
REAL TV: teleməkanda milli  
maraqların qorunması platforması
Azərbaycan teleməkanında xüsusi yeri olan REAL TV bu gün 

peşəkarlıq baxımından özü bir məktəb rolunu oynamaqdadır. 
Çünki burada Mir Şahin fonomeni var və bu adam artıq 

ustad telejurnalist statusunu çoxdan qazanmışdır. İndi bu ustadın 
ətrafında onun yetişdirdiyi bütöv bir kollektiv var. Bu yaradıcı heyət 
birmənalı olaraq, dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsi, sosial ədalət 
prinsipləri və s. məsələləri prioritet mövzular kimi efirə çıxarır.

Əlbəttə, dövlətçilik və milli ma-
raqlar sistemi ilə bağlı mövzuları bir 
jurnalist kimi telekanala çıxarmaq 
çox böyük məsuliyyət, peşəkarlıq 
tələb edir. Bu mövzuların hər biri 
REAL TV- də yaradıcı kollektivin or-
taya qoyduğu proqram formatların-
da öz əksini tapmaqdadır. Təkcə 44 
günlük Vətən müharibəsi dövründə 
REAL TV əməkdaşlarının cəbhə 
bölgəsindən hazırladıqları canlı re-
portajları xatırlamaq kifayətdir. Bu 
süjetlərdə jurnalistlərin obrazları 
əsgərlərimizin mətin, cəsur surətləri 
ilə birləşirdi. Bu reportajların hər 
birində Vətən sevgisi, yurdu canın-
dan əziz bilən əsgərimizə sonsuz 
rəğbət hissi özünü aydın göstərirdi.

REAL TV-nin rəhbəri Mir Şa-
hin özü də qızğın döyüşlər gedən 
cəbhənin ön xəttində, haqqında 
qürurla danışdığı əsgərlərin yanın-
da idi. REAL-ın digər əməkdaşları 
– İlqar Mikayıloğlu, Mahir 
Məmmədli, Kamil Eldaroğlu (ha-
zırda başqa yerdə çalışır) cəbhə 
xəbərlərini odun, alovun qarsıdığı 
məkanlardan lentə alıb bizə çatdı-
rırdılar. Biz həmin 44 gün ərzində 
REAL-ın necə intensiv işlədiyinin 
şahidi olduq. 

Vətən müharibəsi zəfərlə bitdi və 
biz bu zəfərin publisistik təhlillərini, 
post müharibə dövrünün reallıqları-
nı REAL-ın bütöv konsepsiyasında 
görməkdəyik. Bu zəfəri xalqımızın 
birliyi, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin çevik diplomatiyası, hərbi 
rəhbərliyin ustalığı ilə qazandıq. 
Bütün bunlar REAL TV-nin proqram 
formatlarının prioritet mövzularıdır. 
Telekanalın milli maraqlarımıza, 
dövlətçiliyimizə birbaşa (!) xidmət 
konsepsiyası bu müharibəni bitmiş 
hesab etmir. 

Hər cəhətdən məğlub olub geri 
çəkilmiş Ermənistanın Qarabağ-
da törətdiyi görünməmiş vandal-
lığı, təslim aktına imza atıb sülh 
müqaviləsini müxtəlif bəhanələrlə 
qəbul etməməsi, beynəlxalq 
görüşlərdə Azərbaycana böh-
tanlar atması, düşmənçilik 
münasibətlərini açıqcasına nü-
mayiş etdirməsi müharibənin hələ 
bitmədiyini göstərir. REAL məhz 
bu kontekstdən çıxış edərək btün 
proqramlarında xalqı ayıq-sayıq 
olmağa çağırır. Bu çağırış isə daha 
çox “Mir Şahinin vaxtı” proqramın-
da özünü göstərir. 

