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Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycanın 

Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlunu 
75 illiyi münasibətilə təbrik edib

Təbrik teleqramında deyilir: “Sizin 
75 illik yubileyiniz münasibətilə ən 
səmimi təbriklərimi qəbul edin. Siz uzun 
illərdir ki, dostluq əlaqələrinin inkişafına, 
ölkələrimiz və xalqlarımız arasında 
məhsuldar əməkdaşlığa mühüm töhfə 
verirsiniz. Əlbəttə, Rusiyada sizin 
bəstəkar, musiqiçi və artist kimi parlaq 
istedadınızı yüksək qiymətləndirir, 
ilhamverici yaradıcılığınızı qəlbən 
sevirlər”. 

Rusiya Prezidenti Polad Bülbüloğlu-
na cansağlığı, xoşbəxtlik, əmin-amanlıq 
və uğurlar arzulayıb. 

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

Təbrik məktubunda 
deyilir: “Tanınmış müğənni 
və bəstəkar, gözəl aktyor 
və pedaqoq, qüsursuz 
avtoriteti və əla insani 
keyfiyyətləri olan siyasətçi 
kimi Siz öz işinə sonsuz 

sədaqət və məsuliyyətli 
münasibət nümunəsi 
olmusunuz. Sizin yüksək 
peşəkarlığınız, zəngin 
təcrübəniz və bilikləriniz 
uzun illər ərzində həqiqi 
mədəni dəyərlərin təbliğinə 

və Belarus, Azərbaycan və 
Rusiya arasında dialoqun 
daha məzmunlu olmasına 
yönəlib”.

Aleksandr Lukaşenko 
əmin olduğunu bildirib ki, Po-
lad Bülbüloğlunun gerçəkliyin 

müdrik dərk edilməsi və 
xeyirin təntənəsinə inamla 
müşayiət olunan çoxşaxəli 
fəaliyyəti gələcəkdə də insan-
lara sevinc və ilham bəxş 
edəcək, yüksək əxlaqi me-
yarlara cavab verəcək. Prezi-
dent ona möhkəm cansağlığı, 
xoşbəxtlik, yeni uğurlar və 
nailiyyətlər arzulayıb.

Rusiyanın Baş Naziri Polad Bülbüloğlunu 
yubileyi münasibətilə təbrik edib

Yubilyara ünvanlanmış teleqramda 
deyilir: “Sizin milyonlarla dinləyici üçün 
yaxın və sevimli olan mahnılarınız bir 

çox istedadlı ifaçıların repertuarına 
daxil olub. Onlar əvvəlki kimi öz 
səmimiliyi, gözəlliyi və nadir həyat 
eşqi ilə ürəkləri fəth edirlər. Siz 
özünüzü dövlət və ictimai xadim 
kimi də bu cür parlaq göstərmisiniz. 
Dəfələrlə öz mövqeyini qətiyyətlə 

müdafiə etmək və ölçülüb-biçilmiş 
qərarlar qəbul etmək bacarığı nümayiş 
etdirmisiniz”. 

M.Mişustin vurğulayıb ki, Polad 
Bülbüloğlu Azərbaycanın  Rusiyada 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
vəzifəsində ölkələrimiz arasında 
münasibətlərin möhkəmlənməsinə 
 mühüm töhfə verir. 

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

Polad Bülbüloğlunun 75 illik yubileyi 
cəbhə bölgəsində qeyd olunub

Xalq artisti Polad Bülbü-
loğlu, qızı Leyla, oğlu, gənc 
dirijor Murtuza, Milli Konser-
vatoriyanın rektoru Səyavuş 
Kərimi, Müdafiə nazirinin 
müavini general-leytenant 
Kərim Vəliyev, general-mayor 
Mais Bərxudarov, Beyləqan 
və Xocavənd Rayon İcra 
hakimiyyətlərinin başçıları 
əvvəlcə N saylı hərbi hissəyə 
gəliblər. Qonaqlar hərbi 
hissədə əsgər və zabitlərin 
xidməti ilə maraqlanıb, ideoloji 
otaq, yataqxana, ərzaq  anbarı, 
yeməkxana ilə tanış olub, 
əsgərlərlə birgə nahar ediblər. 

