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Azərbaycan muğam sənətinin korifeylərindən, 
Qarabağ xanəndəlik məktəbinin görkəmli nü-
mayəndələrindən biri olan Xan Şuşinski (doğum 
adı: İsfəndiyar Aslan oğlu Cavanşir) 1901-ci il  
avqust ayının 20-də Şuşa şəhərində, Qarabağın 
məşhur tayfalarından olan Cavanşir sülaləsinə 
mənsub Aslan bəyin ailəsində dünyaya göz açıb.  
Balaca İsfəndiyarın ustadı İslam Abdullayev öz 
dövründə “Segah İslam” kimi tanınırdı. O, məc-
lislərin birində İsfəndiyarın səsini bəyənib və onu 
özünə şagird götürüb. 16 yaşında olarkən ustadı 
İslam Abdullayevlə birgə iştirak etdiyi məclisdə 
təbrizli xanəndə Əbdülhəsən xan İqbalın yolu ilə 
"Kürd-Şahnaz" muğamını heyrətamiz bir tərzdə 
ifa etdiyinə görə müəllimi ona "Xan Şuşinski" adı-
nı vermişdir. Xanın bir xanəndə kimi yetişməsin-
də, həmçinin Cabbar Qaryağdıoğlunun və Seyid 
Şuşinskinin böyük təsiri olmuşdur. Qeyd etmək 
lazımdır ki, Xan Şuşinskinin təsirləndiyi şəxslər-
dən biri olan Şeyid Şuşinski o dövrün görkəmli 
xanəndəsi Əbdülhəsən xan İqbali Azər ilə yaxın-
dan dost olmuşdur. Əbülhəsən xan vallarından bi-
rində "Hümayun" muğamını oxuyaraq, üzərində 
onu Seyid Şuşinskiyə həsr etdiyini yazdırmışdı.
1920-ci illərdə Xan Şuşinski Bakıya gələrək, öz ifa-
çılıq fəaliyyətini genişləndirmişdir. 1920-ci ildə Ba-
kıdan Qarabağa təbliğat konsertləri vermək üçün 
gələn bolşevik təşviqat briqadasının içində Cabbar 
Qaryağdıoğlu da olmuşdur. Cabbar Qaryağdıoğlu 
Xan Şuşinskini də yanına alaraq, bütün Qarabağ-
da konsertlər vermişdir.

Xanın repertuarında "Mahur–Hindi", "Bayatı-Qa-
car", "Qatar" dəsgahları, "Qarabağ şikəstəsi", 
"Arazbarı", "Heyratı" zərbi muğamları ilə yana-
şı, xalq mahnıları və təsniflər böyük yer tuturdu. 
Xan Şuşinski xalq mahnılarını xüsusi bir şövqlə 
oxuyur, onlara yeni bir çalarlar aşılayırdı.
Bakıya gəldikdən sonra buradakı ilk rəsmi çıxışını 
1923-cü ildə həyata keçirmişdir. Bu çıxış Azərbay-
can Dövlət Filarmoniyasında həyata keçirilmişdir. 
Bundan sonrakı illərdə böyük məşhurluğa sahib 
olmuş və bir çox ölkələrdə və şəhərlərdə qastrol 
səfərlərində olmuşdur. Həmçinin, Səməd Vurğu-
nun "Azərbaycan" poemasında da adı keçmişdir.
1934-cü ildə Xan Şuşinski Tiflis şəhərində keçirilən 
Zaqafqaziya xalqlarının birinci incəsənət olimpia-
dasında böyük müvəffəqiyyət qazanaraq, birinci 
mükafata layiq görülmüşdür. O, digər ölkələrdə 
də Azərbaycan musiqi mədəniyyətini yüksək sə-
viyyədə və layiqincə təmsil etmişdir.
1943-cü ildə Xalq Artisti adına layiq görülmüş-
dür. Bu fəxri ada layiq görülməsindən bir il sonra, 
yəni 1944-cü ildə Məhəmməd Rza Şah Pəhləvinin 
dəvəti ilə İrana qastrol səfəri etmişdir. Bu səfər za-
manı Tehran da daxil olmaqla 4 şəhərdə konsert 
vermişdir. Xan Şuşinski 1959-cu ildə "Şərəf nişanı" 
ordeni ilə təltif olunmuşdur.
1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının 
nəzdində "Muğam studiyası" yaratmış və burada 
gənc xanəndələrə muğamın sirlərini öyrətmişdir.
O, həmçinin Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbin-
də dərs demiş, muğam ifaçılarının yeni nəslini ya-
ratmışdır. Xan əsl yaradıcı sənətkar kimi milli mu-
siqi xəzinəsini yeni mahnılarla zənginləşdirirdi. 
Bu baxımdan onun "Qəmərim", "Şuşanın dağları" 
mahnıları dillər əzbəri olmuşdur. Xan Şuşinski öz 
yaradıcılığında bəstəkar mahnılarına da müraciət 
etmişdir. Bu mənada Üzeyir Hacıbəyovun "Qara 
göz" mahnısının ilk ifaçısı olmuş və mahnını yük-
sək zövqlə oxuyaraq yaşatmışdır. Xan Şuşinski 
Üzeyir Hacıbəylidən başqa heç bir bəstəkarın ya-
radıcılığına müraciət etməyib. Deyilənə görə, Üze-
yir Hacıbəyli də xanəndənin ifasında mahnıları, 
xüsusilə “Qaragöz”ü dinləməkdən zövq alırmış.
Xan Şuşinski, həmçinin Azərbaycan Milli Konser-
vatoriyası nəzdində Musiqi Kollecində (Asəf Zey-
nallı adına Musiqi Məktəbi) müəllimliklə də məş-
ğul olmuşdur.
Azərbaycan musiqi tarixinin korifeyi Xan Şu-
şinskinin səsindən cəmi 240 dəqiqəlik lent yazısı 
qalıb. Xan Şuşinski 18 mart 1979-cu ildə vəfat et-
mişdir. İkinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
Xanəndənin adının əbədiləşdirilməsi məqsədilə 
Azərbaycanda "Xan Şuşinski Fondu" fəaliyyət 
göstərir. Fondun direktoru xanəndənin qızı Bə-
yimxanım Verdiyevadır.

