
Doğrudan da, Azərbaycan musi-
qisinin, xüsusilə, muğam sənətinin 
inkişafında və təbliğində Əlibaba 
Məmmədovun məxsusi yeri var. 
Onun layiq görüldüyü fəxri adlar, 
təltiflər, təriflər hamımızı sevindirir, 
könlümüzü şad edir. Əslində, bütün 
bunlar nadir insanlara nəsib olmuş 
əsl xalq məhəbbəti, millət sevgisinin 
təzahürüdür.

 Bu gün Əlibaba Məmmədovun 
adı çəkiləndə hər kəsin qəlbində isti, 
doğma bir hiss oyanır, gözlərində 
sevinc qığılcımları parlayır. Uzun illər 
öz bənzərsiz, böyük istedadlı, şövqlü, 
şaqraq ifası, məlahətli səsi ilə zövqlə, 
ustalıqla seçdiyi qəzəllərlə, qoşma-
larla qəlbləri riqqətə gətirən sənətkar 
hər bir azərbaycanlının ürəyində bir 
musiqi gülüstanı yaratmışdır.

Onun ifasını da, yaratdığı mah-
nıları, təsnifləri də uşaqlıq illərindən 
eşidib sevmişik. İllər keçdikcə, bu 
sevgimizə heyrət, məftunluq hissləri 
də əlavə olunub. Artıq özümüz bir 
musiqiçi kimi yetkinləşdikcə, Əlibaba 
Məmmədovun yaratdığı mahnı və 
təsniflərdəki muğam səlisliyinə, milli 
musiqi intonasiyalarının düzlüyünə, 
təmizliyinə, mahnıların forma yo-
zumundakı yaradıcı təfəkkürünə 
heyran qalırdıq. O, özü bir dəfə 

söhbət əsnasında dedi ki, “100-ə 
qədər mahnı qoşmuşam, amma heç 
bir mahnıda, təsnifdə Azərbaycan 
muğamlarının qayda-qanunlarından 
kənara çıxmamışam, milli musiqiyə 
xəyanət etməmişəm”. Əslində, bu, 
böyük bir həqiqətin etirafı idi və gözəl 
bir örnəyin, böyük bir məktəbin ünva-
nı idi. Bu, sirr deyil ki, istər peşəkar, 
istər həvəskar bəstəkarlarımız ara-
sında yad intonasiyalara, lüzumsuz 
əlavələrə yer verənlər, meyl edənlər 
olub və bu gün də onlar var.

Əlibaba Məmmədovun yaradıcılığı 
isə tər-təmiz, bulaq suyu kimidir. Bu 

saf bulağa həmişə üz tutacaqlar.
Əlibaba Məmmədov həm də 

qeyrətli muğam təəssübkeşidir. 
İstər ifaçı, istər müəllim, istər 
müsabiqələrdə münsif kimi onun 
mövqeyi, məramı, inamı qəti və 
birmənalıdır. Keçirilən 7 televiziya 
muğam müsabiqəsinin 4-də onun-
la bərabər olmuşuq. Onun münsif 
kimi söylədiyi dərin, mənalı fikirlərə, 
haqlı iradlara qulaq asdıqda istər-
istəməz mən də (təkcə mən yox) 
bir tələbəyə dönərək böyük ustadın 
hər sözünə diqqət kəsilirdim. Çünki 
o anlar əsl qənimət anları idi və o 

anlar muğamlarımızın tarixi, qədim 
sənətkarların ifaları, xalq musiqisi-
nin inkişaf mərhələləri və s. ustadın 
sözləri ilə yenidən canlanırdı, mu-
ğam şöbələrinin düzgün oxunması, 
şöbələrin keçidləri, ayaqları (kodensi-
ya) haqda unudulanlar yada salınır-
dı, tövsiyələr dilə gəlirdi. Əslində, 
bu tənqid məqamlarında, iradların 
sapa düzülən zamanında Əlibaba 
Məmmədov yenə xeyirxah idi, yenə 
gəncləri zəhmətə, öyrənməyə, 
ciddiliyə çağırırdı, yenə muğamla-
rımızın saflığı uğrunda mübarizə 
aparırdı. O anlar bu qocaman muğam 
cəngavəri gözlərimiz önündə bir daha 
ucalırdı, onun əzəməti, yeri, mövqe-
yi və əvəzolunmazlığı öz təsdiqini 
tapırdı.