Əsgərlər qarşısında çıxış 
edən Polad Bülbüloğlu onlara 
xidmətlərində uğurlar arzu-
layıb, qələbənin bizim olaca-
ğına inamını ifadə edib. Onu 
“Heydər Əliyev” ordeni ilə 
təltif etdiyinə görə Prezident 
İlham Əliyevə təşəkkürünü 
bildirən P.Bülbüloğlu deyib: 
“Bu, mənim üçün çox böyük 
bir mükafatdır. Ömrümün 
sonunadək çalışacağam ki, bu 
ordenə layiq olum”.

Xalq artistinə hərbi 
hissənin xatirə hədiyyəsi, 
Əməkdar incəsənət xadimi, 
Prezidentin fərdi təqaüdçüsü, 
polkovnik Abdulla Qurbani-
nin müəllifi olduğu “Lələtəpə 
fatehləri” kitabı təqdim olunub. 
Ordu İdeoloji və Mədəniyyət 
Mərkəzinin mahnı və rəqs 
ansamblının çıxışları maraqla 
qarşılanıb. Polad Bülbüloğlu 
əsgərlərlə həmsöhbət olub, 
onlarla birgə rəqs edib. 

Hərbi hissədə olarkən 
jurnalistlərə müsahibə verən 

Polad Bülbüloğlu deyib: “Çox 
duyğuluyam. Bu gün ötən 
75 ildə ən gözəl ad günümü 
keçirirəm. Əsgərlərlə birgə, 
Qarabağa yaxın bir yerdə. 
Buradan Qarabağ dağları 
görünür. Əsgərlərlə bir yerdə 
yemək yedik, çay içdik, tort 
kəsdik, rəqs etdik. Bundan 
xoşbəxt gün tapmaq çətindir. 
Şah əsərim Qarabağ haqqın-
da yazacağım Qələbə marşı 
olacaq. Bu marşı özüm ifa 
edəcəyəm. Arzum budur ki, biz 
Qarabağa, Şuşaya qayıdaq və 
Cıdır düzündə gözəl tədbirlər 
keçirək. Xarı Bülbül festivalını 
yenidən təşkil edək”.

75 illik yubileyini cəbhə 
bölgəsində qeyd etməsindən 
danışan Polad Bülbüloğlu 
deyib: “Biz bu nümunəni 
Prezident İlham Əliyevdən 
götürürük. O, doğum gününü 
əsgərlərlə, məcburi köçkünlərlə 
birgə keçirir. Prezident gözəl 
bir ənənə yaradıb. Mən də hələ 
yay aylarında düşünürdüm ki, 
Prezidentdən nümunə götürüb 
ad günümü əsgərlərlə bir yerdə 
qeyd edim. Dünən Preziden-
timiz mənə “Heydər Əliyev” 
ordenini təqdim etdi, ünvanıma 
çox gözəl sözlər dedi. Mən də 
fürsətdən istifadə edərək işimə, 
yaradıcılığıma qiymət verdiyi 

üçün dövlətimizin başçısına 
dərin təşəkkürümü bildirirəm. 
Eyni zamanda, dünən qızım 
dedi ki, Birinci vitse- prezident 
Mehriban xanım Əliyeva 
da “Instagram” səhifəsində 
məni təbrik edib. Mehriban 
xanıma da dərin təşəkkürümü 
bildirirəm. Çox duyğulandım”.

Həmin gün Beyləqan Olim-
piya İdman Kompleksində 
Polad Bülbüloğlunun “Gəl, ey 
səhərim!” adlı konserti olub. 
Əvvəlcə Xalq artistinin yaradı-
cılığından bəhs edən videoçarx 
nümayiş olunub. Rusiyanın 
Xalq artisti Sergey Skripka-
nın rəhbərliyi altında Üzeyir 
Hacıbəyli adına Azərbaycan 
Dövlət Simfonik Orkestrinin 
müşayiəti ilə Polad Bülbüloğ-
lunun milyonların sevə-sevə 
dinlədiyi mahnıları səslənib. 
Gecədə Polad Bülbüloğlu-
nun oğlu Murtuza Bülbülün 
dirijorluğu ilə Azərbaycan 
Dövlət Simfonik Orkestrinin 
“Rapsodiya”sı təqdim olunub.

