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 � Azərbaycan tarix boyu dünya mədəniyyəti 
xəzinəsinə milliliklə bəşəriliyi üzvi surətdə 
qovuşduran Nizami Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi, 
Məhəmməd Füzuli, Nəsirəddin Tusi, Əcəmi 
Naxçıvani, Siracəddin Urməvi, Sadıq bəy Əfşar, 
Mirzə Fətəli Axundov, Həsən bəy Zərdabi 
kimi ədəbi, mədəni, elmi simalar, filosof və 
mütəfəkkirlər bəxş edib. Bu böyük şəxsiyyətlərin, 
ziyalıların, alimlərin, sənət adamlarının duyğu və 
düşüncələri, maraq və istedadları tarixən xalqların 
maddi və mənəvi istəklərinin gerçəkləşməsinə 
xidmət edib. 

Xalqımızın sada-
lanan milli və bəşəri 
zirvəyə yüksəlmiş öyünclü 
şəxsiyyətləri sırasında 
Azərbaycan professional 
musiqisinin banisi, dünya 
şöhrətli dahi bəstəkar və 
yurdsevər publisist, nadir 
ictimai-mədəni xadim Üze-
yir Hacıbəylinin bənzərsiz 
yeri, sanballı çəkisi var. Bu 
böyük şəxsiyyətin zəngin 
və mənalı həyat və yaradı-
cılığı barəsində sağlığında 
və əbədiyyətə qovuşan-
dan sonrakı onilliklərdə 
dünyanın ən tanınmış sənət 
və elm adamları mötəbər 
mülahizələr söyləyiblər. 
Onlar korifey soydaşımızın 
həmişəyaşar irsinin orijinal 
məzmun, forma-kompozi-
siya prinsiplərini bir çox yöndən 
örnək ola biləcək məktəb kimi 
dəyərləndiriblər.

Üzeyir bəyin yaradıcı-
lıq irsinə xas realizm, mil-
lilik, həyatilik, nikbin ruh, 
yüksək ideya-məzmun, forma 
mükəmməlliyi və nəhayət, 
yüksək bədiilik, ənənə və 
novatorluğun vəhdəti kimi 
xüsusiyyətlər onun xalqın keç-
mişi və bugününə, istək və arzu-
larına, sosial-estetik ideallarına 
sonsuz marağından irəli gəlirdi. 
Təsadüfi deyil ki, Üzeyir bəyin 
adı qədimdən-qədim Azərbaycan 
mədəniyyəti tarixinə yalnız 
tanınmış bəstəkar deyil, həm də 
görkəmli mədəniyyət xadimi, 
musiqi nəzəriyyəçisi, yazıçı-
publisist, tərcüməçi, pedaqoq 
və estetik kimi daxil olub. 
Dünya şöhrətli bəstəkarın gənc 
yaşlarından şaxəli davam edən 
yaradıcı fəaliyyətinin müxtəlif 
sahələrindəki nəhəng xidməti və 
hüdudsuz istedadı haqqında say-
sız-hesabsız mütəxəssis yazıları, 
elmi məqalə və monoqrafiyalar 
yazılıb.

Bütün bunlar Üzeyir bəyin 
geniş maraq dairəsini, ensiklo-
pedik bilik aləmini göstərməklə 
yanaşı, zəngin ideya-siyasi, 
sosial-estetik, tarixi-etnoqrafik 
baxışlarından da xəbər verir. 
Bəstəkarın yaradıcılığına xas 
novatorluq, müasirliyə əhatəli 
və dərin meyl isə bu maraq, 
bilgi və baxışlar sistemində 
üstünlük təşkil edir. O, pro-
fessional (çoxsəsli) musiqi 
mədəniyətinin hansı sahəsinə, 
janrına müraciət edirsə-etsin, 
özünü yenilikçi sənətkar olaraq 
göstərə bilib. Üzeyir Hacıbəyli 
Azərbaycanda, eyni zamanda, 
bütün Şərq ölkələrində ope-
ra sənətinin yaradıcısı kimi 
tanınıb. 

