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Xalqın qəlbində teatra, peşəkar 
musiqiyə maraq oyatmaq, bu 
musiqinin yayılması və inkişafı 
yollarını tapmaq onu və o döv-
rün ziyalılarını mütəmadi dü-
şündürən vacib məsələlərdən 
ən başlıcası idi.

Həyatı və yaradıcılığı
1884-cü ilin soyuq qış günü, 
yəni yanvar ayının 5-də Ağ-
dam şəhərində ziyalı ailəsində 
dünyaya göz açmışdır. Əhməd 
Bəşir oğlu Bədəlbəyli hələ kiçik 
yaşlarında ikən teatra çox bö-
yük maraq göstərirdi. O, teatr 
həvəskarları dərnəyinin, xalq 
mərasim tamaşalarının fəal iş-
tirakçıları sırasında öz bacarı-
ğını səylə nümayiş etdirirdi. 
1910-cu ildə "Nicat" Xeyriyyə 
Cəmiyyətinin teatr truppasın-
da səhnə fəaliyyətinə başla-
mışdır. Teatrda çalışdığı illər-
də o, Hüseynqulu Sarabski, 
Hüseyn Ərəblinski, Mirzəağa 
Əliyev, H.Hacıbababəyov və 
sair sənət fədailəri ilə dostluq, 
əməkdaşlıq edirdi. Üzeyir Ha-
cıbəyov teatr səhnəsində qadın 
aktrisaları olmadığı üçün ça-

lışırdı ki, öz opera və musiqili 
komediyalarında qadın rolları 
az olsun və ya heç olmasın. Bu 
isə necə deyərlər, vəziyyətdən 
çıxış yolu demək deyildi. Şərq 
aləminin ilk operası olan "Leyli 
və Məcnun" operasını səhnəyə 
qoyanda başlıca məsələ Leyli 
rolunun ifaçısını tapmaq  idi.
Üzeyir bəyin anası Şirin xa-
nımla Əhməd Bədəlbəylinin 
anası Əzizə xanım doğma bacı 
idilər. Üzeyir bəy xalası oğlu-
na üz tutur. O zaman onun ən 
böyük arzusu müəllim olmaq 
idi, lakin teatra olan məhəbbət 
onu səhnəyə gətirib çıxarır. O 
illərdə Əhməd tələbə idi, tələ-
bələrin teatrda oynamaları bir 
yana, axşam tamaşalarına bax-
ması üçün belə xüsusi icazə ol-
malı idi. Belə bir icazə alınır və 
Əhməd bəy Leylini oynamağa 
başlayır. Tanınmasın deyə, adı-
nı "Miri" yazdırır. Sonralar isə 
səhnə təxəllüsü olaraq özünə 
“Ağdamski” soyadını götürür.
1915-ci ildə 116-cı sayında 
"Kaspi" qəzeti yazırdı: "Bu gecə 
Leyli rolunda çıxan Ağdamski 
öz istedadının ən yüksək mər-
hələsində idi. Artistin səsi əla 
idi. Tamaşaçılar onu arası kə-
silmədən alqışlayırdılar".
Dəfələrlə səhnədən düşməyən 
"Leyli və Məcnun" operasında 
baş rolların ifaçıları haqqın-
da 1916-cı il 22 dekabr tarixli 

"Kaspi" qəzeti səhifələrində 
yazılırdı: "Leyli rolunda ölüm 
səhnəsini xüsusi ilhamla oy-
nayan Ağdamski Sarabskiyə 
çox gözəl tərəf-müqabili idi". 
Onun çıxışı Üzeyir Hacıbəyo-
vun xoşuna gəlir və sonralar o, 
bəstəkarın əsərlərində baş rol-
ların ifaçısına çevrilir. Beləliklə 
o, inqilabdan əvvəlki Azərbay-
can opera və musiqili komedi-
ya teatrı səhnələrində ilk dəfə 
qadın rollarının ifaçısı kimi ta-
nınmışdır. O, qadın rollarını elə 
aktyorluq məharətilə ifa edirdi 
ki, hətta tamaşadan sonra qa-
dın kimi ona çiçək göndərənlər 
də az olmurdu. Onun oynadığı 
qadın rollarının hamısı xarak-
ter etibarilə bir-birindən fərqlə-
nirdi. Bu obrazların hər birini 
tamam ayrı səpkidə oynayır-
dı. Tək oyun tərzi yox, hətta 
səsi də dəyişilirdi. O, düz 12 
il səhnəyə qadın qiyafəsində, 
qadın geyimində çıxdı. Üzeyir 
Hacıbəyovun "Leyli və Məc-
nun" operasında Leyli, "Əsli və 
Kərəm"də Əsli, "O olmasın, bu 
olsun"da Gülnaz, "Arşın mal 
alan"da Gülçöhrə, "Ər və arva-
d"da Minnət, "Rüstəm və Söh-
rab"da Təhminə, "Şah Abbas və 
Xurşudbanu"da kəndli qızı və 
s. onun əsas rolları kimi opera 
tarixinə düşmüşdür.
Onun bir artist kimi yüksək 
keyfiyyətlərindən biri də oy-