Müdafiə nazirinin müa-
vini general-leytenant Kərim 
Vəliyev, Beyləqan Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Asif Ağayev çıxış edərək 
Polad Bülbüloğlunu görkəmli 
bəstəkar və müğənni, məharətli 
diplomat, Azərbaycanı sonsuz 

məhəbbətlə sevən vətənpərvər 
kimi səciyyələndirib, ən xoş 
arzularını çatdırıblar. 

Tədbirdə Polad Bül-
büloğlu Müdafiə nazirinin 
əmri ilə “Hərbi əməkdaşlıq 
sahəsində xidmətlərə görə” 
medalı ilə təltif edilib. Yu-
bilyara Beyləqan Rayon İcra 
Hakimiyyəti tərəfindən Qara-
bağ xalçası hədiyyə olunub. 

Polad Bülbüloğlu yubi-
ley konsertində iştirak edən 
bütün iştirakçılara təşəkkürünü 
bildirib.

Gecənin qonaqları Polad 
Bülbüloğlu haqqında fikirlərini 
AZƏRTAC-ın müxbiri ilə 
bölüşüblər:

Milli Konservatoriyanın 
rektoru Səyavuş Kərimi: 
“Polad Bülbüloğlunun öz 
yubileyini cəbhə bölgəsində, 
əsgərlərlə birgə qeyd etməsi 
onların ruh yüksəkliyinə 
səbəb olub. Onun Prezident 
tərəfindən “Heydər Əliyev” 
ordeni ilə təltif edilməsi bizi 
çox sevindirir. Mən də ona, ilk 
növbədə, cansağlığı və uğurlar 
arzulayıram”.

Beyləqan sakini Nahidə 
Ağayeva: “Bu gün Beyləqan 
rayonu üçün çox əlamətdar bir 
gündür. Görkəmli bəstəkar, 
müğənni, Xalq artisti Polad 
Bülbüloğlu rayonumuzun 
qonağıdır. Bu, bizim üçün 
böyük fəxrdir. Çox sevinirik. 
Onun konsertində iştirak etmək 
böyük fəxrdir. İnanırıq ki, bu 
görüş uzun illər beyləqanlıların 
yaddaşında qalacaq”.

AZƏRTAC

Hələ sovet dövründə respublika-
mıza rəhbərlik etdiyi illərdə Heydər 
Əliyev Azərbaycanı İttifaq miqyasında 
ən uca mövqelərə yüksəltmək üçün 
sənaye, kənd təsərrüfatı kimi iqtisa-
diyyat sahələri ilə yanaşı, mədəniyyət 
sahələrinin – ədəbiyyat, musiqi, teatr, 
kino, tətbiqi sənət növlərinin inkişafı-
na və təbliğinə də mühüm əhəmiyyət 
verirdi. Ulu öndər hesab edirdi ki, xalqın 
varlığının təsdiqi, nailiyyətlərinin təbliği 
üçün mədəniyyət ən vacib vasitələrdən 
biridir. O, özü bu barədə demişdi: “Xalq 
bir çox xüsusiyyəti ilə tanınır, sayılır 
və dünya xalqları içərisində fərqlənir. 
Bu xüsusiyyətlərdən ən böyüyü 
mədəniyyətdir”. Respublika rəhbərinin 
mədəniyyət faktoruna bu cür yüksək 
qiymət verməsi özünü ilk növbədə 
mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə 
göstərilən diqqət və qayğı vasitəsilə 
büruzə verirdi. Təsadüfi deyil ki, ali 
fəxri titullara layiq görülmüş incəsənət 
xadimlərinin sayına görə Azərbaycan 
İttifaq miqyasında lider mövqedə 
idi. Heydər Əliyevin şəxsi qayğısı 
və qətiyyəti sayəsində Azərbaycan 
mədəniyyətinin görkəmli xadimləri – 

yazıçılar Süleyman Rəhimov, Süleyman 
Rüstəm, Mirzə İbrahimov və Rəsul Rza, 
musiqiçilər Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, 
Niyazi və Rəşid Behbudov, rəssam Tahir 
Salahov, memar Mikayıl Hüseynov... 
SSRİ-nin ən yüksək fəxri titulu sayılan 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq 
görülmüşdülər.

