
78 avqust 2017-ci il, çərşənbə axşamı

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Təsərrüfathesablı 
Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsi respublika üzrə bir sıra təhsil 

müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalınması üçün
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz ten-
der təkliflərini imzalanmış, möhürlənmiş, ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. 

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: aşağı qiymət, 
yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə 
yetirilməsi, iddiaçıların ixtisas göstəriciləri, ana-
loji işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Tender 8 lot üzrə keçiriləcəkdir:
Lot– 1. Ağcabədi rayonunun bir sıra 

təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot –2. Balakən rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot –3. Beyləqan rayonunun bir sıra 
təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot– 4. Füzuli rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot –5. Xocavənd rayonunun bir sıra 
təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot– 6.Qax rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot –7. Tərtər rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot –8. Zaqatala rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər lot 
üçün 200 (iki yüz) manat məbləğdə iştirak 
haqqını aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Y.Bakuvi küçəsi, 
18 nömrəli ünvandan (əlaqələndirici şəxs-Sirac 
Əliyev tel: (+99412) 465 73 48 (daxili 151) ala 
bilərlər: 

Təşkilat: Təhsil Nazirliyinin 
Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat 
İdarəsi 

Bankın adı: “Azərbaycan Beynəlxalq 
Bankı” ASC-nin Sənaye filialı

Kod: 805603
VÖEN: 9900001881
M/h: AZ03NABZ 01350100000000002944
S.W.I.F.T. İBAZАZ 2Х
H/h: AZ88IBAZ38030019441856517211
VÖEN: 1500016711
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri (rəsmi blanklarda və möhürlə 
təsdiq olunmuş qaydada) təqdim etməlidirlər:

-tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət; 
-iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 

sənədi; 
-tender təklifi (zərflər açıldığı gündən son-

ra ən azı 30 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır); 

-tender təklifinin 1-ci əlavəsi kimi tender 
təklifi qiymətinin 1 %-i həcmində tender 
təklifinin təminatı-bank zəmanəti (zərflər 
açıldığı gündən sonra ən azı 60 bank günü 

müddətində qüvvədə olmalıdır); 
-iddiaçılar haqqında tələb olunan 

sənədlər: 
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub-ol-
maması haqqında müvafiq vergi orqanların-
dan arayış;

-  sənədlər təqdim olunan vaxta DSMF-
yə verilmiş hesabatın surəti və DSMF-nin 
arayışı;

-  son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqın-
da bank arayışı;

-  analoji işlər üzrə təcrübəsi və potensial 
imkanları haqqında məlumat (geniş arayış).

İddiaçılar 1-ci, 2-ci və 5-ci bəndlərdə 
qeyd olunan sənədləri 12 sentyabr 2017-ci 
il saat 17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 19 
sentyabr 2017-ci il saat 17.00-а qədər yuxarıda 
göstərilən ünvana təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 20 sentyabr 
2017-ci il saat 15.00-da Təhsil Nazirliyinin 
Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat 
İdarəsinin iclas zalında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC) 2017-ci ildə digər 
maşın və avadanlıqlar xərc maddəsi üzrə nəzərdə tutulan fotoaparatların, 

monitorların, noutbukların, server avadanlıqlarının, printerlərin, faks 
aparatlarının, UPS batareyalarının və informasiya texnikalarının, eləcə də 

onların ehtiyat hissələrinin satınalınması məqsədilə
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

- satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyəti 
olmalı;

- maliyyə durumu qənaətbəxş olmalı;
- texniki, maliyyə və işçi qüvvəsinə, idarəetmə 

səriştəsinə malik olmalı;
- vergilər və digər icbari ödənişlər üzrə vaxtı 

keçmiş öhdəlikləri olmamalıdır.
 Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 100 (yüz) 

manat iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin əsas 
şərtlər toplusunu aşağıdakı ünvandan əldə edə bilərlər:

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Bülbül 
prospekti, 30, 6-cı mərtəbə, 616-cı otaq, tender 
üzrə əlaqələndirici şəxs – Rəşid Bayramov. Əlaqə 
telefonu: 493–74–62.

Bank rekvizitləri:
VÖEN: 1400584751
M.ND.X.A-nın 8 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi
VÖEN: 1401555911
M/h:AZ41NABZ01360100000000003944
Kod: 805614
Bakı ARBB Nəsimi filialı

H/h: AZ34CTRE00000000000004038201
VÖEN: 9900001881
SWİFT BİK: İBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Tenderdə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 

sənədi;
-tender təklifi (zərflər açıldığı gündən sonra  

ən azı 30 (otuz) bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

-tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 
bank zəmanəti (zərflər açıldığı gündən sonra ən 
azı 60 (altmış) bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır).

