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Azərbaycan tarzəni, bəstəkar, musiqi
xadimi Məşədi Cəmil Əmiraslan oğlu
Əmirov 1875-ci ildə Şuşada anadan
olmuş və ilk təhsilini mədrəsədə almışdır. Onun uşaqlığı və gənclik illəri ehtiyac içində keçmişdir. 12 yaşında ikən atası Kərbəlayi Əmiraslan
bəyi itirən Cəmil Şuşanın Torpaq
meydanında bişmiş noxud satmağa başlayır və buna görə də təhsilini
yarımçıq dayandırır. Məşədi Yaxşı
xanım oğlunu bir dərzinin yanına şagird qoyur. Məşədi Cəmil tezliklə Şuşada bir dərzi kimi məşhurlaşır.
M.C.Əmirovun ilk tar müəllimi Armenak adlı tarzən olmuşdur. Dövrün
bir çox sənətkarları kimi Məşədi Cəmil də böyük musiqişünas Nəvvabdan klassik Azərbaycan muğamlarının sirlərini öyrənir. Məşədi Cəmil
Şuşa məclislərində ilk dəfə Qaragöz
Zülfüqarla çalıb-oxumağa başlayır.
Onun musiqiçi kimi yetişməsində Mir Möhsün Nəvvabın musiqi
məclislərinin böyük rolu olmuşdur.
1907-ci ildə Məşədi Cəmil o dövrdə
Qafqazın ən böyük mədəni mərkəz-

lərindən biri olan Gəncə şəhərinə köçür. Məşədi Cəmil Gəncə məclislərində Məşədi Məhəmməd Fərzəliyevi,
Malıbəyli Həmidi, Musa Şuşinskini,
sonralar isə Bülbülü və Seyid Şuşinskini müşayiət edir. Gəncədə yaşadığı müddət ərzində tədricən qarmon,
kamança, skripka və pianoda ifa etməyi də öyrənmişdi.
1910-cu ildə Cəmil Əmirov bir
qrup musiqiçi ilə Riqa şəhərindəki
"Qrammofon" şirkətinə dəvət olunur. Burada o, bir sıra muğam və
xalq mahnılarını vala yazdırır.
1911-ci ildə musiqi təhsili almaq üçün
Türkiyənin İstanbul şəhərinə gedir. İki
ilə yaxın İstanbulda yaşayır və təhsil
alır. Məşədi Cəmil Türkiyədə Azərbaycan musiqisinin qızğın təbliğatçısı kimi
çıxış edir. Türkiyəlilər tarı sinədə çalmağı ilk dəfə Məşədi Cəmildə görürlər. Türkiyənin "Şəhbal" jurnalı Məşədi
Cəmil və Azərbaycan musiqisi haqqında böyük bir məqalə yazıb, Məşədi Cəmilin tarla şəklini dərc edir.
Məşədi Cəmil həm də Azərbaycan
musiqi tarixində muğamları ilk nota

salanlardandır. O, 1912-ci ildə Heyratı muğamını nota salıb, "Şəhbal"
jurnalında nəşr etdirir. 1913-cü ildə
Gəncəyə dönən Məşədi Cəmil özü ilə
qanun və ud da gətirir. 1915-ci ildə
uzun çalışmalardan sonra Məşədi
Cəmil "Seyfəl-mülk" operasını yazır və əsəri səhnələşdirmək üçün
bir çox sənətkarları Gəncəyə dəvət
edir. Operanın qəhrəmanlarından
olan "gənc Səadət xanım" rolunu oynamaq üçün incə səsli bir qız lazım
idi, lakin ifaçı tapılmırdı. Nəhayət,
Bülbül bu rolu oynamaq üçün razılaşır. Opera Gəncədə iki dəfə oynanıldıqdan sonra Tiflisə dəvət alır və
1916-cı il 3 iyunda Tiflis Kozyanin
Teatrında səhnələşdirilir. Operanın
quruluşçu rejissoru Sidqi Ruhulla
olur. Tiflis səfərindən sonra opera
İrəvanda səhnələşdirilir.
Gəncədə musiqi məktəbi açmaq
istəyən Məşədi Cəmilə Çar Rusiyası
icazə vermir. Lakin Cəmil Əmirov
muğam kursu açır. Seyid Şuşinski,
Bülbül, Zülfü Adıgözəlov, Əli Cavad
oğlu, Əbdürrəhman Fərəcov və Musa