Heydər Əliyevin şəxsi qayğısını 
öz üzərində daim hiss edən sənət 
xadimlərindən biri də lap gənc yaşla-
rından ölkə miqyasında populyarlıq və 
şan-şöhrət qazanmış bəstəkar-müğənni 
Polad Bülbüloğlu olmuşdu. Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev Polad Bülbü-
loğluya “Heydər Əliyev” ordenini təqdim 
edərkən bu məqamı xatırladaraq demiş-
dir: “Yaxşı bilirsiniz ki, ulu öndər “Heydər 
Əliyev həmişə sizə, sizin fəaliyyətinizə 
böyük diqqət göstərirdi. Zərifə xanım da 
həmişə sizə diqqət göstərirdi. Siz bizim 
evimizdə dəfələrlə olmusunuz və biz bir-
birimizi 40 ildən çoxdur ki, tanıyırıq. Siz 

bizim üçün – valideynlərim və mənim 
üçün həmişə çox doğma adam olmusu-
nuz. Ona görə xüsusi qeyd etməliyəm 
ki, bu gün – yubiley ərəfəsində sizinlə 
görüşmək, sizi təbrik etmək mənim üçün 
çox xoşdur.”

Dövlət fəaliyyətinin bütün 
sahələrində olduğu kimi, mədəniyyət 
siyasətində də ulu öndərin yolunu inam 

və qətiyyətlə davam etdirən Prezident 
İlham Əliyev fevralın 3-də  imzaladığı 
sərəncamla Polad Bülbüloğlunu 
“Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında 
böyük xidmətlərinə və uzunmüddətli 
səmərəli ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə” 
“Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif etmişdir.

Səhnə fəaliyyətinə 14 yaşında ikən 
atası – böyük müğənni Bülbülü forte-
pianoda müşayiət etməklə başlamış 
Polad sonralar konservatoriyada Qara 
Qarayevin bəstəkarlıq sinfini bitirmiş, 
onun məktəbinin ən layiqli davamçıla-
rından biri kimi tanınmışdır. Bir çox ka-
mera və simfonik əsərlərin müəllifi olan 
Polad Bülbüloğlu otuzdan artıq bədii 
və sənədli filmə musiqi bəstələmiş, 
“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun 
motivləri əsasında “Eşq və ölüm” bale-
tini yazmışdır. Ancaq onun sənətində 
ən mühüm yeri, heç şübhəsiz ki, mahnı 
yaradıcılığı tutur. Mahnılarının hamısını 
ilk olaraq özü ifa edən Polad Bülbüloğlu 

SSRİ müqyasında həm də ən populyar 
müğənnilərdən biri kimi tanınmışdı. 
Əslində, o, adi müğənni yox, yalnız öz 
mahnılarını oxuyan bəstəkar idi. Bütün 
səhnə fəaliyyəti ərzində hansısa başqa 
bəstəkarın bir mahnısını belə oxuma-
mışdır. Yalnız son illər konsertlərində 
Bülbülün repertuarından bəzi xalq 
mahnılarını ifa edir. Musiqi yaradıcılığı 
ilə paralel olaraq, Polad Bülbüloğlu 
böyük tamaşaçı auditoriyası toplamış 
“Qorxma, mən səninləyəm” filmində 
baş rola çəkilmiş, peşəkar səviyyəli akt-
yor istedadına da malik olduğunu isbat 
etmişdir. Yaradıcılıq fəaliyyətinə görə 
Polad Bülüloğlu respublikamızın Xalq 
artristi fəxri adına layiq görülmüşdür.

Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, bütün 

bu yaradıcılıq uğurlarını o, yüksək dövlət 
vəzifələri və geniş ictimai fəaliyyəti yerinə 
yetirməklə paralel olaraq qazanmışdır. 
Bircə faktı yada salaq ki, Polad Bülbüloğ-
lu uzun müddət həm də türk xalqlarının, 
türkdilli dövlətlərin mədəni inteqrasiya-
sında mühüm rol oynayan TÜRKSOY-a 
rəhbərlik etmiş, əslində, ilk sədr kimi bu 
təşkilatın işini qurmuşdur. 

