
28 fevral 2021-ci il, bazar

“Baklift-3” İxtisaslaşdırılmış İstehsalat İdarəsi
lift ehtiyat hissələrinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Lift ehtiyat hissələrinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, “Dövlət 

satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununa uyğun olaraq yuxarıda göstərilən 
tender predmeti üzrə öz tender təkliflərini dövlət 
satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə 
elektron formada təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsi zamanı aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

– aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin 
vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə 
təcrübəsi, iddiaçının maliyyə vəziyyəti və maddi-
texniki bazası.

Müqavilədə bütün malların və onlarla bağlı 
xidmətlərin mənşəyi və harada istehsal olunma-
ları bildirilməlidir. Tenderlə əlaqədar məlumat 
almaq üçün maraqlananlar elektron qaydada 
əlaqələndirici şəxsə müraciət edə bilərlər. 

Ünvan – Bakı şəhəri, Xətai rayonu, M.Hadi 
küçəsi 97

Əlaqələndirici şəxs – Əliyev Fərhad Əli oğlu
Telefon – ( 012 ) 3791174
Email – baklift@mail.ru
İştirak haqqı 100 (bir yüz) manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 

köçürməlidirlər:
Bank – “ABB”-nin Nərimanov filialı 
Kod – 805540 
VÖEN – 9900001881
M/h – AZ03NABZ01350100000000002944 
H/h-AZ35İBAZ38030019449783431206
VÖEN – 2000310381, 
S.W.I.F.T: IBAZAZ2X
Tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədlər 

“Baklift-3” İxtisaslaşdırılmış İstehsalat İdarəsinin 
tender komissiyasına təqdim edilməlidir: 

– tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
– tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;

– tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən sonra 
ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

– tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı gündən sonra ən 
azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

– Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı 
keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanından arayış;

– iddiaçının son 1 ildəki fəaliyyəti haqqında 
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatının surəti;

– iddiaçının son 1 il ərzində maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

– iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

– iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları.

 İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər toplusun-
da göstərilən müddəalara uyğun olaraq hazırla-
malı, tenderdə iştirak üçün sənədləri (tender təklifi 
və təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 31 mart 
2021-ci il saat 15.00-a, tender təklifini və təklifin 
bank təminatını isə 8 aprel 2021-ci il saat 15.00-
dək dövlət satınalmalarının vahid internet portalı 
vasitəsilə elektron qaydada təqdim etməlidirlər.

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan təkliflər 
dövlət satınalmalarının vahid internet portalında 
nəzərə alınmayacaqdır.  

 İddiaçıların təklifləri 9 aprel 2021-ci il saat 
15.00-da açılacaqdır. Təkliflərin açılışı dövlət 
satınalmalarının vahid internet portalında virtual 
iclas formatında aparılacaqdır. İddiaçılar açılışın 
formatı ilə dövlət satınalmalarının vahid internet 
portalında tanış ola bilərlər.

 QEYD – tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar 
yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası 

Qarabağ Meşə Meliorasiya İdarəsi
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Borulu keçidin cari təmiri işlərinin satın 

 alınması.
Lot-2. Cari təmir işləri üçün mal-materialların və 

tinglərin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 

təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet portalı 
vasitəsilə elektron formada təqdim etsinlər. 

Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

– aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtın-
da yerinə yetirilməsi və podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə 
ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.

Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 2021-ci il dekab-
rın 31-nə kimidir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün elektron 
qaydada əlaqələndirici şəxsə müraciət etmək lazımdır. 
Əlaqələndirici şəxs – Əhmədov Adil İbrahim oğlu (baş 
mühəndis)

Ünvan – Bərdə rayonu, Heydər Əliyev prospekti 110
E-mail: qarabag.mmi@mail.ru
Telefon – 020 20 8-54-09
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər toplusunu (əsas 

şərtlər toplusu Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) tenderdə 
iştirak üçün elektron müraciət etdikdən və aşağıda 
qeyd olunan hesaba hər lot üçün 100 (bir yüz) manat 
məbləğində vəsaiti ödədikdən sonra dövlət satınalma-
larının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada 
ala bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmır.

