
Böyük Britaniya parlamenti  
Brexit qanun layihəsini təsdiqləyib

 Brexit üzrə referendumdan 2 il yarım keçəndən sonra, 
nəhayət ki, saziş yanvarın 22-də parlamentdə təsdiq olunub. 
Kraliça II Yelizaveta yanvarın 23-də sənədi imzalayacaq. 

Yanvarın   
25-də isə Avropa 
Şurasının, Avropa 
Komissiyasının 
rəhbərləri sənədi 
imzalamalıdırlar. 
Avropa 
Parlamentində 
səsvermənin 
yanvarın 29-da 
keçirilməsi nəzərdə 

tutulub. Bundan sonra tərəflər ratifikasiya olunmuş sənədləri 
təqdim edəcəklər. 

Yanvarın 31-də London vaxtı ilə saat 23.00-da Böyük 
Britaniya Avropa İttifaqını tərk edəcək. Keçid dövrü ilin sonuna 
qədər davam edəcək. Tərəflər bu müddət ərzində gələcək 
münasibətlərə dair danışıqlar aparacaqlar.

“Xalq qəzeti”

Baş nazir Boris Consonun hökuməti tərəfindən 
hazırlanan Brexit haqqında qanun layihəsi 
Böyük Britaniya Parlamentinin hər iki palatası 

tərəfindən təsdiqlənib.

24 yanvar 2020-ci il, cümə8

Bakıda yaxın illərdə  
11 metrostansiya tikiləcək

Bəxtiyar Məmmədov qeyd edib ki, bu 
məsələ Bakı şəhərinin baş planında da 
nəzərdə tutulub: “Bakı Metropoliteninin 
Konseptual İnkişaf Sxemində bu məsələ 
nəzərə alınıb. Bakının baş planına uyğun 
olaraq metropolitendə xətlər bir-birindən 
ayrılmalıdır. Xətlərin ayrılması üçün 
də mütləq şəkildə “Şah İsmayıl Xətai” 
stansiyasından “Həzi Aslanov” stansiyasına 
qədər olan və “Koroğlu” stansiyasından 
“Dərnəgül” stansiyasına qədər olan hissələr 
inşa olunmalıdır”. 

B.Məmmədov qeyd edib ki, ümumilikdə, 
2027-ci ilə qədər 11 metro stansiyasının 
inşası nəzərdə tutulub: “Həmin dövrdə 

“İçərişəhər” stansiyasından sonra 2 yeni 
stansiyanın da inşası planlaşdırılıb. Çünki 
xətlər bir-birindən ayrılanda hər bir xətdə 
müstəqil hərəkət təşkil olunmalıdır. Müstəqil 
hərəkətin də intensivliyi üçün “İçərişəhər” 
stansiyasından sonra dönmə kamerası 
olan 1 stansiya olmalıdır. Xətlərin ayrılması 
üçün “Yaşıl xətt” üzrə “Şah İsmayıl Xətai” 
və “Dərnəgül” stansiyalarından sonrakı 
xətlərin tikintisi vacibdir. Yəni “Dərnəgül” 
stansiyasından sonra 3, “Şah İsmayıl Xətai” 
stansiyasından sonra isə 4 stansiyanın inşası 
mütləqdir”.

“Xalq qəzeti”

“Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin 
rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlamasında 
bildirib ki, Bakıda 2027-ci ilə qədər daha 11 yeni metro stansiyasının tikilməsi 
nəzərdə tutulub.

XARICI MƏTBUAT 
Azərbaycan haqqında 

Məqalədə qeyd edilir ki,  əzəli 
Azərbaycan torpaqlarında qurulmuş sovet 
respublikası olan Ermənistan qeyri-sabit 
geosiyasi vəziyyətdən yararlanaraq, XX 
əsrin 80-ci illərinin sonlarında  250 minə 
yaxın azərbaycanlını öz doğma yurdun-
dan qovub. Bununla kifayətlənməyən 
Ermənistan beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən bu gün də Azərbaycanın bir 
hissəsi sayılan Dağlıq Qarabağ regionu-
nu qanunsuz olaraq işğal edib. Müəllif  o 
vaxtadək həmin ərazidə  ermənilərin yerli 
azərbaycanlılarla birgə, dinc şəraitdə yaşa-
dıqlarını  xatırladır.