İddiaçılar haqqında tələb olunan sənədlər:
- iddiaçının tam adını, hüquqi statusunu 

əks etdirən hüquqi sənədlərin (nizamnamə, 
dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə və ya 
reyestrdən çıxarış və s.) surətləri;

- iddiaçıların ixtisas uyğunluğuna dair 
məlumat;

- iddiaçıların Azərbaycan Respublikasın-
da vaxtı keçmiş öhdəliklərinin olub-olmaması 
haqqında müvafiq orqanlardan (vergi, sosial 
müdafiə, bank) arayış (sənədlər təqdim olunan 
vaxta);

- son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında 
bank arayışı.

İddiaçı tenderin əsas şərtlər toplusunda 
göstərilən bütün maddələrə dəqiq əməl etməlidir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yu-
xarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 12 sentyabr  2017- ci il 
saat 17.00-dək, tender təklifi və bank zəmanətini isə 
möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 20 sentyabr  2017-ci 
il saat 17.00-a qədər AZƏRTAC-a (Bakı , Bülbül 
prospekti, 30) təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 21 sentyabr  2017-
ci il saat 11-də AZƏRTAC-ın inzibati binasında 
açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza 
və Patoloji Anatomiya Elmi-Təcrübi və Tədris Birliyi 2017-ci il üçün 

müxtəlif sərfiyyat materiallarının satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
 Lot-1. Birliyə lazım olan müxtəlif 

sərfiyyat materiallarının satınalınması.
İştirakçılar “Dövlət satınalmaları haqqın-

da” Azərbaycan Respublikası Qanununa uy-
ğun olaraq öz tender təkliflərini möhürlənmiş,  
imzalanmış zərflərdə bağlı şəkildə təqdim 
etməlidirlər.Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 
-yerli istehsal , aşağı qiymət , yüksək keyfiyyət 
, analoji işlərdə təcrübə və maliyyə vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanla-
rına malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək 
istəyənlər 70 (yetmiş) manat məbləğdə iştirak 
haqqını ödəməklə Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri , 
M. Mirqasımov küçəsi, 1 nömrəli ünvandan 
əldə edə bilərlər. 

Əlaqə telefonu- (012) 594-78-11
Tenderdə iştirak haqqı bu hesaba 

ödənilməlidir.
Hesab: AZ59CTRE 

00000000000002128209
Fond: 7

Maddə 142340
VÖEN: 1400607821 
Bank: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod: 210005
VÖEN: 1401555071
M/H: AZ-

41NABZ0136010000000003944
S.W.İ.F.T: CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər
-tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldı-

ğı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

-tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

-Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 

yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması barədə müvafiq orqanlardan arayış;

-iddiaçının tam adı , hüquqi statusu , 
nizamnaməsi , qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
bank rekvizitləri.

Sənədlər Azərbaycan dilində 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) təqdim olunmalıdır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 12 sentyabr 
2017-ci il saat 11.00-a kimi, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə 20 sentyabr 2017-ci 
il saat 17.00-a qədər Bakı şəhəri, M. Mir-
qasımov küçəsi, 1 nömrəli ünvanda birliyin 
dəftərxanasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olu-
nan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 
İddiaçıların təklifləri 21 sentyabr 2017-ci il 
saat 10.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 
Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti 

xidmətin strukturuna daxil olan rayon baytarlıq idarələrinin sahə baytarlıq məntəqələri 
üçün baytarlıq avadanlıqlarının və ləvazimatların satınalınması məqsədilə

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot – 1.  Rayon baytarlıq 

idarələrinin sahə baytarlıq məntəqələri 
üçün baytarlıq avadanlıqlarının və 
ləvazimatların satınalınması.

Təklif zərflərinin açılışı 8 sentyabr 
2017-ci il saat 16.00-da iddiaçıların və 
onların səlahiyyətli nümayəndələrinin 
iştirakı ilə Azərbaycan Respublikası 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 
Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətində 
keçiriləcəkdir (Bakı şəhəri, Binəqədi 
rayonu, 8-ci mikrorayon, 3123-cü 
məhəllə).

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
200 manat məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
əsas şərtlər toplusunu tender komis-
siyasının əlaqənləndiricisi Mustafa 
Allahverənovdan ala bilərlər.

