
16 fevral 2020-ci il, bazar

 
satınalınmaya dair bildiriş

Azərbaycan Respublikasının Hesablama 
Palatası balansında olan avtomobillər üçün 
sürtkü materiallarının, cari və əsaslı təmir 
işlərinin satınalınması ilə bağlı 3 lot üzrə 
kotirovka sorğusu həyata keçirir.

Lot 1: Hesablama Palatasının balan-
sında olan avtomobillərə sürtkü material-
larının satınalınması

Lot 2: Hesablama Palatasının ba-
lansında olan avtomobillərin cari təmir 
işlərinin görülməsi

Lot 3: Hesablama Palatasının balan-
sında olan avtomobillərin əsaslı təmir 
işlərinin görülməsi

İddiaçılar təkliflərini möhürlənmiş qayda-
da ikiqat zərflərdə 20 fevral 2020-ci il tarixdə 
saat 17:00-a qədər Azərbaycan Respub-

likasının Hesablama Palatasının Tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər. Zərflər 
21 fevral 2020-ci il tarixdə saat 11:00-da 
aşağıda qeyd olunan ünvanda açılacaq-
dır. Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilmiş 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddi-
açıların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin 
açılışında iştirak edə bilərlər. İddiaçılar 
kotirovka sorğusunun əsas şərtlər toplusunu 
Hesablama Palatasının inzibati binasında 
əlaqələndirici şəxsdən əldə edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs: Nizami 
Alməmmədov

Telefon: (012) 493-32-11 (daxili 252)
Ünvan: Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi 33, 

AZ1000 
E-mail: office@sai.gov.az

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 

“AzIntelecom” MMC  
mövcud şəbəkə infrastrukturunun dayanıqlılığının təmin edilməsi məqsədilə şəbəkə yüklənməsinin 

tənzimlənməsi sisteminin texniki işlərinin 1 illik yenilənməsi xidmətinin satın alınması  üçün

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDIR
Açıq tenderdə iddiaçı 

qismində ixtisaslı işçi heyətinə 
malik olan mikro, kiçik və orta 
sahibkarlıq subyektləri iştirak 
edə bilərlər. Tender iştirak-
çılarına təklif edilir ki, dövlət 
satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet 
Portalına (Portal) elektron imza-
ları vasitəsilə daxil olsunlar və 
tender haqqında ətraflı məlumatı 
əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirak-
çıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar. 
Tenderdə iştirak etmək istəyən 
təşkilatlar müəyyən məbləğdə 
iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra müsabiqə 
üçün təkliflərini Portal vasitəsilə 
təqdim edə bilərlər.

İştirak haqqı 1000 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda 

geri qaytarılmır.

Tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi üçün satınalan 
təşkilatın bank rekvizitləri:

H/h- AZ30AZPO 
91015461200420100063

VÖEN-9900048721
Bank-“Azərpoçt” MMC PF 1
Kod-691011
VÖEN-9900037711
M/h-AZ76NABZ 

01350100000000094944
S.W.I.F.T-AZPOAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

-tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

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

-tender təklifi dəyərinin 
1faizi həcmində bank təminatı 
(zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 60 bank günü 

qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublika-

sında vergilərə və digər icbari 
ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması haqqında müvafiq vergi 
orqanından arayış;

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

-iddiaçının son bir ildəki 
maliyyə vəziyyəti haqqında bank 
arayışı;

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

-podratçının müəyyən etdiyi 
digər sənədlər.

Sənədlər Azərbaycan dilində 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender sənədləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir). İddia-

çılar tenderlə bağlı sualları Por-
tal vasitəsilə satınalan təşkilata 
ünvanlaya bilərlər.Tender 
proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununa uyğun 
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə 
iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə 
aid sənədləri 6 mart 2020-ci il 
saat 15.00 –a və tender təklifi 
ilə bank təminatı sənədlərini isə 
17 mart 2020-ci il saat 15.00 –a 
qədər PORTAL VASİTƏSİLƏ 
təqdim etməlidirlər. İddiaçıların 
təklifləri 18 mart 2020-ci il saat 
15.00-da açılacaqdır. 

İddiaçılar açılışın nəticələri ilə 
Portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.