Üzeyir Hacıbəylinin 1908-ci 
ildə tamaşaya qoyulmuş “Leyli 
və Məcnun” operası öz kom-
pozisiya və forma özəlliklərinə 
görə Avropa opera estetikasının 
prinsiplərini olduğu kimi təkrar 
etməmişdir. Xalqımızın milli 
musiqi şüuruna, estetik idealına 
uyğun olaraq yaradılmış bu ope-
rada Yaxın və Orta Şərq xalqla-

rının mənəvi-estetik tələbatına 
da cavab verilmişdir. Əsərin 
məzmununun bütün müsəlman 
ölkələrində geniş yayılmış 
“Leyli və Məcnun” əfsanəsindən 
alınması, musiqisində bu 
arealda çox sevilən, ifa olunan 
klassik muğam sənətinə geniş 
yer verilməsi operanın Şərq 
özəlliyini və orijinallığını təmin 
edib. 

Böyük bəstəkar ilk 
operasından başlayaraq 
müstəqil yaradıcılıq istedadı-
na və bənzərsiz üsluba sahib 
olduğunu göstərib. Onun 
ərsəyə gətirdiyi ilk muğam 
operası “Leyli və Məcnun” 
orijinal bir sənət əsəri olmaq-
la, günümüzə qədər estetik 
prinsiplərinin həyatiliyini, 
yaradıcı novatorluğunu 

qoruyub saxlayıb. Azərbaycan 
bəstəkarlarının sonrakı opera 
əsərlərinin bir çoxunda bu əsərin 
müsbət təsirini görmək müm-
kündür. 

Üzeyir Hacıbəylinin ilk 
operasında muğamlarımıza 
geniş yer verməsini, bütün 
Şərq dünyasında məşhur olan 
bir əfsanəyə müraciət etməsini 
təsadüfî saymaq olmaz. Müəllif 
burada, bir tərəfdən, əsələrdə 
Şərq melodiya-intonasiya 
xüsusiyyətlərinin təsiri altın-
da yaranmış musiqi şüurunun 
qanunauyğunluqlarını, daha 
doğrusu, dinləyicilərin bu əsasa 
söykənən bədii-estetik marağını 
nəzərə alıb, digər tərəfdən isə 
müsəlman xalqları üçün doğma 
olan bir mövzuya müraciət edib. 
Bunlar opera kimi mürəkkəb 
və spesifik bir dili olan sintetik 
sənəti dinləyici və tamaşaçılar 
üçün anlaşıqlı edə bilib.

Üzeyir bəy yaxşı anlayır-
dı ki, Şərqdə opera sənətinin 
meydana gəlməsi bədii-estetik 
və yaradıcılıq tərəfləri ilə 
birlikdə, həm də geniş kütlələrin 

musiqili-estetik tərbiyəsi ilə 
bilavasitə əlaqədə götürülməli 
bir məsələdir. Onun musi-
qili teatr ilə əlaqədar elmi 
məqalələri, teatr sənətinin xalqın 
mənəvi-estetik mədəniyyətinin, 
milli şüurunun formalaşmasında 
oynayacağı rola həsr etdiyi dərin 
mənalı yazıları bu mülahizəni bir 
daha təsdiqləyir. Təsadüfi deyil 
ki, bəstəkar sonrakı illərdə opera 

sənəti sahəsindəki fəaliyyətini 
durmadan təkmilləşdirib, xalq 
musiqimizdən, klassik muğam-
larımızdan istifadə ilə yanaşı, 
janrın estetik təbiətinə uyğun 
simfonik parçalara-- ariya, duet, 
romans, xor üçün musiqi parça-
larına da diqqət verib. “Koroğlu” 
və tamamlanmamış “Firuzə” 
operalarında bu xüsusiyyətləri 
aydın izləmək mümkündür. 

“Koroğlu” operası dünya 
şöhrəti qazanmış nadir bir əsər 
olub, xalqımızın qəhrəmanlıq 
tarixinə, igidlik və yurdsevərlik 
kimi keyfiyyətlərinə həsr olu-
nub. Əsədə qəhrəmanlıq ruhlu 
musiqi parçaları ilə birlikdə, son 
dərəcə lirik, cazibəli, emosional 
parçalar da az deyil. Bəstəkar 
Koroğlunu yalnız xalqın 
namus-qeyrətini çəkən, onun 
azadlığı uğrunda vuruşan bir 
qəhrəman kimi təsvir etməklə 
kifayətlənmir, bu obrazın zəngin 
mənəvi aləmini, sevgi və dost-
luğa sadiqliyini də açıb göstərir. 
Əsərin musiqi dili, dərin milli-
liyi və yüksək professionallığı 
xüsusilə diqqətçəkəndir. 