Bank rekvizitləri –
Qarabağ Meşə Meliorasiya İdarəsi
Bank – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T. CTREAZ22
VÖEN – 4000189801
Bank – 19 saylı Regional Xəzinədarlıq İdarəsi
H/h – AZ53CTRE00000000000002355103
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu almaq və 

tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş 

qaydada elektron formada təqdim etməlidirlər:
– iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank 

sənədi;
– tender təklifi (tender təklifləri zərflərin açıldığı 

gündən sonra azı 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);

1. Malgöndərən (podratçı) haqqında tələb olunan 
sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:

1.1. Vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
arayış.

1.2. İddiaçıların fəaliyyəti haqqında vergi orqanları 
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti.

1.3. Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı.
1.4. Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət 

nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respub-
likasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin 
yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmamasına aid 
arayış.

1.5. İddiaçının nizamnaməsi.
1.6. Dövlət reyestrindən çıxarış (qeydiyyatdan keçdiyi 

ölkə).
1.7. İddiaçının rekvizitləri.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü bəndlərdə 

qeyd olunan sənədləri 31 mart 2021-ci il saat 12.00-a kimi 
tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid internet 
portalı vasitəsilə elektron təqdim etməlidirlər.

Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender təkliflərini 
və bank təminatını 8 aprel 2021-ci il saat 17.00-a qədər 
elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.

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

Tender təklifi zərfləri 9 aprel 2021-ci il saat 12.00-da 
elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası

Xəstəlikdən sağalanlara  
peyvəndin bir dozası kifayət edəcək

Almaniya – Azərbaycan Radioloji 
və Neyroradioloji Cəmiyyətinin sədri, 
Köln Universiteti Klinikasının həkimi, 
tibb elmləri doktoru, azərbaycanlı alim 
Nuran Abdullayevin sözlərinə görə, 
aparılan tədqiqatların metodik hissəsi 
çox ciddi dəqiqliklə icra olunub. Belə ki, 
peyvəndin tətbiqindən öncə, insan-
ların COVID –19 xəstəliyini keçirib-
keçirmədiklərini müəyyənləşdirmək 
üçün anticisimləri yoxlayıblar. Bundan 
sonra həm virusa daha əvvəl yolu-
xanlarda, həm də yoluxmayanlarda 4 
gündən bir anticisimlərin miqdarına ba-
xılıb. Beləliklə, çox önəmli nəticələr əldə 
olunub. Belə ki, ilk peyvənd dozasından 
əvvəl xəstəliyi keçirmiş insanlarda 5-8 
gün sonra nəzərə çarpacaq qədər 
anticisimlərin çoxalmasına rast gəlinib. 
Bu da onlarda güclü immunitetin yaran-
masının göstəricisi hesab edilir.

Əvvəllər xəstələnməyən insan-
larda isə 9-12 gün vaxt lazım olub ki, 
vurulan peyvəndin müəyyən effekti 
hiss olunsun. Tədqiqatın digər çox 
önəmli nəticəsinə 24 günlük müşahidə 
zamanı rast gəlinib. Belə ki, peyvənd 
aldıqdan sonrakı zaman çərçivəsində 
xəstəliyi daha öncə keçirməyənlərdə 
anticisimlərin miqdarı xəstəliyi keçirən 
və peyvənd alan insanlarla müqayisədə 
az olub. Bu da bizə bir daha onu 
göstərir ki, peyvənd həm xəstəliyi 
keçirməyənlər, həm də keçirənlər üçün 
nə qədər önəmlidir. 

