
714 avqust 2018-ci il, çərşənbə axşamı

Viləşçay Su Anbarı İstismarı İdarəsi 
2018-ci ildə hidrotexniki qurğuların cari təmiri üçün mal-materialların və  

maşın-mexanizmlərə ehtiyat hissələrinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. Hidrotexniki qurğuların cari təmiri 

üçün mal-materialların və maşın- mexanizmlərə 
ehtiyat hissələrinin satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 
tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış, 
ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: aşağı qiymət, 
yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə 
yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi, maliyyə 
vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanları-
na malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üçün 
100 manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Viləşçay 
Su Anbarı İstismarı İdarəsindən (Masallı 
rayonu, Seybətin kəndi. Əlaqələndirici şəxs: 
Fətullayev Əjdər Almas oğlu. Telefon: 025-21-
5-31-87) ala bilərlər.

Təşkilat: Viləşçay Su Anbarı II
VÖEN: 6400132621
Masallı YXO
Hesab: AZ44AllB32051019446100201161
VÖEN: 6400037221

Bank: “Kapital Bank”ın Masallı filialı
Kod: 200617
VÖEN: 9900003611
Müxbir hesab: AZ 37 NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK -ALLBAZ2x
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin dəyərinin 1 faizi həcmində 

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

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

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildə 
olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
olunmalıdır).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 4 sentyabr 
2018-ci il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 12 sentyabr 2018-ci il saat 18.00-a qədər 
Viləşçay Su Anbarı İstismarı İdarəsinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 13 sentyabr 2018-ci 
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi 
Tədbirlərin keçirilməsinin satınalınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 5 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Azərbaycanda II Robot Olimpiadası-

nın keçirilməsi. 
Lot-2. “X Beynəlxalq Uşaq Muğam 

Müsabiqəsi” layihəsinin təşkili. 
Lot-3. İstedadlı və yaradıcı gənclərin III 

Respublika toplantısının keçirilməsi.
Lot-4. Azərbaycanda Belarus gəncləri 

günlərinin keçirilməsi.
Lot-5. “İstedadların hazırlığı laborotoriyası” 

II Beynəlxalq Olimpiadasının keçirilməsi.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun yuxarıda 
göstərilən lotlar üzrə öz tender təkliflərini 
möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji 
işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat almaq 
üçün maraqlananlar 4658415 nömrəli tele-
fona (faks:4656438) müraciət edə bilərlər 
(əlaqələndirici şəxs- Kərimov Kənan Elman 
oğlu). İddiaçılar hər bir lot üçün 100 (yüz) manat 
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən 
hesaba ödədikdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 

olunmuş əsas şərtlər toplusunu Azərbaycan Res-
publikası Gənclər və İdman Nazirliyindən (Bakı 
şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, II mərtəbə,Yaradıcı 
gənclərlə iş və asudə vaxtın təşkili sektorundan) 
ala bilərlər.

Bank:Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod : 210005
M/h: AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN: 1401555071
SWIFT: CTREAZ22
Alan müştəri: Azərbaycan Respublikası-

nın Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h: AZ50CTRE00000000000002147771
VÖEN: 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu - 7
Təsnifat kodu-142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
 İddiaçılar prosedurda iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 

sənədi;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qeydiy-

yatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 

digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanlarından arayış; 

-iddiaçının son bir il ərzində (əgər daha 

az müddət fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti 
dövründə) maliyyə vəziyyət barədə bank 
tərəfindən verilmiş arayış;

- təklif (zərflərin açıldığı gündən sonra azı 
30 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır);

- təklifin təminatı (zərflərin açıldığı gündən 
sonra azı 60 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

- son bir il ərzində (əgər daha az müddət 
fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti dövründə)
yerinə yetirdiyi analoji işlər haqqında məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır.
İddiaçılar tender prosedurunda iştirak etmək 

üçün yuxarıda göstərilən ixtisas sənədlərini 5 
sentyabr 2018-ci il saat 18.00-a qədər tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər. İddiaçılar 
tender təkliflərini və təklifin 1 faizi məbləğində 
bank təminatını 13 sentyabr  2018-ci il saat 18.00-
a qədər ikiqat bağlı zərflərdə iki nüsxədə tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 14 
sentyabr 2018-ci il saat 10.00-da Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində 
açılacaqdır. 