Bu operada əsrlərdən 
gələn milli musiqi şüurumuzun 
qanunauyğunluqları simfonizm 
vasitəsilə gözəl ifadə edilib, 
bu üsulun tükənməz imkan-
ları aşkara çıxarılıb. Bəstəkar 
bununla əlaqədar olaraq yazırdı: 
“Sərbəst işlənməsinə və musiqi 
fakturasının (dilinin) mürəkkəb 
olmasına baxmayaraq “Koroğlu” 
operası Azərbaycan xalq mahnı 

və melodiyalarını eynilə təkrar 
edən bəzi əsərlərdən daha yaxşı 
mənimsənilir, çünki “Koroğlu” 
operası xalqın doğma musiqi 
dilində yazılmışdır. Mən xalqdan 
hazır nəğmələr almadım, yalnız 
xalq yaradıcılığının əsaslarını 
öyrəndim”.

Bəstəkar bununla sübut edir 
ki, uzun əsrlərdən bəri əsasən 
monodik ( bir səsli) tərzdə ifadə 

olunmuş xalq musiqimizin lad-
məqam əsasları irihəcmli sim-
fonik ümumiləşdirmələrə, eyni 
zamanda, sintetik janra aid opera 
sənətinin meydana gəlməsinə 
tam əsas verir. Xatırladaq ki, 
uzun illər belə bir mülahizəyə 
üstünlük verilib ki, guya, Şərq 
musiqisi, melodiyası çoxsəsli 
simfonik ümumiləşdirmələrə, 
ümumiyyətlə, simfonik musi-
qinin inkişafına yaddır. Üzeyir 
Hacıbəyli “Koroğlu” və digər 
əsərləri ilə bu fikrin kökündən 
yanlış olmasını sübut etdi. 

Azərbaycan xalq 
musiqisinə əsaslanan milli 
bəstəkarlıq məktəbini meydana 
gətirməklə Üzeyir Hacıbəyli, 
eyni zamanda, fərdi üslubuna, 
yazı texnikasına, bədii təfəkkür 
tərzinə sahib sənətkarların 
yaradıcılıq fəaliyyəti üçün də 
geniş imkanlar açmış oldu. Bu 
məktəbin tanınmış təmsilçiləri 
Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, 
Niyazi, Cövdət Hacıyev, 
Süleyman Ələsgərov, Əşrəf 
Abbasov, Ağabacı Rzayeva, 
Şəfiqə Axundova və başqaları 
Üzeyir bəy istedadının təsiri, 
yönləndirici gücü haqqında 
dəfələrlə söhbət açıblar. Se-
vimli bəstəkarımız Süleyman 
Ələsgərov yazırdı: “Bir neçə 
ildir ki, bəstəkarımız Üzeyir 
Hacıbəyli aramızda yoxdur. 
Lakin biz hələ də ustadımızı, 
müəllimimizi özümüzə konser-
vatoriyada dərs dediyi auditori-
yada hiss edirik. Elə bilirik ki, 

o hələ də bir ata kimi yara-
dıcılığımızı izləyir. Diqqətli 
gözləri yenə də üzərimizdədir”.

Üzeyir Hacıbəylinin 
“Azərbaycan xalq musiqisi-
nin əsasları” adlı fundamental 
monoqrafiyası Azərbaycan 
musiqisinin zəngin bədii-estetik 
imkanlarını və onun heç də 
Avropa musiqisinə xas tempera-
siya akkordlamasına zidd olma-

masını, yuxarıda göstərdiyimiz 
mürtəce mahiyyətli fikirlərin 
əsassızlığını elmi dəlillərlə sü-
but edib. Üzeyir bəyin bu əsəri, 
haqlı olaraq, Azərbaycanda çağ-
daş musiqişünaslığın mötəbər 
özülü və inkişaf yönlərini təyin 
edən nəzəri əsas kimi qəbul 
edilib.

Azərbaycan musiqisinin 
nəzəri-estetik problemlərinin 
araşdırılması zamanı bu əsərin 
əsas prinsipləri mütəxəssis və 
alimlərin diqqət mərkəzində 
olur. 