Görkəmli sənətkara yüksək dövlət 
mükafatını təqdim edərkən Prezident 
İlham Əliyev onun sənət  uğurlarını 
yüksək qiymətləndirdikdən son-
ra ictimai fəaliyyəti üzərində xüsusi 
dayanaraq demişdir: “Eyni zamanda, 
dövlət xidmətində böyük nailiyyətləriniz 
olubdur, bu gün də var. Siz uzun illər 
Azərbaycanın Mədəniyyət naziri kimi 
mədəniyyətimiz üçün ən ağır illərdə 
böyük işlər görmüsünüz. Allaha şükür, 
indi Azərbaycan inkişaf edən ölkədir, 
maliyyə imkanlarımız da çoxdur. Amma 
siz Mədəniyyət Nazirliyinə rəhbərlik 
etdiyiniz dövrdə bizim maliyyə imkanla-
rımız yox idi. Əlbəttə, ölkə qarşısında o 
qədər böyük məsələlər dayanmışdı ki, 
bəzi hallarda mədəniyyətə vəsait çat-
mırdı. Siz bizim uzun illər ərzində əldə 
etdiyimiz nailiyyətləri qoruya və inkişaf 
etdirə bilmisiniz. Siz uzun illərdir ki, 
Azərbaycanı dünyanın supergüclərindən 
biri olan Rusiyada ləyaqətlə təmsil 
edirsiniz. Bilirəm ki, Azərbaycanın ma-
raqları sizin üçün hər şeydən üstündür. 
Bu illər ərzində görüşlər əsnasında, 
əlbəttə, bir daha əmin oldum ki, çox 
düzgün qərar qəbul olundu və siz 
Rusiyada Azərbaycanın səfiri kimi çox 
böyük uğurlar əldə etmisiniz. Rusiya 
Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında 
sizin çox böyük rolunuz var.”

Müasir Azərbaycan mədəniyyətinin 
görkəmli nümayəndələrindən birinin 
sənət uğurlarının və ictimai fəaliyyətinin 
bu cür yüksək qiymətləndirilməsi 
dövlətimizin, dövlət başçımızın milli-
mənəvi dəyərlərimizə, mədəniyyətimizə 
göstərdikləri qayğının, verdikləri yüksək 
dəyərin daha bir əyani nümunəsidir. 
Azərbaycan mədəniyyətinin tərəqqisi 
ölkəmizin dünya miqyasında tutduğu 
şərəfli yerin daha böyük dəyər qazan-
masına xidmət edən amillərdən biridir.

İlham ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 
Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri 
Polad Bülbüloğlunu 75 illik yubileyi 
münasibətilə təbrik edib. 

Rusiyanın Baş Naziri Mixail Mişustin Azərbaycanın RF-də 
səfiri, Xalq artisti Polad Bülbüloğlunu 75 illik yubileyi 
münasibətilə təbrik edib.

Belarus Prezidenti Aleksandr 
 Lukaşenko Azərbaycanın Xalq artisti, 
Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad 

Bülbüloğlunu 75 illik yubileyi münasibətilə 
təbrik edib. AZƏRTAC BelTA agentliyinə 
 istinadla xəbər verir ki, məlumatı Belarus 
liderinin mətbuat xidməti yayıb.

Belarus Prezidenti 
Polad Bülbüloğlunu təbrik edib

Görkəmli bəstəkar, müğənni və ictimai xadim, 
Xalq artisti, Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad 
Bülbüloğlunun 75 illik yubileyi cəbhə bölgəsində 
təntənəli şəkildə qeyd olunub. 

Mədəniyyətə dövlət qayğısının 
daha bir nümunəsi

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev mədəniyyət siyasətini 
ölkəmizdə müstəqil dövlət quruculuğunun ən mühüm 
amillərindən biri hesab edirdi. Bütün fəaliyyəti boyu 
xalqımızın mənəvi dəyərlərinin qorunmasını, təbliğini və 
inkişaf etdirilməsini vacib vəzifə kimi qarşıya qoyan ulu öndər 
müstəqillik dövründə bu işin daha böyük məna daşıdığını, 
ölkəmizin beynəlxalq miqyasda tanınması və layiqli yer 
tutması üçün mədəniyyət faktorunun həlledici amillərdən 
biri olduğunu dəfələrlə vurğulamışdır. Heydər Əliyev özü 
mədəniyyət siyasətinə nə qədər böyük önəm verdiyini belə 
ifadə etmişdir: “Mən bütün həyatım boyu həmişə və hər yerdə, 
həyatımın bütün mərhələlərində, cəmiyyətin inkişafının bütün 
dövrlərində mədəniyyətə böyük əhəmiyyət vermişəm.”
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