
6 16-22 sentyabr 2021-ci il

Ziyad Səmədzadə, Akif Musayev, Vahid Novruzov, Ədalət Muradov, 
Qüdrət Kərimov, Elşən Hacızadə, Süleyman Qasımov, Mirqasım Vahabov,

Bəyalı Ataşov, Məiş Əhmədov, Aydın Hüseynov, Rəsul Balayev,
Müşfiq Atakişiyev, Zahid Məmmədov, Aytən Səmədzadə, Elşad Səmədzadə

Şirkət abunəçilərinə Busuu və 
Bookmate tətbiqlərin dən əlveriş-
li şərtlərlə isitfadə imkanı təqdim 
edir.
Azercell yeni dərs ilinin başlan-
ması münasibəti ilə öz istifadə-
çiləri üçün “Məktəbə qayıdış” 
adlı kampaniyasını təqdim edir!
Kampaniya çərçivəsində sent-
yabr ayı ərzində Azercell abunə-
çiləri “Bookmate” elektron kitab-
xana tətbiqi və “Busuu” məşhur 
dil öyrənmə proqramından daha 
əlverişli şərtlərlə istifadə edə bilə-
cəklər. Ən əsas üstünlüklərdən 
biri ondan ibarətdir ki, xidmətə 
yeni qoşulan mütaliəsevərlər və 
dil biliklərini inkişaf etdirmək 
istəyən abunəçilər ilk 7 gün ər-
zində tətbiqdən pulsuz istifadə 
imkanı əldə edir.
Pandemiya dövründə kitabxa-
naların bağlı və ictimai yerlərdə 
yoluxma riskinin yüksək olduğu 
bir dönəmdə kitablara olan tələ-
batı ödəmək üçün “Bookmate” 
ən ideal vasitədir. ”Bookmate” 
tətbiqi iki milyondan çox kitabı 
rahatlıqla əldə etməyə kömək 
edir. Hər bir istifadəçi bu tətbiq-
də öz zövqünə uyğun müasir 
nəsr, qeyri-bədii ədəbiyyat, klas-
sik və dedektiv janra və yaxud 
uşaq ədəbiyyatına dair kitablar 
tapa bilər.
Məkandan və cihazdan asılı ol-

mayaraq, hətta oflayn rejimdə 
belə tətbiq vasitəsilə kitabları oxu-
maqla yanaşı, həm də dinləmək 
mümkündür ki, bu da “Bookma-
te” xidmətinin üstünlüklərindən 
biridir. Bundan əlavə, tətbiqdə 
müəyyən müddətdə nə qədər ki-
tab oxuyacağını planlaşdırmağı 
xoşlayan istifadəçilər üçün "Bu 
ilin məqsədləri" funksiyası da ak-
tivdir. Bu funksiya mütaliəsevər-
ləri daha çox kitab oxumağa sövq 
edəcək və dostlarıyla gözəl rəqa-
bətə səbəb olacaq. 
Tətbiqdə azərbaycan, rus, ingilis və 
bundan əlavə 13 dildə ədəbiyyat 
seçimi imkanı təqdim edilir. Bo-
okmate cəmiyyətinə qoşulmaqla, 
həm də öz düşüncələrinizi 1 mil-
yondan çox abunəçi ilə bölüşün.
Onu da nəzərinizə çatdırırıq ki, 
xidmətə Azercell abunəçisi kimi 
qoşulduqda ayda 7.99 AZN deyil, 
cəmi 3.50 AZN ödəməklə tətbiq-
dən faydalanmaq mümkündür. 
Odur ki, daim yenilənən zəngin 
kitab kataloqundan ibarət mobil 
kitabxananızı yaradın. Həftə-
lik abunə üçün *500#YES, aylıq 
abunə üçün isə *533#YES yığaraq 
elə indi Bookmate tətbiqinə qoşu-
lun. 
Sevdiyiniz kitabları həm oxuyun, 
həm də dinləyin. Xidmətə müxtə-
lif platformalar – Azercell-in rəs-
mi saytı, “Kabinetim” tətbiqi, 

