
Milli genofondun yad təsirlərdən və 
təhlükələrdən qorunması prioritet vəzifədir

“Sosial şəbəkələrin gənclərin həyatında rolu: müsbət və mənfi 
tərəfləri” mövzusunda interaktiv seminarlar davam edir

 � Müasir dövrdə internet istifadəçilərinin mütləq 
əksəriyyətinin həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş sosial 
şəbəkələr təkcə rahat ünsiyyət, tanışlıq, gündəlik həyata 
aid məlumatların və şəkillərin paylaşımı platforması deyil, 
həm də ictimai-siyasi təsir və idarəetmə aləti, qarşıdurma və 
informasiya müharibəsi meydanıdır. Cəmiyyətin müxtəlif yaş 
qrupundan olan üzvləri, o cümlədən uşaqlar və yeniyetmələr 
də sosial şəbəkələrin imkanlarından geniş istifadə etməyə 
çalışırlar. Bu platformanın səmərəli əks-əlaqə imkanları onu 
əlverişli kommunikasiya vasitəsi olmaqla yanaşı, həm də təsir 
kanalına çevirir. Sosial şəbəkələr yenilikləri ilə yanaşı, elmi-
mədəni və mənəvi-əxlaqi dəyərlərə, gənc nəslin psixoloji-fiziki 
yetkinləşməsinə və tərbiyəsinə, ümumilikdə ictimai davranış və 
münasibətlər sisteminə ciddi təhlükələr doğurur. 

Son illərdə sosial şəbəkələrin milli 
təhlükəsizliyə yaratdığı təhdidlərlə 
bağlı narahatlıqlarını dünyanın inkişaf 
etmiş ölkələrinin nüfuzlu ictimaiyyət 
nümayəndələri və elmi mərkəzləri də 
etiraf edirlər. Burada müxtəlif müm-
kün risk ssenariləri – terrorçu, ekstre-
mist, radikal qruplar tərəfindən sosial 
media platformalarından təbliğat 
və təşviqat aləti kimi geniş istifadə 
olunması, dini, milli, irqi ayrı-seçkiliyə 
çağırışlar və digər təhdidlər birbaşa 
vətəndaşın, dövlətin və cəmiyyətin 
təhlükəsizliyinə qarşı yönəlib. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin və birinci xanım Mehriban 

Əliyevanın bilavasitə təşəbbüsü 
və səyləri nəticəsində gənc nəslin 
vətənpərvərlik, xalqımızın qədim və 
zəngin tarixinə, milli adət-ənənələrinə, 
mədəni və mənəvi dəyərlərinə 
hörmət ruhunda tərbiyəsi, onların 
müasir elmin və təhsilin verdiyi 
üstünlüklərdən bəhrələnmələri üçün 
dövlət tərəfindən geniş imkanların 
yaradılması ölkədə həyata keçirilən 
uğurlu milli inkişaf strategiyasının 
prioritet vəzifələrindəndir. 

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 
(DTX) təşkilatçılığı, Təhsil Nazirli-
yinin dəstəyi ilə Bakı şəhərinin orta 
ümumtəhsil müəssisələrinin 10-cu 

və 11-ci sinif şagirdləri üçün “Sosial 
şəbəkələrin gənclərin həyatında rolu: 
müsbət və mənfi tərəfləri” mövzusun-
da interaktiv seminarlar davam edir. 
Bu seminarların başlıca məqsədi də 
dövlət mənafelərinin təmin olunması, 
milli genofondun yad təsirlərdən və 
təhlükələrdən qorunmasıdır.

Seminarlar DTX-nin Heydər Əliyev 
adına Akademiyasının müəllimləri 
və digər ali təhsil müəssisələrinin bu 
sahə üzrə peşəkar mütəxəssisləri 
tərəfindən aparılır. 

Noyabrın 7-də DTX-nin 
təşkilatçılığı, Təhsil Nazirliyinin və 
Yasamal Rayon İcra Hakimiyyətinin 
dəstəyi ilə 20 nömrəli məktəb-liseydə 
ilk dəfə yuxarı sinif şagirdlərinin də 
çıxışçı qismində iştirak etdikləri və bu 
formatda keçirilən interaktiv seminar-
da rayonun 26 məktəb və liseyinin 
600-dən çox şagirdi qatılıb. 