QEYD – tenderdə iştirak, ten-
derin qiymətləndirilməsi və digər 
bütün prosedurlar yalnız elektron 
qaydada PORTAL vasitəsilə 
aparılır.

AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDIR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Mühafizə xidmətlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət 

satınalmalarının https://www.etender.gov.az/  
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 
imkanlara malik olmalıdırlar. İddiaçılar öz tender 
təkliflərində bütün vergi və rüsumları, eləcə də digər 
xərcləri nəzərə almalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək 
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə 
üçün təkliflərini Portal vasitəsilə təqdim edə bilərlər.

İştirak haqqı 100 manatdır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün 

satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
Təşkilat – AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxa-

nası
H/h – AZ71CTRE00000000000004138415
VÖEN –  1300308521
Bank – “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-

nin Yasamal filialı
Kod – 805562
VÖEN (bank): 9900001881
M/h – AZ03NABZ01350100000000002944
SWIFT: BIK IBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitlər;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 

ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- 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 aid 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 haq-
qında bank arayışı;

- podratçının müəyyən etdiyi digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır 

(xarici dildəki tender sənədləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir). 

İddiaçılar tenderlə bağlı sualları Portal 
vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər. 
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas 
göstəricilərinə aid  sənədləri  10 mart 2020-ci il saat 
11.00-a və tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini 
isə 18  mart  2020-ci il saat 11.00-a qədər POR-
TAL VASİTƏSİLƏ təqdim etməlidirlər. İddiaçıların 
təklifləri 19 mart 2020-ci il saat 11.00-da açılacaqdır. 
İddiaçılar açılışın nəticələrilə Portal vasitəsilə tanış 
ola bilərlər.

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

E-şərtlər toplusunu 2020-ci il fevralın 17-dən 
sonra əldə etmək olar. 

       Tender komissiyası                                                                                                                       

Bütün bunlara isə ümum-
milli lider Heydər Əliyevin 
müəyyənləşdirdiyi daxili və 
xarici siyasət xəttini şəraitin 
tələblərinə uyğun olaraq 
yeniləşdirməklə davam 
etdirən dövlətimizin başçısı 
cənab İlham Əliyevin yeritdiyi 
sosial siyasətin, insanlara 
göstərdiyi diqqət və qayğının, 
gündəlik nəzarəti nəticəsində 
nail olunub. Azərbaycan 
məhz həmin prinsiplər 
əsasında son 16 illik bir 
dövrdə:

– iqtisadiyyatın re-
gional mahiyyətinin 
yüksəldilməsindən ibarət 
güclü inkişaf yolu keçib;

– bazar iqtisadiyyatı-
nın sosialyönümlülüyünün 
artırılması ilə daha mütərəqqi 
layihələrin icrasına zəmin 
yarada bilib;

– regional iqtisadi inki-
şafın daha çox milli iqtisadi 
inkişafın təmin olunması 
sahəsində uzunmüddətli 
hədəflərini müəyyənləşdirib;

– əhalinin davamlı dövlət 
qayğısı ilə əhatə olunmasın-
da qətiyyətli addımlar atıb;

– nəhayət, bütövlükdə 
milli iqtisadiyyatın məşğulluq 
və rifah anlayışlarının 
yer aldığı, daha dorğusu, 
özünə kök saldığı qətiyyətli 
təminat qabiliyyətinə malik 
sosial dəyərlər məcmusuna 
çevirlməsinə nail ola bilib. 

Bunlarla yanaşı, gələcək 
üzrə prioritetlərin reallaşması 
məqsədilə davamlı isla-
hatların həyata keçirilməsi 
diqqətdə saxlanılaraq, regi-
onların sosial – iqtisadi inki-
şafına dair Dövlət proqram-
larının əsas məqsədlərində 
yer alıb. 

