
Çoxşaxəli və məhsuldar yaradı-
cılığı, əsasən, XX əsrin ortalarında 
formalaşmağa başlayan T. Bakıxanov 
bugünədək demək olar ki, operadan 
başqa musiqinin bütün janrların-
da əsərlər yazmış, musiqili səhnə 
əsərləri – baletlər, musiqili komedi-
yalar, simfonik orkestr üçün əsərlər 
(simfoniyalar, simfonik poemalar, 
uvertüralar, simfoniyettalar, simfo-
nik muğamlar, konsertlər), xor üçün 
əsərlər, instrumental əsərlər, kamera-
vokal əsərlər və s. onun qələminin 
məhsulu olmuşdur. Zəngin yaradıcılıq 
irsi yaratmış bəstəkarın hər bir əsəri – 
istər irihəcmli, istərsə də kiçikhəcmli 
əsərləri olduqca qiymətlidir. 

Azərbaycanın mötəbər nəsil-
lərindən birinin – Bakıxanovlar 
nəslinin nümayəndəsi olan Tofiq 
müəllimin milli musiqi tariximizə 
yüksək məharətlə öz adını yaz-
dırması elə gözlənilən bir hadisə 
idi. Atası görkəmli tarzən, muğam 
bilicisi Əhməd ağa Bakıxanovdan 
öyrəndiyi muğamlar onun yaradıcı-
lığı üçün əsaslı bünövrə olması ilə 
yanaşı, dahi Qara Qarayevin sinfində 
musiqinin incəliklərini öyrənməsi 
T.Bakıxanovun dünyagörüşünün, ya-
radıcılıq üslubunun formalaşmasına, 
professional zirvəyə çatmasına səbəb 
olmuşdur. 

Görkəmli bəstəkarımız Tofiq 
Quliyev deyirdi: “Tofiq Bakıxanov 
ona görə xoşbəxt sənətkardır ki, elə 
bir ailədə doğulub, böyük bəstəkar və 
gözəl insan Qara Qarayevin sinfində 
təhsil alıb. Belə bir şəxsin Azərbaycan 
musiqisində mühüm rol oynaması 
təbiidir. T.Bakıxanov musiqinin bütün 
janrlarında fəal yaradıcılıq göstərən 
bir sənətkardır. Onun simfonik, kame-
ra, səhnə musiqisindən ibarət əsərləri 
dəyərli sənət nümunələridir”. 

 Müəllimi Q.Qarayev kimi klassik 
musiqinin milli ənənələr əsasında 
inkişaf etdirilməsi və bu inkişafda 
müasirlik mövqeyindən çıxış etmək 
prinsipi T.Bakıxanovun da yaradı-
cılıq üslubunda özünü büruzə verir. 
Bəstəkarın əsərlərində xalq musiqisi 
ilə dərin bağlılıq müasir bəstəkarlıq 
yazı texnikası ilə üzvi vəhdət yaradır. 
Belə ki, o, istər irihəcmli, istərsə 
də kamera əsərlərində milli musiqi 
xəzinəsindən bacarıqla bəhrələnərək 
uğurlu bədii nəticələrə nail olur. 

Azərbaycan musiqi tarixində 
ilklərə imza atan Tofiq Bakıxanov 
Azərbaycanda ilk solist skripkaçı-
lardan olmuş, viola, violonçel, fleyta 
üçün sonata və konsert janrına, o 
cümlədən, qoboy, klarnet, truba 
alətləri üçün konsert janrına ilk dəfə 
olaraq müraciət etmiş, Azərbaycanda 

ilk birpərdəli baletin yaradıcısı olmuş-
dur. Dahi Q.Qarayevdən yüksək 
qiymət almaq violonçel ilə simfonik 
orkestr üçün birinci konsertinin ilk 
dinləyişindən sonra da (1958-ci il) 
T.Bakıxanova qismət olmuşdur. Belə 
ki, əsəri dinlədikdən sonra Qarayev 
bəstəkarı təbrik edərək demişdir: 
“Tofiq Bakıxanov fəxr edə bilər ki, 
Azərbaycan musiqi tarixində ilk 
 violonçel konsertinin müəllifidir”.

Ü.Hacıbəyovun anadan olması-
nın 60 illiyi münasibəti ilə keçirilən 
konsertdə T.Bakıxanovun solist kimi 
“Arşın mal alan” musiqili komediya-
sının mövzuları əsasında fantaziyanı 
ifa etməsini bəstəkar belə xatırlayır: 
“Xoşbəxtliyimdən dahi bəstəkarın 
60 illik yubileyi ərəfəsində simfo-
nik orkestrin müşayiətilə “Arşın 
mal alan” musiqili komediyasının 
əsasında yazılmış “Fantaziya”nı 
ifa etdim. Üzeyir Hacıbəyov adına 
Dövlət Simfonik orkestri, solist-skrip-
kaçı mən və dirijor Moskva Dövlət 
Konservatoriyasının professoru Leo 
Qinzburq idi. Konsertdə ifa olunmuş 
əsər dinləyicilər tərəfindən rəğbətlə 
qarşılandı.” 