“ABB Mobile”, “Umico” mobil 
əlavələr üzərindən qoşulmaq 
mümkündür.
Kampaniya çərçivəsində təq-
dim olunan ikinci xidməti - mil-
yonlarla abunəçisi olan Bu-
suu proqramını digərlərindən 
fərqləndirən əsas cəhəti real vaxt 
rejimində xarici dili öyrənməyi 
əlçatan etməsidir. Tətbiq üzərin-
dən dərslərə başlamazdan öncə 
test vasitəsilə hər bir istifadəçinin 
dil bilmə səviyyəsi qiymətləndi-
rilir. Testin nəticələrinə əsasən 
abunəçilər üçün fərdi təlim planı 
və dərs cədvəli tərtib edilir. Bu-
suu istifadəçilərinə A1, A2, B1, B2 
səviyyələri üzrə ingilis dilini öy-
rənmək və ya istiqamətdən asılı 
olaraq işgüzar, ümumi və yaxud 
səyahət üçün ingilis dilini seçmək 
imkanı da təqdim edilir. Hər dər-
sin sonunda abunəçilərin yerinə 
yetirdiyi tapşırıqlar yoxlanılır və 
qiymətləndirilir.
Busuu tətbiqindəki “İcma” böl-
məsindən ümumi maraq da-
irəsinə görə dil daşıyıcısı olan 
həmsöhbətlər tapıb onlarla həm 
ünsiyyət qura, həm də maraq-
landığınız sualların cavabını ala 
bilərsiniz. Önəmli məqamlardan 
biri isə kursu bitirənlərə dil bili-
yi səviyyəsini təsdiq edən bey-
nəlxalq “McGraw-Hill” sertifika-
tının verilməsidir. 
App Store və Play Market üzə-
rindən Busuu tətbiqinə aylıq 20 
AZN deyil, cəmi 3 AZN ödəmək-
lə abunə olun, dünyanın ən çox 
danışılan 12 dilini (ingilis, rus, 
fransız, ispan, italyan, alman, 
portuqal, polyak, yapon, çin, türk 
və ərəb) rahatlıqla öyrənin. Xid-
mətə qoşulmaq üçün *969#YES 
yığın, öyrənmə planınızı seçin, 
dilinizi zənginləşdirərək nailiy-
yətlərinizi izləyin. 
Azercell yeni tədris ilinə hazır-
laşan abunəçilərini bu imkanlar-
dan yararlanmağa dəvət edir və 
hər kəsə uğurlar arzulayır.

Üzeyir Hacıbəyov 18 sentyabr 1885-ci il 
tarixində Ağcabədi rayonunda anadan 
olmuşdur. Atası Əbdülhüseyin Hacıbə-
yov kənd mirzəsi idi, anası Şirinbəyim 
xanım Əliverdibəyovlar nəslindən idi.
Doğulduqdan qısa müddət sonra Hacıbə-
yovlar ailəsi Azərbaycan mədəniyyətinin 
ən böyük mərkəzlərindən biri olan Şuşa 
şəhərinə köçmüş və Üzeyir məhz burada 
böyümüşdür. Gələcək bəstəkarın atası 
uzun müddət məşhur Azərbaycan şairə-
si, ictimai xadim və Qarabağ xanının qızı 
Xurşidbanu Natəvanın şəxsi katibi idi, 
məhz onun bəstəkarın tərbiyəsinə böyük 
təsiri olmuşdur. Natəvanla tanışlıq gənc 
Üzeyir üçün ən yaxşı musiqi icmaları, 
Şuşanın məclislərinə yol açdı. Gənc yaş-
larında muğam ifaçılığı dərsləri almış və 
Azərbaycan xalq musiqi alətlərində çal-
mağı öyrənmişdir. Əbdürrəhim bəy Haq-
verdiyev və Cabbar Qaryağdıoğlunun 
1897-ci ilə aid “Leylinin qəbri üzərində 
Məcnun” (“Leyli və Məcnun” sevgi das-
tanından bir epizod) adlı teatr əsərində 13 
yaşlı Üzeyir qoşma xorda oxuyurdu.
Mədrəsə təhsilini və ikiillik rus-tatar 
məktəbini bitirdikdən sonra, 1899-1904-
cü illərdə Qori şəhərindəki müəllimlər 
seminariyasında oxumuşdur. Məhz ora-
da o, skripka, violonçel və nəfəs alətlə-
rində ifa etmək bacarıqlarına yiyələnmiş, 
bundan başqa gələcək bəstəkar Müslüm 
Maqomayevlə (müğənni Müslüm Maqo-
mayevin babası) tanış olmuş və onla-
rı  möhkəm dostluq telləri bağlamışdır. 
Növbəti dörd il ərzində Hadrut və Bakı 
məktəblərində müəllimlik fəaliyyəti ilə 