İstər regional, istərsə 
də milli iqtisadi hədəflər 
baxımından makroiqtisadi 
potensialın artırılmasında 
Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının yeri, rolu və çəkisi  
artmaqda davam edir. Ötən 
illər ərzində muxtar respub-
likada bu sahədə hüquqi 
tənzimləmələrin həyata 
keçirilməsi ardıcıl xarakter 
daşıyıb. Bu məsələdə Naxçı-
van Muxtar Respublikası Ali 
Məclisinin sədrinin imzaladığı 
31 yanvar 2014-cü il tarixli 
“2014-2015-ci illərdə Naxçı-
van şəhərinin sosial-iqtisadi 
inkişafı üzrə Proqram”ı, 
habelə 2014-2018-ci,  2019-
2023-cü illərə dair müvafiq 
Dövlət proqramları və digər 
hüquqi aktlar mühüm önəm 
daşıyıb. 

Əldə olunan genişmiqyas-

lı uğurlar diqqətdə saxlanıl-
maqla, qeyd edə bilərik ki, 
bu və ya digər tənzimləmə 
tədbirləri muxtar respubli-
kada güclü iqtisadi bazanın 
yaradılmasını və ondan 
gələcək perspektivlər nəzərə 
alınmaqla səmərəli istifadə 
olunmasını da şərtləndirir. 

Buradan aydın görünür ki, 
muxtar respublikada sosial-
laşma prosesi davamlı xarak-
ter daşıyır və bu, çoxcəhətli 

üstünlükləri ilə diqqət çəkir. 
Ən əsası isə həyata keçirilən 
islahatlar nəticəsində:

– iqtisadiyyat hər bir saki-
nin artan təlabatını nəzarətdə 
saxlayır, onun qarşılanma-
sı sahəsində tənzimləyici 
prosesləri müəyyənləşdirir;

– cəmiyyət üzvlərinin 
tələbatdan təminata qədər 
olan əlçatanlığını asanlaş-
dırır və bu sahədə yetkin 
bazanın qurulmasına stimul 
yaradır;

–regionların davamlı 
istehsal potensialını artıraraq 
əhalinin etibarlı məşğulluğu 
sahəsindəki perspektivlərini 
gücləndirir;

–milli iqtisadiy-
yat üzrə reallaşdırılan 
layihələrin səmərəliliyinin 
və çoxşaxəliliyinin ar-
tırılması üçün stimul-
laşdırıcı mexanizlərin 
dəqiqləşdirilməsinə təkan 
verir. 

Qeyd edək ki,  təkmil 
iqtisadi idarəetmənin təminatı 
məqsədilə islahatların 
davamlılığında qərarlılıq 
xüsusi diqqət çəkir və 
bu, sözügedən sahədəki 
proseslərin səmərəliliyinə 
müsbət təsir göstərir. 

Sosiallaşan iqtisadiyyat, 
eyni zamanda, iqtisadi- is-
tehsal münasibətlərinin 
möhkəmlənməsində olduğu 

kimi, onun davamlılığında da 
maraqlıdır. İxtisaslaşmanın 
zəruriliyi, sağlamlığın qorun-
ması, dünyagörüşün artırıl-
ması, mədəni keyfiyyətlərin, 
təhsilalma imkanlarının və 
digər amillərin məcmusu 
olaraq bu anlayış daim aktu-
aldır. 

Təbii ki, yuxarıda bəhs 

etdiklərimizin hər birini bu 
sahədə mükəmməl tədbir 
kimi dəyərləndirmək olar 
və bunların hər biri muxtar 
respublika iqtisadiyyatının 
çoxşaxəlilik proseslərinə 

etibarlılıq gətirməkdədir. 
Burada makroiqtisadi 

göstəricilərin təhlilindən, 
həm də  aydın olur ki, bütün 
sahələrlə yanaşı, bədən 
tərbiyəsi və idmanda da ar-
tım dinamikası təmin olunub. 
Regional inkişaf proqram-
larının səmərəli icrası isə 
bu sahənin  dövlətin daim 
diqqətində olduğunu aydın 
göstərir.   

Bu faktı ona görə xatırla-
dıram ki, müstəqillik illərində 

ölkədə sosiallaşma prose-
sinin gedişində əldə olunan 
uğurlar sırasında idman 
göstəriciləri də xüsusi diqqət 
çəkir. Başqa sözlə, istər 
xaricdə, istərsə də ölkəmizin 
müxtəlif şəhərlərində evsa-
hibliyi ilə keçirilən beynəlxalq 
idman yarışlarında idmançı-
larımızın qazandıqları me-
dallar bu sahənin inkişafında 
dövlətin tənzimləyici rolunun 
getdikcə artdığını deməyə 
əsaslar verir. 