Bir dəfə Əlibaba Məmmədov 
düşüncəli halda mənə dedi. “Bilirsən, 
muğam ustadları arasında ən çox 
ömür sürən Cabbar Qaryağdıoğlu 
olub, 83 il yaşayıb. Mən isə bu gün 
ondan yaşlıyam. Görəsən, onların 
etdiyi işlərin müəyyən faizini mən də 
edə bilmişəmmi?”.

Bu sözlər, bu sual daim sənət eşqi 
ilə yanan, sənətin doğru-düzgün yolla 
inkişaf etməsini düşünən, muğamın 
təəssübünü çəkən, öhdəsinə düş-
müş vəzifəni məsuliyyətlə, qeyrətlə 
daşıyan bir sənətkarın narahatlığını 
ifadə edirdi. Əslində, həyat özü bu 
sualın cavabını verib. Təkrar etməyə 
nə hacət?

Əlibaba Məmmədovun xanəndə 
kimi ifa etdiyi muğamlar, muğam bili-
cisi kimi qədim muğamlara, şöbələrə, 
güşələrə ehya verməsi, bəstəkar-
xanəndə kimi yüzlərlə bir-birindən 
gözəl mahnı və təsniflərin yaradıcısı 
olması, müəllim kimi yüzlərlə tələbə 
yetişdirməsi və nəhayət, nümunəvi 
sənətkar kimi milyonların sevgisini 
qazanması, əlbəttə, həmin narahat 
suallara tutarlı cavabdır.

Azərbaycanın Prezidenti 
möhtərəm İlham Əliyevin Əlibaba 
Məmmədova “Şərəf” ordenini təqdim 
etməsi onun şərəfli həyatının ən 
yüksək zirvədə olduğunu bir daha 
təsdiqləyir.

Təbrik edirik, Əlibaba müəllim!

Sərdar FƏRƏCOV, 
Xalq artisti, bəstəkar, Üzeyir 

Hacıbəylinin ev-muzeyinin 
direktoru
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2015-ci il 12 yanvar  tarixli 
5 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Müfəssəl planların hazırlanması, razılaş-
dırılması və təsdiq olunması qaydaları, 
habelə həmin planların razılaşdırıldığı 
orqanların siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi 
barədə

“Azərbaycan Respublikasının Su 
Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının 
Meşə Məcəlləsində, Azərbaycan Respubli-
kasının Torpaq Məcəlləsində və Azərbaycan 
Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti 
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 3 
may tarixli 1578-VQD nömrəli Qanununun 
tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 11 iyun tarixli 729 
nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respub-
likasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
 Kabinetinin 2015-ci il 12 yanvar tarixli 5 

nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 1, maddə 
57, № 11, maddə 1417; 2016, № 6, maddə 
1193, № 10, maddələr 1725, 1743; 2017, 
№ 4, maddə 636, № 6, maddə 1219, № 10, 
maddə 1882; 2018, № 1, maddə 139, № 
11, maddə 2454; 2019, № 7, maddə 1311; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2019-cu il 24 dekabr tarixli 493 nömrəli 
Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Müfəssəl planla-
rın hazırlanması, razılaşdırılması və təsdiq 
olunması qaydaları, habelə həmin planların 
razılaşdırıldığı orqanların siyahısı”nın 3.2.3-
cü yarımbəndinin sonunda nöqtə işarəsi 
nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və 
aşağıdakı məzmunda 3.2.3-1-ci yarımbənd 
əlavə edilsin:

“3.2.3-1. strateji ekoloji qiymətləndirilmə 
(SEQ) sənədi və həmin sənədin dövlət ekoloji 
ekspertizasının rəyi.”.

Əli ƏSƏDOV 
 Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri
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“Elektrik qurğularının quraşdırılması 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında

“Elektrik və istilik enerjisi, habelə qaz 
təchizatı sahəsində nəzarətin həyata 
keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2018-ci il 16 iyul tarixli 204 nömrəli 
Fərmanının 2.3.1-ci yarımbəndinin icrasını 

təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respub-
likasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. “Elektrik qurğularının quraşdırılması 
Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Qərar dərc edildiyi gündən 6 (altı) 
ay sonra qüvvəyə minir.

Əli ƏSƏDOV 
 Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri
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“Elektrik və istilik qurğularının istisma-
rında təhlükəsizlik texnikası Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi haqqında

“Elektrik və istilik enerjisi, habelə qaz 
təchizatı sahəsində nəzarətin həyata 
keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2018-ci il 16 iyul tarixli 204 nömrəli 
Fərmanının 2.3.3-cü yarımbəndinin icrasını 

təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respub-
likasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. “Elektrik və istilik qurğularının istisma-
rında təhlükəsizlik texnikası Qaydası” təsdiq 
edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Qərar dərc edildiyi gündən 6 (altı) 
ay sonra qüvvəyə minir.

