
25 aprel 2021-ci il, bazar 7

Bərdə Subartezian Quyularının İstismarı İdarəsi 
subartezian quyularının əsaslı təmiri işlərinin satın alınması məqsədilə 

Tender 1 (bir) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Subartezian quyularının əsaslı təmiri işlərinin 

satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət satınal-

maları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa 
uyğun öz tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış, ikiqat 
bağlamada yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtın-
da yerinə yetrilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə 
vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları 
lazımi texniki və maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar.

Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 2021-ci ilin 
sonunadəkdir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün maraqla-
nanlar elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə müraciət 
edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs – Akif Əliyev.
Ünvan – Bərdə rayonu, Mirzalıbəyli kəndi.
E-mail: behmen950@mail.ru.
Telefon – (02020) 5 82 20.
Maraqlananlar əsas şərtlər toplusunu aşağıdakı 

məbləğdə iştirak haqqını ödədikdən sonra yuxarıdakı 
ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı 100 manatdır.
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 

ödəməlidirlər:
Bərdə Subartezian Quyularının İstismarı İdarəsi
• H/h- AZ80CTRE00000000000002355102
• VÖEN- 4000189521
• Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN- 1401555071
• Kod- 210005
• M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
• S.W.İ.F.T: BİK CTREAZ 22
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı status 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 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);

-malgöndərən (podratçı) haqqında tələb olunan 

sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
-malgöndərənin (podratçının) tam adı, hüquqi statu-

su, 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 
toplusunda tələb olunan sənədlərdə və formalarda əldə 
edilmişdir);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər 
icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanların-
dan arayışlar;

- Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin iddiaçıların 
işçilərinin sayı, əmlakları, avadanlıqları və lazımi texniki 
imkanlarının olmasına aid rəsmi arayış;

- Sosial Müdafiə Fonduna borcu olub-olmaması 
barədə arayış;

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü bəndlərdə 
qeyd olunan sənədləri 19 may 2021-ci il saat 14.00-a 
kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid 
internet portalı vasitəsilə elektron təqdim etməlidirlər.

Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender təkliflərini 
28 may 2021-ci il saat 14.00-a qədər elektron portal 
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.

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

Tender təklifi zərfləri 31 may 2021-ci il saat 14.00-da 
elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası

Şəki Şəhər  
İcra Hakimiyyəti

2021-ci ildə Şəki şəhərində aparılacaq abad-
lıq, yolların və mənzil fondunun əsaslı təmiri 
işlərinin layihə-smeta sənədlərinin hazırlanma-
sının satın alınması üçün kotirovka sorğusu 
həyata keçirir.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün 
sənədlər 3 may 2021- ci il saat 17.00-dək qəbul 
olunur.

Kotirovka sorğusu proseduru 4 may 2021-ci 
il saat 11.00-da Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətində 
(3-cü mərtəbə 1-ci otaq) keçiriləcəkdir.

Əlaqələndirici şəxs – Alxasov Taleh Saleh 
oğlu.

Telefon – (02424) 4-28-70.
Ünvan – Şəki şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 8.

Tender komissiyası 

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 20 fevral 2021-ci il tarixli 

nömrəsində Sabirabad Meliorasiya İdarəsinin əsaslı 
təmir işləri üçün mal-materialların, istehsalat və 
avtonəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin sa-
tın alınması məqsədilə dərc edilmiş açıq tenderlərin 
nəticəsi Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət 
Dövlət Xidmətinin 2021-ci il aprelin 20-si və 21-i tarixli 
məktublarına əsasən ləğv edilmiş və açıq tenderlər 
yenidən keçiriləcəkdir.

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 23 aprel 2021-ci il  tarixli 

nömrəsində dərc edilmiş Ucar Suvarma 
Sistemləri İdarəsinin 2 lotdan ibarət tender 
 elanının əsas şərtlər toplusunda dəyişiklik 
 olunduğundan ləğv edilmişdir.

Tender komissiyası

Ucar Suvarma Sistemləri İdarəsi 

Lot-1. Cari təmir üçün mal-
materialların satın alınması.

Lot-2. Maşın-mexanizmlərə və 
nəqliyyat vasitələrinə ehtiyat hissələrinin 
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. 

Tenderdə iştirak etmək istəyən 
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak 
haqqını portalda asan ödəniş bölməsində 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
müsabiqə üçün təkliflərini portal vasitəsilə 
təqdim edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs - Məmmədov Rəsul 
Nizami oğlu, telefon - (051) 992-94-24.