Muxtar respublikanın 
sosial-iqtisadi həyatının 
bütün sahələrində olduğu 
kimi, idmanda da zəruri 
infrastrukturun yaradılmasına 
və ondan səmərəli istifadə 
olunmasına həmişə mühüm 
əhəmiyyət verilib. Regional 
inkişaf üzrə Dövlət proqram-
larının səmərəli icrası bu  
sahənin güclü dayaqlarını 
yaradıb. Bunu müxtəlif illərin 
müqayisəsi də aydın göstərir. 

Müvafiq illər üzrə muxtar 
respublikada olan idman 
qurğularının sayı haqqındakı 
məlumatlar aşağıdakı şəkildə 
yer alıb.   

Şəklin məlumatlarından 
aydın olur ki, 2018-ci ildə 
muxtar respublikada idman 
qurğularının sayı 2012-ci 
illə müqayisədə 1,6 dəfə 

artıb ki, bu da sösügedən 
sahədə əsas göstərici kimi 
qeyd oluna bilər. Şübhəsiz ki, 
Dövlət proqramlarının icrası 
ilə yaradılan səmərəli mühit 
bu gün də idmanla məşğul 
olanların sayında artımın 
təmin olunmasına öz təsirini 
göstərməkdədir. Tikilən 
Olimpiya kompleksləri, 
fəaliyyətləri daha da 
məhsuldar olan çoxnövlü fe-
derasiyalar artıq muxtar res-
publikanın idman ictimaiyyəti 

üçün mühüm əhəmiyytə 
malikdir. Bunlardan mux-
tar respublikanın şahmat, 
kikboksinq, atıcılıq, voleybol, 
güləş, boks, yüngül atletika, 
ekstremal idman növləri, 
karate-do, basketbol, futbol, 
paralimpiya və s. kimi federa-
siyalarının fəaliyyətlərini qeyd 
edə bilərik ki, onlar, həm də 
idman mədəniyyətinin inkişa-
fına müsbət təsir göstərir. 

Ötən illər ərzində muxtar 
respublikada səmərəli idman 
mühitinin və etibarlı bədən 
tərbiyəsi sahəsinin təşəkkülü 
daim diqqət mərkəzində olub. 
Məhz elə bunun nəticəsidir 
ki, hər qarışda tarixiliklə 
müasirliyin vəhdətini yaşa-
dan Naxçıvanda hazırda 
58 idman müəssisəsi və 
886 idman obyekti fəaliyyət 
göstərir.   

Bu il fevral ayının 1-də 
Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının Ali Məclisində “Naxçı-
van Muxtar Respublikasında 
bədən tərbiyəsi və idmanın 
hazırkı vəziyyəti və qarşıda 
duran vəzifələr haqqında” 
müşavirənin keçirilməsi 
də bu sahədəki tədbirlərin 
davamlılığının və perspektiv-
liliyinin ifadəsidir. 

Müşavirədə muxtar res-
publikada idmanın və bədən 
tərbiyəsinin uzunmüddətli 
inkişafı istiqamətində bir 
sıra tədbirlərlə yanaşı, 
qarşıdakı dövrlər üzrə idman 
sahəsində görüləcək işlərin 
dinamikliyini təmin etmək 
məqsədilə “2020-2025-ci illər 
üçün Naxçıvan Muxtar Re-
sublikasında idmanın inkişa-
fına dair Dövlət Proqramı”nın 
hazırlanması qərara alınıb. 
Həmçinin idman federasiya-
larının diqqətinə muxtar res-
publikada ölkə və beynəlxalq 
səviyyəli idman tədbirlərinin 
keçirilməsinə xüsusi 
əhəmiyyət verilməsi, fede-
rasiyadaxili və rayonlararası 
idman yarışlarının təşkilinin 
zəruriliyi çatdırılıb.

Yeri gəlmişkən, bu il fev-
ralın 14-də  Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Ali Məclisinin 
sədri Dövlət proqramını 
təsdiq edib. Bununla da  
muxtar respublikada idman 
davamlı inkişafının yeni 
mərhələsinə daxil olub.   