Əvvəlcə ulu öndər Heydər 
Əliyevin, Azərbaycanın müstəqilliyi 
və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını 
qurban vermiş Vətən övladlarının 
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad 
edilib, dövlət himni səsləndirilib.

Sonra sosial şəbəkələrin insanla-
rın gündəlik həyatlarına təsiri, müsbət 
və mənfi tərəflərini əks etdirən video-
çarx nümayiş olunub. 

Tədbiri 20 nömrəli məktəb-

liseyin direktoru, Əməkdar müəllim 
Səadət Veysova açaraq belə mühüm 
maarifləndirmə və tədris formaları-
nın əhəmiyyətini vurğulayıb. O, bu 
seminarın Prezident İlham Əliyevin 
və birinci xanım Mehriban Əliyevanın 
daim diqqət mərkəzində saxladıqla-
rı uşaqların və yeniyetmələrin milli 
ruhda tərbiyəsinə, inkişafına, təhsilinə 
və kamil vətəndaş kimi formalaşma-
larına, ümumilikdə uğurlu gənclər 
siyasətinə növbəti töhfələri olduğu-
nu qeyd edib. Direktor DTX-nin bu 
təşəbbüsünün təqdirəlayiq olduğunu 
və indiyədək keçirilən seminarların 
müəllim-şagird kollektivləri tərəfindən 
rəğbətlə qarşılandığını bildirib.

DTX-nin Heydər Əliyev adına 
Akademiyası rəisinin birinci mü-
avini Elşad Nəsirov mövzu üzrə 
ətraflı məlumat verərək bildirib ki, 
müasir informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarının inkişafı özünün 
faydası ilə yanaşı, yeni təhlükələr 
də gətirir. Bu təhlükələrdən biri də 
sosial şəbəkələrdir ki, gənclər və 
yeniyetmələr tərəfindən düzgün və 
səmərəli istifadə olunmadıqda böyük 
fəsadlara yol aça bilər. Çalışmaq la-
zımdır ki, sosial şəbəkələrdən düzgün 
və qaydalara uyğun şəkildə istifadə 
olunsun. Bunun üçün gənclərimizin 
bu sahədə maarifləndirilməsi ən prio-
ritet məsələlərdəndir.

Seminarda akademiyanın ka-
fedra rəisi D.Rüstəmovun, dosent, 
psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
M.Sadıqovanın, Bakı Dövlət Univer-
sitetinin müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə 
doktoru Elvin Balacanovun, akade-
miyanın informasiya təhlükəsizliyi 
fakültəsinin kursantı M.Mirzəxanlının 
“Sosial şəbəkələrdən məqsədli 
istifadənin faydaları”, “Sosial 
şəbəkələrin gənclərin psixikasına 
təsiri”, “Sosial şəbəkələrin gənclərin 
həyatında yaratdığı problemlərə ümu-
mi baxış” və digər aktual mövzularda 
məruzələri dinlənilib. 

Seminarda 11-ci sinif şagirdləri 
Elnur Qaracayev, Aybəniz Vəzirli və 
başqaları sosial şəbəkələrin müsbət 
və mənfi tərəflərinin öz təcrübələrində 
onların həyatlarına təsirləri barədə 
fikirlərini bölüşüblər. 

Böyük maraqla qarşılanan seminar 
sonra şagirdlərin yaxından iştirakı ilə 
interaktiv müzakirələrlə davam edib.

AZƏRTAC

Azərbaycanın enerji 
sahəsindəki nailiyyətləri 
dünya mediasında 

 � Azərbaycanın enerji sahəsində atdığı addımlar 
dünyanın aparıcı media orqanlarının diqqətindədir. Türkiyənin 
“Haber Global” saytında   Azərbaycanın  qardaş ölkəyə təbii 
qaz nəqlini artırması barədə məqalə dərc olunub. 