Tədqiqatlarda maraq doğuracaq 
və gələcəkdə peyvənd strategiyasın-
da ciddi nəzərə alına biləcək daha bir 
nüans də aşkarlanıb. Belə ki, öncədən 
virusa yoluxmuş insanlara peyvəndin 
ikinci dozasının vurulmasından sonra 
onlarda yaranan anticisim miqdarında 
ciddi dəyişikliyə rast gəlinməyib. Bu da 
o deməkdir ki, elmi tədqiqatlarla sübut 
edilir ki, xəstəlikdən sağalan insanlar-
da effektiv immunitetin yaranmasına 
peyvəndin təkcə bir dozası kifayət 
edə bilər və bu insanlara qısa müddət 
ərzində təkrar dozanın vurulmasının 
ciddi təsiri və əhəmiyyəti yoxdur. Bu 
tədqiqatlar “Biontech” və “Moderna” 
peyvəndləri ilə aparılıb. Tədqiqatlarda 
xəstəliyi daha öncədən keçirənlərlə 
keçirməyənlərin peyvəndin ikinci 
dozasından sonrakı yan təsirləri də 
müqayisə edilib. Burada aydın olur ki, 
xəstəliyi keçirənlərin yüngül yan təsirləri 
xəstəliyi keçirməyənlərlə müqayisədə 
5-6 dəfə çox olub. Amma bu yan təsirlər 
qorxulu reaksiyalarla deyil, məsələn, 
yorğunluq, baş ağrısı, əzələ ağrısı, 
bəzən qızdırma və əzələ ağrıları ilə 
müşahidə edilib. Bir ildən sonra fərqli 
dozalarda peyvənd alanlarda olan 
immunitetin hansı səviyyədə olacağı 
barədə sual isə cavabsızdır, bu barədə 
tədqiqatlar davam edir.

Türkiyəli həkim Şenol Atakan mu-
tasiya olunmuş virusun səbəb olduğu 
yoluxma sayının artması ilə mart ayında 
yenidən alovlanma ola biləcəyindən 
narahatlığını bildirib və mutant viru-
sun daha yoluxucu və müqavimətli 
olduğunu açıqlayıb. O deyib: “Odur 
ki, gigiyena, məsafə və maska qay-
dalarına ciddi əməl etməliyik. Hesab 
edirəm ki, mart ayında yenidən rekord 
göstəricilər qeydə alınacaq. Pandemi-

ya dövründə virusla ən çox mübarizə 
aparanlar arasında ailə həkimləri də 
var. Virusa yoluxmuş və ya virus-
la təmasda olan insanları yaxından 
izləyən ailə həkimləri bu çətin prosesi 
tez bir zamanda aradan qaldırmaq üçün 
böyük fədakarlıq göstərirlər. “Sinovac” 
şirkətinin “CoronaVAC” peyvəndinin 
50 effektivliyi var. Bununla birlikdə, bu 
peyvəndlər xəstəliyin qarşısını almaqda 
və xəstəliyin ağırlaşmamasında 90 faiz 
təsirli olur. Peyvəndləmə bunun üçün 
çox vacibdir. Kütləvi immunitet üçün 
əhalinin 70 faizində antitellər yaran-
malıdır. Vətəndaşlarımız lazım olan 
vaxtda peyvənd olunmalıdır ki, vəziyyəti 
nəzarət altında saxlaya bilək”.

Mutasiyanın, xüsusilə, Afrika, Bra-
ziliya və İngiltərədə başladığını deyən 
həkim yaz aylarında virusun müqavimət 
göstərdiyini əlavə edib: “Bu dövrdə virus 
başqa bir formata keçir. Yeni proseslər 
istehsal edir. Mutasiya məsələsinə çox 
diqqətli olmalıyıq. Üçüncü dalğa dedi-
yimiz mutasiya daha çox yoluxucudur. 
Koronavirus xəstələrinə reabilitasiya 
xidməti göstərilməlidir. COVID – 19 
keçirənlər üçün vaxtaşırı müayinələr 
və alqoritmlər yaradılmalıdır. Ürək və 
böyrək problemləri olanlarda xəstəlik 
ciddi ağırlaşmalara səbəb ola bilər”.

“Dünya ölkələrinin hökumətləri 
pandemiyanın nəticələrini yumşalt-
maq məqsədilə öz vətəndaşlarına və 
biznesə dəstək üçün trilyonlarla dollar 
məbləğində vəsait ayırıb. İndi həmin 
vəsaitin korrupsionerlərin ciblərinə 
axmaması üçün tədbirlər görülməsi 
çox vacibdir”. Bu fikirləri BMT Baş 
Assambleyasının 75-ci sessiyası-
nın sədri Volkan Bozkır Beynəlxalq 
Parlamentlərarası İttifaqın korrupsiya-

ya qarşı mübarizə məsələlərinə həsr 
edilmiş iclasında söyləyib. O, həmçinin 
deyib: “Bu əlavə vəsait bərpa işlərinin 
sürətləndirilməsi üçün nəzərdə tutulub, 
lakin onların paylaşdırılmasında risklər 
yaranır. Vəsait axınlarının şəffaflığı və 
onlara nəzarət lazımi səviyyədə deyil, 
çünki onlar pandemiya nəticəsində 
yaranmış təxirəsalınmaz ehtiyacların 
tezliklə təmin edilməsi üçün nəzərdə 
tutulub. Təbii ki, fövqəladə şəraitdə 
hökumətlərin bu vəsaitə nəzarət 
etmələri üçün həmişə vaxt olmur”.