1950-ci illərdən başlayaraq, 
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası-
nın nəzdindəki trioda skripkaçı kimi 
fəaliyyət göstərməsi də bəstəkarın 
uğurlu yaradıcılıq inkişafından xəbər 
verir. Görkəmli bəstəkarlarımızın 
bir sıra əsərlərinin ilk ifaçısı olmuş 
T.Bakıxanov F.Əmirovun skrip-
ka, fortepiano və simfonik orkestr 
üçün ikili konsertini, S.Ələsgərovun 
“Xatirə”, “Romans” triolarını 
(S.Əliyev və E.Əliyeva ilə birlikdə), 
skripka və fortepiano üçün sonatasını, 
C.Cahangirovun skripka və fortepiano 
üçün sonatinasını, skripka və simfonik 
orkestr üçün konsertini məharətli ifası 
ilə musiqisevərlərə təqdim etmişdir. 

Görkəmli bəstəkar Tofiq Bakı-
xanova müəllimi dahi Üzeyir bəyin 
adına olan mükafatı almaq da nəsib 
olmuşdur. Onun AMEA-nın akade-
mik Üzeyir Hacıbəyli adına mükafatı 
ilə təltif olunması 2017-ci ilin aprel 
ayında baş tutmuşdur. Bəstəkar özü 
deyir ki, bu mükafat onun üçün ən ali, 
ən əziz olan mükafatlar sırasındadır.

T.Bakıxanovun həyat və yaradı-
cılığında Azərbaycanımızın ən qədim 
və səfalı güşələrindən olan doğma 
Naxçıvanımızla bağlılıq qabarıq 
şəkildə özünü göstərir. Bəstəkarın 
özünün təbirincə desək, Naxçıvan 
diyarı ilə bağlı olan anları onun 
həyatının ən gözəl xatirələrinin mü-
hüm hissəsini təşkil edir. 

Tofiq Bakıxanovun Naxçıvana 
olan sevgi və məhəbbəti Muxtar 

Respublika rəhbərliyi tərəfindən də 
yüksək qiymətləndirilmiş və daim 
diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Ali 
Məclisin sədri Vasif Talıbovun milli 
musiqimizin, mədəniyyətimizin inki-
şafına, təbliğinə, sənətə və sənətkara 
verdiyi önəm sayəsində Naxçıvan 
musiqi ictimaiyyəti Tofiq Bakıxanov 
yaradıcılığı ilə daha dərindən tanış 
olmaq şansı əldə etmişdir.

Bildiyimiz kimi, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 
sədri Vasif Talıbovun sərəncamları ilə 
Tofiq Bakıxanovun 75, 80 və 85 illik 
yubileyləri, eyni zamanda, Abbasqulu 
Ağa Bakıxanovun 220 illik yubileyi 
Naxçıvanda yüksək səviyyədə qeyd 
olunmuşdur.

Bəstəkar Tofiq Bakıxanov 
Naxçıvana hər gəlişində buradan 
olduqca razı halda geri dönmüş, xoş 
təəssüratlarını mətbuatda, televi-
ziyada öz müsahibələrində dilə 
gətirmişdir: “Mənim Naxçıvana 
olan səfərlərimin hamısı maraqlı və 
yaddaqalan olub. Ancaq bu sonuncu 
səfərimdən (2016-cı ilin oktyabr ayı. 
G.M.) daha böyük təəssüratla qayıt-
dım. Çünki Naxçıvanın möhtəşəm 
inkişafının son nailiyyətlərini gör-
düm, oradakı elm, təhsil, mədəniyyət 
xadimlərinin hər cürə qayğı ilə 
əhatələndiyinin şahidi oldum, şəxsən 
öz yaradıcılığımın yüksək səviyyədə 
qiymətləndirilməsinin sevincini 
yaşadım. Hörmətli Vasif Talıbov 
yenə də məni şəxsən qəbul etdi və 
Azərbaycan mədəniyyətinin bu 
günkü uğurları barədə əhatəli şəkildə, 
səmimi söhbətimiz oldu. Həm də ona 

görə məmnun oldum ki, Naxçıvan-
da atam Əhməd Ağa Bakıxanovdan 
musiqinin bir çox sirlərini öyrənmiş 
sənətkarlarla yanaşı, özümün 
keçmiş tələbələrimlə də görüşdüm. 
Qətiyyətlə deyə bilərəm ki, bu gün 
Naxçıvanda musiqi mədəniyyətimiz, 
həqiqətən, heç zaman görünməmiş 
inkişaf mərhələsini yaşayır. Yerli 
sənətkarların ifasında elə musiqi 
parçaları eşitdim ki, onları dinləyən 

istənilən azərbaycanlı sadəcə fəxr edə 
bilər.” 