Bakcell işğaldan azad olunmuş 
ərazilərdəki şəbəkəsinin geniş-
lənməsinə qoyacağı investisiya-

nın həcmini 23 milyon manata 
çatdıracaq. Bununla da 2022-ci 
ilin sonuna qədər Qarabağda qu-
rulmuş baza stansiyalarının sayı 
100-ü keçəcək. 
Hazırda Bakcell şəbəkəsi Şuşada 
və Cıdır düzündə, Cəbrayıl, Zən-
gilan, Füzuli, Ağdam, Tərtər və 
Xocavənd rayonlarının müxtəlif 
yerlərində, Zəngilan Beynəlxalq 
Hava Limanının tikildiyi ərazi-

də, Füzuli Beynəlxalq Hava Li-
manında mövcuddur. 
Bakcell Azərbaycanın ən sürətli 
mobil operatoru standartını Qa-
rabağda qurulan şəbəkəsinə də 
tətbiq etməkdədir. 
Azərbaycanın ilk mobil opera-
toru və ən sürətli mobil internet 
provayderi olan Bakcell şirkəti 
“NEQSOL Holding”in tərkibinə 
daxildir.

Avropada birjada hərracla-
rın açılışında qazın qiyməti 
27,6% artaraq 1000 kubmetr 
üçün yenidən 3200 dollar-
dan yuxarı qalxıb.
London Fond Birjasının mə-
lumatına görə, aprel fyuçers-
lərinin qiyməti 1000 kubmetr 
üçün 3277,5 dollara yüksəlib 
(MVt üçün 290 avro).
Bazar ertəsi Avropada qazın 
qiyməti ilk dəfə olaraq 79% 
artaraq 1000 kubmetr üçün 
təxminən 3900 dollara çat-
mış, sonra geriləmişdir.
Ümumilikdə, qazın birja ko-

tirovkalarının artması ABŞ, 
Avropa İttifaqı, Böyük Bri-
taniya, eləcə də bir sıra di-
gər dövlətlərin Rusiyanın 

bir sıra hüquqi şəxslərinə 
qarşı sanksiyalar tətbiq et-
diyini elan etməsi fonunda 
müşahidə olunur. 

Proqrama seçilən 22 tələbə hər ay 
Azercell-dən 200 AZN məbləğində 

təqaüd ilə təmin ediləcək.
“Azercell Telekom” MMC gənc nəslin fər-
di və peşəkar inkişafına dəstək məqsədilə 
həyata keçirdiyi  Tələbə Təqaüd və Təcrü-
bə proqramının qaliblərini açıqlayıb. Mart 
ayının 3-də qaliblərin təntənəli mükafatlan-
dırma mərasimində tələbələr ilə görüşən 
şirkətin rəhbər heyəti qalibləri təbrik edib, 
Azercell-in istedadlı və xüsusi qabiliyyətli 
gənclərin yetişdirilməsinə daima töhfə ver-
diyini vurğulayıb. 
Qeyd edək ki, 180 nəfərin müraciət etdiyi 
layihənin nəticələri dörd mərhələli seçim 
əsasında müəyyən edilib və 22 tələbə Azer-
cell təqaüdçüsü və təcrübəçisi adına layiq 
görülüb. Şirkət bu tələbələrə təhsil ilinin 
sonunadək 200 AZN məbləğində təqaüd 
ayıracaq. 
Bundan əlavə, istedadlı gənclər Təcrübə 
proqramı sayəsində uyğun gəldikləri sahə 
üzrə bilik və bacarıqlarını artıra biləcəklər. 
Bu il ərzində proqram iştirakçıları təcrübəçi 
qismində Azercell-in peşəkar komandasına 
qatılacaq, real tapşırıq və layihələrdə iştirak 
etməklə səriştələrini inkişaf etdirə biləcək-
lər. Təcrübə proqramı çərçivəsində gənclər 
Azercell Akademiyasının sertifikatlı təlim-
çiləri tərəfindən keçirilən bir sıra təlimlərdə 
də iştirak edəcəklər. 
Tələbələrlə görüşdə Azercell-in müxtəlif 
departamentlərinin əməkdaşları gənclərə 
öz peşələrinin xüsusiyyətləri haqda danı-