Üzeyir Hacıbəylinin pro-
fessional musiqinin mürəkkəb 
sahələrinə olan marağı yara-
dıcılığının ilk dövrlərindən 
özünü göstərmişdir. Bəstəkar 
ilk illərdən opera ilə birlikdə, 
musiqili komediya janrına da 
xüsusi maraq göstərib və burada 
da teatrın, səhnə əsərlərinin 
xalqın maariflənməsi işində 
oynaya biləcəyi önəmli rolun 
zəruriliyindən çıxış edib. Bu 
baxımdan “Arşın mal alan” və 
“ O olmasın, bu olsun” musi-
qili komediyaları geniş şöhrət 
qazanıb. 

“Arşın mal alan” operet-
tası ekranlaşdırıldıqdan son-
ra, demək olar ki, dünyanın 
bir çox ölkələrində yayıldı. 
Təsadüfi deyil ki, Üzeyir bəy 
yaradıcılığının Şərq ölkələrində 
professional musiqinin inki-
şafında oynadığı böyük rolu 
göstərən mütəxəssislər örnək 
olaraq tez-tez bu əsərin ideya-

məzmununa və musiqi dilinə 
müraciət edirlər. Məsələn, İranda 
tanınmış mədəniyyət xadimi 
Əhməd Hümayuni yazırdı: “Biz 
Üzeyir Hacıbəylinin məşhur 
komediyasını heç də təsadüfən 
seçməmişik. Bu əsərin televiziya 
vasitəsilə göstərilməsi ilə biz te-
atrı tamaşaçı ilə yaxınlaşdırmaq 
istəyirdik. Bundan ötrü isə teatr 
seyrçidən irəlidə getməlidir. Bu 

baxımdan “Arşın mal alan”dan 
daha həyati komediya tapmaq 
çətindir”.

Ümumiyyətlə, Azərbay-
canda musiqili komediya 
janrının inkişafını da Üzeyir 
Hacıbəylinin komediyaları ol-
madan təsəvvür etmək mümkün 
deyil. İncə yumor, xalq milli 
gülüş mədəniyyətinə xas zəngin 
çalarlar, bənzərsiz obrazlar 
aləmi onların bütün dünyada 
şöhrət tapmasına səbəb olub. Bu 
əsərlərin dərin məzmunlu libret-
tosunu da bəstəkar özü yazıb ki, 
musiqi praktikasında biz buna 
nadir hallarda rast gəlirik.

Üzeyir bəyin novatorlu-
ğunu yeni janrların meydana 
gəlməsində də izləyə bilərik. 
Onun dahi Nizaminin sözlərinə 
yazdığı “Sənsiz” və “Sevgili 
canan” romans-qəzəlləri vokal 
lirikasının nadir incilərindən 
sayılır. Bəstəkar bu vokal 
əsərləri ilə də Şərqdə yeni bir 
musiqili janrın təməlini qoyub. 
Azərbaycan bəstəkarlarından 
Cahangir Cahangirov, Əşrəf 
Abbasov, Süleyman Ələsgərov 
və başqalarının vokal yaradıcı-
lığında bu janrın təsiri və gözəl 
nümunələri aydın izlənilir.

Dahi bəstəkarın 
vətənsevərlik ruhunda yazdığı 
“Cəngi” və “Qəhrəmani” əsərləri 
də yeni, orijinal janrın meydana 
gəlməsinin göstəricisidir. Ha-
zırda bu janrlardan Azərbaycan 
professional musiqisində geniş 
istifadə olunur, onlar bəzən 

böyük həcmli sintetik əsərlərə 
də daxil edilir. Ümumiyyətlə, 
yurdsevərlik, qəhrəmanlıq 
hisslərinin yüksək bədii ifadəsi 
Üzeyir bəyin bədii yaradıcılığı 
üçün səciyyəvi olub, II Dünya 
müharibəsi illərində bəstələdiyi 
və geniş şöhrət qazanmış bir çox 
mahnılarda, kantata və instru-
mental əsərlərdə özünü parlaq 
bir şəkildə göstərib. “Ananın 

öyüdü”, “ Şəfqət bacısı”, 
“Çağırış”, “Cəngi”, “Marş” bu 
qəbildən olub, günümüzdə də 
öz dəyərini saxlayır. Bu əsərlər 
həmişə xalqımıza nikbin ruh 
gətirir, cəsurluq və qəhrəmanlıq 
hisslərini daha da canlandırır.