Qeyd edilir ki, 1988–1989-cu illərdə yüz 
minlərlə azərbaycanlı küçələrə Moskva-
dan – Sovet hökumətindən Ermənistanın 
qanunsuz hərəkətlərinə son qoyulmasının 
tələbi ilə çıxmışdı. Amma SSRİ rəhbərliyinin 
onların bu istəyinə son dərəcə laqeyd ya-
naşması nəticəsində  Bakıda artıq Sovet 
İttifaqının siyasətinə kütləvi etiraz aksiyaları 
başlamışdı və bu, sonda suveren Azərbaycan 
uğrunda müstəqillik hərəkatına çevrilmişdi: 
“Yanvarın 19-da SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət 
Heyəti Mixail Qorbaçov tərəfindən imzalanmış 
fərmanı ilə  Bakıda və Azərbaycan SSR-in digər 
bölgələrində fövqəladə vəziyyət elan olunur. Elə 
həmin gecə Azərbaycan Televiziyasının enerji 
bloku Sovet xüsusi təyinatlıları tərəfindən partla-
dılır, ölkədə telefon və radio xətləri kəsilir, Sovet 
qoşunu tankların da köməyilə dinc əhalinin 
qurduğu barrikadaları dağıdaraq, Bakıya girir. 
Bu zaman o, qarşısına çıxan hər şeyi dağıdır, 
məhv edir. Hər tərəfdə dinc insanların qanı 
axıdılır. Qətliam nəticəsində bir gecədə 140-
dan çox mülki Azərbaycan vətəndaşı həyatını 
itirir, 800-ə yaxın insan xəsarət alır, xeyli dinc 
sakin itkin düşür.” Məqalədə  “Human Rights 
Watch” təşkilatının 1994-cü ilin dekabrında 
qəbul etdiyi “Azərbaycanda “Qara Yanvar” 
hesabatına istinad edilərək sovet ordusunun 
həmin gecə yol verdiyi zorakılığın, həqiqətən də 
azərbaycanlıların müqavimətinə nisbətdə böyük 
qəddarlıqla törədilmiş kollektiv cəza tədbiri 
olması vurğulanır. 

Məqalədə bildirilir ki, Azərbaycan Prezidenti 
Administrasiyasının xarici əlaqələr şöbəsinin 
müdiri Hikmət Hacıyev ADA Universitetində 20 
Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümü münasibətilə 
təşkil olunmuş tədbirdə  bu qətliamın 
sadəcə, 1990-cı il yanvarın 20-si gecəsi ilə  
məhdudlaşmadığını qeyd edib.  O hesab edir ki, 
həmin hadisə sonradan Xocalıda davam etdiril-
miş proses kimi nəzərdən keçirilməlidir.

Məqalədə Hikmət Hacıyevin  20 Yanvar 
hadisəsinə hərbi nöqteyi-nəzərdən də yanaş-
ması  və Azərbaycanın o dövrdə informasiya 
blokadasında olması geniş əksini tapıb:  “Ba-
kının sanki yad bir şəhərmiş kimi, işğalı planı 
hazırlanıb, planın həyata keçirilməsinə tanklar 
və digər vasitələr cəlb edilib. Təsəvvür edin ki, 
bu zaman təkcə artilleriyadan istifadə olunma-
yıb. Məqsəd küçələrə axışmış insanların kütləvi 
şəkildə məhv etmək idi.  Xarici jurnalistlər 
Moskvada akkreditə olunmuşdular və onlar 
Bakıya buraxılmırdılar. Beynəlxalq birliyin baş 
verənlərə yanaşması yalnız Azərbaycanın 
 Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyinə gəlmiş az 
sayda jurnalistin Heydər Əliyevin mətbuat konf-
ransını işıqlandırması ilə dəyişib. Beynəlxalq 
KİV-də Bakıda törədilmiş faciəvi hadisə ilə bağlı 
məlumatlar məhz bundan sonra peyda olub. 
Ən maraqlısı budur ki, bütün baş verənlərdən 

sonra–oktyabrın 15-də Mixail Qorbaçov Nobel 
Sülh mükafatına layiq görülüb”. Bununla yanaşı, 
H.Hacıyev hesab edir ki, Qorbaçovu Nobel 
mükafatından məhrum etmək üçün heç də gec 
deyil.” 