Telefon: (+99412) 562-97-72
Faks: (+99412) 562-66-06
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
7-ci fond
Kod: 210005
VÖEN: 1401555071
M/H: AZ41NABZ 

01360100000000003944
S.W.I.F.T BİK CTREAZ22

Vəsaiti alan: Dövlət Baytarlıq 
Nəzarəti Xidməti

İBAN: AZ 27CTRE 
00000000000002577701

VÖEN: 1500504901
Büdcə səviyyəsi kodu – 7
Büdcə təminatı kodu: 142340
Tenderdə iştirak haqqı geri 

 qaytarılmır.
Tenderin əsas şərtlər toplusu 

Azərbaycan dilində hazırlanacaqdır.
İddiaçılar tender təklifinin 2 faizi 

həcmində, ən azı 60 bank günü qüvvədə 
qalan (zərflərin açıldığı tarixdən) 
səlahiyyətli bank tərəfindən verilmiş 
təminat təqdim etməlidirlər.

İştirakçılar aşağıdakı sənədləri
28 avqust 2017-ci il saat  

17.00-a kimi tender komissiyasına 
təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün 
ərizə;

- iddiaçının rekvizitləri (tam 
adı, hüquqi statusu, qeydiyyat 
şəhadətnaməsi və nizamnaməsi);

- iddiaçının potensial imkanlarının 
olması, ixtisas göstəriciləri və son 2 
ildə aidiyyəti iş üzrə fəaliyyətinə dair 
müvafiq təsdiqedici sənədlər;

- iddiaçının son iki ildə maliyyə 
vəziyyəti barədə bank arayışı;

-iddiaçının vergilərə və digər 
icbari ödənişlərə dair borcunun olub-
olmaması haqqında müvafiq arayış.

Göstərilən sənədlər tələb olunan 
qaydada hazırlanıb müəyyən vaxtda 
tender komissiyasına təqdim edilərsə, 
həmin iştirakçılar iddiaçı kimi qeydə 
alınacaqlar.

Tender iştirakçıları öz tender 
təkliflərini tenderin əsas şərtlər top-
lusunun tələblərinə uyğun olaraq iki 
nüsxədən ibarət hazırlayaraq ikiqat 
bağlı zərflərdə 7 sentyabr 2017-ci il 
saat 17.00-a kimi tender komissiyasına 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan sonra təqdim 
olunan tender təkliflərinə komissiyada 
baxılmayacaq, zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Tender proseduru “Dövlət satınal-
maları haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

Telefonlar: (+99412) 562-97-72
Faks: (+99412) 562-66-06
www.tender.gov.az

Tender komissiyası

 � Bu yaxınlarda gənc jurnalistlərdən 
biri soruşdu ki, müəllim, artıq 40 ilə yaxındır 
ki, mətbuatdasınız. Bu illər ərzində çox sayda 
müsahibələr götürübsünüz. Onların arasında, 
yəqin ki, məşhur insanlar da olub, deyilmi? 
Gözləmədiyim bu sual məni bir anlıq düşüncələrə 
qərq etdi. Yaddaşımda 
dərin iz salan bir sıra 
görkəmli şəxsiyyətləri 
- tanınmış siyasətçiləri, 
alimləri, mədəniyyət 
xadimlərini xatırladım. 
Yeri gəlmişkən, mənə 
məşhur insanlarla 
tanış olmaq, az və çox 
dərəcədə ünsiyyətdə 
qurmaq şansı verdiyi 
üçün jurnalist peşəsini 
özümə seçməyimi tale 
uğuru hesab edirəm. 

Müsahiblərimin çoxu, hətta 
sonralar əlaqələrimiz olmasa 
belə, mənim üçün doğma, munis 
insanlara çevriliblər. Təəssüf 
ki, onların bir qismi artıq 
həyatda yoxdur. Bir çoxları ilə 
görüşlərimi isə bir xoş xatirə 
kimi hər zaman xatırlayıram. 
Belə unudulmaz insanlardan 
biri XX əsr dünya ədəbiyyatının 
görkəmli nümayəndəsi, qırğız 
yazıçısı Çingiz Aytmatov olub. 
Bu dahi yazıçı ilə görüşümü 
gözlərimin önünə gətirəndə 
xoş bir hiss keçirdim. Görünür, 
bu sevincdən çöhrəmə qonan 
təbəssümü gənc həmkarım da 
duydu. 