“Azərbaycan Türkiyəyə təbii qaz 
nəqlini 35 faiz artırıb” sərlövhəli 
məqalədə  bu ilin avqustunda 
ölkəmizdən  Türkiyəyə 734,97 milyon 
kubmetr təbii qaz ixrac olunduğu 
bildirilir. 

Müəllif  Türkiyənin Enerji Baza-
rının Tənzimlənməsi Təşkilatının 
məlumatına istinad edərək  bu 
ilin avqustunda Azərbaycandan 
Türkiyəyə təbii qaz ixracının 735 
milyon kubmetrə çatdığını vurğula-
yıb. Qeyd edilir ki, bu rəqəm   ötən 
ilin eyni dövründə  ixrac olunmuş 
qazın həcmindən 15,57 faiz çox-
dur. Məqalədə ölkələrimizin enerji 
sahəsindəki uğurlu əməkdaşlığına 
toxunulur və Azərbaycanın Türkiyənin 
əsas qaz tədarükçüləri sırasında 
mühüm yerə malik olduğu qeyd edilir.  
Belə ki,  Türkiyənin ümumi təbii qaz 
idxalında Azərbaycan qazının payı 
23,35 faizə çatması  xüsusi vurğu-
lanır: “Ümumilikdə bu ilin yanvar-av-

qust ayları ərzində Azərbaycandan 
Türkiyəyə təbii qaz ixracı ötən illə 
müqayisədə 35,5 faiz artaraq, 6 
milyard 44 milyon 650 min kubmetrə 
çatıb. Bu statistikaya əsasən, 
Azərbaycan Türkiyənin ən böyük 
ikinci təbii qaz tədarükçüsüdür.” .

Məqalədə  Türkiyənin təbii qaza 
olan təlabatının əhəmiyyətli hissəsinin 
Azərbaycanın “Şahdəniz” təbii qaz 
yatağı hesabına ödənilməsi,  buradan 
hasil olunan  qazın Türkiyə bazarına 
Bakı-Tbilisi-Ərzurum və TANAP qaz 
kəmərləri vasitəsilə nəql edilməsi 
barədə məlumat yer alır. Bakı-
Tbilisi-Ərzurum kəmərilə qaz nəqlinə 
2007, TANAP vasitəsilə qaz nəqlinə 
isə 2018-ci ildə başlanılmasının 
əhəmiyyəti vurğulanır.

Bu ayın əvvəlində, həmçinin 
Fransanın “La Figaro” qəzeti də 
ölkəmizə neft sənayesinə yatırılacaq 
sərmayə barədə məlumat dərc edib. 
Xəbərdə vurğulanır ki, Macarıstanın 

ilk neft şirkəti olan MOL Azərbaycanın 
dənizdə yerləşən nəhəng neft ya-
tağının istismarında və bu ölkədən 
gələn neft borularından birində payçı 
olacaq. Şirkətin iki layihədə iştirak 
etmək üçün  Azərbaycana 1,5 milyard 
dollar sərmayə yatıracağı vurğula-
nır.  MOL Xəzər dənizində yerləşən 
“Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqları 
blokunda ABŞ-ın “Şevron” şirkətinə 
məxsus payı alacaq. Beləliklə, şirkət 
bu layihədə 9,57 faiz payla, üçüncü 
ən böyük tərəfdaşa çevriləcək.

Məqalədə vurğulanır ki, Maca-
rıstanın ümumilikdə 26 min insanın 
işlədiyi bu neft-qaz konserni  Bakı-
Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərində 
də 8,9 faizlik pay əldə edəcək. 

“La Figaro” qəzetində dərc edilmiş 
materialda Azərbaycan zəngin kar-
bohidrogen ehtiyatlarından da bəhs 
olunub.  Qeyd edilib ki,  Azərbaycan  
Xəzər dənizindən Avropaya neft və 
qazın nəql olunduğu strateji marşru-
tun başlanğıc nöqtəsidir. 

Həqiqətən də respublikamı-
zın  uğurlu və düşünülmüş enerji 
siyasətinin nəticəsidir ki, bu gün 
həyata keçirilən irimiqyaslı layihələr 
Azərbaycanı beynəlxalq səviyyədə və 
regionda mühüm tərəfdaş, müttəfiq 
və enerji ölkəsi kimi tanıdır və nüfuzu-
nu artırır.