Görkəmli bəstəkar Naxçıvana 
təkcə yubileydən-yubileyə yox, həm 
də burada fəaliyyət göstərən musiqi 
ocaqlarında müəllim və tələbələrlə 
görüşlərə, ustad dərslərinə də dəvət 
olunmuşdur. O, dəfələrlə Naxçıvan 
Dövlət Universitetində, Naxçıvan 
Musiqi Kollecində, eyni zaman-
da, musiqi məktəblərində həm 
tələbələrə ustad dərsləri keçmiş, 
öz dəyərli məsləhətlərini vermiş, 
həm də tələbələrin ifasında təşkil 
olunan konsertlərin, tədbirlərin 
dinləyicisi olmuş, çox razı qalmış-
dır. Bəstəkar bu barədə öz geniş 
təəssüratlarını bölüşərkən, Naxçıvanda 
müəllimlərin, sözün həqiqi mənasında, 
milli mədəniyyətimizə, musiqi 
incəsənətimizə özünəməxsus töhfələr 
verə biləcək gənclərə xüsusi qayğı ilə 
yanaşdıqlarını, istedadlı musiqiçilər 
nəsli yetişdiyini vurğulamışdır.

2017-ci ildə ilk peşəkar naxçıvanlı 
bəstəkar olan Məmməd Nəsirbəyovun 
anadan olmasının 120 illik yubileyi 
Naxçıvanda yüksək səviyyədə qeyd 
olunmuşdu. Həmin yubiley tədbirinə 

Tofiq Bakıxanovun da dəvət olunması 
və şəxsən iştirakı təsadüfi deyil-
di. Çünki Tofiq müəllim bəstəkar 
Məmməd Nəsirbəyovun yaradıcılıq 
irsinin tədqiqatçısı (bəstəkar Nazim 
Quliyevlə birlikdə) olmuş, Məmməd 
Nəsirbəyov haqqında kitab ərsəyə 
gətirmişdir. Tədbirdə iştirak edən 
Tofiq müəllim öz ürək sözlərini və 
xatirələrini bölüşmüşdü. 

Tofiq Bakıxanov, həmçinin 

Naxçıvana olan sevgisini və heyran-
lığını belə ifadə etmişdir: “Bilirsiniz, 
Naxçıvan mənim üçün çox ulu bir 
şəhərdir. Həm də çox müqəddəsdir. 
Ona görə ki, Azərbaycan xalqının 
ümummilli lideri Heydər Əliyev bu 
torpaqda dünyaya göz açıb. Hava 
limanında təyyarədən enərkən 
elə oradaca qeyri-adi hisslərə 
bürünürəm. Mən dünyanın bir çox 
gözəl şəhərlərində olmuşam. Bu 
gözəl şəhərlər sırasında Naxçıvan da 
yaddaşımda möhkəm yer tutub. So-
nuncu dəfə 2006-cı ildə olmuşdum. O 
zaman da çox gözəl idi. İndi isə daha 
da gözəlləşib. Buranın təkcə suyu, 
havası yox, siması da gözəldir. Mü-
asir binalar, səliqəli yollar, təmizlik 
insana xoş təsir bağışlayır. Burada 
hər şey çox ürəkaçandır. İnsanları 
da xoşbəxtdirlər ki, belə bir qədim 
və eyni zamanda, gözəl bir diyarda 
yaşayırlar.” 

Bu qədim diyar Tofiq Bakıxano-
vun həm də ilham mənbəyi olmuş, 
bəstəkar öz məhəbbətini musiqi ilə də 
dilə gətirmişdir. Bəstəkarın xalq çalğı 
alətləri orkestri və simfonik orkestr 
üçün yazdığı “Naxçıvan” simfoniyet-

tası maraqlı əsərlərindən biridir. Əsəri 
dinləyərkən doğma elimizin füsunkar 
təbiəti, qədim tarixi və mədəniyyəti, 
mehriban insanları sanki gözlərimiz 
önündə canlanır. Əməkdar jurnalist 
İttifaq Mirzəbəyli bu əsər haqqında öz 
qiymətli fikirlərini belə qələmə almış-
dır: “Bu simfoniyettada Naxçıvanın 
Əcəmi Naxçıvanidən Hüseyn Cavidə 
qədər olan mədəniyyətinin, Əshabi-
Kəhfdən Batabata qədər olan Allah 
vergisinin, Babəkdən Heydər Əliyevə 
qədər olan şəxsiyyətlərinin obrazını 
görməmək mümkün deyil.” 