naya bilməyəcəyi roldan baca-
rıqla imtina etməsi idi. Üzeyir 
bəy istəyirdi "Şeyx Sənan"da 
Xumarı Əhməd oynasın, lakin 
opera sırf muğam operası ol-
madığı üçün oxumaqda çətin-
lik çəkəcəyini əvvəlcədən hiss 
edən Ağdamski Xumardan bo-
yun qaçırdı.
20-ci illərin əvvəllərində, ar-
tıq oxumadığı vaxtlarda belə 
Ə.Ağdamski bekar dayanmır-
dı. O zamanlar Əhməd bəy 
orkestrdə tar çalırdı. Sonralar 
Leyli rolunun daha bir kişi ifa-
çısı yarandı – Hüseynağa Hacı-
bababəyov.
1934-cü ildən başlayaraq ömrü-
nün sonunadək, yəni 1954-cü il 
aprel ayının 1-nə kimi Əhməd 
Ağdamski pedaqoji fəaliyyət-
lə məşğul olur. O, Ağdaş ra-
yonunun musiqi məktəbində 
tardan dərs verirdi. Ağdaşa 
gəldiyi gündən rayon ziyalıları 
arasında hörmət qazanaraq, el 
məclislərində yaxından iştirak 
edirdi. Rayona gəldiyi gündən 
Ə.Ağdamski kaman ustası, 
gözəl musiqiçi Habil Əliyevgi-
lin evində kirayənişin qalmış-
dır. Uşaqlıq çağlarından Habil 
Əliyev onu "Əhməd əmi" deyə 
çağırmış, indi də xatirələrində 
"Əhməd əmi" kimi qalıb. Sirr 
deyil ki, Habil Əliyevin mu-
siqiyə gəlişində, müşayiətçi 
kimi yetişməsində də Əhməd 
müəllimin faydalı məsləhətləri 
və tövsiyələri çox böyük rol oy-
namışdır. O, fədakar əməyinin 
bəhrəsi olaraq hökumətimiz 
tərəfindən 1943-cü ildə Azər-
baycan Respublikasının Əmək-
dar incəsənət xadimi fəxri adı-
na layiq görülmüşdür.

Azərbaycan opera müğənnisi Əhməd Bəşir oğlu Bə-
dəlbəyli (Ağdamski)  1884-cü ildə  Ağdamda ana-
dan olmuşdur.  Üzeyir bəy Hacıbəylinin xalası oğ-

ludur.  XX əsrin əvvəllərində Azər baycan mədəniyyətinin 
in ki şafı və təbliği sahəsində əvəz siz rolu olan şəxsiyyətlər-
dən biri də Əhməd Ağdamski olmuşdur.

Şirkətin prezidenti Zərinə Zeynalova sürətlə dəyişən tex-
nologiyalar mühitində insan resursları funksiyasının rolu 
barədə fikirlərini bölüşüb.
Yanvarın 28-də Azərbaycan İnsan Resursları İnstitutunun 
təşkilatçılığı ilə insan resursları (İR) sahəsindəki innovasi-
yaların təşviqi və müxtəlif sahələrdə təcrübə mübadiləsi 
məqsədilə "Baku International HR Forum" (BIHRF) keçirilib. 
Azərbaycanın telekommunikasiya bazarının lideri Azercell 
tədbirin baş sponsorlarından biri kimi çıxış edib. 
6 ölkədən 16 spiker sürətlə dəyişən korporativ mühitdə in-
san resurslarının rolu ilə bağlı fikirlərini yerli və beynəlxalq 
təşkilatları təmsil edən 300 iştirakçı, müxtəlif sektorlardan 
olan İR departamentlərinin rəhbərləri, dövlət rəsmiləri, sa-
hibkarlar və digərləri ilə bölüşüblər.  
CEO panelinin İR funksiyasının təşkilatın uğurundakı rolu 
ətrafındakı müzakirəsində çıxış edən Zərinə Zeynalova əsl 
biznes tərəfdaşı olmaq üçün həmin funksiyanın vacibliyini 
vurğulayıb. "Texnologiya və digər sənaye sahələrində inno-
vasiyaların sürətli tətbiqi dəyişən şəraitə yüksək səviyyədə 
uyğunlaşma tələb edir. Bu baxımdan, kommersiya bacarıq-
ları və sahibkarlıq ruhu, analitik bacarıqlar, emosional daya-
nıqlılıq, yüksək səviyyədə özünüdərk, ağıllı qərarlar qəbul 
etmək qabiliyyəti, dürüstlük və etimad İR mütəxəssisindən 
tələb olunan əsas keyfiyyətlərdir, - deyə Azercell prezidenti 
bildirib. Azercell prezidentinin sessiyadakı çıxışı transfor-
masiya liderliyi və dəyişikliklərin idarə edilməsi ilə bağ-
lı fikirləri ətrafında ona auditoriyanın çoxsaylı suallarının 
yönəlməsinə səbəb olub. 