Bəstəkarın ilk notlu xalq 
çalğı alətləri orkestrini mey-
dana gətirməsi, yüksək təhsilli 
professional musiqi kadrları 
yetişdirməsi, saysız-hesabsız 
xalq musiqi nümunələrini top-
lanıb nota alması istiqamətində 
fasiləsiz fəaliyyəti, tanınmış ifa-
çı, aktyor və müğənnilər nəslinin 
formalaşdırılmasında oynadığı 
müstəsna rolu da xatırlamamaq 
mümkün deyil.

Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılı-
ğı öz həyatiliyi, realizmi, milli-
liyi, beynəlmiləlçi ruhu, milli və 
bəşəri önəmi ilə dünya xalq-
larının mənəvi mədəniyyətinə 
sıx təmas edib. Xarici ölkələrin 
tanınmış bəstəkarlarından 
D.Şostakoviç, T.Xrennikov, 
Y.Şaporin, O.Taktakişvili, 
S.Samosud, S.Sinsadze, 
V.Solovyov-Sedoy, Y.Doga, 
eləcə də xalqımızın görkəmli 
simalarından S.Vurğun, Bülbül, 
Q.Qarayev, F.Əmirov, Niyazi və 
başqaları Üzeyir Hacıbəylinin 
bəşəri zirvəyə yüksəlmiş yara-
dıcılığını müxtəlif yönlərdən 
yüksək dəyərləndirmiş, onun 
ölməzliyini təsdiqləmişlər.

Babək QURBANOV, 
professor

 Üzeyir Hacıbəyli musiqisində Şərq və Qərb estetik 
meyarlarının ənənə və novatorluq xüsusiyyətləri

Ölkədə on ayda 65233 milyon manatlıq 
ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur

 � 2018-ci ilin yanvar-oktyabr 
aylarında ölkənin ümumi daxili məhsulu 
0,8 faiz artaraq 65233 milyon manata 
çatmışdır.

Əlavə dəyərin istehsalı əvvəlki ilin müvafiq 
dövrünə nisbətən iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorun-
da 1 faiz, neft sektorunda isə 0,3 faiz artmışdır.

ÜDM-in 45,7 faizi sənayedə, 9,4 faizi ticarət və 
nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 6,5 faizi tikinti, 6,4 
faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 5,6 faizi kənd 
təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 2,3 faizi 
turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə, 1,5 faizi 
informasiya və rabitə sahələrində, 14,7 faizi digər 
sferalarda istehsal edilmiş, məhsula və idxala xalis 
vergilər ÜDM-in 7,9 faizini təşkil etmişdir.

Bu dövrdə informasiya və rabitə sahələrində 
əlavə dəyər istehsalı 8,8 faiz, nəqliyyat və an-
bar təsərrüfatı sahələrində 8,6 faiz, turistlərin 
yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahələrində 7,6 faiz, 
kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq 

sahələrində 5 faiz, ticarət; nəqliyyat vasitələrinin 
təmiri sahələrində 2,6 faiz, sənayedə 1,4 faiz, digər 
xidmət sahələrində 0,3 faiz artmış, tikintidə isə 15,8 
faiz azalmışdır.

Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 6648,1 mana-
ta bərabər olmuşdur.

“Xalq qəzeti”

Gələn il pensiya və 
müavinətlər artacaq

 � Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil 
Babayev Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsi ilə bağlı 
bildirib ki, fondun 2019-cu il üçün xərcləri 3 milyard 928 
milyon manat proqnozlaşdırılır. Bu, cari ilin müvafiq proqnoz 
göstəricisindən 349,34 milyon manat və ya 9,8 faiz çoxdur. 
Nazir, eyni zamanda, orta aylıq əməkhaqqının artım tempinin 
cari ildə 5,7 faiz təşkil etdiyinə görə, əmək pensiyalarının 
indeksləşdirilməsinə 171 milyon manat vəsait nəzərdə 
tutulduğunu diqqətə çatdırıb. 