Volkan Bozkır vurğulayıb ki, həm 
pandemiyanın, həm də korrupsi-
yanın nəticələri əhalinin ən həssas 
təbəqələrinə – sosial müdafiədən və 
dövlət xidmətlərindən asılı olan insanla-
ra daha çox təsir göstərir. Bozkır sayıq-
lığı itirməməyə, vaksinlərin bölgüsündə 
korrupsiya hallarının qarşısını almağa 
və ən başlıcası, onların saxtalaşdırıl-
masına yol verməməyə çağırıb. Bildirib 
ki, BMT Baş Assambleyası bu il iyun 
ayında korrupsiyaya qarşı mübarizə 
məsələlərinə həsr edilmiş xüsusi ses-
siya keçirəcək. O, BMT-nin korrupsiya 
əleyhinə Konvensiyasına əməl etməyin 
vacibliyini xatırladıb.

Tədqiqatçıların fikrincə, COVID – 19 
-a səbəb olan SARS – CoV-2 virusunun 
Avropadakı vəhşi heyvandarlıq ferma-
larında yayılması və onun insanlara 
ötürülməsi ehtimalı çox yüksəkdir. Bu 
nəticəyə onlar Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatı (ÜST), Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Qida və Kənd Təsərrüfatı 
Təşkilatı (FAO) və Ümumdünya Heyvan 
Sağlamlığı Təşkilatının ekspertlərinin 
məlumatlarından sonra gəliblər.

Mütəxəssislər, ÜST-ün Avropa 
bölgəsinə rekord sayda xəz məhsulları 
istehsal edən ölkələrin daxil olduğu-
na görə, Avropadakı vəhşi heyvan-
darlıqla əlaqəli riskləri təhlil etmək 
qərarına gəliblər. 2020-ci ilin aprel 
ayında dünya üzrə vəhşi heyvandarlıq 
təsərrüfatlarında yetişdirilən su samur-
larında COVID –19 halları qeydə alınan 
ilk ölkə Hollandiya olub.

Daha sonra su samurları arasında 
koronavirusa yoluxma hallarının olduğu 
barədə, o cümlədən yeddisi Avropada 
yerləşən daha doqquz ölkə haqqında 
məlumat verilib. Danimarkada isə bu 
heyvanlardan yoluxmuş bəzi insan-
larda bir sıra mutasiya ehtiva edən 
yeni ştamm aşkar edildi. Üstəlik, ilkin 
tədqiqatların nəticələrinə görə, yeni va-
riantın anticisimlərə qarşı həssaslığının 
azalması ilə xarakterizə olunduğu 
məlum olub.

Ekspertlərin fikrincə, Avropa 
bölgəsindəki heyvanların xəzindən 
istifadə edərək məhsul istehsal edən 
15 ölkədən 14-ü vəhşi heyvandarlıq 
fermalarında zəruri nəzarət sistemlərini 
tətbiq ediblər. Bundan başqa doqquz 
təsərrüfatda bu cür fermalarda çalı-
şan insanlarda virusun aşkar edilməsi 
üzrə tədbirlər də həyata keçirilib. 
Mütəxəssislər SARS –CoV-2 virusunun 
və onun variantlarının heyvanlardan in-
sana ötürülməsinin qarşısının alınması 
üçün bir sıra tövsiyələr hazırlayıblar. 
Onlardan bəziləri bunlardır: fermalar-
da sanitariya normalarına ciddi riayət 
edilməlidir; xəz təsərrüfatlarında çalışan 
işçilər davamlı olaraq fərdi qoruyucu 
vasitələrdən istifadə etməlidirlər; hey-
vanlar mütəmadi olaraq virusun mövcud 
olub-olmaması ilə əlaqədar yoxlanılma-
lıdır; xəz təsərrüfatlarının yaxınlığında 
yaşayan vəhşi heyvanların da yoxlanıl-
ması lazımdır.

