonları ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumu-
zun mövqeləri atəşə tutulub.

Ayten
Машинописный текст
Xalq qəzeti.- 2019.- 30 oktyabr. S. 7.