Şuşinski kimi sənətkarlar bu kursdan
faydalanır. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 1921ci ildə Məşədi Cəmil Gəncədə dram
truppası yaradır. Truppa iki ilə yaxın
bir müddətdə Gəncə, Şəki, Qazax
mahallarında musiqili dramlar, opera tamaşaları ilə çıxış etmişdir. Məşədi Cəmil Azərbaycan musiqisinin bir
çox sahələrində hərtərəfli fəaliyyət
göstərməklə teatr sənətinin inkişafında da mühüm rol oynamışdır. O,
Şuşada və Gəncədə olarkən Üzeyir

Hacıbəyovun opera və operettalarında "Məcnun", "Zeyd", "Kərəm",
"Rza bəy" və başqa rolları müvəffəqiyyətlə oynamış, teatr orkestrlərinə dirijorluq etmişdir.
Məşədi Cəmil Əmirov 1923-cü ildə
"Namuslu qız" operettasını yazır və
bu əsər də Gəncədə uğurla tamaşaya
qoyulur. Bir il sonra «Namuslu qız»
operettası ayrıca kitabça şəklində çap
edilərək, Azərbaycanın bir çox yerlərinə göndərilir. Operetta Şuşada, Ağdaşda, Şəkidə, Bərdədə, Zaqatalada,
Ağdamda və Tiflisdə tamaşaya qoyulur. 1923-cü ildə isə uzun mübarizədən
sonra Məşədi Cəmil, nəhayət ki, Gəncədə musiqi məktəbi açmaq üçün icazə
alır və elə ilk ildə məktəbə 39 tələbə qəbul edilir. Məşədi Cəmilin oğlu Fikrət
Əmirov, Qənbər Hüseynli, Telman Hacıyev və başqaları bu məktəbin yetirmələridir. Bundan əlavə, o, məktəbdə
tardan dərs demiş, həm də xalq çalğı
alətlərindən ibarət orkestrə rəhbərlik
etmişdir. Sonralar bu məktəb böyüyərək, 1928-1929-cu tədris ilində musiqi texnikumuna çevrilmişdir.
Məşədi Cəmil Əmirov 1928-ci ildə
Gəncədə vəfat etmiş və bu şəhərdə
də dəfn olunmuşdur.

Redaksiyaya məktub
İlk növbədə, öz və klubumuzun
idmançıları adından “İqtisadiyyat” qəzetinin 18-24 iyul 2019cu il tarixli yayımında haqqımızda geniş və ətraflı məqalə
dərc etdiyinizə görə Sizə - Milli
Məclisin deputatı, qəzetin təsisçisi Səmədzadə Ziyad müəllimə,
baş redaktoru Səmədzadə Aytən
xanıma, məqalənin təşəbbüskarı və elmi redaksiya şurasının
üzvü Səmədzadə Elşad bəyə və
məqalənin müəllifi Məmmədova
Yeganə xanıma dərin təşəkkürümü bildirir və Böyük Qələbə münasibətilə təbrik edirik.
Qeyd edim ki, “Boz Oğuz” CCFİK
təkcə idmançılar yetişdirməklə
kifayətlənməyib. Klubumuzun
yetirməsi olan, əslən buzovnalı,
17.10.2001-ci il təvəllüdlü İsmayılzadə Vüsal Əlbəndə oğlu Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına həlak olmuş,
Şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Şəhidlik də (şərq döyüş növü olan
karatedə “da do” kəlməsi yol
mənası daşıyır) bir yoldur. Hansı
yol? Bu yol bütöv Azərbaycana,
türk dövlətləri təşkilatına – Turana aparan əzəmətli və şərəfli bir
yoldur. Və bu yolda vuruşmaq
və şəhid olmaq hər azərbaycanlıya qismət olmur. Allah Şəhidlərimizə rəhmət eləsin!
Ötən məqaləmizdə qeyd etdiyimiz kimi, mən özüm elə 1992-ci
ilin yayında şanlı Milli Qvardiya

sıralarında Füzulidə gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Müharibə veteranıyam. Təsadüfi
deyil ki, kiçik idmançılardan
qəhrəman döyüşçülər yetişdi.
Yetirmələrimdən əslən buzovnalı olan, 17.01.2002-ci il təvəllüdlü, müxtəlif yarışların qalibi, göy
kəmər sahibi Mahmudov Samir