İştirak haqqı hər lot üçün 100 
manatdır.

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız 
Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə 
bilər. İddiaçılar asan ödəniş et düyməsini 
sıxaraq ödənişi etdikdən sonra 
müsabiqədə iştirak edə bilərlər.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- 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 (tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən 30 bank günü çox) qüvvədə 
olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində 
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə 
alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan 
Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə 
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə 
yetirilməməsi hallarının mövcud 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.

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 20 may 
2021-ci il saat 15.00-a və tender təklifi 
ilə bank təminatı sənədlərini isə 31 may 
2021-ci il saat 15.00-a qədər PORTAL 
VASİTƏSİLƏ təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 1 iyun 2021-ci il 
saat 15.00-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.

Kür-Araz çaylarında bəndlərin istismarı idarəsi
maşın-mexanizmlər və nəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat 

hissələrinin satın alınması məqsədilə

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət 
satınalmalarının https://www.etender.gov.
az/ vahid internet portalına (portal) elektron 
imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haq-
qında ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdır-
lar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar 
müəyyən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün 
təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə bilərlər.

İştirak haqqı 500 (beş yüz) manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Tenderdə iştirak haqqı elektron portalda 

“ASAN ÖDƏNİŞ” vasitəsilə həyata keçirilir. 
Satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

VÖEN - 6800218471 
H/h - AZ13CTRE00000000000002353204 
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
VÖEN - 1401555071 
Kod - 210005 
M/h - AZ41NABZ01360100000000003944 
S.W.I.F.T - CTREAZ22 
Büdcə təsnifatının kodu – 142330 
Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 

bank təminatı;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

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

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqın-
da 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;

- satınalma prosedurlarının başlanma-
sından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, habelə 
işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar 
fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin 
bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış 
göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə 
məhkum olunmaması, yaxud onların müva-
fiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının 
məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi 
barədə arayış;

- malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas 
uyğunluğuna aid məlumat (əsas şərtlər toplu-
sunun malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas 
uyğunluğu barədə məlumat formasına uyğun 
olaraq);

- sahibkarlıq meyarına uyğunluğu baxımın-
dan Dövlət Statistika Komitəsindən alınmış 
arayış.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). İddi-
açılar 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 24 may 
2021-ci il saat 12.00-a və tender təklifi ilə 
bank təminatı sənədlərini isə 2 iyun 2021-ci 
il saat 12.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim 
etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 3 iyun 2021-ci il saat 
12.00-da açılacaqdır. 

İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal 
vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.

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

Tender komissiyası

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
AÇIQ TENDER ELAN EDIR

AÇIQ TENDER ELAN EDIR

“Azercell” sürətli mobil interneti təmin 
etmək üçün LTE şəbəkəsini genişləndirir

Təkcə ötən il ərzində “Azercell”in 
LTE şəbəkəsinin həm əhali baxım-
dan, həm də ərazi baxımdan coğrafi 
əhatəsi təxminən 11 faiz genişləndirilib. 
Təkmilləşdirmə işlərinin aparıldığı 
müddət ərzində isə 2021-ci ilin mart 
ayının sonunadək şəbəkənin əhali üzrə 
əhatə dairəsi 85.3 faizə, coğrafi əhatə 
dairəsi isə 72,8 faizdək artıb. Layihə 
çərçivəsində 2021-ci ilin birinci rübü 
ərzində 201 LTE radio baza stansiyasın-
da təkmilləşdirmə işləri aparılıb, mövcud 
50 radio baza stansiyaya LTE texnolo-
giyası əlavə olunub. Bununla da, LTE 
şəbəkəsinə aid bu stansiyaların ümumi 
sayı 2742-yə çatdırılıb. 

“Azercell”in gördüyü tədbirlər 
çərçivəsində Bakı metropoliteninin 18 
stansiyası və tunellərində LTE-Daşıyıcı 
Birləşdirmə sistemi aktivləşdirilib və 
şirkət açılışa hazır olmaq üçün tam 
gücü ilə çalışır. Xatırladaq ki, ötən 
il də yeni nəsil texnologiyanı təmin 
edən şəbəkənin genişləndirilməsi 
istiqamətində aktiv surətdə işlər aparılıb, 
bu texnologiya üzərindən çalışan 784 
ədəd yeni radio baza stansiya quraşdı-
rılıb. Onların bir hissəsi 44 günlük Vətən 
müharibəsi nəticəsində işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə işə salınıb. Təkcə 
ötən ilin sentyabr-dekabr ayları ərzində 
118 yeni LTE stansiya istifadəyə verilib. 