28 yanvar 2022-ci il tarixində Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi 
Tibbi Xidmət İdarəsi Elmi-Təcrübi və Təd-
ris Mərkəzi və Mərkəzi Gömrük Hospita-
lının birgə təşkilatçılığı ilə "COVID-19 
xəstələri ilə işin təşkili: Orta tibb persona-
lının diqqət etməli olduğu vacib məqam-
lar" mövzusunda Vebinar həyata keçirilib.
Açılış nitqi ilə çıxış edən Mərkəzi Gömrük 
Hospitalının rəisi,  tibb xidməti polkovni-
ki Elman Məmmədov vebinar iştirakçıla-
rını salamlayaraq mövzunun aktualllığı 
ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. O, COVID-19 
xəstələrinə keyfiyyətli tibbi xidmətlərin 
göstərilməsində həkimlərlə yanaşı, orta 
tibb personalının da rolunun vacibliyini 
vurğulayıb və tibb bacılarının bilik və ba-
carıqlarının təkmilləşdirilməsi istiqamə-
tində həyata keçirilən tədbirlərin mühüm 
əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd edib. 
Tibb bacılarının xəstəliyin ağırlıq dərəcəsi-
ni qiymətləndirə bilmədən, yanaşı xəstəlik-
lərini nəzərə almadan əsassız yerə göstəriş 
olmayan müxtəlif preparatları xəstələrə 
tövsiyə etməsinin yolverilməz olduğunu 
vurğulayan E.Məmmədov çıxışının sonun-

da vebinar iştirakçılarını aktiv olmağa, ve-
binardan maksimum faydalanmağa dəvət 
edib və vebinarın işini açıq elan edib.
200-dən çox tibb bacısının onlayn olaraq 
dinləyici qismində iştirak etdiyi Vebinarın 
elmi hissəsi Azərbaycan Respublikası Döv-
lət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsi-
nin Elmi Təcrübi və Tədris Mərkəzinin rəi-
si, Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədr 
müavini, əməkdar həkim, ürək-damar cər-
rahı, t.e.d Rəşad Mahmudovun moderator-
luğu ilə davam edib.
Mərkəzi Gömrük Hospitalının rəsmi face-
book səhifəsi üzərindən də canlı yayım-
lanan Vebinarda Dövlət Gömrük Komitə-
si Tibbi Xidmət İdarəsi Sanitar Karantin 
Xidmətinin əməkdaşı Natiq Zülfüqarov, 
Mərkəzi Gömrük Hospitalının infeksionis-
ti Mədinə Abdullayeva, Mərkəzi Gömrük 
Hospitalının həkim-metodisti, İnfeksiya 
Nəzarət Komissiyasının sədri Səttar Yaqu-
bov və Mərkəzi Gömrük Hospitalının baş 
tibb bacısı, İnfeksiya Nəzarət Komissiyası-
nın üzvü Gülyaz Fərəcova geniş təqdimat-
larla çıxış edərək dinləyicilərin suallarını 
cavablandırıblar.

Bakı metropolitenin 24 stansiyası və 
tunelləri lider mobil operatorun şə-
bəkəsi ilə əhatə olunub
“Bağlantını asanlaşdırır, həyatı daha 
dolğun edirik” strateji məqsədi ilə 
fəaliyyətinin yeni dönəminə qədəm 
qoyan Azercell abunəçilərini yüksək-
sürətli mobil internet xidmətləri ilə 
təmin etməyə davam edir. Lider mobil 
operator Bakı metropolitenində bu is-
tiqamətdə apardığı işləri yekunlaşdıra-
raq iki il davam edən layihə nəticəsində 
metropolitenin 24 stansiyasını və tunel-
lərini 4G şəbəkəsi ilə əhatə edib. Belə-
liklə, Azercell abunəçiləri hətta qatarın 
hərəkətdə olduğu zaman da dayanma-
dan mobil internet xidmətlərindən ya-
rarlanaraq dostları ilə yazışa, videolar 
izləyə və musiqi dinləyə bilərlər. 