Ümumiyyətlə, zəngin yaradıcılıq 
irsinə malik olan bəstəkarın kamera-
vokal əsərləri arasında “Naxçıvan 
təranələri”, “Xoş ovqatlı mahnılar” 
mahnı məcmuələrində naxçıvan-
lı şairlərin sözlərinə bəstələdiyi 
doğma diyarımıza həsr olunmuş 
mahnılar da Tofiq müəllimin qədim 
Naxçıvanımıza olan sevgisinin 
ifadəsidir. Məcmuədə akademik İsa 
Həbibbəylinin, tanınmış şairlər İslam 
Səfərlinin, Ramiq Muxtarın, Asim 
Yadigarın, Adil Babayevin və s. 
sözlərinə yazılmış mahnılar mövzu və 
melodiya baxımından rəngarəngdirlər. 
“Naxçıvan” (bu mahnı Azərbaycan 
Televiziyası Baba Salahov adına xalq 
çalğı alətləri ansamblının müşayiəti 
ilə əməkdar artist Nuriyyə Hüseyno-
vanın ifasında lentə alınaraq Dövlət 
Radiosunun “Qızıl fondu”nda saxla-
nılır), “Nurlu Naxçıvan”, “Arpaçay”, 
“Batabat bağları” və s. mahnılar onun 
qələmindən çıxmış, ümummilli lider 
Heydər Əliyevdən bəhs edən “Həmişə 
bizimləsən” adlı simfonik poema-
sı da bəstəkarın məhz Naxçıvan 
səfərlərindən aldığı yüksək enerji və 
ilhamın meyvəsi olmuşdur. “Həmişə 
bizimləsən” simfonik poeması da To-
fiq müəllimin dəyərli əsərləri sırasına 
daxildir. İlk dəfə məhz Naxçıvanda, 
bəstəkarın 75 illik yubiley tədbirində 
səsləndirilmiş bu əsər Bakıdan əvvəl 
Naxçıvanda ekranlaşdırılmışdır. 

Əsər beş il sonra, bəstəkarın 80 
illik yubileyi zamanı təşkil olunmuş 
konsertdə yenidən dinləyicilərin gu-
rultulu alqışlarını qazanmışdır. Hətta 
həmin vaxt geniş tədbirdən sonra 
səhnə arxasına keçən Ali Məclisin 
sədri Vasif Talıbov bütün ifaçılara 
səmimi təbriklərini çatdırmış, Tofiq 
Bakıxanov yaradıcılığını yüksək 

musiqişünalıq qabiliyyəti ilə təhlil 
edərək demişdir: “Tofiq Bakıxanovun 
yaradıcılığı o qədər geniş, mənalıdır 
ki, onun əsərlərinin – simfoniyaları-
nın, lirik və tərənnüm mahnılarının 
hər birinin öz yeri, öz gözəlliyi vardır. 
Rəssam insanı nə qədər dərindən 
tanısa, onun xarakterini bilsə, həmin 
əsər o qədər gözəl alınar. Bəstəkarın 
Vətəninə bağlılığı, Azərbaycana 
dərindən bələd olması mahnılarından 
görünür. Azərbaycanı tanımayan-
lar Tofiq Bakıxanovun Vətənimizi 
tərənnüm edən mahnılarını dinləyib 
ölkəmizi tanıya, sevə bilərlər. Onun 
simfonik orkestr üçün yazdığı 
“Həmişə bizimləsən” əsəri ümummil-
li liderimizin unudulmaz xatirəsinə 
tükənməz məhəbbətin ifadəsidir”. 

Tofiq Bakıxanov sadəcə, görkəmli 
bəstəkar deyil, həm də heyrətamiz 
insan və gözəl müəllimdir. Bu qədər 
tanınmış ustad olmasına baxmayaraq, 
daimi axtarış cəsarətini itirməyən və 
yaradıcılıq enerjisi əvvəlki kimi aşıb-
daşan sənətkara səmimi və mehriban 
xarakteri, həssaslığı və məsuliyyəti 
ətrafdakı insanların sevgisini və dərin 
hörmətini qazandırıb. Bu fikri Tofiq 
müəllimlə əyani surətdə tanış olan hər 
bir kəs tam əminliklə təsdiq edə bilər. 
Tofiq Bakıxanovun çalışmaq, yazıb-
yaratmaq eşqi onu ilk dəfə tanıyan 
insanlara sirayət edir, onun sənətə 
bağlılığı gənc nəsildə sənətə qarşı 
sevgi və məsuliyyət hissi oyadır. 

Bu il Azərbaycan musiqi 
mədəniyyəti tarixində və inkişa-
fında özünəməxsus xidmətləti olan 
görkəmli bəstəkarımızın anadan 
olmasının 90 ili tamam olur. Çoxas-
pektli və geniş yaradıcılıq fəaliyyətinə 
malik olan, milli ənənələrə böyük 
məsuliyyət və ciddiliklə yanaşan, 
musiqinin akademik janrlarında ya-
zıb-yaradaraq milli musiqi sənətimizə 
dəyərli əsərlər bəxş edən, əsərlərində 
yüksək peşəkarlıq və orijinal yanaş-
ma tərzi nümayiş etdirən bəstəkar, 
qocaman sənətkar Tofiq Bakıxanovu 
qarşıdan gələn yubiley münasibətilə 
ürəkdən təbrik edir, ona sağlam ömür 
arzu edirik!