Əfsanə BAYRAMQIZI, 
“Xalq qəzeti”

Mərkəzi Seçki Komissiyasının növbəti iclası keçirilib
 � Məzahir Pənahovun sədrliyi ilə noyabrın 7-də Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

(MSK) növbəti iclası keçirilib.

Mərkəzi Seçki Komissiyası Katibliyinin Me-
dia və ictimai əlaqələr şöbəsindən bildiriblər ki, 
əvvəlcə komissiyanın 2019-cu il 5 noyabr tarixli ic-
las protokolunun təsdiq olunmasına qərar verilib.

Sonra 2019-cu il dekabrın 23-nə təyin 
edilmiş bələdiyyə seçkilərində seçki komissi-
yalarının səsvermənin nəticələrinə dair yekun 
protokollarının hazırlanma qaydası və sayı 

təsdiq edilib.
İclasda bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar seçki 

bülletenlərinin mətni, forması, sayı və hazırlan-
ma qaydası ilə bağlı məsələyə də baxılıb və 
komissiya üzvlərinin müzakirəsindən sonra 5 
020 287 (beş milyon iyirmi min iki yüz səksən 
yeddi) seçki bülleteninin mətbəə üsulu ilə  
hazırlanması qərara alınıb.

MSK-nın iclasında, həmçinin bələdiyyə 
seçkilərində Vəhdət Partiyasının səlahiyyətli 
nümayəndələrinin qeydə alınması məsələsinə 
baxılıb və sözügedən partiya tərəfindən təqdim 
olunmuş şəxslər səlahiyyətli nümayəndələr kimi 
qeydə alınıb.

Kütləvi informasiya vasitələrinin 
nümayəndələrinin iştirak etdiyi iclasda cari 
məsələlərə də baxılıb.

“Xalq qəzeti”

“Zamanın pillələri ilə”

 � Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Çingiz Fərzəliyevin “Zamanın 
pillələri ilə” adlı fərdi sərgisi açılıb.

Sərgi Əməkdar incəsənət xadimi, 
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru, 
Təsviri Sənət üzrə Dövlət Ekspert Komissiyası-
nın sədri, professor Çingiz Fərzəliyevin yaradı-
cılıq fəaliyyətinin 50 illiyinə və Azərbaycan Res-
publikası Prezidenti tərəfindən təsviri sənətinin 
inkişafında xidmətlərinə görə “Şöhrət” ordeni ilə 
təltif edilməsinə həsr olunub.

Görkəmli mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərinin iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycan 
Rəssamlar İttifaqının sədri, Xalq rəssamı 
Fərhad Xəlilov çıxış edərək Çingiz Fərzəliyevin 
rəssamlıq fəaliyyətindən danışıb. Bildirib 
ki, Ç.Fərzəliyev bir rəssam kimi,  nəinki 
Azərbaycanda, həm də ölkəmizdən uzaqlarda 
tanınır və sevilir.

Ç. Fərzəliyevin Azərbaycan Milli İncəsənət 
Muzeyinin direktoru kimi fəaliyyətinə toxunan 
F. Xəlilov deyib ki, onun gördüyü işlər göz 
önündədir. O, zövqü, işgüzarlığı, yorulmaz 
fəaliyyəti nəticəsində muzeyi yüksək səviyyəyə 
qaldırıb. Burada keçirilən sərgilər, görüşlər çox 
yüksək səviyyədə təşkil olunur. Bu da Çingiz 
Fərzəliyevin zəhməti ilə bağlıdır: “Rəssam 
nə qədər ictimai işlərlə məşğul olsa da, onun 
həyatı emalatxanasındadır. Bu gün isə biz Çin-
giz Fərzəliyevin “bu həyatı” ilə tanış olacağıq”.