məşğul olmuş, 1905-ci ildən Bakıda ilk ola-
raq Bibi-Heybət məktəbində, daha sonra 
“Səadət” məktəbində dərs demiş, orada 
Azərbaycan dili, riyaziyyat, coğrafiya, tarix 
və eyni zamanda rus dilini tədris etmişdir. 
Elə o vaxt “Həyat” qəzetində tərcüməçi 
olaraq işə başlamış, sonra “İrşad” qəzeti ilə 
əməkdaşlıq etmişdir. 1911-ci ildə sistema-
tik musiqi təhsili almaq məqsədi ilə Mos-
kvaya yola düşmüş, bir il ərzində Moskva 
Filarmoniya Cəmiyyəti yanında musiqi 
kurslarında Aleksey İlyinskidən dərs al-
mış, daha sonra Sankt-Peterburq konser-
vatoriyasında Vasili Kalafatinin tələbəsi 
olmuşdur. Onun 1908-ci il yanvarın 12-də 
Bakıda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teat-
rında göstərilən “Leyli və Məcnun” ope-
rası ilə təkcə Azərbaycanda deyil, bütün 
müsəlman Şərqində opera sənətinin əsası 
qoyulmuşdur. 1909-1915-ci illərdə bir-biri-
nin ardınca “Şeyx Sənan” (1909), “Rüstəm 
və Söhrab” (1910), “Şah Abbas və Xurşud 
banu” (1912), “Əsli və Kərəm” (1912), “Ha-
run və Leyla” (1915) muğam operaların 
librettosunu xalq dastanları və rəvayətlər, 
Firdovsinin “Şahnamə” əsərinin motivlə-
ri əsasında yazmışdır. O, “Leyli və Məc-
nun”dakı üslub xüsusiyyətlərini və estetik 
sənət prinsiplərini sonrakı operalarında 
da davam etdirmişdir. “Ər və arvad”, “O 
olmasın, bu olsun”,  “Arşın mal alan” adlı  
musiqili komediyaların müəllifidir. 
Üzeyir bəy Azərbaycan musiqisində 
köklü dönüş yaratmış dahi bəstəkar-
dır. O, 19-cu əsrin əvvəllərinədək şifa-
hi xalq musiqi sənəti şəklində mövcud 
olan Azərbaycan milli musiqisini Qərbi 

Avropa bəstəkarlıq məktəblərinin nai-
liyyətləri, forma və janrları ilə zəngin-
ləşdirmiş, Azərbaycan və ümumiyyətlə 
Şərq musiqisinin gələcək inkişaf pers-
pektivlərini, estetik prinsiplərini müəy-
yənləşdirmişdir. O, həm də böyük mu-
siqişünas alim idi, müasir Azərbaycan 
elmi musiqişünaslığının əsasını qoymuş, 
musiqiyə dair çoxlu məqalələr yazmış, 
tədqiqatlar aparmışdır. “Arşın mal alan” 
musiqili komediyası ingilis, alman, çin, 
ərəb, fars, polyak, ukrayna, belarus, gür-
cü və s. dillərə tərcümə edilmişdir.
Üzeyir bəy Hacıbəyli həm də bədii-pub-
lisistik yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. 
Dövrün mühüm ictimai-siyasi, maarifçilik 
məsələlərinə dair çoxlu məqalə, felyeton 
və satirik miniatürlər dərc etdirmişdir. 
1937-ci ildə yazdığı “Koroğlu” operası 
bəstəkara böyük şöhrət gətirmiş, o, 1938-
ci ildə SSRİ Xalq Artisti adına layiq gö-
rülmüşdür. İki “Stalin” mükafatı laureatı 
(1941, 1946), “Lenin” ordeni kavaleridir 
(1938). Azərbaycan SSR Elmlər Akade-
miyasının həqiqi üzvü (1945), professor 
(1940), Azərbaycan Konservatoriyasının 
rektoru (1928-1929, 1939-1948), Azər-
baycan SSR Bəstəkarlar İttifaqının sədri 
(1938-1948), 1-ci və 2-ci çağırış SSRİ Ali 
Sovetinin deputatı (1937, 1941), Azər-
baycan Xalq Cümhuriyəti və Azərbay-
can SSR himnlərinin müəllifidir.
Üzeyir bəy Hacıbəyli 1948-ci ildə vəfat 
etmişdir, Birinci Fəxri Xiyabanda dəfn 
olunmuşdur. Son 30 ilə yaxın dövrdə 
Üzeyir bəyin vətəni, Azərbaycanın mu-
siqi beşiyi gözəl Şuşa  düşmən işğalı al-