Günay MƏMMƏDOVA, 
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 

doktoru, dosent, musiqişünas, 
Bəstəkarlar İttifaqının üzvü

Humanizm prinsiplərinə sadiqliyin daha bir nümunəsi 
və ya radikal müxalifətin növbəti məğlubiyyəti  

Dövlətimizin başçısı  ilk 
dəfə prezidentliyə namizəd 
olarkən  demişdi ki, əgər 
seçilərəmsə,  Azərbaycan Res-
publikasının hər bir vətəndaşının 
prezidenti olacağam. 2003-cü 
ildən bu günə qədər qəbul 
edilən  hər bir qərarda, imzala-
nan sərəncam və fərmanlarda  
ölkə başçısının həmin  siyasi 
iradəsinin şahidi oluruq.  

Prezident İlham Əliyevin 
humanizm prinsiplərinə sadiq-
liyi ölkə ictimaiyyəti tərəfindən 
rəğbətlə qarşılanır. Ayrı-ayrı 
peşə sahibləri, siyasi xadimlər, 
deputatlar, alimlər ölkəmizdə  
insan amilinə verilən  yüksək 
dəyəri  dövlətimizin  insanpərvər 
siyasətinin  göstəricisi, ailələrə 
sevinc bəxş etmək ənənəsinə 
sadiqliyin təzahürü kimi 
dəyərləndirirlər. İndiki həssas 
dönəmdə  bu addım sayəsində  
azadlığa çıxan şəxsləri və onların 
ailə üzvlərini, həmçinin yaxın 
ətraflarını əhatə etməklə yüzlərlə, 
minlərlə insanın könlü şad edilir, 
qayğısı azaldılır. Sevindirici 
haldır ki, humanizm prinsiplərinə 
sadiqlik zamanı  ayrı- seçkiliyə  
yol verilmir. Dövlətimizin başçısı 
bununla da hər bir Azərbaycan 
vətəndaşının Prezidenti olduğunu 
bir daha təsdiqləyir. 

Törətdiyi cinayət əməli 
məhkəmədə sübuta yetirilən 
və 4 il 3 ay  müddətinə azad-
lıqdan məhrum olunan Tofiq 
Yaqublu haqqında  həbs qəti - 
imkan qərarının  dəyişdirilməsi 
Azərbaycan dövlətinin huma-
nizm prinsiplərinə əsaslanan 
siyasətinin əyani təzahürüdür. 
T.Yaqublu hələ  təcridxanada 
olduğu müddətdə də  
qanunvericiliyə uyğun olaraq 
normal maddi-məişət şəraiti 
ilə təmin olunmuşdu. Özü də 
etiraf edirdi ki, ona qarşı hər 
hansı bir kobudluq, qanunazidd 
hərəkət törədilməyib,  hüquq-
ları məhdudlaşdırılmayıb, ailə 
üzvləri və vəkilləri ilə mütəmadi 
görüşüb, həmçinin  telefon 
vasitəsilə əlaqə saxlayıb.

T.Yaqublunun səhhətində 
nasazlıq yaranan  zaman daim 
həkim nəzarətində saxlanılması 

üçün istintaq təcridxanasının 
tibb məntəqəsinə yerləşdirilib 
və  bundan sonra  səhhəti sabit 
olub. Eyni zamanda, özünün  
xahişi ilə tanıdığı mülki sek-
torun həkimi Adil Qeybullaya 
onun müayinəsi, müalicəsi və 
sağlamlıq durumuna nəzarət 
edə bilməsi üçün lazımi şərait 
yaradılıb. Bütün  bunlar bir 
daha təsdiqləyir ki,  müxalifət 
təmsilçisi olmasına baxmayaraq, 
ona qarşı hər hansı bir qərəzli 
münasibət göstərilməyib. O da  
digər vətəndaşlar  kimi, dövlətin 
bütün qayğılarından yararla-
nıb. Üstəlik, özünün arzusu 
ilə yaxından tanıdığı həkimin 
müayinəsindən yararlanıb.  

