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Tədbiri giriş sözü ilə açan kollecin 
direktoru Dilarə Məmmədəliyeva 
qonaqları, həmçinin müəllim-tələbə 
heyətini xalqımızın qədim bayramı  
Novruz münasibətilə təbrik etdi, onla-
ra xoş ovqatlı bayram əhval-ruhiyyəsi 
arzuladı. Direktor dedi ki, elimizə, 
obamıza, ilin ən gözəl fəsli olan ba-
har gəlir. Yazın ilıq nəfəsi ilə oyanan 
təbiət yenidən yaşıl libasına bürünür. 
Respublikamızın hər yerində baharın 
gəlişi, xalqımızın qədim el bayramı 
olan Novruz böyük sevinc və fərəhlə 
qarşılanır: “ Novruz bayramı ta 

qədimdən xalqımızın mədəniyyətini, 
milli-mənəvi dəyərlərini özündə əks 
etdirib, dünyaya tanıtdırıb. Xalqımı-
zın mənəvi dünyasını, milli düşüncə 
tərzini, adət-ənənələrini, folklorunu, 
milli varlığını Novruz qədər bütün 
zənginliyi ilə özündə ifadə edən ikinci 
bir bayram təsəvvür etmək çətindir. 
Bu bayram bütün türk dünyasına 
xas olsa da, Azərbaycanda daha 
möhtəşəm qeyd edilir. Xalqımızın 
böyüklüyü ondadır ki, heç bir qada-
ğa ona bu əziz bayramı unutdura 
bilməmişdir”.

Tədbir iştirakçılarını və xalqı-
mızı Novruz bayramı münasibətilə 
təbrik edən Yasamal Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizov 
möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyevin son illərdə apardığı bö-
yük islahatlardan, əhalinin rifah 
halının daha da yaxşılaşdırılması 
istiqamətində görülən işlərdən, 
ölkəmizdə, o cümlədən Yasamal 
rayonunda aparılan genişmiqyas-
lı abadlıq-quruculuq, inkişaf və 
tərəqqidən söz açdı.

Tədbir Nəzakət Balaqadaşovanın 
rəhbərlik etdiyi kollecin tələbələrinin 
iştirakı ilə konsert proqramı ilə 
davam etdirildi. Kollecin “Şəfa” rəqs 
qrupunun, “Təbib” xor kollektivinin 
iştirakı ilə rəngarəng mahnı və rəqs 
nömrələri, tələbələrin hazırladıq-
ları “Arşın mal alan” kompozisiya-
sı, şeirlər və folklor nümunələri, 
həmçinin Novruzun “qəhrəmanları” 
olan Kosa və Keçəlin məzəli 
söhbətləri hər kəsdə xoş bayram 
əhval-ruhiyyəsi yaratdı. 

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəsi 21 dəfə pozub
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin 

müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 21 
dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildirilib ki, Ermənistan 
Respublikası Noyemberyan rayo-
nunun Şavarşavan kəndində və 
adsız yüksəkliklərdə, İcevan rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Qazax 

rayonunun Kəmərli, Fərəhli, Qı-
zılhacılı kəndlərində, Krasno-
selsk rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz 
atəşə tutulub.

İşğal altında olan Ağdam rayonu-
nun Cəvahirli, Mərzili, Xocavənd rayo-
nunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun 
Kürdlər, Cəbrayıl rayonunun Meh-
dili kəndləri yaxınlığında, həmçinin 
Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonları 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə tutulub.

AZƏRTAC

Sənətkarın yüksək estetik 
meyarlarla xalqımızın mədəni, 
mənəvi irsini canlandıran və 
müasirlərin həyatını dolğun əks 
etdirən rəngarəng mövzulu silsilə 
ekran əsərləri, o cümlədən “Uzaq 
sahillərdə”, “Arşın mal alan”, “Yed-
di oğul istərəm” və “Dədə Qorqud” 
filmləri Azərbaycan kinosunun 
qızıl fonduna daxil olmuş parlaq 
sənət nümunələridir. Doğrudan da, 
bu gün T.Tağızadənin filmləri kino 
salnaməmizin qiymətli nümunələri 
kimi xalqımızın tarixini, milli-
mənəvi dəyərlərimizi yaşadır, təbliğ 
edir.