REAL-ın Zəfər savaşı ilə bağ-
lı hazırladığı telefilmləri Vətən 
müharibəsinin video tarixi olaraq 
sabahkı tədqiqatçıların müraciət 
edəcəkləri arxiv sənədləri kimi də 

qiymətləndirmək olar. Tam mənası 
ilə orijinallıq kəsb edən bir telefilmi 
yada salmaq istərdim: “Dəmir yum-
ruq”! Prezident, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin tarixə yazdığı “Dəmir 
yumruq” ifadəsi bu filmin leytmo-
tividir. Mir Şahin özünün müəllifi 
olduğu bu filmdə Azərbaycanda 

yaşayan azsaylı xalqlardan olan 
əsgər oğulların 44 günlük Vətən 
müharibəsində göstərdikləri Vətənə 
sədaqət, torpağa sevgi faktlarını 
dəqiq epizodlar və dəqiq ünvanlarla 
meydana qoyur.

Bu telekanalın ən mükəmməl 
və orijinal proqram formatı olan 
“Mir Şahinin vaxtı” milli mənafe ilə 
ictimai maraqlar eyni vaxtda or-
taya qoyur. Bu proqram həftənin 
ən aktual hadisələrini seçməyi və 
hadisələr ətrafında ustad jurna-
list təhlilləri aparmağı ilə tamaşa-
çını təkcə maarifləndirmək yox, 
həm də milli maraqlarımız naminə 
fəaliyyətə təşfiq edir. Mir Şahin bu 
proqramın hər birinin sonunu “sapı 
özümüzdən olan baltaları” ifşa ilə 
yekunlaşdırır. Belə faktlar isə az 
deyil. O “baltalara” ən cəsarətli 
zərbələri bu proqram endirir. 
Proqramın orijinallığı Mir Şahinin 
hadisələrə publisistik münasibəti, 
təhlillərində və hadisələrə yanaş-
masında qurduğu kompozisiya ilə, 
mətnin ifadəsindəki heyrətamiz lek-
sikası, sintaksisi, semantikası ilə 
bağlıdır. 

Əlbəttə, REAL-ın “Xəbərlə” 
proqramının özü də hadisələrə ori-
jinal yanaşması ilə seçilir. REAL-
ın xəbərə operativ münasibətini 
bəzən “Euronews”un fəaliyyətinə 
bənzədənlər də olur. Buna harda-
sa haqq qazandırmaq olar. Lakin 
mən çox istərdim ki, oxucu onu da 

nəzərə alsın ki, REAL TV hər yarım 
saatdan bir xəbərləri yeniləşdirirsə, 
“Euronews” bir neçə xəbəri bəzən 
həftə boyunca təkrar təqdim 
etməkdədir. 

Bu telekanalın fəaliyyətinin 
əsasında məhz milli maraq-
lar, dövlətçiliyimizə xidmət kimi 
müqəddəs prinsiplər dayanır və bu 
yerdə təbii olaraq ideoloji məqamlar 
vacib faktora çevrilir. Ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyevin 
“Müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
əsas ideyası azərbaycançılıqdır. 
Hər bir azərbaycanlı öz milli 
mənsubiyyətinə görə qürur hissi 
keçirməlidir və biz azərbaycançılığı 

– Azərbacan dilini, mədəniyyətini, 
milli-mənəvi dəyərlərini, adət-
ənənələrini yaşatmalıyıq” kimi 
ümummilli hədəf REAL-ın fəaliyyət 
proqramıdır. 

REAL TV ciddi və zəngin te-
matikası ilə qısa müddətdə geniş 
tamaşaçı marağı qazanmışdır. Bu 
telekanalın tematikası sırasında 
şəhid mövzusu ilk sırada daya-
nır. Teleknalın, istisnasız olaraq, 
bütün proqramlarının sağ sütunu 
igid şəhidlərimizin portretləri ilə 
təqdim olunur. Şəhidlərimiz haq-
qında müntəzəm efirə çıxarılan 
teleesselərdə REAL-ın jurnalisti öz 
içindən gələn qürur, kədər duyğula-
rıyla bu obrazların kim olduqlarını, 
nəyə qadir olduqlarını bir daha bizə 
xatırladır.