şıb, onları maraqlandıran sualları cavab-
landırıblar. Tədbirin sonunda Azercell-in 
Təqaüd və Təcrübə proqramının iştirakçı-
larına mükafatlar təqdim olunub.  
Qeyd edək ki, 2009-cu ildən etibarən “Azer-
cell Telekom” MMC tərəfindən reallaşdırı-
lan Tələbə Təqaüdü proqramı çərçivəsində 
Azərbaycanın müxtəlif təhsil ocaqlarında 
oxuyan tələbələrə təqaüd ayrılır. İndiyədək 
Azərbaycanın fərqli universitetlərində baka-
lavr və magistratura pillələrində təhsil alan 
Tələbə Təqaüdü 2022  Proqramının iştirak-
çılarının sayı da  daxil olmaqla, 257  tələbə 
Azercell şirkətinin təqaüdçüsü seçilib. İkinci 
Qarabağ Müharibəsi zamanı təhsilini yarım-
çıq qoyaraq, torpaqlarımızın azadlığı uğ-
runda döyüşlərdə iştirak etmiş tələbələr də 
ötən il Azercell-in bu proqramı çərçivəsində 
dəstəklənib. 2007-ci ildən etibarən həyata ke-
çirilən Təcrübə Proqramı sayəsində isə 254 
tələbə Azercell-də təcrübə keçib, onlardan 
34-ü  Azercell-də işlə təmin olunub. 
Xatırladaq ki, bir çox qabaqcıl ali təhsil mək-
təbləri ilə əməkdaşlıq edən Azercell şirkəti 
tələbələrin peşəkar inkişafı, innovasiya və 
sahibkarlıq sahələrinə cəlb olunması, elə-
cə də universitetlərin elmi-texniki və tədris 
bazasının inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş 
müxtəlif layihələr də həyata keçirir. 
Azercell şirkəti Azərbaycanın təhsil siste-
mindəki yenilikləri izləyərək, ali məktəb-
lərlə əməkdaşlığı daha da gücləndirmək, is-
tedadlı gənclərin inkişafına yardımçı olmaq 
yolunu davam etdirmək niyyətindədir. 

“Rusiyaya qarşı sanksiyalara görə ABŞ-da 
benzin qiymətləri artmağa davam edəcək”. 
Bu sözləri ABŞ Prezidenti Cozef Bayden 

bəyan edib.
Qeyd edək ki, ABŞ Rusiyadan neft və qaz 
idxalına tam qadağa qoyub.

ABŞ-a xam neft və neft məhsulla-
rının ümumi idxalında Rusiyanın 
payı 9 faiz, Böyük Britaniyanın 
idxalında isə 19 faizdir.
TankerTrackers.com-un məlumat-
larına görə, ABŞ-ın Rusiyadan sifa-
riş etdiyi sonuncu neft yüklərinin 
dəyəri 600 milyon dollar təşkil edib.
ABŞ Ukraynaya hücumun başladı-

ğı 24 fevraldan bəri Rusiyadan neft 
idxalını sıfıra endirib.
ABŞ uzun fasilədən sonra Rusiya 
neftinə embarqo ehtimalını gün-
dəmə gətirdiyi üçün artıq sanksiya 
tətbiq etdiyi Venesuela ilə rəsmi tə-
maslara başlayıb.
Digər tərəfdən, Rusiya neftinə qo-
yulan qadağanın ABŞ-da bir qallon 

üçün 4 dollardan yuxarı qalxan 
benzinin qiymətini daha da artıra 
biləcəyinə dair tənqidlər var.
Dünyanın ən böyük neft hasilatçı-
sı olan ABŞ-ın ilk növbədə Rusiya 
neftini müxtəlif ölkələrdən tədarük 
edə və ortamüddətli perspektivdə 
onun hasilatı ilə əvəz edə biləcəyi 
nəzərdə tutulur.
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