Gələn il əmək pensiyaları-
nın orta aylıq məbləği 6,3 faiz 
artaraq 241 manata, yaşa görə 
əmək pensiyasının orta aylıq 
məbləği isə 272 manata çatacaq. 
2019-cu ildə məcburi dövlət 
sosial sığorta haqları hesabına 
verilən müavinətlərin proqnozu 
91,94 milyon manatdır, bu da 
cari ilin büdcəsi üzrə proqno-
za nisbətən 4,4 faiz və ya 3,8 
milyon manat artıqdır.

Nazir “Sosial sığorta 
haqqında”, “İşsizlikdən sığorta 
haqqında” və “Əmək pensiya-
ları haqqında” qanunlara edilən 
dəyişikliklə bağlı hansı növ pen-
siyaların, müavinətlərin artması 
məsələsindən danışarkən bildirib 
ki, 2019-cu ildə bu vaxta qədər 
122 manatdan az pensiya alan 

45 min nəfərin pensiyası 35 faiz 
artacaq. Eyni zamanda, 73 manat 
sosial müavinət alan şəxslərin 
aylıq gəliri isə 122 manata 
yüksələcək. Gələn il, həmçinin 
38 min şəxsin aylıq gəliri 48 faiz 
artacaq. Gələn ildən başlayaraq 
Azərbaycan vətəndaşlarının pen-
siya təminatı avtomatlaşdırılmış 
qaydada aparılacaq. 

 2019-cu ildə digər xərclər 
üçün isə 93,2 milyon manat 
vəsait nəzərdə tutulub. Fondun 
büdcəsinin gəlirləri 3 milyard 
928,1 milyon manat proqnoz-
laşdırılır. Bu da 2018-ci ilin 
proqnoz göstəricisindən 8,9 
faiz çoxdur. Gəlirlərin 61,6 
faizinin məcburi dövlət sosial 
sığorta haqları üzrə daxilolma-

lar hesabına təmin ediləcəyi 
nəzərdə tutulur. Bunun da 
məbləği 2 milyard 419 milyon 
manata bərabər olmaqla, cari 
ilin proqnozu ilə müqayisədə 6 
faiz artacaq. 

 Nazir İşsizlikdən Sığor-
ta Fondunun büdcəsi barədə 
məlumat verərək bildirib ki, 
fondun büdcəsi ümumilikdə, 83 
milyon 450 min manat müəyyən 
edilib. Bu məbləğin böyük bir 
hissəsi – 42 milyonu məhz 
özünüməşğulluq tədbirlərinə 
həsr olunub. Özünüməşğulluq 
tədbirləri isə vətəndaşlarımızın 
passiv sosial dəstək 
mexanizmindən aktiv sosial 
dəstək mexanizminə keçirilməsi 
baxımından böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. Cari ildə hədəf olaraq 
7 minədək Azərbaycan ailəsində 
kiçik müəssisələrin, kiçik ailə 
təsərrüfatlarının yaradılmasının 
qarşıya məqsəd qoyulduğunu 
vurğulayan nazir bildirib ki, 
növbəti ildə bu həcm daha da 
artırılacaq. Digər tərəfdən, 
məbləğin 19 milyon 260 min 
manatı dövlət məşğulluq 
xidməti orqanlarının saxlanma 
xərclərinə, o cümlədən, iki 
regional peşə tədris mərkəzinin 
tikintisinə sərf olunacaq. 

Zərifə BƏŞIRQIZI, 
“Xalq qəzeti”

İDMAN

Azərbaycan Ermənistan və 
Yunanıstana qalib gəlib  
altıncı pilləyə yüksəldi

 � Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən 
16 yaşadək yeniyetmələrdən ibarət komandalar 
arasında Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında 
bir günlük istirahətdən sonra Azərbaycan millisi 
daha iki qələbə qazanaraq turnir cədvəlində öz 
mövqeyini xeyli yaxşılaşdırmışdır.