Cavadxan QASIMOV,  
iqtisad üzrə fəlsəfə 

doktoru, dosent

Regional inkişaf proqramlarının icrası üzrə 
müxtəlif illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
bədən tərbiyəsi ilə məşğul olanların sayı (il ərzində)

Regional inkişaf proqramlarının icrası üzrə müxtəlif 
illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında idman 
qurğularının sayı (ilin axırına, cəmi)

İqtisadiyyatın sahə strukturunun davamlı 
inkişafı məqsədilə həyata keçirilən tənzimləmə 
tədbirləri ölkəmizin sosiallaşma çəkisinin art-
masında həlledici amilə çevrilib. Nəticədə, 
Azərbaycan vətəndaşlarının rifahı getdikcə yax-
şılaşıb, xalq-iqtidar birliyi daha da möhkəmlənib, 
insanların Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx 
birləşməsi gerçəkləşib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası: Davamlı iqtisadi 
inkişaf zəminində reallaşan sosial islahatlar

Möhsün Sənani (Cəfərov) 
1900-cü ildə Tiflisin "Şeytan-
bazar" məhəlləsində anadan 
olmuşdu. Erkən yaşlarında 
ata-anasını itirmiş , nənəsinin 
himayəsində böyümüşdü. İlk 
olaraq  mədrəsədə  təhsil almışdi. 
Kiçik yaşlarından işləməyə 
başlamışdı.

Onda səhnəyə həvəs 
yeniyetmə vaxtlarından baş 
qaldırmışdı. Yerli teatrların və 
Tiflisə qastrola gələn truppala-
rın  tamaşalarına böyük həvəslə 

baxırdı. O, həm teatr aktyorlarının 
oyununa, həm də meydanlarda 
oxuyan dərvişlərin səsinə fikir 
verir və onları təqlid edirdi. 

Möhsün ilk dəfə tamaşaçı 
qarşısına  1911-ci  ildə çıxıb. Bərk 
həyəcan keçirsə də, çıxışı tamaşa-
çılara yaxşı təsir bağışlayıb. 1912-
ci ildə həvəskarlar dərnəyinə qoşu-
lub. İlk rejissoru Tiflis müsəlman 
artistləri dəstəsinin komik aktyoru 
Mirzəxan Quliyev olub. 

1915-ci ildə Möhsün Sənani, 
Mirzəli Abbasov, Mirseyfəddin 
Kirmanşahlı, Mirzəxan Quliyev, 
Mustafa Mərdanov və başqaları 
Tiflis truppasına cəlb edilirlər. 
Həmin ildə Hüseyn Ərəblinskinin 
iştirakı ilə hazırlanmış "Gaveyi-
Ahəngər" tamaşasında Möhsünə 
dəmirçi Gavənin oğlunun rolunu 
tapşırıblar. O, bu rolu çox böyük 
ustalıqla ifa edib. Vəziyyətinin 
ağırlığına, maddi ehtiyac 
içərisində yaşamasına baxmaya-
raq, bütün peşələrdən əl çəkib, 
ancaq aktyorluqla məşğul olub. 
Bu dövrdə Tiflis teatrı truppasında 
çox məşhur sənətkarlar fəaliyyət 
göstərirdi.  Onların  arasında  
Möhsün Sənani ən gənc aktyor 
idi. Buna baxmayaraq, az bir 
zaman içərisində ona Heydər bəy 
(“Hacı  Qara”), Süleyman bəy, 
Vəli ("Arşın mal alan"), Hambal 
("Məşədi İbad"), Rzaqulu ("Nadir 
Şah"), Kasio ("Otello") kimi 

məsul rollar tapşırılmışdır. Həmin 
rollar Sənaninin püxtələşməsində 
bir sıçrayış yaradır, ona həqiqi 
aktyor şöhrəti qazandırır.  
M.Sənani 1915-ci ildən Tiflis 
teatrının  peşəkar truppasında  
çalışmağa başlayır. 

İlk addımlarını bu teatrda atan 
aktyorlar sonralar Azərbaycana 
gəlib, burada sənət yollarını davam 
etdiriblər. Onlardan biri də Möh-
sün Sənani olub. O,  Bakıya  1919-
cu ilin iyununda gəlib. Bir qədər 
həvəskar aktyor kimi çıxış edib, 
sonra isə  dövlət teatrının truppa-
sına qəbul olunub. Möhsün Sənani 
Milli Dram Teatrında işləməklə 
yanaşı, 1927-1930-cu illərdə Bakı 
Türk İşçi Teatrında hazırlanan bir 
sıra tamaşalarda da oynayıb.