Ümumiyyətlə, virusun yayılmaması 
üçün bütün təşkilatlarda, qurumlarda, 
istehsal və istehlakla məşğul olan 
müəssisələrdə qorunma tədbirlərinə 
ciddi nəzarət davam etməlidir. Həm 
nəzarət, həm vaksinasiya, həm də 
yoluxub sağalanlara diqqət etməklə 
bu bəladan qurtarmaq mümkündür. 
Bu gün yoluxma olmayan bir ərazidə 
gün keçdikdən sonra çoxlu yoluxma 
aşakarlana bilər. Hazırda Azərbaycanda 
COVID –19 infeksiyasına bölgələr üzrə 
yoluxma göstəriciləri həmişəki kimi 
müxtəlif olsa da azalıb. Qeyd edək ki, 
ölkəmizdə koronavirusa yoluxma halla-
rının 52,2 faizi paytaxtın payına düşür. 
Bundan əlavə, həmin göstərici Aran 
rayonlarında 13,3, Abşeron rayonunda 
12,9, Gəncə – Qazax bölgəsində 8,1, 
Şəki – Zaqatalada 3,2, Quba – Xaç-
mazda 3, Lənkəranda 2,9, Dağlıq Şir-
vanda 2,5, Yuxarı Qarabağda 1,4, Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında 0,05 faiz 
təşkil edir. Ölkə xaricindən idxalolunma 
halı 0,4 faizdir. Naxçıvanda yoluxma-
nın az faiz təşkil etməsinin nəticəsidir 
ki, orada sentyabrdan indiyədək təhsil 
müəssisələri öz fəaliyyətlərini davam 
etdirir.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti” 

Peyvəndlərin tətbiqindən sonra elmi arenada ciddi müzakirə 
mövzularından biri də COVID –19 xəstəliyindən sağalanlara 
hansı dozada peyvəndin vurulması barədədir. Yəni, bu xəstəliyi 
ötən il keçirən insanlara peyvəndin birinci dəfə vurulan doza-
sı kifayətdir, yoxsa mütləq ikinci dozası da vurulmalıdır? Bu 
sualın cavabının tapılması istiqamətində aparılan çox önəmli 
tədqiqatların nəticəsi artıq məlumdur və qarşıdan gələn günlərdə 
elmi ədəbiyyata daxil ediləcək. 

AMEA Fəlsəfə İnstitutunun 
“Azərbaycan fəlsəfə tarixi” şöbəsinin 
müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru Arzu 
Hacıyevanın tərtib etdiyi “Əşrəf Hacı-
yev: Seçilmiş əsərləri” adlı kitab haq-
qında ilk təəssüratım bir az nostalgiya, 
bir az da kövrək məqamlarla bağlı oldu. 
Çünki kitabın üz qabığında mərhum 
qələm sahibinin öz xətti ilə yazdığı 
“Qayıdıb gəlmişəm” sözləri görünən 
bloknot vərəqinin və məşhur jurnalistin 
qələminin fotosu verilmişdir. Az qala 
kitabın üz qabığından Əşrəf müəllimin 
səsi eşidilirdi. Hələ heç bir sətir oxu-
madan tərtibçiyə və üz qabığının 
rəssamına “Əhsən!” – dedim. 

Azərbaycan jurnalistikasının görkəmli 
nümayəndəsi, publisist, yazıçı, nasir, dra-
maturq, tərcüməçi, ssenarist, milli mətbuat 
tarixi üzrə mütəxəssis-tədqiqatçı, Azərbaycan 
Jurnalistlər İttifaqının üzvü, Əməkdar jurnalist 
Əşrəf Hacıyev 1931-сi il dekabrın 11-də Bakıda 
anadan olmuşdur.Yəni bu il onun 90 yaşı 
tamam olacaq. Uşaqlıq illəri Qutqaşen ( indiki 
Qəbələ) rayonunun Hacallı kəndində keçmiş, 
Qəbələ şəhər orta məktəbini əla qiymətlərlə 
bitirmiş, 1949-1954-cü illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universiteti (indi Bakı Dövlət Universiteti) 
filologiya fakültəsinin nəzdindəki jurnalistika 
şöbəsində təhsil almışdır. 1956-cı ildən 1969-
cu ilədək “Azərbaycan gəncləri” qəzetinin 
redaksiyasında təbliğat və təşviqat şöbəsinin 
müdiri, 1969-1977-ci illərdə Azərbaycan KP MK 
yanında Partiya Tarixi İnstitutunda baş elmi işçi, 
1977-ci ildən 1997-ci ilədək – iyirmi il “Kommu-
nist” – “Xalq qəzeti” redaksiyasında şöbə müdiri 
və bölgə müxbiri kimi vəzifələrdə çalışmışdır. 