4G şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi, 
radio baza stansiyalarının sayının 
artırılması “Azercell”in təqdim etdiyi 
xidmətlərin keyfiyyətinə, təqdim olu-
nan mobil internetin sürətinə də güclü 
təsir göstərib. Son 1 il ərzində “Azer-
cell” şəbəkəsi üzrə LTE texnologiyası 
ilə ötürülən data trafikin həcminə fikir 
versək, bu göstəricinin də 1,7 dəfə 
artdığını görərik. Mühüm göstəricilərdən 
biri də şəbəkə üzrə ötürülən ümumi data 
trafikin təxminən 71 faizinin LTE texno-
logiyası üzərindən daşınmasıdır. 

Hazırda “Azercell”in 4G şəbəkəsi ilə 
240 Mbps-ə qədər endirmə, 95 Mbps-ə 
qədər isə yükləmə sürəti əldə olunur. 
“Azercell”in 4G texnologiyasından 
istifadə edən abunəçilər böyük həcmli 
videoları daha yüksək keyfiyyətdə 
izləmək, bu faylları daha tez yükləyib 
ötürmək, kəsintisiz səsli zənglər etmək 
və digər üstünlüklər qazanırlar. 

Qeyd edək ki, LTE şəbəkəsindən 
istifadə etmək üçün abunəçi 4G-ni 
dəstəkləyən mobil telefon və USİM 
sim kartına malik olmalıdır. SİM kar-
tın bu funksiyasının olub-olmadığını 
yoxlamaq üçün həmin nömrədən “4G” 
yazıb 2525-ə göndərmək kifayətdir. 
SİM kartın 4G-ni dəstəkləmədiyi halda 
“Azercell”in davam etdirdiyi 4G kam-
paniyası çərçivəsində şirkətin istənilən 

satış və ya xidmət mərkəzində nömrənin 
4G-ni dəstəkləyən dublikatını ödənişsiz 
əsaslarla əldə etmək mümkündür. 
Bu zaman “Azercell”dən abunəçilərə 
birdəfəlik bonus şəklində 5 GB 
həcmində internet paketi hədiyyə olunur. 

Hazırda LTE şəbəkəsinin sürətinə 
görə “Azercell” “Öz sinfində” (“Best in 
class”) ən yaxşı operatorlardan biridir. 
Bunu dünya miqyaslı telekommunika-
siya şirkəti olan “Ericsson”un apardığı 
bençmarkinq araşdırmaları göstərib. 
Digər tərəfdən, Avropanın “Syste-
mics” şirkətinin ötən il Azərbaycanda 
keçirdiyi müstəqil bençmarkinq testi-
nin nəticələrinə görə, bölgələrdə LTE 
texnologiyası üzrə datanın ötürülmə 
sürəti, informasiyanın yüklənmə müddəti 
və videomaterialların daha yüksək 
keyfiyyətlə ötürülməsi parametrlərinə 
görə “Azercell” ölkənin digər mobil ope-
ratorlarından öndədir. Şəbəkənin real 
zaman rejimində monitorinqinə imkan 
verən RTM (real time monitoring – real 
zamanda izləmə) sisteminin tətbiqi isə 
“Azercell” şəbəkəsinin keyfiyyətinə 
nəzarət mexanizminin yüksək səviyyədə 
saxlanılmasını təmin etmək üçün əlavə 
imkanlar yaradır. 

“Xalq qəzeti” 

“Azercell” bütün abunəçilərini 
daha stabil şəbəkə və daha yüksək 
sürətli internetlə təmin etmək 
məqsədilə 2021-ci il ərzində də LTE 
şəbəkəsini təkmilləşdirməyə davam 
edib. Görülən işlər sayəsində bu ilin 
əvvəlindən etibarən “Azercell”in LTE 
şəbəkəsinin əhatə dairəsi əhəmiyyətli 
dərəcədə genişləndirilib. 

Onu yaxşı tanıyanlar deyirlər ki, Hamlet Xanızadə heç vaxt 
sənətinə xəyanət eləmədi. Bütün ömrünü həyatı qədər 
sevdiyi aktyor sənətinə həsr etdi. İstər teatr səhnəsində, istər 

kino və televiziyada yaratdığı rolları ilə tamaşaçı qəlbinə yol tapa 
bildi. Hansı rolda çəkilirdisə ona qəlbının hərarətini qatırdı.