Tender komissiyası

B I L D I R I Ş
Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti yanında Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrinin İn-
kişafına Dövlət Dəstəyi Fondu 
müəssisədə tətbiq olunan SERS 
proqram təminatının modulları-
nın kotirovka sorgusu üsulu ilə 

illik texniki dəstəyin satınalın-
masının keçirilməsi məqsədilə 
24 iyul 2018-ci il tarixdə “Xalq 
qəzeti”ndə elan vermiş və 
www.tender.qov.az saytında 
yerləşdirilmişdir.

Kotirovka sorgusu prose-

duru 27 iyul 2018-ci il tarixdə 
başa çatmış və qalib elan 
edilmiş “SİNAM” MMC ilə 13 
avqust 2018-ci il tarixdə satınal-
ma müqaviləsi bağlanmışdır.

Tender komissiyası

Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyətinin  
Ağcabədi Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 
2018-ci ildə Ağcabədi şəhəri ərazisində abadlıq işlərinin satınalınması ilə əlaqədar 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Ağcabədi şəhəri ərazisində abadlıq 

işlərinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,“Dövlət 

satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası 
qanununa uyğun təkliflərini möhürlənmiş, imzalan-
mış ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Tender təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: aşağı 
qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında 
yerinə yetirilməsi,analoji işlərdə təcrübəsi,maliyyə 
vəziyyəti (qiymətləndirmə bal sistemi ilə həyata 
keçiriləcəkdir).

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün satınal-
ma prosedurunun iştirakçıları lazımi texniki və 
maliyyə imkanlarına malık olmalıdırlar.

 Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 70 manat 
məbləğdə iştirak haqqını Ağcabədi Şəhər İnzibati 
Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyin hesabına 
köçürdükdən sonra əsas şərtlər toplusunu ala 
bilərlər. 

Ağcabədi Rayon icra Hakimiyyətinin 
Ağcabədi Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə 
nümayəndəliyi.

VÖEN:3400109921 H/h:AZ86CT
RE00000000000002515432 Fond 7y

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kod: 210005 VÖEN: 1401555071

M/h:AZ41NABZ01360100000000003944 
SWİFT BİK CTREAZ22 

H/h:AZ41NABZ01360100000000003944 
Tender proseduru ilə maraqlananlar məlumat 

almaq üçün (əlaqələndirici şəxs: A.Həsənova ) 
müraciət edə bilərlər. Telefon:27-5-02-24.

Ünvan:Ağcabədi şəhəri, F.Əlizadə küçəsi 
19. Maraqlananlar əsas şərtlər toplusunu yuxarıda 
göstərilmiş ünvandan ala bilərlər.

Əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində 
hazırlanmalıdır. 

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağı-
dakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 

- tender sorğusu prosedurunda iştirak etmək 
üçün yazılı müraciət;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- analoji işlərdə təcrübəsi,iddiaçının poten-
sial texniki və kadr imkanları haqqında rəsmi 
məlumat;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank arayışı;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 2 %-i həcmində 
bank zəmanəti zərflər açılan tarixdən ən azı  
60 bank günü qüvvədə olmalıdır;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 

digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı 
keçmiş öhdəliklərin olub-olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanlarından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında 
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatının surəti;

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

- iddiaçının tender təklifləri Azərbaycan 
dilində olmalıdır.

İddiaçılar tələb olunan sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 4 sentyabr 
2018- ci il saat 17.00-a qədər,tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə  
12 sentyabr 2018-ci il saat 17.00- a qədər Ağcabədi 
şəhəri F.Əlizadə küçəsi 19 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklif zərfləri Ağcabədi şəhəri, 
F. Əlizadə küçəsi 19 nömrəli ünvanda Ağcabədi 
Rayon İcra Hakimiyətinin Ağcabədi Şəhər İnzibati 
Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyində 13 sentyabr 
2018- ci il saat 15.00 -da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərikard” MMC
Ən azı 30 KVA gücü olan 2 (iki) ədəd UPS-in satınalınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanla-
ra malik olmalıdırlar.