Ötən əsrin əllinci illərinin əvvəlindən “Ə. Ha-
cıyev” və “Əşrəf Hacıyev” imzaları ilə mətbuatda 
görünən bu gənc sonralar yüzlərlə ictimai-siyasi 
və bədii-publisistik məqalənin və çoxsaylı bədii 
əsərlərin müəllifi kimi mətbuat və ədəbiyyat 
tariximizdə özünəməxsus iz qoymuş söz 
sahibinə çevrilmişdir. 45 il qələmlə yol yoldaşı 
olmuş Əşrəf müəllim öz yazılarında cəmiyyət 
həyatının, demək olar, bütün sahələrini əhatə 
etmişdir. Onun yazıları mövzusuna görə 
olduqca geniş – iqtisadiyyat, tarix, ədəbiyyat, 
incəsənət, hüquq, elm, mədəniyyət, əxlaq-
mənəviyyat məsələləri, siyasət, ideologiya, son 
illərdə müharibə, Qarabağ, torpaqlarımızın işğa-
lı, qaçqınlar problemi və başqa sahələri əhatə 
edirdi. Bədii əsərləri də janr-forma baxımından 
rəngarəngdir. 

Müxtəlif illərdə qələmə aldığı “İtkin atanın 
oğlu” povesti, “Eynəkli kişi”, “Son görüş”, “Daş 
güzgü” hekayələr topluları, “Qırmızı dalğa-
lar” pyesi, “Məhəbbət könül çırağıdır”, “İksir”, 
“Günəş nəslinə məktublar”, “Milyonlar belə 
yaranır”, “Şirvanın şöhrəti”, “Müseyib Dadaşov” 

və başqa elmi, publisist kitabları nəşr olunmuş-
dur. Onun işıq üzü görmüş 19 kitabında verilmiş 
materiallar görkəmli qələm sahibinin yaradıcılı-
ğının cüzi bir hissəsidir.

Publisistikada operativlik, ciddi jurnalist 
araşdırması, irəli sürdüyü mülahizələrində 
faktlara və məntiqə söykənən əsaslılıq ənənəsi 
1998- ci ildə qələmə aldığı “Yanlış başa düşülən 
demokratiya və söz azadlığı” məqaləsində, 
sözün həqiqi mənasında, öz apogeyinə çat-
mışdır. O, sosioloji əsərlərində Azərbaycan 
ailəsinin uğur nümunəsi ola biləcək faktlardan 
və problemlərdən söz açır, kəndin sosio-mədəni 
problemlərinə aid olan məqalələrində isə sosial 
tərəqqini, kənd və şəhər arasındakı fərqin 
silinməsini bilavasitə kənddə mədəniyyətin 
inkişafı ilə əlaqələndirirdi. 

Əşrəf Hacıyevin tarixə dair tədqiqatları da 
daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Amma onun 
ədəbi-bədii nəsr əsərləri (povest, hekayə və no-
vellaları, əfsanə və nağılları) insana və təbiətə, 
Vətənə sevgi ilə qələmə alındığına görə daha 
böyük auditoriyanı əhatə edirdi. Müəllifin çox-
saylı pyesləri, ssenariləri olmaqla yanaşı, həm 
də kifayət qədər xarici ədəbiyyat nümunələrini 
də ana dilimizə tərcümə edilmişdir. Məsələn, 
fransız yazıçısı Qabriel Jildas-Andriyevskinin 
“Həmid üçün at yoxdur!” povesti, Anton Çe-
xov, Edmondo de Amiçis, Oliver Henri, Vasili 
Bakovun irsindən hekayələr, Fridrix Dürrenmat-
tın pyesi, Fyodr Morqunun “Çörək və insanlar” 
kitabı Azərbaycan oxucusuna Əşrəf Hacıyevin 
tərcüməsində təqdim olunmuşdur. 