Əli ƏSƏDOV 
 Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

Sergey Lavrov 
Rusiya Prezidentinin 
Fəxri Fərmanını Polad 
Bülbüloğluna təqdim edib

Bundan əlavə, tədbir 
çərçivəsində Rusiya Pre-
zidentinin Beynəlxalq 
mədəni əməkdaşlıq üzrə 
xüsusi nümayəndəsi Mixail 
Şvıdkoy MDB dövlətlərinin 
Dövlətlərarası Humanitar 
Əməkdaşlıq Fondunun 

İdarə Heyəti adından Polad 
Bülbüloğlunu “Humanitar 
əməkdaşlığın inkişafında 
göstərdiyi xidmətlərə görə” 
medalı ilə təltif edib.

Tədbirdə iştirak edən 
diplomatik missiyaların 
rəhbərləri də azərbaycanlı 

həmkarlarına səmimi 
təbriklərini çatdırıblar.

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri

Moskva

Puls News Mexico: Azərbaycanlı seçicilər 
parlament seçkilərində yüksək fəallıq göstəriblər

 � Meksikanın ən çox oxunan ingilisdilli mediası olan 
“Puls News Mexico” qəzetində dərc olunmuş məqalədə bildirilir 
ki, soyuq hava Azərbaycan seçicilərinin 9 fevral tarixində 
keçirilən növbədənkənar parlament seçkilərində yüksək fəallıq 
göstərməsinə mane olmadı.

Parlament seçkilərinin yekunlarını 
şərh edən müəllif, seçkilərin dünya-
nın 58 ölkəsindən  və 59 beynəlxalq 
təşkilatından olan 883, habelə 77 
790 yerli müşahidəçi və onlayn 
izləyicilər tərəfindən izləndiyini, seçi-
ci fəallığının yüksək həddə çatdığını 
qeyd edir.

Məqalədə 125 seçki dairəsi üzrə 
5573 məntəqədə keçirilmiş seçkilərdə, 
ümumilikdə, səsvermə hüququ olan 
vətəndaşların iştirak etdiyi bildirilir.

Həmçinin Mərkəzi Seçki Komissi-
yasının məlumatına istinad edilərək, 
parlament seçkilərində 1314 depu-
tatlığa namizədin mübarizə apardığı 
və ölkənin hakim siyasi partiyası olan 
Yeni Azərbaycan Partiyasından olan 
namizədlərin yüksək səs topladığı 
deyilir.

Seçkilərdə heç bir qanun pozuntu-
sunun qeydə alınmadığı vurğulanır.   

“Xalq qəzeti”

Ermənistan XİN-in son bəyanatı 
iki ölkə əhalisinin sülhə 

hazırlanması fikri ilə tam ziddir

“Vurğulamaq istərdim ki, AİHM-in 
sözügedən qərarı heç də yekdilliklə qəbul 
olunmayıb və azərbaycanlı hakim Lətif 
 Hüseynov müzakirələr zamanı xüsusi 
rəylə çıxış edib. Xatırladırıq ki, Ermənistan 
vətəndaşı Manvel Sarıbekyan 2010-cu ilin 11 
sentyabr tarixində Ermənistan–Azərbaycan 
qoşunlarının təmas xəttinin şimal-qərb 
istiqamətində bir neçə nəfərdən ibarət olan 
erməni təxribat qrupunun qarşısı alınarkən 
kəşfiyyatçıya aid olan bir sıra ləvazimatlarla 
birlikdə yaxalanıb. Oktyabrın 5-də isə o, inti-
har edib və faktla bağlı Bakı Hərbi Prokuror-
luğunda cinayət işi açılıb. İndiki Ermənistan 
ərazisində yaşayan azərbaycanlılara qarşı 
həyata keçirilən etnik təmizləmə siyasəti 
1980-ci illərin sonlarında daha da kəskinləşdi 

və 1988–89-cu illərdə Qafan rayo-
nundan azərbaycanlıların qovulması 
ilə məcburi deportasiya kulminasiya 
həddinə çatdı. Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağ və ətraf yeddi rayonunu 
hərbi işğal edən Ermənistan bu 
bölgənin yerli azərbaycanlı əhalisinə 
qarşı qanlı etnik təmizləmə həyata 
keçirdi və nəticədə, yüz minlərlə 
azərbaycanlı məcburi köçkünə 
çevrildi. İşğalçılıq siyasəti za-
manı mülki əhaliyə qarşı xüsusi 
qəddarlıq törədən Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin 1992-ci ilin 26 fevral 
tarixində Xocalıda yalnız bir gecədə 
613 mülki azərbaycanlını vəhşicəsinə 
qətlə yetirməsi beynəlxalq ictimaiyyət 
tərəfindən qətiyyətlə pislənir və soy-
qırımı kimi tanınır.