Müəllif sonda   “Qara Yanvar” qurbanlarının 
yad edilməsi, heç zaman unudulmaması üçün 
Bakının Yasamal rayonunda 1500 kvadratmetr-
lik ərazidə ucaldılmış nəhəng abidədən bəhs 
edir.  O, Cavanşir Dadaşov, Azad Ağayev və 
Ədalət Məmmədovun  hazırladıqları abidənin 
2010-cu il yanvarın 20-də Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyev tərəfindən açılışının edildiyini 
yazıb.

Türkiyənin “TRT haber” saytında 
“Azərbaycanda baş vermiş “Qara Yanvar 
qətliamı yaddaşlarda təzəliyini qoruyur” 
sərlövhəli məqalə dərc edilib. Məqalədə  
Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının 
rəhbəri Bilal Dündarın Qara Yanvar hadisəsi 
ilə bağlı fikirlərinə yer ayrılıb. O bildirib ki, qanlı 
olaylar Azərbaycanın azadlıq və müstəqilliyinə 
qarşı həyata keçirilmiş cinayətdir. “ Bu hü-
cum Azərbaycanı qorxutmaq, müstəqilliyə 
gedən yolda ona maneələr törətmək üçün 
həyata keçirilmişdi. Lakin bu hədəfə çata 
bilmədilər. Azərbaycan xalqının tutduğu bir 
yol var idi, geriyə dönüş mümkün deyil. 20 
Yanvar Azərbaycan üçün həm hüzn, həm də 
müstəqilliyə gedən gündür.”

Dərnək rəhbəri qeyd edib ki, aradan 30 il 
keçsə də, Qara Yanvar hadisəsi Azərbaycan 
xalqının  mübarizə ruhunu   daha da 
gücləndirdi. 

Euronews.com saytının türk xidməti “Da-
vosda Pakistandan Azərbaycana Qarabağ 
dəstəyi” sərlövhəli xəbər yayımlayıb. Xəbərdə 
Pakistanın Baş naziri İmran Xanın  Prezi-
dent İlham Əliyevlə görüşündə  Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həllində Azərbaycanı dəstəkləməsi  vurğulanıb. 
Pakistan Baş Nazirliyinin yaydığı açıqlamada 
qeyd edilir ki, İsveçrənin Davos şəhərində  
Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində Prezident 
İlham Əliyevlə görüşdə Baş nazir Qarabağ 
məsələsində Azərbaycanı dəstəklədiklərini 
ifadə edib və Azərbaycanın İslam Əməkdaşlıq  
Təşkilatının Kəşmir qrupuna verdiyi töhfəyə 
görə təşəkkürünü bildirib. Xəbərdə qeyd 
edilir ki, Azərbaycan Prezidenti Pakistan 
Baş nazirini ölkəsinə səfərə dəvət edib. 
Görüşdə iki ölkə arasında əlaqələrin daha da 
möhkəmləndirilməsi  məsələsi də müzakirə 
edilib.

Əfsanə BAYRAMQIZI, “Xalq qəzeti”

İtaliyanın  “Notizie Geopitiche” nəşri  (https://www.notiziegeopolitiche.net/ ) 
Azərbaycan: Bakıda törədilmiş “Qara Yanvar” faciəsindən 30 il ötür” sərlövhəli 
məqalə yayımlayıb.  Müəllif Dariuş Rahiminia 20 Yanvar qətliamını doğuran 
səbəblər,  SSRİ-nin süqutu ərəfəsində Azərbaycandakı mövcud vəziyyət, 
ermənilərin ərazi iddiaları və  digər məsələlər barədə əhatəli  söz açır.

Professor Əhəd Canəhmədovun “Mühəndislik 
fəlsəfəsi” traktatının yenilənmiş nəşri çapdan çıxıb

Traktatın elmi redaktoru və 
“Ön söz”ün müəllifi Beynəlxalq 
Mühəndislik Akademiyasının 

prezidenti, SSRİ və Rusiya 
Federasiyası Dövlət mükafatları 
laureatı, akademik Boris Qusevdir. 
Akademik Boris Qusev “Ön söz”də 
qeyd edir ki, “Əgər XX əsrdə 
Qərbdə Anri Berqson “Yaradıcılıq 
təkamülü”nü yaradıbsa, XXI 
əsrdə Şərqdə Əhəd Canəhmədov 
“Mühəndislik fəlsəfəsi”ni yaratdı”. 
Müəllif elmi-kütləvi traktatda 

bəşəriyyət tarixində ən tutarlı 
səhifələrdən birinə – əvvəlki 
nəsillərin nailiyyətləri olan elmin və 
müasir elmi biliklərin inkişaf tarixinə 
nəzər salır. 