Azercell-in 4G şəbəkəsi  Neftçilər, 
Qara Qarayev, Koroğlu, Həzi Asla-
nov, Əhmədli, Xalqlar dostluğu, Ul-
duz, Nəriman Nərimanov, Gənclik, 
28 may, Nizami, Elmlər Akademiyası, 
İnşaatçılar, 20 yanvar, Memar Əcəmi, 

Memar Əcəmi 2 (Bənövşəyi xətt), 
Avtovağzal, Nəsimi, Azadlıq 
prospekti, Dərnəgül, Cəfər Cab-
barlı, Xətai, Sahil və İçəri şəhər 
stansiyalarında, eləcə də bu stan-
siyaların tunellərində aktivdir. 
Qeyd edək ki, Azercell Bakı 
metropolitenində şəbəkəsinin 
əhatə dairəsinin genişləndiril-
məsi üzrə işlərə 2019-cu ilin de-
kabr ayında start verib. 
Artıq 2020-ci ilin ilk rübündə 
sərnişin sayının daha çox oldu-
ğu mərkəzi metro stansiyaların-

da işlər tamamlanıb. Belə ki, layihənin 
ilk mərhələsində Gənclik, 28 May, 
Elmlər Akademiyası və Nizami metro 
stansiyaları Azercell-in yüksək keyfiy-
yətli şəbəkəsi ilə təmin olunub. 

“Azercell Könüllüləri” və şirkətin Mobil 
Müştəri Xidmətləri Müharibə və Əmək 
Əlilləri üçün pansionata səfər edib.
Aparıcı mobil operator “Azercell Tele-
kom”-un öz əməkdaşlarından ibarət 
“Azercell Könüllüləri” xeyriyyə qrupu 
uzun illərdir ki, əhalinin daha həssas 
təbəqələri üçün müxtəlif təşəbbüslər-
lə çıxış edərək fərqli yaş qrupundan 
olan insanlara öz qayğısını göstər-
məkdə davam edir. Bu dəfə “Azercell 
Könüllüləri” öz sovqatları ilə Bilgəh 
qəsəbəsində yerləşən 9 saylı Mühari-
bə və Əmək Əlilləri üçün Pansionata 
səfər edib. Könüllülərin həmin sosial 
xidmət mərkəzinə növbəti səfəri za-
manı onları Azercell Mobil Müştəri 
Xidmətləri də müşayiət edib.   Beləlik-
lə, özünün yeni “Bağlantını asanlaşdı-
rır, həyatı daha dolğun edirik!” stra-
teji məqsədi ilə Azercell komandası 

pansionatda məskunlaşmış təqaüdçü 
abunəçilərinin rabitə ehtiyaclarını qar-
şılamaq, onlara bu xidmətlərdən daha 
rahat şəkildə faydalanmağı müm-
kün etmək kimi təşəbbüslə çıxış etdi. 
Ölkədə ilk dəfə olaraq pansionat sa-
kinlərinə yerində və tam təmənnasız 
xidmət göstərərək, Azercell Mobil 
Müştəri Xidmətləri gün ərzində 50-
dən artıq təqaüdçüyə 30-dan çox müş-
təri əməliyyatı həyata keçirib, yaxınla-
rı ilə daha rahat əlaqə yaratmaq üçün 
mobil telefonun müxtəlif funsksiyala-

rından yararlanmaqda yardımçı olub. 
Qeyd etmək lazımdır ki, səfər zamanı 
bir qayda olaraq, Azercell-in Müştəri 
Xidmətləri Mərkəzlərində göstərilən 
bütün növ xidmət və əməliyyatlar, o 
cümlədən yeni təsis, sim kartın dəyiş-
dirilməsi və nömrənin bərpası kimi 
əməliyyatlar həyata keçirildi. Ahıl 
yaşlı həmvətənlərimizi rabitə xidmət-
ləri vasitəsilə dünyaya daha yaxın 
etmək məqsədilə təşkil olunmuş bu 
təşəbbüsdən pansionat sakinləri çox 
razı qaldıqlarını söyləyərək, Azercell 
əməkdaşlarına öz minnətdarlıqları-
nı ifadə etdilər. "Azercell Könüllülə-
ri" xeyriyyə qrupu da şirkətin digər 
xidmət strukturları ilə birgə əhalinin 
daha həssas, daha çox qayğıya ehtiya-
cı olan təbəqələri üçün bundan sonra 
da yeni sosial təşəbbüslər həyata ke-
çirməyi qarşısına məqsəd qoyub.  
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