Mərhum həmkarımızın qızı Arzu xanım 
Hacıyeva Əşrəf müəllimin bu möhtəşəm 
irsindən seçdiyi dəyərli əsərlərdən ibarət 600 
səhifəlik “Qayıdıb gəlmişəm” adlı kitabı tərtib 
etməklə, təkcə atasının xatirəsinə ehtiram nü-
mayiş etdirməmiş, həm də milli mətbuatımızın 
görkəmli simalarından birinin təbliğinə xidmət 
etmişdir. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Yeni kitablar

Əşrəf Hacıyevin “Qayıdıb 
gəlmişəm” deyən seçilmiş əsərləri 

“Azercell” ilə TikTok indi daha əlçatandır

Populyar musiqi və filtrlərdən istifadə edərək 
qısa videolar yaratmağa və paylaşmağa imkan 
verən TikTok-dan endirimli qiymətlərlə yararlan-
maq üçün T açar sözünü 2525 qısa nömrəsinə 
göndərmək kifayətdir.

Qeyd edək ki, “TikTok internet paketi”ni yal-
nız “Azercell”in aylıq internet paketlərinə abunə 
olan müştərilər sifariş edə bilər.

“Xalq qəzeti” 

Ölkənin lider mobil operatoru 
“Azercell Telekom” MMC dünyada 800 
milyondan çox istifadəçinin rəğbətini 
qazanan və son zamanlar sosial 
mediada rezonans yaradan TikTok 
üçün xüsusi internet paketi istifadəyə 
verir. Mart ayının 31-dək yeni paket 
çərçivəsində 1GB həcmində interneti 
cəmi 2 AZN-ə təklif edən “Azercell”, 
TikTok tətbiqini müştəriləri üçün daha 
da əlçatan edir.

Haaqa şəhərində 
Xocalı şəhidlərinin 

xatirəsinə abidə ucaldılıb 

 � Niderland Krallığında fəaliyyət 
göstərən Hollandiya Azərbaycan-Türk 
Kültür Dərnəyinin təşkilatçılığı ilə Haaqa 
şəhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının 
xatirəsinə ucaldılan  abidənin açılış 
mərasimi keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, mərasimdə Azərbaycanın 
Niderlanddakı səfiri Fikrət Axundov, Türkiyənin Nider-
landdakı səfiri Şaban Dişli, Niderland parlamentində 
Denk partiyasını təmsil edən millət vəkili Selcuk 
Öztürk, Haaqa məzarlığının rəhbəri Linda Jansen, 
Avropadakı müxtəlif diaspor təşkilatlarının rəhbərləri, 
Azərbaycan və Türkiyə icmasının nümayəndələri 
iştirak ediblər. 

Tədbiri giriş sözü ilə açan Hollandiya Azərbaycan-
Türk Kültür Dərnəyinin sədri İlhan Aşkının çıxışından 
sonra abidənin açılışı olub, ətrafına əklil qoyulub və gül 
dəstələri düzülüb. Mərasim iştirakçıları Xocalı soyqı-
rımı qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad 
ediblər. 

Məzarlığın toplantı zalında davam etdirilən tədbirdə 
Fikrət Axundov, Şaban Dişli, İlhan Aşkın, Linda 
Jansen, “Ana Vətən” Avropa Azərbaycanlı Qadınlar 
Birliyinin sədri Maisə Ağamirzəyeva və başqaları  çıxış 
ediblər. Natiqlər erməni cəlladları tərəfindən törədilən 
Xocalı soyqırımının bəşəriyyətin faciəsi olduğunu 
və onun dəhşətlərinin heç vaxt unudulmayacağını 
bildiriblər. Soyqırımının başqa dövlətlər tərəfindən 
rəsmi olaraq tanınmasına və müqəssirlərin cinayət 
məsuliyyətinə cəlb edilməsinə nail olmağın vacibliyi 
vurğulanıb.
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