Onun həyat yolu 1941-ci ildən Bakının 
Şağan qəsəbəsindən başlamışdı. Atası 
Bəbir Xanızadə oğlunu aktyor kimi görmək 
istəmirdi. Amma balaca Hamletin aktyorluq 
həvəsi hər şeyə qalib gəlmişdi. Hamlet 
Xanızadə uşaqlıqdan teatra, kinoya meyilli 
olub. Sonra da İncəsənət İnstitutuna daxil 
olub. Xalq artisti Adil İsgəndərovun kur-
sunda oxuyub. 

 Onunla birgə təhsil alan aktyor-rejissor 
Elxan Qasımov Hamlet haqqında maraqlı 
xatirələrini bizimlə bölüşdü: “1962-ci ildə 
mən, 1961-ci ildə isə Hamlet Xanızadə 
Mirzağa Əliyev adına Teatr İnstitutuna (in-
diki Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti) 
qəbul olunmuşuq. Biz Adil İsgəndərovun 
kursunda təhsil almışıq. Hamletgil isə bir 
il Adil müəllimin tələbəsi olublar. Onlara 
sonradan başqa müəllimlər dərs deyib. 
Hamleti tələbəlik illərindən ciddi, çalışqan, 
dostcanlı bir gənc kimi xatırlayıram. O öz 
istedadı ilə tələbələr arasında seçilirdi. 
Teatr İnstitutunda hər kursda istər-istəməz 
bir neçə nəfər fərqlənən tələbə olurdu. 
Hamlet də öz kurslarında öndə gedən 
tələbələrdən idi. Məsələn, deyirdilər ki, 
“Hamletgilin kursu”. Tələbələrdən kimsə 
soruşurdu ki, “sən hansı kursda oxuyur-
san?”, cavab verirdi ki, “Hamletgil oxuyan 
kursda”. Yəni Hamlet fərqlənənlərdən idi. 
Onun üçün ən yüksək pillə aktyorluq idi. 
Heç bir şeyə təmənnası yox idi”. 

Tələbəliyinin ilk illərindən Akademik 
Milli Dram Teatrında çalışıb. Bir çox tama-
şalarda oynayıb. Tərəf-müqabilləri də ki, 
Azərbaycan teatr səhnəsinin "ulduz"ları 
olmuşdu: Mehdi Məmmədov, Əliağa 
Ağayev, Ağasadıq Gəraybəyli, İsmayıl 
Osmanlı, Hökumə Qurbanova, İsmayıl Da-
ğıstanlı. Hamlet Xanızadə belə müqtədir 
sənət korifeyləri ilə birgə işləyib, sənətin 
sirlərini mənimsəyib. Teatr onun üçün həm 
də məktəb idi. Hamlet Xanızadə burada 
püxtələşdi, tamaşaçıların qəlbinə yol tapdı. 
Onu sevirdilər, alqışlayırdılar.

Hamlet haqqında düşünəndə ilkin 
olaraq yada Topal Teymur obrazı düşür. 
Hər dəfə televiziya tamaşasına baxanda 
onun oynadığı Topal Teymurun qəddar 
görkəmi uzun zaman tamaşaçıların 
yaddaşından silinmir. Aktyor bu obrazın 
ifası üçün özünəməxsus orijinal üslub 
seçib.

Hamlet Xanızadə Cəlil 
Məmmədquluzadənin “Dəli yığıncağı”nda 
Molla Abbası, Nəriman Həsənzadənin 
“Atabəylər”ində Nizamini, Nazim Hikmətin 
“Şöhrət və ya unudulan adam"ında dokto-
ru böyük sənətkar məharəti ilə yaratmışdı. 
Dünya ədəbiyyatı klassiklərindən F. Şille-
rin, V. Şekspirin əsərlərində oynamışdı.

Kinoda da çox məhsuldar işləyirdi. 
Tofiq Tağızadənin “Yeddi oğul istərəm" 
filmindəki Gizir obrazını da Hamlet 
Xanızadə canlandırıb. Gəray bəyin "vuran 
əli" olan Gizir tədbirli insandır. O, hər 
şeyi götür-qoy etməyi bacarır. Aktyor 
oynadığı rolun bu xüsusiyyətlərini qa-
bartmaqla, onu filmin əsas qəhrəmanları 
səviyyəsinə qaldırır. İlk dəfə kinorejis-
sor Həsən Seyidbəylinin “O qızı tapın” 
filmində oynayıb. Özünü təsdiq edəndən 
sonra kinorejissor Kamil Rüstəmbəyov 
Hamlet Xanızadəni “Axırıncı aşırım” 
filmində çəkib. “Axırıncı aşırım”da onun 
rolu o qədər böyük olmasa da, bu bolşevik 
obrazını Hamlet Xanızadə çox istedadla 
ifa edib.