REAL-ın ayrıca bir proqram 
formatı kimi hər gün efirə çıxardı-
ğı “İntervyü” verilişi günün aktu-
al məsələlərinə bağlı mükəmməl 
ekspert təhlillərini kütləvi au-
ditoriyaya təqdim edir. Onu da 
qeyd etməliyəm ki, bu proqramın 
hadisələrə, aktual problemlərə 
dərindən bələd olan ekspert seçi-
mi var. Bu günlərdə xarici media 
qurumlarının Azırbaycana qarşı 
qərəzli mövqeləri kimi aktual bir 
mövzu bu sahənin ustadı olan 
Rauf Arifoğlunun baxış bucağında 
çox şeyi bizə aydınlaşdırdı.

Bu proqramda Mir Şahinin ic-
timai rəydə tanınmış adamlarla –  

Çingiz Aytmatov, Mixail Qusman, 
Oljas Süleymenov və başqaları 
ilə apardığı müsahibələrin əks-
sədasını xatırlatmaq istərdim. 
Bu məqamda mən yenə İra-
nın Ermənistana “sevgisi”, 
Azərbaycana açıq düşmənçilik 
mövzusuna qayıtmaq və bu mövzu-
nun “İntervyü” proqramlarında necə 
yüksək səviyyədə təhlil olunduğunu 
bildirmək üçün jurnalist İlqar Mika-
yıloğlunun, Kamran Qasımovun 
apardığı müsahibələri yada salmaq 
istərdim.

Lap bu günlərdə jurnalist Kam-
ran Qasımov İran dövlət adamla-
rının Azərbaycana qarşı haqsızlı-
ğının səbəblərini açıqlamaq üçün 
proqrama Cənubi Azərbaycan 
Milli Oyanış Hərəkatının rəhbəri 
Mahmudəli Çöhrəqanini dəvət et-
mişdi və bu yerdə müsahib İranın – 
İslam dövlətinin Azərbaycana qarşı 
haqsız “düşüncələrini” aydın və da-
nılmaz faktlarla necə ifşa etdi, bunu 
tamaşaçılar çox yaxşı izlədilər. 

Belə dəqiq ifşa epizodları 
REAL-ın “Azvision” proqramında 
da yayımlanır. Yaxından tanıdığım 
tamaşaçıların hamısı bu pıroqra-
mın aparıcısı Vüsal Məmmədovun 
hadisələri təhlil bacarığını yüksək 
qiymətləndirir.

Telekanalın hadisələrə orijinal 
yanaşması çox maraqlıdır. Bu ya-
naşmalar həm də proqramın adla-
rında özünü göstərir. “Göstərir ra-
dio”. İlk baxışda təəccüb doğurur: 
radio necə göstərə bilər? Amma 
göstərir: REAL-ın güzgüsündə efirə 
çıxan proqramın qonaqları sərbəst 
şəkildə istedadlı jurnalist Elnarə 
Təhməzovanın suallarını cavablan-
dırırlar...

Sonda bildirək ki, bu gün REAL-
ın qurucusu Mirşahin Ağayevin 
anadan olduğu gündür. 60 yaşın 
başlanğıcında BDU jurnalistika 
fakültəsinin istedadlı və nüfuzlu 
yetirməsini, milli jurnalistikamızın 
fədakar nümayəndəsini səmimi 
təbrik edir, onun rəhbərlik etdiyi, 
Azərbaycan teleməkanında qısa 
bir müddətdə geniş tamaşaçı au-
ditoriyası qazanmış REAL-a milli 
maraqlarımıza xidmət yolunda yeni 
uğurlar arzulayırıq. 