İştirak haqqı 250 manatdır.
VÖEN:1400318341
Bank: “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 

ASC
Müştəri Xidməti Departamenti
Kod:805250
M/h:AZ03NA

BZ01350100000000002944
VOEN: 9900001881
SWIFT:IBAZAZ2X
H/h: AZ79IBAZ40060019449311555120 

AZN
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İştirakçılar Azərbaycan dilində tərtib olun-

muş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Bül-bül 
prospekti 54 nömrəli ünvandan (əlaqələndirici 
şəxs: informasiya texnologiyalar departa-

mentinin texniki dəstək və program təminatı 
şöbəsinin baş mütəxəssisi Nadir Cəbiyevdən 
(012 505 21 51 (8006)) əldə edə bilərlər.

Tenderdə iştirak üçün təqdim ediləcək 
sənədlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

- tender təklifi tender zərflərinin açıldığı 
tarixdən (19 sentyabr 2018-ci il) sonra azı 30 
(otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır;

- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi 
həcmində bank təminatı (tender təklifinin 
qüvvədə olma müddətinin sonuncu 
günündən azı 30 bank günü çox olmalıdır;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması haqqında müvafiq vergi orqanından 
arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- müvafiq xidmətlərin təqdim edilməsinə 
rəsmi hüququ olduğunu təsdiqləyən sənəd;

- digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 1 nüsxədə 

(əsli) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender 
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunma-
lıdır).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 10 sentyabr 
2018-ci il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 18 sentyabr 2018-ci il saat  18.00-a 
qədər Bakı şəhəri, Bül-bül prospekti 54 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 19 sentyabr 2018-ci 
il saat 15.00-da Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 
54 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

 � Elə bil hər şey dünən baş vermişdi. 
Onunla tez-tez görüşərdik: çəkiliş pavilyonlarında, 
kinostudiyanın dəhlizlərində, dublyaj studiyasında. Hər 
dəfə qarşılaşanda elə səmimi görüşərdi ki, elə bilərdin 
doğma bir insanla qarşılaşırsan. Sadə, səmimi insan 
idi Həsən Məmmədov. Onu sevirdilər, qəhrəmanları ilə 
hamının qəlbinə yol tapmışdı. Rollarını, çətin ki, sayıb 
qurtarmaq olsun. Ötən əsrin 60-cı illərindən çəkilən 
filmlərimizin əksəriyyətində onun yaddaqalan rolları 
var. Aktyor bu rolları ilə kinomuza şöhrət gətirdi. Indi 
o, aramızda yoxdur, amma qiymətli kino qəhrəmanları 
ilə bizimlədir. Yaşasaydı, bu il 80 yaşı tamam olacaqdı. 
Amma yubileyini onsuz keçirməli olduq.

Bu yubileyin keçirilməsi 
ilə bağlı Prezident İlham 
Əliyev sərəncam imzalayıb. 
Sərəncamda deyilir ki, Həsən 
Məmmədov Azərbaycan 
kinosunun qızıl fondunu təşkil 
edən filmlərdə təkrarolunmaz 
ifa tərzi ilə ekran həyatı verdiyi 
parlaq xarakterlər, həmçinin 
teatr səhnəsində canlandırdığı 
surətlərlə ölkənin mədəniyyət 
xəzinəsini zənginləşdirmişdir. 
Fitri istedadlı sənətkarın böyük 
yaradıcılıq potensialını təcəssüm 
etdirən rəngarəng obrazlar 
qalereyası kinematoqrafiya-
mızın və teatr salnaməmizin 
mühüm nailiyyətlərindən olub 
gənc nəslin milli-mənəvi irsə 
ehtiram ruhunda tərbiyəsində 
əhəmiyyətli rol oynayır. Bax, 
bunlardır onun yaradıcılığının 
əsas məziyyətləri.