Hamletin ən uğurlu ekran 
qəhrəmanlarından biri “Arxadan vurulan 
zərbə” filmindəki İmaşdır. İmaş da baş 
qəhrəman deyil, ancaq o öz oyunu ilə ob-
razı elə yüksək səviyyədə təqdim edir ki, 
onu əsas qəhrəman səviyyəsinə çatdırır.

“Babək” filmində xəlifə Mötəsimi də 
Hamlet məharətlə canlandırıb.

“Qətl günü” filmindəki Sədi Əfəndi 
ümumiləşmiş yazıçı, filosof obrazıdır. Biz 
onu xəstə vəziyyətdə görürük və bu insa-
nın düçar olduğu xəstəlikdən sağalmaya-

cağını da duyuruq. Aktyor zamanın min 
bir əzablarından keçmiş bu insanın bütün 
ağrılarını məharətlə yaşayır, onu sevdirir. 

Yusif Səmədoğlunun eyniadlı romanı 
əsasında lentə alınmış “Qətl günü” filminə 
Hamletin dəvət olunması təsadüfi deyildi. 
Sədi Əfəndi həyatın sınaqlarından keçmiş, 
sənətkar taleyi yaşamış bir obrazdır. 
Bu obraz mürəkkəb olduğu qədər də 
ziddiyyətlidir. Sədi Əfəndi tarixin ağrılı 
dövründə, 30-cu illərin repressiyalarının 
qurbanı olan yüzlərlə sənət adamının 
ümumiləşmiş obrazı hesab olunur. Hamlet 
Xanızadə Sədi Əfəndinin ifası üçün çox 
orijinal detallar tapıb, onun bütün iztirab və 
yanğılarını sifətindəki cizgilərlə verə bilir. 

Hansı rolda çəkilməsindən asılı olma-
yaraq aktyor, oynadığı rolun məsuliyyətini 
gözəl dərk edirdi. O, rejissorlarla çox asan 

dil tapırdı. Olduqca səmimi, işgüzar bir in-
san idi. Onu tanıyanlar deyirdilər ki, Ham-
let heç vaxt insanların qəlbinə toxunmazdı. 
Rolları isə əksinə qəddar, zalım, qaniçən 
insanlar olurdu.

Hamlet Xanızadə güclü yaradıcı poten-
siala malik aktyor idi. Onun zəngin daxili 
aləmi müxtəlif xarakterli rolları yaratmağa 
imkan verirdi. Əməkdar artist idi. Xalq onu 
sevirdi. Ən böyük mükafatı xalqın ürəyində 
qazandığı məhəbbət idi. Bu məhəbbət 
bu gün də var, sabah da olacaq. Hamlet 
Xanızadə ömrünün son günlərinə qədər 
işləyirdi. Özü də həvəslə, yorulmadan 
işləyirdi.

1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri onu 
dəhşətli dərəcədə sarsıtmışdı və günlərin 
birində bu ağrılar onun ürəyini əbədi ola-
raq susdurdu. Həmin il fevralın 3-də. Hətta 
şəhidlərimizin 40-nı belə görmədi. Hamlet 
Xanızadə çox həssas, xalqın qeyrətini 
çəkən, onun yolunda ölümə belə getməyə 
hazır olan insan idi.

Qızı Aygün xanımın dedikləri : 
"Fevralın 2-si çəkilişdən sonra dostla-
rıyla Şəhidlər xiyabanına gedirlər. Orda 
güclü başağrısı tutur. Evə gətirirlər, onda, 
artıq demək olar ki, özündə deyildi, 
Bürcəli Əsgərovun həkim oğlu dedi ki, 
xəstəxanaya aparmaq lazımdır. Atamı 
reanimasiyaya yerləşdirdilər, orda bir gün 
qaldı, səhərə yaxın xəbər gəldi ki, keçinib”. 
Fevralın 3-də Hamlet Xanızadə həyatla 
əbədi vidalaşdı. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Onun üçün aktyorluqdan 
uca peşə yox idi
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