Onunla çox görüşmüşdüm, 
çəkiliş meydançasında, montaj 
otağında, səsyazma studiyasında. 
Tofiq müəllim gərgin işləyirdi. 
Filmlər çəkirdi, gənclərlə işləyirdi, 
aktyorları çəkilişə hazırlayırdı. 
Çox həssas insan idi. Adicə söz də 
xətrinə dəyərdi. Bu onun xarakte-
rinin məlum ştrixləridir. Ancaq bu 
xarakterin görünməyən tərəfləri də 
vardı. Onu tanımaq, daxilini duy-
maq istəyirdinsə, gərək filmlərinə 
baxaydın. Onların sayı o qədər 
çox deyil, 14 filmdir. 15-ci filmi 
isə yarımçıq qalmışdı. T.Tağızadə 
50-ci illərdə çəkdiyi üç filmlə milli 
kinomuza yeni üslub gətirdi. “Gö-
rüş”, “Uzaq sahillərdə”, “Əsl dost” 
filmləri milli kinomuza yeni nəfəs 
gəldiyindən xəbər verirdi.

Tofiq müəllim zəngin yaradıcı 
həyat yaşamışdı.1919-cu il fevralın 
7-də Bakıda anadan olmuşdu. 
 1953-cü ildə Moskvada Ümumitti-
faq Dövlət Kinematoqrafiya İnsti-
tutunun kinorejissorluq fakültəsini 
bitirdikdən sonra “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasında fəaliyyətə başla-
mışdı. 

Sənətə “Görüş” filmi ilə 
gəlmişdi. Filmin müvəffəqiyyəti 
ilk növbədə aktyor seçimində idi. 
Lala roluna Özbəkistandan Nelli 
Ataullayevanı dəvət etmişdi. Arif 
Mirzəquliyev, Leyla Bədirbəyli, 
Həsənağa Salayev, Münəvvər 
Kələntərli, Ağahüseyn Cavadov, 
Əliağa Ağayev, Barat Şəkinskaya 
filmə məxsusi təravət gətirmişdilər. 
“Görüş” onu bu sənətə bağladı. 
Ömrünün 40 ilə yaxın bir dövrünü 
kinoda keçirdi. O, çəkdiyi filmlərdə 
peşəkar kimi özünü təsdiq etdi. 
Bu filmlərdə Azərbaycanın tarixi 

də, mədəniyyəti də, məişəti də 
sənətkarcasına öz həllini tapıb. Və 
bu gün bu filmlər əsl məktəbdir, on-
lardan çox şey öyrənmək, əxz etmək 
mümkündür.

“Uzaq sahillərdə” filmi 
Azərbaycan xalqının qəhrəman 
oğlu Mehdi Hüseynzadəyə həsr 
olunub. Bu film uzun illərdir ki, 
böyük məhəbbətlə baxılır. Dünya-
nın 100-ə yaxın ölkəsində nümayiş 
etdirilib. Tofiq müəllim zamanın 
problemlərini ekrana gətirir və 
insanları bu problemlər ətrafında 
düşünməyə sövq edirdi. O, tamaşaçı 
ilə açıq mükaliməyə girir, onun da-
xili “mən”ini özü ilə üzbəüz qoyur. 
Tofiq müəllim Vətənini, xalqını 
sevən sənətkar idi. Filmlərindəki ən 
kiçik detallarda belə milli-mənəvi 
dəyərlərimizin görüntüləri var. 
Hətta Sovetin asıb-kəsən vaxtında 
belə cəsarətlə danışır, simvol-
lar vasitəsilə bu xalqın taleyinə 
zərbə vuranları qamçılamaqdan 
çəkinmirdi.

Tofiq Tağızadə o sənətkar-
lardandır ki, onun yaradıcılığı 
xalqımızın taleyi ilə sıx bağlıdır. 
O, “Dədə Qorqud” dastanının 
motivlərini kinoya gətirən ilk 
kinorejissordur. Bu filmin yaran-
dığı vaxtdan 40 ilə yaxın bir dövr 
keçməsinə baxmayaraq, yenə də 
ona tamaşaçı marağı səngiməmişdir. 