Onun rollarını xatırlatmaq 
istərdim. “Böyük dayaq”da Qa-
raş, “Arşın mal alan”da Əsgər, 
“Gün keçdi”də Oqtay, “Arxadan 
vurulan zərbə”də Qəmərlinski, 
“Bizi bağışlayın”da Nəriman, 
“Birisi gün gecə yarısı”nda Baba 
Əliyev, “İstintaq”da Murad, 
“Dədə Qorqud”da Dədə Qorqud, 
“Axırıncı aşırım”da Abbasqu-
lu bəy Şadlinski, “Yeddi oğul 
istərəm”də Bəxtiyar, “Bir cənub 
şəhərində” Murad... rolları ilə 
Azərbaycan kinosunun qızıl 
fondunu təşkil edən obrazlar 
qalereyası yaradıb. Xalq artisti 
Həsən Məmmədov “İstintaq” 
bədii filmindəki Murad roluna 
görə SSRİ Dövlət mükafatına, 
“Birisi gün gecə yarısı” ekran 
əsərindəki Baba Əliyev obrazına 
görə Azərbaycan Respublika-
sının Dövlət mükafatına layiq 
görülüb. Aktyor “Yeddi oğul 
istərəm” filmindəki roluna görə 

isə 1970-ci ildə respublika 
komsomolu mükafatı laureatı 
olub. Həsən Məmmədov ifa 
tərzi ilə ekran həyatı verdiyi 
parlaq xarakterlər, həmçinin 
teatr səhnəsində oynadığı 
rollarla ölkənin kino xəzinəsini 
zənginləşdirib.

Həsən Məmmədov 1938-ci 
il noyabr ayının 22-də Salyanda 
doğulmuşdur. Burada 2 saylı 
orta məktəbi 1956-cı ildə bitir-
miş və Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinin (indiki Bakı Dövlət 
Universiteti) fizika-riyaziyyat 
fakültəsinə qəbul olunmuşdu. 
İkinci kursda universitetdən 
çıxmış və bir müddət müxtəlif 
teatrların yardımçı heyətində 
aktyorluq etmişdir. “Mən aktyor 
olmaq istəyirəm” deyən gənc 
Həsən 1958-ci ildə sənədlərini 
Teatr İnstitutuna vermişdi. Adil 
İsgəndərov, Mehdi Məmmədov, 

Tofiq Kazımov kimi görkəmli 
sənətkarların qarşısında imtahan 
vermək asan olmasa da, gəncin 
çıxışı bəyənilmişdir.

Seçilən gənclərin sənət, 
rejissorluq, dramaturgiya, 
ümumiyyətlə teatr haqqında 
təsəvvürlərinin olub-olmaması 
yoxlanıldıqdan sonra onlar imta-
hana buraxılırdılar: “İmtahanda 
etüd göstərirdin, şeir, təmsil de-
yirdin, səsin varsa, oxuyurdun, 
musiqi alətində çala bilirdinsə, 
çalırdın, rəqs bilirsənsə, rəqs 
edirdin, yəni bütün bunları 
oradakı müəllimlərin təklifi ilə 
edirdin” – deyə aktyorun dostu 
və həmkarı Rafiq Əzimov xa-
tırlayır: “Münsiflər heyəti kimi 
imtahanda olan müəllimlərin hər 
biri öz qiymətini verirdi. Həmin 
əsas imtahanlardan keçənlərin 
adları divara vurulurdu. Biz 
kimlərin adlarının çıxacağını bö-
yük intizarla gözləyirdik. O vaxt 
bütün institutda cəmi 33 nəfər 
oxuyurdu. 22 nəfər də biz daxil 

olduq. Nəticədə cəmi 55 nəfər 
tələbə oldu. Rus Dram Teatrının 
baş rejissoru Məhərrəm Haşı-
mov bizi öz kursuna qəbul etdi. 
Bizimlə imtahan verənlərdən, 
demək olar ki, heç kimi 
tanımırdım. Qəbul olunandan 
sonra yavaş-yavaş bir-birimizi 
tanımağa başladıq. O cümlədən 
də Həsən Məmmədovu tanı-
dıq”. H.Məmmədov sonradan 
Azərbaycan teatr və kino 
sənətinin tanınmış və sevilən 
simalarına çevriləcək Eldəniz 
Zeynalov, Hacı Murad Yegiza-
rov, Elmira Şabanova, Tofiq İs-
mayılov kimi gənclərlə birlikdə 
təhsil alırdı. R.Əzimov daha 
sonra deyir: “Eldəniz Zeynalov 