Bugünkü sərginin çoxdan gözlənildiyini 
bildirən Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev 
deyib ki, bu gün maraqlı bir gündür. Çingiz 
Fərzəliyevin yubileyi ərəfəsində Prezident 
İlham Əliyev onu “Şöhrət” ordeni ilə təltif etdi. 
O, bir rəssam kimi ölkəmiz üçün xeyli iş görüb. 
Təsadüfi deyil ki, onun fəxri adları sırasında 
müxtəlif ölkələrin nüfuzlu orden və mükafatları 
yer alır: “Biz bu sərgini çoxdan gözləyirdik. 
Onun yaradıcılıq yenilikləri bizim hamımızın 
diqqət mərkəzində idi. Çingiz müəllim öz 
yaradıcılığını səfərbər edərək, ölkə başçısının 
qiymətini yüksək dəyərləndirərək bu sərgini 
təşkil etdi. Əminəm ki, o, bundan sonra da öz 
yaradıcılığına davam edəcək”.

Tədbirdə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Akademiyasının rektoru, Xalq rəssamı Ömər 

Eldarov, Gürcüstanın sabiq Mədəniyyət naziri 
Valeri Asatiani, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı 
Musiqi Akademiyasının rektoru, Xalq artisti 
Fərhad Bədəlbəyli, Milli Məclisin Mədəniyyət 
komitəsinin sədri, Nizami Gəncəvi adına Milli 
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, 
akademik Rafael Hüseynov və başqaları çıxış 
edərək Çingiz Fərzəliyevin özünəməxsus yara-
dıcılıq yolundan və gördüyü işlərdən danışıblar.

Diqqətə çatdırılıb ki, Çingiz Fərzəliyev 
Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının fəxri üzvü, 
Tbilisi Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının fəxri 
doktoru, Özbəkistan Rəssamlıq Akademiyası-
nın, Kembric Universitetinin Beynəlxalq Bioq-
rafik Mərkəzinin və V.İ.Surikov adına Moskva 
Dövlət Akademik Rəssamlıq İnstitutunun fəxri 
professorudur. O, bir çox mükafatlara, orden 
və medallara layiq görülüb.

Bildirilib ki, tanınmış fırça ustası Çin-
giz Fərzəliyev muzey rəhbəri kimi böyük 
təcrübəyə malik olmaqla yanaşı, həm də 
Azərbaycan incəsənətinə həsr edilmiş silsilə 
kitabların müəllifidir. O, tədris vəsaitinə çevrilən 
-- XX əsr Azərbaycan təsviri incəsənətinin 45 
görkəmli nümayəndəsinin  yaradıcılığına həsr 
edilmiş 36 kitabdan ibarət “Sərvət” fundamen-
tal silsiləsinin, “Azərbaycan rəngkarlığının 
antologiyası”, “Azərbaycan xalq sənəti”, 
“Natürmort”, “Mənzərə”, “Portret” və digər 
fundamental əsərlərin müəllifidir. Sonda 
Çingiz Fərzəliyev çıxış edərək yaradıcılığına 
verilən qiymətə və Azərbaycan Milli İncəsənət 
Muzeyinə göstərilən diqqətə görə Prezident 
İlham Əliyevə və Azərbaycan Respublikasının  
Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevaya 
təşəkkürünü bildirib.

Qonaqlar daha sonra sərgi ilə tanış olublar. 
Sərgidə Çingiz Fərzəliyev yaradıcılığının bütün 
sahələrini əhatə edən sərgidə rəssamın ilk 
sənət təcrübələri zamanından bu günümüzədək 
ərsəyə gətirdiyi əsərləri təqdim edilib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin 
xatirəsi yad olunub

 � Noyabrın 7-də Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqının üzvləri Fəxri xiyabana gələrək 
görkəmli bəstəkar, Xalq artisti, Dövlət mükafatı 
laureatı Tofiq Quliyevin (1917-2000) doğum 
günündə məzarını ziyarət ediblər. Məzarın önünə 
tər çiçəklər düzülüb, ustad nəğməkarın xatirəsi 
ehtiramla yad olunub. 