Ermənistanın təcavüzü 
nəticəsində 3889 azərbaycanlı itkin 
düşüb və Ermənistan əsirliyində 
saxlanılan yüzlərlə insan isə ağır 

işgəncələr nəticəsində həyatını dəyişib”.
Leyla Abdullayeva əlavə edib: 

“Ermənistan XİN-ə onu da xatırlatmaq 
lazımdır ki, məhz Avropa İnsan Hüquqları 
Məhkəməsi Böyük Palatasının 16 iyun 2015-
ci il tarixli “Çıraqov və digərləri Ermənistana 
qarşı” işi ilə bağlı qərarında işğalçı tərəf kimi 
Ermənistanın məsuliyyəti bir daha təsbit 
olunub və işğal olunmuş ərazilərimizdəki qa-
nunsuz qurumun Ermənistanın hərbi, siyasi, 
maliyyə və digər dəstəyi hesabına mövcudlu-
ğu təsdiqlənib.

Ermənistan XİN-in bu bəyanatı bu ölkənin 
xarici işlər nazirinin özünün qəbul etdiyi 
birgə bəyanatlardakı iki ölkə əhalisinin sülhə 
hazırlanması fikri ilə tam ziddir və Ermənistan 
rəhbərliyinin əsl niyyətini ifşa edir”.

Mədəniyyətə dövlət qayğısının  parlaq nümunəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci 
xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva fevralın 
11-də Heydər Əliyev Mərkəzində musiqi mədəniyyətimizin 
görkəmli nümayəndəsi, Xalq artisti Əlibaba Məmmədovla 

görüşdülər. Dövlət başçısı Xalq artisti Əlibaba Məmmədova 
“Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında xüsusi 
xidmətlərinə görə” layiq görüldüyü “Şərəf” ordenini təqdim etdi. 
Görüş zamanı cənab Prezident Xalq artistinə müraciətlə dedi: 
“Siz uzun illərdir ki, xalqımızı öz sənətinizlə sevindirirsiniz. Həm 
gözəl ifaçı, xanəndə, həm gözəl bəstəkar kimi Azərbaycan musiqi 
mədəniyyətinin xəzinəsinə böyük töhfələr vermisiniz. ...İnsan kimi 
də sizin çox yüksək keyfiyyətləriniz var. Çox xeyirxah, ədalətli və 
eyni zamanda, həmişə öz biliklərinizi, öz sənətinizi gənc nəsillə 
bölüşməyə hazır olmusunuz”.

Fevralın 11-də Rusiyanın  Xarici 
işlər naziri Sergey Lavrov ilə 
MDB dövlətlərinin fövqəladə və 
səlahiyyətli səfirləri arasında görüş 

keçirilib. AZƏRTAC xəbər verir ki, görüş 
zamanı Sergey Lavrov Rusiya Prezidenti 
Vladimir Putinin tapşırığı ilə onun adından 
“Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin in-
kişafına verdiyi böyük töhfəyə görə” Fəxri 
Fərmanı Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri 
Polad Bülbüloğluna təqdim edib və onun 
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib.

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi 
Leyla Abdullayeva KİV-in Ermənistan XİN-in Avropa İnsan Hüquqları 
Məhkəməsinin(AHİM) “Sarıbekyan və Balayan Azərbaycana qarşı” qərarı 
ilə bağlı bəyanatına dair münasibətin bildirilməsi sualını cavablandırıb. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Avropa İnsan Hüquqları 
Məhkəməsinin bu ilin 30 yanvar tarixində qəbul edilmiş “Sarıbekyan və Ba-
layan Azərbaycana qarşı” adlı qərarı yekun deyil və 3 ay ərzində Azərbaycan 
tərəfinin bu qərardan Məhkəmənin Böyük Palatasına şikayət etmək haqqı var. 
Hazırda bu xüsusda tərəfimizdən müvafiq araşdırmalar aparılır: 
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