Belə bir imkanın yaradıl-
ması onu müalicə edən həkim 
Adil Qeybulla tərəfindən 
də humanist addım kimi 
dəyərləndirilib.  Həkim Tofiq 
Yaqublunun həbsindən siyasi 
dividend kimi istifadə edən 
bəzi araqarışdıranlara da iradını 
bildirib.  Deyib ki,  yaranmış 
vəziyyəti  siyasi kampaniyaya 
çevirərək T.Yaqublunun həyatı 
bahasına öz çirkin niyyətlərini 
həyata keçirmək istəyənlərin 
antiinsani davranışları heç 
kimə dividend qazandırma-
yacaq.  Onun fikrincə, belə 
şoular  düşmənlərimizə və anti- 
Azərbaycan dairələrə  ölkəmiz 
haqqında mənfi rəy formalaş-
dırmaq  imkanı  yaradır: “Bəzi 
internet televiziyaları, xüsusilə 
də Amerikada oturanlar, görü-
nür, bu prosesin uzanmağında 
maraqlıdırlar. Onlar bu prosesin  
uzanmasını istəyirlər. Belələri 
çalışırlar ki,  Tofiq Yaqublu 
aclığı davam etdirsin, komaya 
düşsün, ağır vəziyyətə düşsün, 

onlar da bundan istifadə etsinlər. 
Bu, açıq aydın hiss olunur”.

Dövlətimizin humanizm 
prinsiplərinə sadiqliyi belə 
ünsürlərin xəbis niyyətlərini 
ürəklərində qoydu. Apelyasiya 
Məhkəməsinin Tofiq Yaqublu 
haqqında çıxardığı qərar həm 
ictimaiyyət, həm də ziyalılar 
tərəfindən razılıqla qarşılan-
dı. “Konstitusiya” Araşdır-
maları Fondunun prezidenti 
Əliməmməd Nuriyevin  məsələ 
ilə bağlı açıqlaması da maraq 
doğurur.  QHT rəhbəri kütləvi 
informasiya vasitələrinə 
verdiyi müsahibədə  yaranmış 
vəziyyətdə məhkəmənin Tofiq 
Yaqublu ilə bağlı olduqca uğurlu 
bir qərar qəbul etdiyni bildirib: 
“Tofiq Yaqublunun səhhəti ilə 
bağlı problemlər ciddiləşməyə 
doğru gedirdi. Belə olan halda, 
şübhəsiz ki, onun barəsində 
Apelyasiya Məhkəməsindəki 
baxışa qədər həbs qətiimkan 
tədbirinin dəyişdirilməsi çox 
vacib idi. Bu, həm humanizm 
nümunəsidir, həm də faktdır 
ki,  Tofiq Yaqublu ölkənin ərazi 
bütövlüyü uğrunda vuruşmuş 
şəxsdir. Bu cür insanlara belə 
münasibətin göstərilməsini 
alqışlayıram. Məhkəməyə qədər 
azadlıqda, yəni öz doğmaları-
nın yanında olacaq. Bu, onun 
səhhətinə müsbət mənada təsir 
göstərəcək. Düşünürəm ki, 
qarşıdakı məhkəmə prosesində 
də ədalətli qərar qəbul ediləcək 
və Tofiq Yaqublunun azadlığa 
qovuşmasının şahidi olacağıq”.

Təəssüf ki, radikal 
müxalifətin və xaricdəki 
5-ci kolonun  nümayəndələri 
dövlətimizin bu huma-
nist addımını  yenə də dərk 

etmədilər və Tofiq Yaqublunun 
ev dustaqlığına buraxılmasını 
özlərinin qələbəsi kimi təqdim 
etməyə cəhd göstərirlər. Belə 
məqamlarda sanki pusquda 
dayanıb ölkəmizin əleyhinə 
kampaniya aparan, xarici 
himayədarlarına  “qatı açıl-
mamış fakt” verən radikal 
müxalifət  bu dəfə də siyasi şou 
yaratmaq istədi. Bundan istifadə 
edərək müxtəlif qeyri-qanuni ça-
ğırışlar səsləndirilməsi bir daha 
göstərir ki, heç bir fəaliyyəti 
olmayan, işləri-gücləri sosial 
şəbəkələrdə qeybət, dedi-qodu 
yaymaq olanlar üçün insan 
həyatının heç bir dəyəri yoxdur. 

Bu dəfə də “dəllal 
bazarı”nda gətir- götür baş-
lanmışdı. Cəmil Həsənli, 
Gültəkin Hacıbəyli, Sevinc 
Osmanqızı kimi antimilli 
insanlar  öz məqsədləri üçün  
“dəllal bazarı”nda siyasi alverə 
girişmişdilər. Hətta  bu şouda 
Tofiq Yaqublunun qızı Nigar 
Həzidən də istifadə edirdilər. 
Belələrinin toruna düşən N.Həzi 
isə atasına aclığı dayandırmaq, 
bununla da səhhətini daha da 
pisləşdirməmək kimi tövsiyələr 
vermək əvəzinə, əksinə, atasını 
aclığı ölümü bahasına olsa belə,  
davam etdirməyə çağırırdı. Ra-
dikal müxalifətin növbəti şousu 
sona qədər davam edə bilmədi. 
Azərbaycan dövlətinin huma-
nizm prinsiplərinə sadiqliyi 
onların xəbis niyyətlərini sona 
qədər davam etdirməyə imkan 
vermədi. Bu,  onların qələbəsi  
yox, növbəti məğlubiyyəti oldu.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

 � OPEC-ə üzv və qeyri-OPEC ölkələri (“OPEC+”) üzrə neft 
istehsalına dair kompensasiya planının müddəti cari ilin sonunadək 
uzadılıb. Bu barədə OPEC Nazirlərinin Birgə Monitorinq Komitəsinin 
(JMMC) videokonfrans formatında keçirilən 22-ci iclasında deyilib.