Cahangir MƏMMƏDLI,  
BDU-nun kafedra müdiri,  

media nəzəriyyəçisi

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında xalqımızın milli-azadlıq 
mübarizəsi, qəhrəmanlıq və zəfər mövzusu daim öz parlaq bədii əksini 
tapmışdır. Bəstəkarlarımız xalqımızın həyatında baş vermiş tarixi hadisələrlə 

bağlı vətəndaşlıq mövqeyini ifadə edərək, öz əsərləri ilə Azərbaycanın haqq səsini 
dünyaya çatdırmağa çalışmışlar. Azərbaycan professional musiqisinin banisi Üzeyir 
Hacıbəylinin ilk milli-qəhrəmanlıq operası olan “Koroğlu”dan başlamış mübarizlik 
ideyası ənənələri bu gün də bəstəkarlarımızın yaradıcılığında davam etdirilir.

Musiqimizin Zəfər salnaməsi
Ötən il Zəfər bayramının 1-ci ildönü-

mü münasibətilə bir sıra tədbirlər həyata 
keçirilmişdir. Bu sırada Azərbaycan 
bəstəkarlarının yeni vokal-simfonik 
əsərlərindən ibarət konsertin keçirilməsini, 
gənc bəstəkarlar arasında “Vətən 
müharibəsindəki Şanlı Qələbəmizə 
həsr olunmuş simfonik əsərlər üzrə 
müsabiqə”ni, “Milli musiqi xəzinəmizdən” 

(Azərbaycan Milli Kitabxanasının fon-
dundan) seriyasından “Vətənpərvərlik 
mahnıları” adlı səs və fortepiano üçün 
not məcmuəsinin nəşrini göstərmək olar. 
“Qarabağ Azərbaycandır!” adlı konsert 
Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirli-
yi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı, Heydər 
Əliyev Sarayı, Azərbaycan Dövlət Akade-
mik Filarmoniyasının birgə təşkilatçılığı ilə 
gerçəkləşmişdir. 

Konsertdə iştirak edən Mədəniyyət 
naziri Anar Kərimov “Zəfər Günü”nün 
Azərbaycanın tarixində ən şanlı 
səhifələrdən biri olduğunu vurğulayaraq 
qeyd etmişdir ki, Prezident İlham Əliyevin 
müdrik siyasəti nəticəsində müzəffər Ordu-
muz bu Qələbəni qazandı və Azərbaycan 
xalqına sevinc bəxş etdi. İndi Azərbaycan 
gələcəyə doğu inamla irəliləyir. Prezident 
İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə Şuşada Xarıbül-
bül festivalı, Vaqif Poeziya günləri keçi-
rilib, Milli Musiqi günü münasibətilə dahi 
bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyi 
tam bərpa olunaraq qarşısında tədbir re-
allaşdırılıb. 

Konsertin ideya müəllifi və bədii 
rəhbəri Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı-
nın sədri, professor Firəngiz Əlizadə idi. 
Konsertdə dirijor, Xalq artisti Fəxrəddin 
Kərimovun rəhbərliyi altında Üzeyir 
Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Sim-
fonik Orkestri, Azərbaycan Dövlət Xor Ka-
pellası, Azərbaycan Milli Konservatoriya-
sının tələbə xoru, Azərbaycan Televiziya 
və Radiosunun xoru, Azərbaycan Dövlət 
Akademik Opera və Balet teatrının xor 
qrupu iştirak edirdi. 

Əməkdar incəsənət xadimi Cey-
hun Allahverdiyevin “Qələbə uvertüra-
sı” təntənəli xalq bayramının parlaq bir 
mənzərəsini yaradır. Əməkdar artist Vü-
qar Camalzadənin “Qarabağa gedən yol” 
kompozisiyası isə Şanlı Ordumuzun keç-
diyi Zəfər yolunu göz önündə canlandırır. 