tında idi. Lakin ötən ilin sentyabrında 
başlanan 44 günlük müharibə Azərbay-
canın tam Qələbəsi ilə nəticələndi. Azər-
baycan tam Qələbə qazandı, işğalçıları 
qədim Azərbaycan torpaqlarından qov-
du və azad edilmiş bütün torpaqlarda, 
Şuşada  Azərbaycan bayrağını ucaltdı. 
Uzun fasilədən sonra Cıdır düzündə - 
hər birimiz üçün müqəddəs olan Şuşada 
“Xarıbülbül” festivalının açılışında Pre-
zident  İlham Əliyevin dediyi  sözlər biz-
də qürur hissi və azad gələcəyə böyük 
inam  yaratdı: ”Şuşa Azərbaycan xalqı-
nın milli sərvətidir. Bu yaxınlarda Şuşa-
nın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 
elan edilməsi bunu bir daha göstərir. 
Şuşa qədim Azərbaycan şəhəridir. Gələn 
il biz Şuşanın 270 illiyini qeyd edəcəyik. 
Pənahəli xan 1752-ci ildə Şuşanın təməli-
ni qoyub və o vaxtdan işğal dövrünə qə-
dər bu şəhərdə həmişə azərbaycanlılar 

yaşayıblar. Ermənilər nə qədər çalışsa-
lar da, Şuşadan Azərbaycan ruhunu silə 
bilmədilər. Bəli, mənfur düşmən tərəfin-
dən binalar dağıdıldı, məscidlərimiz da-
ğıdıldı, tarixi abidələrimiz dağıdıldı. 
Ancaq Şuşa Azərbaycan ruhunu qoruya 
bildi. Şuşa 28 il yarım əsarətdə idi, ancaq 
əyilmədi, sınmadı, öz ləyaqətini qorudu, 
milli ruhunu qorudu, Azərbaycan ruhu-
nu qorudu. Bəli, biz 8 noyabrda Şuşaya 
döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək qa-
yıtmışıq. Ancaq bu gün Azərbaycan mə-
dəniyyəti, Azərbaycan mədəniyyətinin 
görkəmli nümayəndələri Şuşaya qayı-
dıblar və bu qayıdış reallıqdır, bu real-
lıqla hər kəs hesablaşmalıdır.
Bəli, dahi Üzeyir bəyin ruhu indi ra-
hatdır, doğma Şuşa çəmənləri, dağları, 
bulaqları, mədəniyyət abidələri ilə bu 
torpağın əsl sahiblərini uzun həsrətdən 
sonra böyük sevinclə qarşılayacaqdır.” 

M usiqi ictimaiyyətimiz hər il dahi Azərbaycan bəstəkarı, musiqişünas 
alim, pedaqoq və ictimai xadim Üzeyir Hacıbəylinin (Hacıbəyov)  do-

ğum gününü (18 sentyabr tarixini) Milli Musiqi günü kimi qeyd edir. 
Üzeyir Hacıbəyli müasir Azərbaycan peşəkar musiqisinin və milli operasının ba-

nisi olmaqla bərabər, 100-lərlə publisistik məqalənin də müəllifidir. Onun 1918-
20-ci  illərdəki fəaliyyəti Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan "Azərbaycan" 

qəzeti ilə bilavasitə bağlı olmuşdur. 