“Dədə Qorqud” Vətən, millət, 
bəşəri dəyərlər haqqında filmdir. 
Tofiq müəllimin xidmətləri ondan 
ibarətdir ki, o, bu hissləri, bəşəri 
duyğuları bizə olduqca real şəkildə 
çatdıra bilib.

“Mən ki gözəl deyildim” 
filmi isə müharibə haqqında 
düşüncələrdir. Bu düşüncələrin 
real obrazları var. Gənclikləri 
müharibənin amansız qanunları 
məngənəsində boğulan Səidələrin, 
Məzahirlərin canlı surətləri var 
burada. Əslində, film insan taleləri 
haqqındadır. Hansı məqamda olur-
sa-olsun insan yaşamağa can atır. 
Tofiq müəllim bu filmində zama-
nın obrazını yaradıb. Bu motivlər 
filmdə elə vəhdətdə birləşib ki, çox 
canlı bir harmoniya yaradıb.

Tofiq Tağızadə bir müddət 
“Azərbaycanfilm” kinostudiya-
sının nəzdində fəaliyyət göstərən 
kinoaktyor teatr studiyasının bədii 
rəhbəri olub. Təhsil aldığı ÜİDKİ-
də rus kino məktəbinin mütərəqqi 
ənənələrindən bəhrələnib. 
Filmlərində bu ənənələr aydın hiss 
olunsa da, Tofiq müəllim onlara 
milli rəng qatib və ona görə də 
hər bir əsərində xalqımızın ruhu 

duyulur. Onlar bizim tariximizdir, 
mənəvi varlığımızdır. T.Tağızadə 
Ü.Hacıbəyovun eyniadlı musiqili 
komediyası əsasında 1965-ci ildə 
çəkilmiş genişformatlı, rəngli 
“Arşın mal alan” bədii filminin 
quruluşçu rejissorudur. “Yeddi oğul 
istərəm” filmində rejissor mövzu-
nu siyasiləşməkdən uzaqlaşdırıb, 
hadisələrə başqa yön vermişdir. 
“Bağ mövsümü” isə kinodram-
dır. Bu film gündəlik həyatımızın 
problemləri haqqındadır və bizi 
ətrafımızda baş verən, biganə 
qaldığımız hadisələr haqqında 
düşünməyə məcbur edir. 

“O dünyadan salam” filmi onun 
son olaraq lentə aldığı kino əsəridir. 
Əsasında böyük Mirzə Cəlilin 
“Ölülər” tragikomediyası dayanan 
bu kinolent bizə tanış mövzudur. 
Lakin rejissor tanış motivləri 
müasirləşdirib və bu günümüzün 
hadisələri ilə bağlayıb.

Tofiq Tağızadənin planları 
çox idi, işləmək istəyirdi, lakin 
amansız ölüm ona bu istəkləri 
yerinə yetirməyə imkan vermədi. 
Bu böyük sənətkarın xatirəsi kino- 
sevərlərin qəlbində əbədi yaşaya-
caqdır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Qazax: hamıdan qabaq onları təbrik etdilər...

Ənənə bu il də davam  etdirilmişdir. 
Rayonun Birinci Şıxlı kəndindəki “Lalə” 
şadlıq evində şəhid ailələri və Qarabağ 
müharibəsi əlilləri üçün təşkil olunmuş 
bayram tədbirində şəhidlərin yaxınları və 
doğmaları iştirak etmişlər. Rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı bayram tədbirini 
giriş sözü ilə açaraq şəhid ailələri və Qa-
rabağ müharibəsi əlillərini Novruz bayramı 
münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik etmiş, 
onlara ən xoş arzularını bildirmiş, bol ruzi 
və bərəkət arzulamışdır.

Rayon rəhbəri ölkə rəhbəri tərəfindən 
şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğı-
dan söz açmışdır. Bu istiqamətdə imzala-
nan sərəncam və fərmanlardan danışıb. 
Rayon rəhbəri 11 min manat məbləğində 

birdəfəlik ödəmənin bütün şəhid ailələrinə 
şamil edilməsini onlara hörmət və ehtira-
mın əyani sübutu olduğunu bildirmişdir. 