Gənc bəstəkar, Qarabağ qazisi Vü-
qar Məmmədzadənin “Dəmir yumruq” 
əsəri müharibəni öz gözləri ilə görmüş bir 
əsgərin döyüş həyəcanını əks etdirərək, 
Müzəffər Ali Baş Komandanın “dəmir 
yumruğu” ətrafında sıx birləşən xalqımızın 
iradəsini ifadə edir. 

Ali Baş Komandan İlham Əliyevə həsr 
olunmuş vətənpərvərlik mahnılarının 
müəllifi kimi tanınmış bəstəkar Azad Za-
hidin “Qalib sərkərdəsi Azərbaycanın!” 
kompozisiyası və bəstəkar, Əməkdar 
müəllim Lalə Cəfərovanın “Zəfər mar-
şı” xüsusilə diqqətəlayiqdir. Həmçinin 
Əməkdar artist Məmməd Cəfərovun ge-
neral Polad Həşimovun xatirəsinə yazıl-
mış “Poema”sını qeyd etmək lazımdır. 

Xalq artisti Vasif Allahverdiyevin 
“Vətən torpağı” odası ana yurdumuzu 
tərənnüm edir. Bu mövzunu davam etdirən 
əsərlərdən Fərid Fətullayevin “Qədim tor-

paq” kantatasının III hissəsi dinləyicilərdə 
lirik əhval-ruhiyyə yaradır. Nərminə Nağı-
yevanın “Qarabağa gedirəm” poemasın-
da “Qarabağ şikəstəsi”nin sədaları Vətən 
torpağına çağırış kimi səslənir. Rəna 
Qədimovanın “Azərbaycanım” mahnısı 
Vətənimizin şəninə səslənən himn təsiri 
bağışlayır. 

Xalq artisti Sərdar Fərəcovun “Azad 

Şuşa” odası da mədəniyyət paytaxtı-
mız haqqında gözəl əsərdir. Azərbaycan 
Bəstəkarlar İttifaqının sədri, xalq ar-
tisti Firəngiz Əlizadənin “Zəfər marşı” 
qalibiyyət yürüşünün zirvə yekunu sayılır.  

Təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycan 
Bəstəkarlar İttifaqının Zəfər günü 
tədbirlərində həm yaşlı nəslin, həm orta 
nəslin, həm də gənc nəslin nümayəndələri 
iştirak ediblər. Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin “Qarabağ Azərbaycandır!” nida-
sını əks etdirən videogörüntülər tədbiri 
daha da rövnəqləndirib. 

Mütəmadi olaraq bəstəkarlarımızın 
Qarabağ mövzusunda yeni əsərləri 
ictimaiyyətə təqdim olunur. Belə ki, bu ya-
xınlarda Bəstəkarlar İttifaqının təqdimatı 
ilə, Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə layihəsi üzrə 
“Milli musiqi xəzinəmizdə” seriyasından 
“Vətənpərvərlik mahnıları” adlı səs və 
fortepiano üçün not məcmuəsi nəşr olun-
muşdur.

Ötən li “Vətən müharibəsindəki şanlı 
Qələbəmizə həsr olunmuş, simfonik əsər 
kateqoriyasında bəstəkarlıq müsabiqəsi” 
keçirilmişdir. Həmçinin bu ilin iyun ayında 
Bakı Musiqi Akademiyasının Opera Studi-
yasında “Şuşa İli”nə həsr edilmiş ilk balet 
– bəstəkar İlahə Qismətin “Dəmir yumruq” 
baletinin premyerası olmuşdur. 

Şanlı ordumuzun 44 gündə yazdı-
ğı qəhrəmanlıq salnaməsinin kulmi-
nasiyasını tərənnüm edən tamaşada 
hadisələr simvolik olaraq məhz 44 dəqiqə 
çərçivəsində cərəyan edir. Əsər Bakı Xo-
reoqrafiya Akademiyasının məzunlarının 
ifasında təqdim olunub. 