JMMC “OPEC+” sazişi üzrə öhdəliklərinə 
tam əməl etməyən və nəzərdə tutulandan daha 
çox neft hasil edən bəzi iştirakçı ölkələrə dair 
kompensasiya planının müddətinin bu ilin 
dekabr ayının sonuna qədər uzadılması barədə 
qərar qəbul edib.

Bildirilib ki, bu, davam edən balanslaş-
dırma səyləri üçün vacibdir və neft baza-
rında uzunmüddətli sabitliyin təmin olun-
masına kömək edir. Dünya neft bazarının 
sabitləşdirilməsi məqsədilə ilk dəfə böyük 
həcmdə öhdəlik götürən Azərbaycan kvotasına 
uyğun olaraq mayın 1-dən gündəlik neft hasi-
latını azaltmağa başlayıb. Həmin ayın birinci 
on günlüyündə respublikamızın öhdəliyinin 
icra səviyyəsi 98 faiz təşkil edib. May-iyun 
aylarında isə gündəlik hasilatın 164 min 
barrel azaldılması üçün bütün zəruri tədbirlər 

görülüb. Azərbaycanın öhdəlikləri iyul-de-
kabr aylarında 131 min barrel, 2021-ci il və 
2022-ci ilin aprel ayı ərzində isə 98 min barrel 
müəyyənləşdirilib. Kvotalara müvafiq olaraq 
ölkəmizdə gündəlik xam neft hasilatının həcmi 
iyulun 1-dən ilin sonunadək 587 min barreli, 
2021-ci ilin yanvar-2022-ci ilin aprelində isə 
620 min barreli keçməməlidir. 

Xatırladaq ki, “Əməkdaşlıq 
Bəyannaməsi”nə uyğun olaraq hasilatın 
azaldılması kvotaları SOCAR-ın neft və qaz-
çıxarma qurumlarının və ölkəmizdə hasilatın 
pay bölgüsü sazişləri, habelə bu qəbildən 
olan müqavilələr üzrə fəaliyyət göstərən neft 
istehsalçılarının hasilat həcmlərinə proporsi-
onal qaydada bölüşdürülüb. “OPEC+” üzrə 
gündəlik neft hasilatının 2018-ci ilin oktyabr 
ayı səviyyəsindən 7,7 milyon barrel ixtisarı 

prosesi çərçivəsində Azərbaycan avqustda 
sutkada xam neft hasilatını 133,4 min barrel 
azaldıb. “Əməkdaşlıq Bəyannaməsi”nə əsasən, 
2018-ci ilin oktyabr ayında gündəlik xam neft 
hasilatı 718 min barrel təşkil edən Azərbaycan 
cari ilin avqust-dekabr aylarında neft istehsalı-
nı sutkada 131 min barrel azaltmaqla 587 min 
barrel həcmində saxlamalıdır. Öhdəliklərin 
icrası məqsədilə gündəlik xam neft hasilatı 
2018-ci ilin oktyabr ayındakı səviyyələrdən, 
“Azəri-Çıraq-Günəşli”də 567 min barreldən 
azaldılaraq 461 min barreldə, SOCAR 
(“Azneft” İB, birgə müəssisələr və əməliyyat 
şirkətləri) üzrə isə 151 min barreldən ixtisar 
edilərək 126 min barrel həcmində saxlanılma-
lıdır.

Sonda qeyd edək ki, OPEC neft ixrac 
edən ölkələr – İran, İraq, Küveyt, Səudiyyə 
Ərəbistanı və Venesuela tərəfindən neftin 
qiymətinin tənzimlənməsi məqsədilə 1960-cı 
ildə Bağdadda yaradılıb. Təşkilatın qərargahı 
1965-ci ildən Avstriyanın paytaxtı Vyana 
şəhərinə köçürülüb. 

Hazırda kartelə 13 ölkə üzvdür. Bunlar 
Əlcəzair, Anqola, Konqo, Ekvatorial Qvineya, 
Qabon, İran, İraq, Küveyt, Liviya, Nige-
riya, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri, Venesueladır. OPEC-ə qeyri-üzv 
olan Azərbaycan, Bəhreyn, Bruney, Qaza-
xıstan, Malayziya, Meksika, Oman, Rusiya, 
Sudan, Cənubi Sudan isə təşkilatla “OPEC+” 
formatında sıx əməkdaşlıq edir. “OPEC+” 
əməkdaşlığının əsas məqsədi dünya neft 
bazarında tələb və təklifin uzlaşmasına nail 
olmaqdır.