İsgəndər, Mirbağır ağa və 
Məşədi Oruc (“Ölülər”, Cəlil 
Məmmədquluzadə), Yuri (“İki 
qardaş”, Mixail Lermontov), 
Nəbi (“Qaçaq Nəbi” Süleyman 
Rüstəm), Mehdi-Mixaylo (“Uzaq 
sahillərdə”, İmran Qasımov 
və Həsən Seyidbəyli), Qatır 
Məmməd (“Qatır Məmməd”, 
Zeynal Xəlil), Edqar, Molkolm 
(“Kral Lir” və “Maqbet”, Vilyam 
Şekspir), Vano Quliaşvili (“Vətən 
oğlu”, Konstantin Simonov), 
Eldar (“Vaqif”, Səməd Vurğun), 
Gərşivəz (“Səyavuş”, Hüseyn 
Cavid), Zavyalov (“Çiçəklər 
yolu”, Valentin Katayev), Surxay 
(“Aydın”, Cəfər Cabbarlı), 

Heydər bəy və Teymur ağa (“Hacı 
Qara” və “Lənkəran xanının 
vəziri”, Mirzə Fətəli Axundzadə), 
Skapen (“Skapenin kələkləri”, Jan 
Batist Molyer), Fiqaro (“Fiqa-
ronun toyu”, Pyer Bomarşe), 
Kavaler Ripafratta (“Mehman-
xana sahibəsi”, Karlo Haldoni), 
Həsənağa (“Göz həkimi”, İslam 
Səfərli)  və s. rolları ona əsl  akt-
yor şöhrəti gətirib..

Möhsün Sənani teatrla yanaşı, 
kinomuzun da aparıcı aktyorla-
rından olub. Çəkildiyi filmlərdə 
müxtəlif xarakterli obrazlara 
ekran həyatı verib. Onun çəkildiyi 
“İsmət”, “Kölgələr sürünür”, 
“Dağlarda döyüş”, “Koroğlu”, 
“Sehirli xalat”, “Kəndlilər” və 
digər filmlərə tamaşa edənlər bu 
aktyorun yüksək istedada malik 
olduğunu bir daha təsdiq edə 
bilərlər. O, “Kəndlilər“ filmində 
Eldar obrazını yaradıb. 

“O olmasın, bu olsun” 
filmində aktyor qoçu Əsgər obra-
zını məharətlə yaradıb. Tamaşaçı 
onun ifasından, həqiqətən razı qa-
lır və həzz alır. “Bir məhəlləli iki 
oğlan”  filmində də o, yaddaqalan 
rollar ifa edib. “Dağlarda döyüş” 
filmindəki Qəmbər rolu onun 
kino yaradıcılığında əhəmiyyətli 
yer tutur. Sərhədə yaxın kənddə 
yaşayan Qəmbər kişi öz qızı 
Hicranı diqqətdən kənar qoymur. 
Ləyaqətli, mehriban və qayğıkeş 
ata, ailə başçısıdır. Aktyor öz 
qəhrəmanının ən kiçik xarakterik 
cizgilərini belə ustalıqla yaradır.

50 il ərzində səhnədən ay-
rılmayan  Xalq artisti, “Qırmızı 
əmək bayrağı” ordenli  M.Sənani 
1981-ci il fevralın 11-də vəfat 
edib. Onun əziz xatirəsi xalqımızın  
yaddaşında əbədi yaşayacaqdır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”
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Xatirələrdə yaşayır

Azərbaycan  teatr  və kino sənətinin inki-
şafında məxsusi  xidmətləri olan  Xalq  
artisti  Möhsün Sənaninin yaradıcılıq  

bioqrafiyası zəngindir. Onun yaratdığı rollar öz 
təbiiliyi , yüksək plastikası ilə  seçilib. M.Sənani   
klassik aktyor   sənətinin  zəngin ənənələrindən  
bəhrələnərək, öz  orijinal ifa  üslubunu yaradıb.
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