Üzeyir Hacıbəyli XIV Beynəlxalq Mu-
siqi Festivalı çərçivəsində isə Beynəlxalq 
Muğam Mərkəzində bəstəkar Pikə Axun-
dovanın “Şuşa İli”nə həsr olunmuş 
“Qələbədir adın” mono-tamaşası təqdim 
edilib. 

 “Zəfər günü”nün ikinci ildönümü ilə 
bağlı Bəstəkarlar İttifaqının təşkilatçılığı 
və Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə 
“Gənc bəstəkarların yeni əsərlərindən 
ibarət Plenum” keçiriləcək. 

Dahi Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılıq 
ənənələrini davam və inkişaf etdirən mü-
asir Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcı-
lığında, o cümlədən Firəngiz Əlizadənin 
Qarabağ həqiqətlərinə aid “İntizar” ope-
rasında, habelə, Azər Dadaşovun “Şuşa” 
simfoniyasında, Dadaş Dadaşovun 
“Qələbə” uvertürasında, İlham Azman-
lının “Qədim Türkün yeni 44 günü” kimi 
əsərlərdə, habelə, gələcək zamanlarda 
yaranacaq əsərlərdə xalqımızın zəfər 
ruhu öz yüksək bədii tərənnümünü tapa-
caq. 

Sevda HÜSEYNOVA, 
Azərbaycan Bəstəkarlar  

Ittifaqının baş məsləhətçisi

Naxçıvanda yubiley təntənələri

Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 30 illik yubileyi  
Naxçıvan Muxtar Respublikasında da təntənə ilə qeyd edilir. 
Bu münasibətlə YAP-ın Naxçıvan şəhər, Şərur, Babək və 
Ordubad rayon təşkilatlarında toplantılar keçirilib. 

Tədbirlərdə əvvəlcə ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü uğrunda canından 
keçən qəhrəman oğullarımızın əziz 
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

YAP Naxçıvan şəhər təşkilatının 
yubiley tədbirində təşkilatının sədri 
Elman Cəfərli, Şərur rayonunda YAP 

rayon təşkilatının sədri Əmir Baba-
yev, Babək rayonunda YAP rayon 
təşkilatının sədri İsa Məmmədov, 
Ordubad rayonunda YAP rayon 
təşkilatının sədri Ehtibar İsmayılov 
çıxış edərək bildiriblər  ki, 1992-ci il 
noyabrın 21-də Naxçıvan şəhərində 

ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi 
ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının 
təsis edilməsi müstəqilliyimizin xi-
las edilib möhkəmlədirilməsi tarixi-
nin ən önəmli hadisələrindən biri-
dir. Yeni Azərbaycan Partiyasının 
cəmiyyətdə daha da güclü siyasi 
təşkilata çevrilməsində son 20 ildə 
ulu öndərin ən layiqli davamçısı, 
onun siyasi xəttini uğurla davam 
etdirən Prezident, partiyanın Sədri 
İlham Əliyevin liderlik amili mühüm 
rol oynayır.

Natiqlər Yeni Azərbaycan Parti-
yasının 30 illik yubileyi münasibətilə 
partiya üzvlərini təbrik edərək, onla-
ra qarşıdakı fəaliyyətlərində uğurlar 
arzulayıblar. 

Yubiley mərasimlərində bir qrup 
veteran partiya üzvünə qiymətli 
hədiyyələr təqdim edilib. 

Tədbirlər rəngarəng konsert 
proqramı ilə davam edib.

Səbuhi HƏSƏNOV

Müdafiə Nazirliyi: Ordumuzun Ermənistan silahlı 
bölmələrinə atəş açması məlumatı tamamilə yalandır

Noyabrın 12-də saat 18:00-dan 19:00-dək Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən 
guya qarşı tərəfin bölmələrinə atəş açılması barədə Ermənistan müdafiə nazirliyinin yaydığı 
məlumat yalandır.

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirli-
yinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Nazirlik yayılan məlumatı qəti surətdə 
təkzib edib.
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