O, zamana görə səyahət edərək, 
oxucuları zaman oxu nəzəriyyəsinin 
valehedici paradiqması və entropiyası 
ilə tanış edərək, onları orta əsrlərin 
türkdilli dünyasında təbiətşünaslıq 

elminin ən maraqlı inkişaf yolu ilə 
aparır.

Əsərdə elmi-fəlsəfi sübutlarla 
Fövqəlmühəndisin (Yaradanın) 
mövcudluğuna və təkamülün 
anlaşılmasına nüfuz edilərək 
“Kainat niyə mövcuddur?”, “Keçmiş 
gələcəkdən nə ilə fərqlənir?” kimi 
suallara cavab axtarılır.

Bu traktat ruh, şüur, həyat və 
ölüm, həyatın mənası haqqında 
və bu kimi mühüm suallara cavab 
axtaranlar və dünyamızın bənzərsiz 
quruluşunun, elm və biliklə keçilmiş 
yolun dərk edilməsinə marağı olan 
geniş əhatəli oxucular üçündür.

Kitab elmin kütləviləşdirilməsi 
məqsədilə geniş oxucu auditoriyası 
üçün nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, Əhəd Canəhmədov 
dünyanın bir sıra ölkələrində nəşr 
olunmuş 30-dan çox monoqrafiyanın, 
3 elmi kəşfin və 400-dək elmi məqalə 
və patentin müəllifi və həmmüəllifidir.

AZƏRTAC

T exnika elmləri doktoru, professor, bir sıra xarici 
ölkə akademiyalarının akademiki, Azərbaycan Milli 
Aviasiya Akademiyasının nəqliyyat mexanikası 

kafedrasının müdiri, Azərbaycan Mühəndislik 
Akademiyasının vitse-prezidenti, “Science and Applied 
Engineering Quarterly” (İngiltərə) jurnalının baş redaktoru, 
mexanik-filosof Əhəd Canəhmədovun “Mühəndislik 
fəlsəfəsi” – məkan, zaman və həyatın mənası haqqında 
elmi-fəlsəfi traktatının Azərbaycan dilində, yenilənmiş 
nəşri çapdan çıxıb.

Gecənin aparıcısı,  Rusiya 
Prezidentinin Beynəlxalq 
mədəni əməkdaşlıq üzrə  xüsusi 
nümayəndəsi Mixail Şvıdkoy, 
TASS İnformasiya Agentliyi Baş 
direktorunun birinci müavini 
Mixail Qusman, kinorejissor Yuli 
Qusman, Rusiyanın Xalq artisti 
Lev Leşenko, SSRİ Xalq artisti 
Fərhad Bədəlbəyli və başqaları 
çıxışlarında Polad Bülbüloğlunu 
sədaqətli dost, görkəmli bəstəkar 
və müğənni, məharətli diplomat, 
müdrik insan, Azərbaycanı sonsuz 
məhəbbətlə sevən vətənpərvər kimi 
səciyyələndiriblər. Çıxış edənlər 
onun dahi Bülbülün oğlu, böyük 
sənətkarlar Üzeyir Hacıbəyli və 
Dmitri Şostakoviçin tələbəsi, Qara 
Qarayevin yetirməsi olduğunu 
diqqətə çatdırıblar. Səhnədə qu-
raşdırılmış ekranda ümummilli lider 
Heydər Əliyev, Azərbaycan Prezi-

denti İlham Əliyev, sənət dostları və 
həmkarları canlanıb. 