bizimlə imtahan verməmişdi, 
yuxarı kursda oxuyurdu. Lakin 
hansısa şuluqluğuna görə kursda 
qalmışdı və institutu bizimlə 
bərabər qurtardı. Eldəniz 
Zeynalov, Həsən Məmmədov 
və mənim təyinatımı Akademik 
Dram Teatrına verdilər. 

Birinci kursda oxuyan-
da Həsən Məmmədov filmə 
çəkilməyə dəvət almışdı. Bu, 
hər aktyora nəsib olmayan 
xoşbəxtlik idi. İlk filmi isə “Bö-
yük dayaq” oldu. Filmin rejisso-
ru Həsəni tamaşada görmüşdü: 
“Toy komediyası”nı Azdramada 
oynayandan sonra televiziyadan 
dedilər ki, “gəlin, bu tamaşanı 
televiziyada canlı yayımda 
oynayın”. Rejissor Həbib İsma-
yılov o vaxtlar “Böyük dayaq” 
filminin çəkilişinə hazırlaşırdı, 
aktyor seçimləri edirdi. Evində 
oturub televiziyaya baxdığı vaxt 
birdən Həsənin cavan, maraqlı 
sifətini görüb və axtardığını tap-
dığını qət edib. Həsəni kinostu-
diyaya filmin sınaq çəkilişlərinə 
dəvət edib.

 Həsəndən başqa həmin 
kursda oxuyan Murad Yegi-
zarovu, Böyükağa Kazımovu, 
Sabir Əhmədovu da bu filmə 
dəvət etmişdilər. Amma Həsəni 
seçdilər. Həsən Məmmədov 
baş rola təsdiq olundu. Film 
çox maraqla qarşılandı. “Böyük 
dayaq” filmindəki Qaraş rolun-
dan sonra Həsən artıq tanındı 
və demək olar ki, hər il filmlərə 
dəvət almağa başladı. Həsən 

ona kinoda ilk uğur gətirdiyinə 
və ilk rolu olduğuna görə 
Qaraşı çox sevirdi, Həm də özü 
kənddə böyüdüyündən Qaraş 
ona yaxın idi. Sonra neçə-neçə 
bir-birinə bənzəməyən, mənəvi 
keyfiyyətləri ilə fərqlənən insan 
obrazlarını yaratdı və tamaşaçı-
lara sevdirdi.

Onun həyat yolu hamar 
olmayıb. Sovetlər dağılandan 
sonra kinomuzda yaranan 
böhran Həsən Məmmədovu 
da işsiz qoydu. Bu vəziyyət 
digər həmkarları kimi ona da 
pis təsir göstərmişdi. Onda da 
dostları köməyinə gəldilər. Xalq 
artisti Rafiq Əzimov o günləri 
xatırlayaraq deyir: “Biz Səttar 

Bəhlulzadə adına sərgi salonun-
da idik. Mədəniyyət naziri Polad 
Bülbüloğlu da oraya gəlmişdi. 
Həmin dönəm Həsənin çox 
ağır illəri idi. Mən dedim: 
“Həsən, heç olmasa teatra gəl, 
tamaşalarda, məşqlərdə göz 
qabağında olacaqsan, kino da 
çəkiləcək, səni çağıracaqlar. 
Polad Bülbüloğlu da burada-
dır, get, ona de ki, mən teatra 
qayıtmaq istəyirəm. Həsənağa 
Turabov da buradadır”. Dedi ki, 
mən necə deyim, belə demək 
ayıbdı. Dedim ki, indi sən 
işləmirsən, gedib ona desən, səni 
güllələməyəcəklər ki. Çəkinə-
çəkinə, sıxıla-sıxıla Polad 
Bülbüloğluna yaxınlaşdı. Nazir 
onun sözlü adama oxşadığını 
görüb: “Nə məsələdir?” – deyə 
maraqlandı. “Polad müəllim, 
çəkilmirəm, boş qalmışam, 
bəlkə mən teatra qayıdım” – 
deyincə Polad Bülbüloğlu: 
“Turabov, bura gəl, Həsənin 
teatra əmrini ver” – dedi. Beləcə 
Həsən teatra qayıtdı. Bir neçə 
rol da oynadı. Amma kinosuz 
yaşaya bilmirdi. Ürəyi kinoda 
qalmışdı...”