Hər iki qələbə noyab-
rın 30-da qeydə alın-
mışdır. Şahmatçılarımız 
gündüz saatlarına təsadüf 
edən 6-cı turda Abdulla 
Qədimbəyli, Məhəmməd 
Muradlı, Murad İbrahimli 
və Gövhər Beydulla-
yevadan ibarət heyətlə 
Ermənistan komandasına 
qalib gəlmiş – 2,5:1,5, axşam isə həmin hesabla Yunanıstan 
yığmasını məğlubiyyətə uğratmışlar. Bu matçda millimizin 
şərəfini Qədimbəyli, Muradlı, Kənan Qarayev və İbrahimli 
qorumuşlar. 

Yeddi turdan sonra turnir cədvəlinə başçılıq edən 
Özbəkistan və İranın 12, onların ən yaxın izləyicisi Çinin 11 
xalı var.

Altıncı pillədə olan Azərbaycan 10 xal toplamışdır. Koman-
damız onunla eyni nəticə göstərib dörd-beşinci yerləri tutan 
Hindistan və Ukraynadan yalnız əlavə göstəricilərə görə geri 
qalır.

Dünən axşam keçirilən 8-ci turda Azərbaycan şahmatçıları 
hindistanlı rəqibləri ilə görüşmüşlər. Olimpiadada sonuncu, 
9-cu turun matçları isə bu gün oynanılacaq.

Bu gün Dublində
 � Bu gün İrlandiyanın paytaxtı Dublində 

futbol üzrə 2020-ci il Avropa çempionatının 
püşkatma mərasimi keçiriləcək. 

Tədbirdə AFFA prezidenti 
Rövnəq Abdullayev, vitse-pre-
zident Elşad Nəsirov, baş katib 
Elxan Məmmədov, Azərbaycan 
yığma komandasının baş 
məşqçisi Qurban Qurbanov və 
assosiasiyanın daha bir qrup 
əməkdaşı iştirak edəcək.

Artıq futbol 
pərəstişkarlarımıza məlum 
olduğu kimi, Avropa çempionatı 
– 2020-nin final mrhələsinin dörd 

oyunu – qrup turnirinin üç görüşü və bir dörddəbir final matçı 
Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək.

Oqtay BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Heydər Əliyev Mərkəzində 
“Soprano” art qrupunun konserti

 � Noyabrın 30-da 
Heydər Əliyev Mərkəzində 
Rusiyanın Xalq artisti 
Mixail Turetskinin 
“Soprano” art qrupunun 
konserti keçirilib. 

Mərkəzdən bildirilib ki, ta-
maşaçıları Azərbaycan dilində sa-
lamlayan qrup üzvləri Bakıda ilk 
dəfə çıxış etdiklərini və bu axşam 

izləyicilərə gözəl musiqilər bəxş 
edəcəklərini bildiriblər. Kollektiv 
konsertdə peşəkar ifa, müxtəlif 
janrları əhatə edən rəngarəng 
proqram, sürprizlərlə zəngin şou 
təqdim edib. 

“Soprano” Mixail Turets-
kinin unikal vokal layihəsidir 
– qadın səslərinin toplusudur. 
Art qrupda ən yüksək – ko-

loratur sopranodan ən aşağı 
– mezzoyadək fərqli səslərə 
rast gəlmək mümkündür. Kol-
lektivin repertuarına müxtəlif 
janrlarda əsərlər – klassika, pop, 
rok, folklor, caz daxildir. Qrup 
musiqi şoularını auditoriya ilə 
interaktiv şəkildə təqdim edir.

“Soprano” bir sıra 
beynəlxalq idman tədbirlərinin 

- Soçidə keçirilmiş Formu-
la 1 Qran-Pri yarışının, hər 
il keçirilən “Birinci kanalın 
kuboku” xokkey turnirinin və s. 
musiqili səfiri olub.

Muxail Turetskinin 
“Soprano” və “Turetski xoru” 
qrupları 2017-ci ildə bir sıra 
ölkələrdə “Qələbə mahnıla-
rı” adlı sülhməramlı aksiya 
təqdim edib. “Soprano” Pekində 
dünyanın ən böyük televiziya 
şoularından olan “Spring Festi-

val Global Gala 2016”da çıxış 
edib və həmin efiri bir milyard 
tamaşaçı izləyib.

Qeyd edək ki, oktyabrın 10-
da Heydər Əliyev Mərkəzində, 
həmçinin “Turetski xoru”nun 
konserti olub. Anşlaqla keçən 
konsert böyük maraqla izlənilib. 

AZƏRTAC