Polad Bülbüloğlu yubiley 
konsertində iştirak edən bütün 
qonaqlara və pərəstişkarlarına 
təşəkkürünü bildirərək deyib: “Çox 
şadam ki, bu konsert baş tutdu. Çox-
dandır ki, oxumurdum. Axırıncı dəfə 
beş il bundan qabaq Moskvada və 
Bakıda konsert vermişdim. Şadam ki, 
zal dolu idi, pərəstişkarlarım gəlmişdi. 
Azərbaycan musiqisinin Moskva-
nın mərkəzində səslənməsi məni 
qürurlandırır. Konserti Bakı haqqında 
mahnımla açıb, Azərbaycan haq-
qında mahnı ilə bitirdim. Bugünkü 
konsertdən böyük zövq aldım. 
Yenidən səhnədə olmağıma çox 
şadam. Yaxın günlərdə Bakıda, 
Heydər Əliyev Sarayında da konsert 
verəcəyəm. İndi ona hazırlaşırıq”. 

Gecənin qonaqları Polad Bülbü-
loğlu haqqında fikirlərini bölüşüblər: 

Rusiya Federasiya Şurasının sədri 
Valentina Matviyenko: “Söz tapa 
bilmirəm, emosiyalarım aşıb-daşır. 
Nostalji hislər keçirdim. O, parlaq 
bəstəkar, parlaq müğənnidir. Onun 
hitə çevrilmiş bütün mahnılarını özü 
ilə birlikdə oxumaq istəyirsən”. 

Rusiya Xarici Kəşfiyyat 
Xidmətinin direktoru Sergey 
 Narışkin: “Polad Bülbüloğlunun 
ifasını Sovet İttifaqı kimi nəhəng bir 
ölkənin xalqı alqışlayırdı. Elə indi 
də həm Azərbaycanda, həm də Ru-
siyada, MDB-nin digər ölkələrində 
milyonlar onu sevməkdə, yaradıcılı-
ğını qiymətləndirməkdə davam edir, 
çünki onun həyat və yaradıcılığı 
musiqi mədəniyyətimizin parlaq 
səhifəsidir”. 

Federasiya Şurası sədrinin 
müavini İlyas Umaxanov: “Bu 
gün Moskvada yaşayıb, qəlbən 
hər zaman Bakı ilə olanlar üçün 
əlamətdar gündür. Bu gün se-
vimlimiz Polad Bülbüloğlunun 75 
illik yubileyini qeyd edirik. O, hər 
cəhətdən unikal insandır. Mən onu 
həm dostluq, həm ifaçılıq sənəti, 

həm bəstəkarlıq sahəsində dünya 
çempionu adlandırardım. Şübhəsiz 
ki, o, həm də müasir dövrümüzün 
görkəmli diplomatıdır. Mənim əziz 
dostum Mixail Qusman da bu günlər 
yubileyini qeyd edir. Biz onunla 40 
ildən artıqdır ki, tanışıq. Hələ sovet 
dövründə gənclər təşkilatında birgə 
işləmişik. Mən Rusiyada yaşayan 
bütün azərbaycanlıları bu iki yubiley 
münasibətilə təbrik edirəm”.

Federasiya Şurası Beynəlxalq 
məsələlər komitəsinin sədri Kons-
tantin Kosaçyov: “Polad Bülbüloğlu 
şəxsiyyətinin böyüklüyü mənim üçün 
onun insanların qəlbində tutduğu yer 
ilə ölçülür. Biz hamımız onun mah-
nıları ilə böyümüşük. Onun həyata, 
insanlara münasibəti bizim hamımız 
üçün nümunə olub. Mən Polad 
Bülbüloğlunu özümə müəllim hesab 
edirəm. O, nə yaradıcılığında, nə 
diplomatiyada, nə də həyatında heç 
zaman xaric tonlara yol verməyib. 
Polad Bülbüloğlu çətin missiya 
yerinə yetirir. Ümumiyyətlə, onun 
heç asan missiyası da olmayıb. 
O, hər zaman yüksəklərdə olub və 

mən ona bu səviyyəni hər zaman 
qorumağı arzu edirəm”. 