...Əslində, bu, müsahibədən 
daha çox 12-15 dəqiqəlik 
ayaqüstü söhbət idi. Amma 
müsahibimin XX əsr dünya 
nəsrinin mübaliğəsiz olaraq 
korifeylərindən biri, milyonlarla 
oxucunun sevimli yazıçısı  
Çingiz Aytmatovun olduğunu 
nəzərə alsaq, mənim üçün bu 
söhbətin nə qədər əziz və dəyərli 
olduğunu təsəvvür etmək çətin 
deyil. 

2006-cı il sentyabrın 15-də 
Bakıda Heydər Əliyev Fondu-
nun və Azərbaycan Respubli-
kası Mədəniyyət Nazirliyinin 

təşəbbüsü ilə ilk Beynəlxalq Rus 
Kitabı Festivalı keçirilirdi. Bu 
nüfuzlu tədbirdə iştirak etmək 
üçün Rusiya, Ukrayna, Belarus, 
Bolqarıstan və başqa xarici 
ölkələrdən çox sayda tanınmış 
yazıçı, şair və naşir şəhərimizə 
təşrif buyurmuşdu. Onların ara-
sında dünya şöhrətli yazıçı Çin-
giz Aytmatovun olması tədbirin 
nüfuzunu daha da artırmışdı.

 Yeri gəlmişkən, Azərbayan 
paytaxtının tədbirə ev sahibliyi 
etməsi təsadüfi deyildi. Belə ki, 
Bakıda dünya rus ədəbiyyatını 
yaxşı bilən, bu dildə yaradı-
lan bəşəri sənət nümunələrinə 
yüksək dəyər verən oxucular 
hər zaman çox olub. Bu amil 
Beynəlxalq Rus Kitabı Festivalı 
günlərində həm Azərbaycan 
rəsmiləri, həm də tədbirə qatı-
lan çox sayda nüfuzlu qonaqlar 
tərəfindən dəfələrlə xatırlana-
raq, yüksək dəyərləndirildi. 

Azərbaycan Prezidenti festi-
valın açılışı ərəfəsində tədbir 
iştirakçılarından bir qrupunu 
qəbul edərək, xalqımızın dünya 
ədəbiyyatına misilsiz töhfələr 
verdiyini, eyni zamanda, dünya, 

eləcə də rus ədəbiyyatından 
bəhrələndiyini vurğulamışdı. 

Bakıdakı Əl Oyunları Sa-
rayında tədbirin təntənəli açılışı 
oldu. Mərasimi mədəniyyət 
naziri Əbülfəs Qarayev açaraq, 
festivalın əhəmiyyəti barədə 
danışdı, qonaqları salamla-
dı və uğurlar dilədi. Açılış 
mərasimində Oljas Süleyme-
nov, Çingiz Aytmatov, Eduard 
Uspenski, Anar və başqaları 
maraqlı çıxışlar etdilər.

Rəsmi hissə başa çatanda 
qonaqlar foyeyə çıxaraq, burada 
kitab yarmarkasında nüma-
yiş etdirilən bədii, publisistik 
əsərlərlə yaxından tanış olmağa 
başladılar. Məlum oldu ki, 
tədbirin təşkilatçıları yarmarka 
başa çatandan sonra Bakıya 
gətirilən 15 minədək kitabı 
Azərbaycan kitabxanalarına 
hədiyyə etməyi qərara alıblar. 
Yarmarkada izdiham vardı. Çox-

ları kimi, mənim də gözlərim 
gənclik illərində əsərlərini bö-
yük maraqla oxuduğum Çingiz 
Aytmatovu axtarırdı.

Budur, o, bir neçə 
azərbaycanlı həmkarı ilə 
bərabər yarmarkadakı 
stendlərin birinin qarşısında 
durmuşdu. Başına çox sayda 
jurnalist toplaşmışdı. Mən də 
yaxınlaşdım. Yazıçı böyük 
həvəslə media mənsublarının 
suallarını cavablandırırdı. Ən 
sadə, primitiv suala belə həvəs 
və nəzakətlə cavab verirdi. 
Lakin böyük yazıçının vaxtı 
çox az idi, təşkilatçılar onu 
tələsdirirdilər. Axı, festival 
çərçivəsində çox sayda tədbirlər 
planlaşdırılmışdı. Çingiz Ayt-

matov jurnalistlərin əhatəsindən 
çıxarkən bildirdi ki, sabah 
Bakı Slavyan Universitetinin 
tələbələri ilə görüşü var. Arzu 
edənlər ora gələ bilərlər. 