Mobil və genişzolaqlı şəbəkələrin 
intellektual təhlili, mobil tətbiqet-
mələrin və texnologiyaların sınaq-
dan keçirilməsi üzrə dünya lideri 
olan Ookla® ən yüksək mobil 
şəbəkə sürətini müəyyən etmək 
üçün özünün Speedtest mobil 
tətbiqetməsi vasitəsilə Azərbay-
canın bütün mobil operatorlarının 
şəbəkələrini test edib. 68 mindən 
çox istifadəçinin iştirak etdiyi tes-
tin nəticəsinə görə bu ilin birinci 
və ikinci rübü ərzində Bakcell ən 
yaxşı nəticələri göstərib. "Bak-
cell"in mobil şəbəkəsi ən yüksək 
yükləmə (download) və ötürmə 
(upload) sürəti nümayiş etdirib.
“Biz bu mükafata layiq görüldü-
yümüz üçün qürur duyuruq. Bu, 
abunəçilərimizi ən üstün mobil 
şəbəkə və ən yüksək keyfiyyət-
li müştəri təcrübəsi ilə təmin 
etmək üçün göstərdiyimiz səy-

lərə müstəqil təşkilatdan verilən 
yüksək qiymətdir. Abunəçilərin 
mobil şəbəkəyə daha çox ehtiyac 
duyduğu çətin pandemiya döv-
ründə bu mükafatın əhəmiyyəti 
daha da artır. Bu müddət ərzində 
biz Bakcell abunəçilərinə kom-
munikasiya, iş və əyləncə üçün 
daha geniş imkanlar açmaq üçün 
əlimizdən gələni etdik. 
Fəaliyyətimizin uğurlu nəticəsi olan 
bu mükafat bizə abunəçilərimi-
zin mobil rabitə xidmətlərinə olan 
tələblərini tam həcmdə ödəmək na-
minə daha çox işləmək üçün əlavə 
motivasiya verir”, - deyə Bakcell 
şirkətinin baş icraçı direktoru Rai-
ner Rathgeber bildirib.
Qeyd edək ki, 2018-2019-cu illər-
də Ookla şirkəti Bakcell şəbəkəsi-
ni 3 dəfə ardıcıl olaraq "Azərbay-
canın ən sürətli mobil şəbəkəsi" 
adına layiq görüb. Bu gün Bakcell 

şəbəkəsi 8700-dən çox baza stan-
siya sayəsində Azərbaycan əhali-
sinin 99.9%-ni, ölkə ərazisinin isə 
91.7%-ni əhatə edir.
“Ookla tərəfindən təqdim olu-
nan “Speedtest mükafatı” yalnız 
bazarda ən üstün internet göstə-
riciləri və əhatə dairəsinə malik 
olan mobil operatorlara verilir. 
Biz "Azərbaycanın ən sürətli mo-
bil şəbəkəsi" mükafatını Bakcell 
şirkətinə böyük məmnuniyyətlə 
təqdim edirik. 
Bu mükafat şirkətin 2021-ci ilin 
I və II rübləri ərzində göstərdiyi 
müstəsna nəticələrin təsdiqidir. 
Bu yüksək nəticələr abunəçilər 
tərəfindən Speedtest proqramı 
vasitəsilə edilən sınaqların ciddi 
şəkildə təhlili nəticəsində əldə 
olunub”, - deyə Ookla şirkətinin 
baş icraçı direktoru Doug Suttles 
bildirib.

Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığın İn-
kişafı Fondu tərəfindən pandemiyadan zərər 
çəkmiş sahibkarlıq subyektlərinin kredit təşki-

latlarından, o cümlədən ləğv prosesində olan 
kredit təşkilatlarından manatla aldıqları kre-
ditlər, həmçinin müəyyən sahələrə (ərzaq) alı-
nacaq kreditlərə 12 ay müddətində hesablan-
mış faizlər üzrə subsidiya verilir.
Bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin “Korona-
virus (COVID-19) pandemiyasının ölkə iqti-
sadiyyatına mənfi təsirinin azaldılması üçün 
sahibkarlıq subyektlərinin kreditlərinə dövlət 
dəstəyinin verilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər 
barədə” Qərarında dəyişiklik edilib.
Bildirilib ki, faiz subsidiyası sahibkarlıq sub-
yektinə verilmiş kreditlər üzrə 2020-ci ilin mart 
ayından başlayaraq 12 (on iki) aydan çox olma-
yan müddətdə ödənilmiş və ya ödənilməmiş 
faizlər üzrə verilir.
Həmin müddətlər ərzaqlıq buğda təchizatçıla-
rına münasibətdə daha 12 ay uzadılaraq 24 ay 
müəyyən edilib.