“Soyuzmultfilm” kinostudiyası 
İdarə Heyətinin sədri, M.Qorki adı-
na Kinostudiyanın direktoru Yulia-
na Slaşyova deyib: “Polad Bülbü-
loğlunun gəncliyinə, gümrahlığına 
bugünkü 18 yaşlı artistlər həsəd 
apara bilərlər. Mən onun mahnıları 
ilə böyümüşəm, uşaqlığımda sevə-
sevə baxdığım filmlərdən musiqiləri 
eşitmək çox xoşdur. Polad Bülbüloğ-
lunun sonsuz həyat eşqinin şahidi 
olanda, ruhun yenidən doğulması-
na, gəncliyin sonsuzadək davam 
edə bilməsinə inanırsan. Mən bu 
günlərdə Bakıda baş tutacaq dəyirmi 
masada iştirak etməyi nəzərdə 
tutmuşam. Azərbaycan və Rusiya 
arasında mədəni əməkdaşlığa, 
o cümlədən kino və animasiya 
sahəsində layihələrdən danışaca-
ğıq. Düşünürəm ki, bizim çox böyük 
əməkdaşlıq perspektivlərimiz var”. 

NTV telekanalı Baş direktoru-
nun müavini Timur Vaynşteyn: 
“Bu gün Moskva ictimaiyyəti üçün 
əlamətdar gündür. Bu gün Polad 

Bülbüloğlunu dinləməyə gələnlər 
arasında onun xeyli pərəstişkarları 
var. 75 yaşlı müğənninin 2 saat 
yarım canlı, orkestrin müşayiəti ilə 
oxuması sonsuz alqışlara layiq-
dir. Mən onun Moskvada keçirilən 
yubileylərindən birində “Bakılı 
oğlanlar” Komandası ilə birlikdə 
çıxış etməyimizi xatırlayıram. Bu 
gün Mixail Qusmanı da təbrik etmək 
istəyirəm. O, mən hələ dünyaya 
gəlməmişdən məni tanıyıb. Mixail 
Solomonoviç məni doğum evindən 
evimizə gətirib. Onun “Bakinski 
raboçi” qəzetində mənim dünyaya 
gəlməyim xəbərini o zaman Bakıda 
olmayan atama çatdıran telefonçu 
qız barədə dərc etdiyi məqaləni hələ 
də yadigar saxlayıram”.

Rusiya Prezidentinin 
Beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq 
üzrə xüsusi nümayəndəsi Mixail 
Şvıdkoy: “Polad Bülbüloğlu keçmiş 
SSRİ məkanında ilk addımlarını 
1960-cı illərdə Ümumittifaq radiosu-
nun redaksiyasında atıb. Sonradan 

o, 2006-cı ildə Moskvaya fövqəladə 
və səlahiyyətli səfir təyin edilib: “Bir 
dəfə MDB Mədəniyyət nazirlərinin 
Azərbaycan Prezidenti Heydər 
Əliyev ilə görüşündə mən Poladın 
ən yaxşı və təcrübəli nazir olduğu-
nu deməyə cəsarət etdim. Heydər 
Əliyev bu fikrimə gülümsəyərək belə 
cavab verdi: “Düşünürəm ki, mən 
onu hələ rəndələyirəm...”. “Deməli, 
sizin mədəniyyət naziri dünyanın ən 
“rəndələnmiş” naziri olacaq”, - deyə 
fikrimi söylədim. Prezident İlham 
Əliyev Poladı nahaq yerə Moskvaya 
səfir təyin etməyib. Hələ yaradıcılığı 
dövründə və nazir olduğu vaxtlarda 
o, Moskvada çox qapıları və ürəkləri 
inamla açırdı. Polad Bülbüloğlu həm 
musiqidə, həm diplomatiyada, həm 
də dostluqda istedadlıdır”. 

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri, Xalq artisti, görkəmli bəstəkar və ifaçı Polad 
 Bülbüloğlunun 75 illik yubileyi ərəfəsində yanvarın 22-də Moskvada “Dostlar məclisi” 
(“Вечер для друзей”) adlı konsert olub. Moskva Myuzikl Teatrında baş tutan gecəni 

yubilyar ənənəvi olaraq “Bakı” mahnısı ilə açıb. Rusiyanın Xalq artisti Sergey  Skripkanın 
rəhbərliyi altında Dövlət Simfonik Kinematoqrafiya Orkestrinin müşayiəti ilə Polad 
 Bülbüloğlunun milyonların sevə-sevə dinləndiyi mahnıları səslənib. Yubilyarı təbrik edənlər 
arasında qızı Leyla, oğlu, gənc dirijor Murtuza, nəvəsi Anna da var idi. 

Moskvada Polad Bülbüloğlunun 75 illik 
yubileyi təntənəli şəkildə qeyd olunub