Tədbir başlamazdan xeyli 
qabaq universitetə gəldim. İlk 
sıralarda yer tutub görüşün 
başlamasını gözlədim. Görüş 
düz vaxtında başladı. BSU-
nun rektoru, professor Kamal 
Abdullayev (hazırda Azərbaycan 
Dillər Universitetinin 
rektorudur--müəllif) Azərbaycan 
və rusdilli ədəbiyyatın qarşı-
lıqlı faydalanması barədə çıxış 
edərək maraqlı fikirlər söylədi. 
Kamal müəllim çıxışı zamanı bir 
neçə dəfə Çingiz Aytmatovun 
çağdaş dünya ədəbiyyatındakı 
danılmaz rolunu da qeyd etdi. 
Sonra söz Çingiz Aytmatova 
verildi. Böyük ədib əvvəlcə 
Beynəlxalq Rus Kitabı Festivalı-
nın əhəmiyyəti barədə söz açdı, 

sonra, ümumiyyətlə, rus, dünya 
ədəbiyyatındakı tendensiyalar 
haqqında fikir və mülahizələrini 
bildirdi. Tələbələrə dönə-dönə 
rus və dünya ədəbiyyatının 
klassiklərini mütaliə etməyi 
tövsiyə etdi.

Hiss olunurdu ki, BSU 
tələbələrinin yazıçının yara-
dıcılığı barədə bir-birindən 
maraqlı sualları da Çingiz 
Aytmatovu məmnun edir. Görüş 
başa çatanda hörmətli qonaq 
BSU-nun professor-müəllim 
heyəti, tələbələrlə səmimi 
xudahafizləşib küçəyə çıxdı. 
Burada onun üçün məxsusi 
ayrılan xidməti maşın gözləməli 
idi. Lakin həmin maşın gözə 
dəymirdi. Məlum oldu ki, yaxın-

dakı küçələrdə tıxac yarandığın-
dan gecikir. 

Mən fürsətdən istifadə 
edərək, yaxınlaşıb ondan çalış-
dığım qəzetin oxucuları üçün 
tədbirin əhəmiyyəti barədə qısa 
da olsa məlumat verməsini xahiş 
etdim. Böyük yazıçı həvəslə 
suallarımı cavablandırmağa 
başladı. Sonra hələ yeniyetməlik 
illərindən onun əsərlərini böyük 
həvəslə oxuduğumu dedim, 
“Qırmızı yaylıqlı qovağım 
mənim”, “Əlvida, Gülsarı”, “Ağ 
gəmi”, “Dəniz kənarında qaçan 
alabaş”, “Əsrə bərabər gün” və 
başqa əsərlərindəki obrazları 
bir-bir xatırlayır, ara-sıra suallar 
verirdim. 

Hiss edirdim ki, yazıçı onun 
əsərləri, həyat və yaradıcılığı 
barədə məlumatlı olmağım-
dan razı qalıb. Həmin ərəfədə 
Moskvada “Dağlar qopur” adlı 
yeni kitabının çıxdığını deyərək, 

onu da mütləq tapıb oxumağımı 
tövsiyə etdi. Şəxsi həyatı barədə 
də söz açdı. Bakının çox sevdi-
yini, bura oğlu Teymurla birlikdə 
gəldiyini dedi. Məlum oldu ki, 
oğlu Teymur hələ subaydır. “Ba-
kıda gözəl qızlar çoxdur, bəlkə, 
Teymur burada öz gələcək həyat 
yoldaşını tapacaq”–dedim. 

Çingiz Aytmatov ürəkdən 
güldü: – Çox yaxşı olardı. 
Azərbaycanda dostlarım 
çoxdur, bundan sonra qo-
humlarım da olardı. Bu arada 
“Xalq qəzeti”nin fotomüxbiri 
rəhmətlik Cahangir İbadov 
bizim birlikdə şəklimizi çəkdi. 
Çingiz müəllimin əlində böyük 
bir gül buketi vardı. Həmin zərif 
güllərin fonunda böyük yazıçı-

nın müdrik siması daha da nurlu 
təsir bağışlayırdı. Bu şəkil indi 
mənim üçün olduqca əzizdir. 

Nəhayət, Çingiz müəllimə 
ayrılan “Mersedes” gəlib 
çıxdı. Sürücü üzrxahlıq eləmək 
istəyəndə böyük yazıçı lütfkar-
casına gülümsəyək “tıxac”lar 
dünyanın hər yerində olur. Biz 
burada jurnalist dostumla çox 
maraqlı söhbət eləmişik, – dedi. 
Böyük yazıçının məni “dostum” 
adlandırıb şəxsi vizit vərəqəsini 
təqdim edərək, “hər zaman 
qonağım ola bilərsiniz, sizinlə 
tanışlıqdan məmnun qaldım” – 
deməsi məni çox sevindirdi. 