Bəstəkarlar İttifaqı-
nın mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, anım 
mərasimində çıxış edən 
qurumun rəhbəri Xalq artisti, 
professor Firəngiz Əlizadə 
bəstəkarın həyat və yaradı-
cılığı haqqında danışaraq 
bildirib ki, Tofiq Quliyev 
Azərbaycan musiqisində 
mühüm xidmətləri olan 
sənətkarlardandır. 
T.Quliyevin Üzeyir 
Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə 
təhsilini Moskvada davam 
etdirdiyini deyən F.Əlizadə 
qeyd edib ki, tələbəlik 
illərində Bülbülün təşəbbüsü 
ilə “Rast”, “Zabul” muğamları-
nı nota köçürüb. Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasında 
dərs deyən bəstəkar 1958-
ci ildə filarmoniyanın bədii 
rəhbəri, sonradan direktoru 
olub. O, ilk caz orkestrinin 
yaradılmasında fəal iştirak 
edib. Ümumilikdə 80-dən 
artıq filmə, 50-yə yaxın teatr 
tamaşasına musiqilər yazıb. 
Bu musiqilər xalqımızın yad-
daşında silinməz iş qoyub.

F.Əlizadə görkəmli 
bəstəkarla davamlı 
ünsiyyətdə olduğunu bil-
dirib: “Həyat elə gətirib ki, 
Tofiq müəllimlə uzun illər 
Bəstəkarlar İttifaqında 
birlikdə çalışmışıq. Mən 
onu Türkiyəyə “Boş beşik” 
baletinin premyerasına dəvət 
edəndə o, məmnuniyyətlə 
iştirak etdi.  O, hər zaman 
bəstəkarlara dəstək ol-
mağa çalışardı. Ulu öndər 
Heydər Əliyev Tofiq Quli-
yevin yaradıcılığına böyük 
qiymət verib. Hələ sovet 
dövründə bəstəkar Əməkdar 
incəsənət xadimi, sonrakı 
illərdə isə Azərbaycanın Xalq 
artisti adına layiq görülüb. 
Dəfələrlə təltiflərə layiq 

görülən sənətkarın yaradı-
cılığına verilən ən ali qiymət 
ulu öndər Heydər Əliyevin 
bəstəkara xəstəxanada 
olarkən təqdim etdiyi “İstiqlal” 
ordenidir. Bu gün bəstəkarın 
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 
istiqamətində müvafiq ad-
dımlar atılıb. Adına musiqi 
məktəbi, küçə, yaşadığı 
binaya xatirə lövhəsi vurulub. 
Prezident İlham Əliyevin im-
zaladığı müvafiq sərəncamla  
bəstəkarın 100 illik yubileyi 
böyük təntənə ilə dövlət 
səviyyəsində qeyd olundu. 
Tofiq Quliyev dövrünün 
ən böyük ifaçı və şairləri 
ilə çalışıb, öz musiqisi ilə 
əbədiyaşarlıq qazanıb”.

Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqının üzvləri görkəmli 
bəstəkarla bağlı xatirələrini 
bölüşüblər. Vurğulanıb ki, 

Tofiq Quliyevin yaradıcılığı 
geniş və rəngarəng olmaqla 
həmişə diqqəti cəlb edib.

Qeyd olunub ki, Tofiq 
Quliyev 5 musiqili komediya 
bəstələyib, valslar, fortepia-
no üçün prelüd, variasiyalar 

yazıb. O, daha çox estra-
da musiqisinin ustadı kimi 
tanınıb. Lirik, şux, nikbin və 
oynaq çalarlı musiqiləri dillər 
əzbəridir.Bununla yanaşı, 
bəstəkarın “Bəxtiyar”, “Ögey 
ana”, “Nəsimi” və bir çox 
filmlərə bəstələdiyi musiqilər, 
həmin filmləri daha da ba-
xımlı edib.

Tədbirin sonunda 
bəstəkarın oğlu, Xalq artisti, 
kinorejissor Eldar Quliyev 
anım mərasiminə qatılan hər 
kəsə təşəkkürünü bildirərək 
qeyd edib ki, 1997-ci ildə 
bəstəkarın  80 illiyinə həsr 
olunan təntənəli yubiley 
mərasimində ulu öndər 
Heydər Əliyev Tofiq Quliyevə 
xitabən deyib ki, vaxt gələcək 
hər şey dəyişəcək, yaddan 
çıxacaq, ancaq onun musiqi-
si yaşayacaq. Bu gün həmin 
fikir öz təsdiqini tapmaqdadır.
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