Beləcə, ağrılı günlərini 
yaşayan Xalq artisti Həsən 
Məmmədov 2003-cü il avqustun 
26-da dünyasını dəyişdi. Onu 
II Fəxri xiyabanda dəfn etdilər. 
Allah rəhmət eləsin!

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Həsən Məmmədov – 80 

Onun qəhrəmanları da özünə bənzəyirdi

Qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə 
çərçivəsində üç gün ərzində 71 əcnəbi saxlanılıb

 � Dövlət Miqrasiya Xidməti (DMX) 
qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizəni davam 
etdirir. 

DMX tərəfindən üç gün 
ərzində qanunsuz miqrasiyaya 
qarşı keçirilmiş tədbirlər zamanı 
müxtəlif ölkələrin vətəndaşları 
olan 71 əcnəbi saxlanılıb. Onlar-
dan 10 nəfərinin Azərbaycan Res-
publikasının ərazisində gəlişinin 
bəyan edilmiş məqsədlərini 
pozduqları, 8-nin qeydiyyat 
ünvanı üzrə yaşamadıqları, digər 
53 nəfərin isə ölkə ərazisində 
qanunsuz yaşadıqları müəyyən 
edilib. 

Saxlanılmış əcnəbilərdən 
51-nin barəsində inzibati qərarlar 
qəbul edilib, digər əcnəbilərin 
Azərbaycan Respublikası hü-
dudlarından kənara çıxarılması 
istiqamətində müvafiq tədbirlər 
görülür. 

“Xalq qəzeti”

Aşura mərasimi dövründə Gəncədə yeni  
terror aktları törətməyi planlaşdıran şəxs  

silahlı müqavimət göstərərkən məhv edilmişdir
 � Gəncə hadisələrinin iştirakçısı 1989-cu il təvəllüdlü Rəhimov 

Muraz Çapay oğlunun saxlanılması ilə əlaqədar Daxili Işlər Nazirliyinin 
əməkdaşları tərəfindən 2018-ci il avqustun 10-da Sumqayıt şəhərində 
həyata keçirilən əməliyyat tədbiri zamanı o, silahlı müqavimət 
göstərdiyindən məhv edilmişdir.

Radikal dini cərəyanlara meylli Muraz 
Rəhimov 2012-ci ildə Bakı şəhərində keçiril-
miş “Evrovision” mahnı müsabiqəsi öncəsində 
paytaxtda partlayış törətmək niyyətində olmuşdur. 
Həmin dövrdə onun yaşadığı mənzildən qumbara 
aşkar olunduğuna görə o məhkum edilmişdir. 

Muraz Rəhimov cəzaçəkmə müəssisəsində 
olarkən qadağan olunmuş əşya saxladığına görə 
yenidən cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək 
məhkum olunmuşdur.

Muraz Rəhimov cəzaçəkmə müəssisəsində 
olarkən “Müsəlman Birliyi Hərəkatı”na qoşularaq 
daha aqressiv mövqe göstərməyə başlamışdır. 

Muraz Rəhimov 10 iyulda Gəncə şəhərində 
törədilmiş iğtişaşlarda iştirak etdikdən sonra 
həbs olunmamaq üçün paytaxta gəlmiş, müxtəlif 
ünvanlarda kirayədə yaşayaraq gizlənmişdir. 

Müəyyən edilmişdir ki, Muraz Rəhimov 
2018-ci il Aşura mərasimi dövründə Gəncə 
şəhərinin imamını və polis əməkdaşlarını 
öldürməyi planlaşdırmışdır.