Yeri gəlmişkən, Çingiz 
 Aytmatovun məsləhət gördü-
yü romanı tapıb oxudum. Və 
növbəti dəfə bu dahi qələm usta-
dının məharətinə heyran oldum.

Məsaim ABDULLAYEV, 
“Xalq qəzeti”

Çingiz Aytmatovla qısa müsahibə, 
yaxud bir şəklin tarixçəsi

“Qarabağ”–“Kopenhagen” 
görüşü qarşısında

UEFA Çempionlar Liqası turnirinin pley-off mərhələsinin 
start görüşlərindən bizi cəmi bir həftəlik məsafə ayırır. Artıq 
bildiyiniz kimi, Azərbaycan çempionu “Qarabağ” qrup 
mərhələsinin astanasında Danimarkanın “Kopenhagen” 
klubu ilə ilk oyunu avqustun 15-də Tofiq Bəhramov adına 
Respublika Stadionunda keçirəcək, Kopenhagendə cavab 
görüşü isə avqustun 23-nə təyin edilmişdir.

İki gün əvvəl “Kopenhagen” Danimarka çempionatında növbəti 
oyunda meydana çıxmışdır. Rəqibimiz səfərdə “Brondbü” klubunun 
qonağı olmuş və 0:1 hesabı ilə uduzmuşdur. Meydan sahibləri qələbə 
topunu 90-cı dəqiqədə vurmuşlar. 

Statistiklər xatırladırlar ki, Danimarka paytaxtı təmsilçisi 
ümumiyyətlə, indiyə qədər öz ölkəsinin çempionatında 12 dəfə qızıl 
medal qazanmış, 8 dəfə ölkə kubokuna sahib olmuş, Danimarka 
superkubokunun isə üçqat qalibidir.

Bu arada məlum olmuşdur ki, komandaların dəyərinə görə 
“Qarabağ” Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin 20 iştirakçısı 
arasında sonuncudan əvvəlki yerdədir. Ağdam klubunun dəyəri 12, 
25 milyon avrodur. “Kopenhagen”in isə dəyəri bundan iki dəfədən 
də çox–28,35 milyon avrodur. 

Pley-off mərhələsinin ən bahalı komandası İngiltərənin 
 “Liverpul” klubu (457,5 milyon), ən ucuzu isə “Maribor”dur  
(Sloveniya)–12,2 milyon avro.

Paralimpiyaçı cüdoçular: 
Avropa çempionatında 9 medal

Ötən həftənin sonunda Azərbaycanın paralimpiyaçı cüdoçuları 
İngiltərədə keçirilmiş Avropa çempionatında uğurlu çıxışları ilə 
diqqət mərkəzində olmuşlar. Yarışın qaliblərinin mükafatlandı-
rılması mərasimində təmsilçilərimiz doqquz  dəfə fəxri kürsüdə 
təbrikləri qəbul etmişlər. 

Paralimpiya Oyunlarının ikiqat çempionu və bir bürünc medalı-
nın sahibi İlham Zəkiyev (+100 kq) növbəti dəfə qitə çempionatında 
ən yüksək zirvəni fəth etmişdir. 

Yığmamızın liderinin komanda yoldaşları Sevda Vəliyeva (52 
kq), Xanım Hüseynova (63 kq) və Rövşən Səfərov da (90 kq) ondan 
geri qalmayaraq çempionluğu bayram etmişlər. 

Bayram Mustafayev (66 kq) yalnız finalda uduzub gümüş müka-
fatçı olmuş, Ramil Qasımov (73 kq) və Hüseyn Rəhimli (81 kq) isə 
üçüncü yeri tutmuşlar.

Azərbaycan cüdoçuları komanda yarışlarında da inamla çıxış 
etmişlər. Həm kişilərdən, həm də qadınlardan ibarət yığmalarımız 
çempion olmuşlar. Beləliklə, İlham Zəkiyev Avropa çempionatların-
da 8-ci qızıl medalını qazanmışdır. 

Nəticədə Azərbaycanın paralimpiyaçı cüdoçularının İngiltərəyə 
Avropa çempionatına səfəri ölkəmiz üçün 6 qızıl, 1 gümüş və 2 
bürünc medalla əlamətdar olmuşdur.

Oqtay BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”