Rəcəb Babaşov demişdir:
– Bu gün biz azad və suveren bir 

ölkədə yaşayırıqsa, bu, şəhidlərimizin 
şücaəti sayəsindədir. Buna görə biz onlara 
borcluyuq. Onlar bizim aramızda olma-
salar da, hər zaman bizim qəlbimizdə 
əbədi olaraq yaşayırlar. Şəhidlərimizin 
adını uca tutmaq, əbədiləşdirmək, onların 
yaxınlarına, doğmalarına, ailə üzvlərinə 
diqqət və qayğı göstərmək isə bizim hər 
birimizin vətəndaşlıq borcumuz və əsas 
vəzifəmizdir. 

Sonra Rəcəb Babaşov bir bayram sto-
luna yaxınlaşmış, şəhid ailələrinin üzvləri 

və Qarabağ müharibəsi əlilləri ilə görüş-
müş, bayramlarını təbrik etmişdir.

Tədbirdə şəhid atası Sarı Hüseynov 
və şəhid anası Tamella Süleymanova 
çıxış edərək hər zaman onlara diqqət 
və qayğı göstərdiyinə görə Prezident 
İlham Əliyevə şəhid ailələri adından dərin 
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Şəhər 1 saylı tam orta məktəbin 
direktoru Bəsdi Ələkbərova, Azərbaycan 
Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, Veteranları və 
Şəhid Ailələri İctimai Birliyinin Qazax rayon 
şöbəsinin sədr müavini, I qrup Qarabağ 
müharibəsi əlili Namiq Alıyev, Qazax 
Gənclər Mərkəzinin direktoru İsmayıl 
Süleymanov çıxış edərək Prezident İlham 
Əliyevin, Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın şəhid ailələrinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi, mənzil-
məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılması 
istiqamətində həyata keçirdikləri 
işlərdən söz açmış, dövlətin qayğısını 
daim öz üzərlərində hiss etdiklərini 
bildirmişlər. 

Bayram şənliyi musiqi proqramı ilə 
davam etmişdir.

Hamlet QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

“Novruz gəlir, yaz gəlir”

2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kollecində təşkil 
olunan “Novruz gəlir, yaz gəlir” adlı bayram 
şənliyinin iştirakçıları əvvəlcə kollecin 
tələbələrinin Novruz atributlarını, bahar  
əhval-ruhiyyəsini əks etdirən əl işlərindən ibarət 

kompozisiyalarla tanış oldular. “Müalicə işi” şöbəsinin 
tələbəsi Aytac Sultanovanın hazırladığı “Şuşada Novruz 
bayramı” kompozisiyası xüsusi olaraq diqqəti cəlb etdi. 
Bu kompozisiya hər kəsin qəlbində qələbəyə inam hissini 
daha da gücləndirdi. Ümumilikdə, Novruz atributlarını, 
bahar əhval-ruhiyyəsini əks etdirən kompozisiyalar 

qonaqları heyran etdi.

 � Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyev 
Xalq artisti Tofiq Tağızadənin 100 illiyinin 
keçirilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır.
Sənəddə vurğulanır ki, 2019-cu ilin fevral ayında 
Azərbaycanın görkəmli kinorejissoru, Xalq 
artisti Tofiq Tağızadənin anadan olmasının 100 
illiyi tamam olur. Dünya kinematoqrafiyasının 
mütərəqqi təcrübəsindən yaradıcı şəkildə 
bəhrələnən Tofiq Tağızadə nadir istedada malik 
rejissor kimi özünəməxsus üslubu ilə Azərbaycan 
kino sənətinə mühüm yeniliklər gətirərək 
mədəniyyət tariximizdə dərin iz qoyub.

Rejissorluq onun 
tale yazısı idi

Düşmənlə 168 kilometr sərhədi olan Qazax 285 şəhid verib. Onların 
7 nəfəri Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır. Hər yerdə olduğu kimi, 
Qazaxda da şəhid ailələri dövlət qayğısı ilə hərtərəfli əhatə olunub, 
nəzərdə tutulmuş imtiyazlardan istifadə edirlər. Qeyd edək ki, rayon 
icra hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov tez-tez şəhid ailələri ilə 
görüşlər keçirir, onların problemləri ilə maraqlanır. Artıq neçə ildir ki, 
müxtəlif bayramlarda, tarixi günlərdə şəhid ailələrinin üzvləri bir yerə 
toplaşır, onlar üçün süfrələr açılır, ürək sözləri dinlənilir… 