Azərbaycanın OPEC-lə əməkdaşlığı 
təşkilatın iclaslarında müşahidəçi statusun-
da iştirakı ilə aktivləşib. Ölkəmiz 2016-cı 
ildən “OPEC+” çərçivəsində təşkil olunmuş 
görüşlərdə iştirak edir və neft bazarının sabit-
liyi, neft qiymətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı 
qəbul edilmiş Əməkdaşlıq Bəyannamələrinə 
qoşulur.

V.BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Heydər Əliyev adına Bakı Neft 
Emalı Zavodunun (NEZ) planlı təmiri 
müddətində Azərbaycanda daxili 
tələbatın qarşılanması üçün kifayət 
qədər Aİ-92 benzin ehtiyatı var.

SOCAR-ın Tədbirlərin təşkili və 
ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəis 
müavini İbrahim Əhmədov bildirib ki, pan-
demiyanın vurduğu ziyana baxmayaraq, 
SOCAR yaranmış vəziyyətdən faydalana 
bildi: “Ölkədəki qapanma nəticəsində 
mart-aprel ayından başlayaraq yanacağa 

tələbat səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə 
azaldı ki, bu da zavodun fəaliyyətinin 
dayandığı müddətdə ehtiyat toplamağa, 
eləcə də müəyyən hissəni ixrac etməyə 
imkan verdi. Aİ-92 benzininin toplanmış 
ehtiyatlarının proqnozlaşdırılan istehlak 
səviyyəsinə əsasən demək olar ki, NEZ-in 
planlı təmiri müddətində benzin ehtiyatları 
daxili tələbat üçün kifayət etməlidir. Bu, 
həmçinin bizim üçün cari ildə bu növ yana-
cağın idxalına zərurət yaratmayacaq”.

İ.Əhmədov vurğulayıb ki, Azərbaycan 
sonuncu dəfə Aİ-92 benzinini 2014-cü ilin 

dekbarında ixrac edib: “2015-ci ildən başla-
yaraq, yəni beş ildən çoxdur ki, bu benzini 
ixrac etmirik, çünki bütün istehsal həcmi 
son onillikdə əhəmiyyətli dərəcədə böyü-
müş daxili tələbata yönəlir. Bu il qapanma 
dövründə daxili bazarda benzinə tələbat 
azaldığı üçün biz ixracı bərpa etdik. Amma 
tələb səviyyəsi artıq əvvəlki həddə yaxın-
laşmaqdadır”.

“Xalq qəzeti”

Tofiq Bakıxanov – 90 Tofiq Bakıxanov xalqımızın tarixi keçmişində, 
elm və mədəniyyətində öz yeri olan böyük bir nəslin 
ənənələrini ləyaqətlə davam etdirərək, Azərbaycan 
musiqi mədəniyyətinə gözəl töhfələr vermişdir.

Heydər ƏLİYEV 
Ümummilli lider

Görkəmli bəstəkarın 
Naxçıvan sevgisi

Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, Əməkdar incəsənət 
xadimi, Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, Azərbaycan 
Milli Yaradıcılıq Akademiyasının İncəsənət doktoru, “Humay” 

mükafatı laureatı, Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına mükafatın üç dəfə 
laureatı, “Uğur” mükafatı laureatı, “Min bir mahnı” milli musiqi və 
mahnı mükafatı laureatı, İran İslam Respublikasında keçirilən ilk muğam 
festivalının Fəxri mükafatçısı, Tehran “Surə” Universitetinin Fəxri diplom 
mükafatçısı, ABŞ-nın “Fulbrayt-Heys” təqaüdü laureatı, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, “Şöhrət” ordenli bəstəkar, 
Naxçıvan MR-nın Əməkdar incəsənət xadimi, İran İslam Respublikasının 
Tehrandakı Musiqi və Memarlıq “Azad” Universitetinin Fəxri Doktoru 
Tofiq Əhməd Ağa oğlu Bakıxanov Azərbaycan professional bəstəkarlıq 
məktəbinin layiqli davamçılarından biridir.

Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə humanizm və mərhəmət 
prinsiplərinin əsas götürülməsi istiqamətində daim  müxtəlif 
qərarlar qəbul edir, bu ənənəyə sadiqliyini nümayiş etdirərək 
insan amilinə yüksək dəyər verdiyini əməli işi ilə təsdiqləyir.   
Dövlətimizin başçısının fəaliyyəti həmişə ədalətə, humanizm 
və mərhəmət prinsiplərinə söykənir. Son 17 ildə bu istiqamətdə  
həyata keçirilən tədbirlər, imzalanan  əfv sərəncamları 
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də yüksək dəyərləndirilib.  

Azərbaycan OPEC+ 
öhdəliklərinə əməl edir

SOCAR: Daxili tələbat üçün 
kifayət qədər Aİ-92 benzin ehtiyatı var
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