Bakcell şirkəti Azərbaycanda ilk
dəfə olaraq ən müasir səs texnologiyasını istifadəyə verib. Bu VoLTE
(Voice over LTE) texnologiyasıdır.
VoLTE smartfon istifadəçilərini
daha sürətli, aydın və kəsintisiz səs
xidmətləri ilə təmin edir.
Bu ən müasir səs texnologiyası Bakcell abunəçiləri üçün əlavə imkanlar
da yaradır. Belə ki, bundan sonra
eyni vaxtda həm telefonla danışmaq, həm də LTE şəbəkəsində internetdən tam şəkildə yararlanmaq
mümkün olacaq. VoLTE texnologi-

yası smartfon batareyasının qənaətlə istifadəsinə də təsir göstərir.
“Bakcell”in VoLTE xidməti işğaldan azad olunmuş ərazilərimiz
daxil olmaqla bütün ölkə ərazisində
mövcuddur. Şuşada, Cıdır düzündə və Qarabağın digər ərazilərində
quraşdırılmış yüksək keyfiyyətli LTE şəbəkəsi sayəsində Bakcell
abunəçiləri bu xidmətdən istifadə
edə biləcəklər.
Mobil telefonun VoLTE texnologiyasını dəstəkləməsini *303#YES kodunu yığmaqla yoxlamaq olar.

Hikmət oğlu başından və ayağından qəlpə yarası alaraq, cənab
Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən 18 dekabr 2020-ci il tarixli 2353№-li sərəncamla “Cəsur
döyüşçü” və 25 dekabr 2020-ci il
tarixli 2364 №-li sərəncamla “Xocavəndin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif olunmuşdur.
206 №-li orta məktəbin məzunu-

dur. 2014-cü ilin dekabrında “31
dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həməylik Günü”nə həsr
olunan ciu-citsu birinciliyində 45 kq çəki, 12-14 yaş qrupunda
çempion olmuş, əslən neftçalalı,
206 №-li orta məktəbi bitirmiş,
30.06.2001-ci il təvəllüdlü, ciu-citsu üzrə I olan, qara kəmər
sahibi Quliyev İsgəndər Fazil
oğlu cənab Prezidentimiz İlham
Əliyevin 24 dekabr 2020-ci il
2358 №-li sərəncamı ilə “Cəbrayılın azad olunmasına görə” və
29 dekabr 2020-ci il 3369 №-li
sərəncamla “Qubadlının azad
olunmasına görə” medalları ilə
təltif olunmuşdur.
Digər yetirməmiz, əslən gəncəli,
125 №-li orta məktəbin məzunu,
2015-ci ildə Antalyada kempo
üzrə keçirilən 12-ci dünya çempionatında 65 kq çəkidə, 14-16 yaş
qrupunda II yerə layiq görülmüş,
ciu-citsu üzrə qara kəmər sahibi
Məmmədov Orxan Müşfiq oğlu
hal-hazırda Şuşada “N” saylı hərbi hissədə xüsusi təyinatlı bölmədə xidmət edir. Yolumuz təməlini
ulu öndər Heydər Əliyevin qoyduğu, cənab Prezidentimiz İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə çiçəklənən
bütöv Azərbaycana – Turanadır!
Hörmətlə,
“Boz Oğuz” Ciu-Citsu
Fərdi İdman klubunun
prezidenti, əməkdar məşqçi
İlham Ağaverdiyev

Lider mobil operator yarışın qaliblərini mükafatlandırdı
May ayının 15-i Heydər Əliyev Fondunun
təşəbbüsü və təşkilatçılığı, “Azercell Telekom”
MMC-nin baş sponsorluğu ilə “Bakı Marafonu
– 2022” baş tutdu. Minlərlə idmansevər Bakı
Bulvarında toplaşaraq “Küləyə qalib gəl” şüarı
altında həyata keçən bu yarışa qatıldı.
Ölkəmizin idman təqvimində mühüm yer alan
“Bakı Marafonu”nun 5 illik yubileyi bir sıra
yeniliklər ilə yadda qaldı. Belə ki, yarışçılar
üçün yeni marşrut tətbiq edilərək start və finiş
nöqtəsi eyni məkanda yerləşdirildi. İştirakçılar
Dövlət Bayrağı meydanında toplaşaraq 21 kilometrlik məsafəni qət edib yenidən bu nöqtəyə
qayıtdılar. Bu yenilik xüsusi hazırlığı olmayan
iştirakçılara ehtiyac yarandığı halda başlanğıc
nöqtəsinə qayıdaraq qalibləri qarşılamaq imkanı yaratdı.
2017-ci ildən etibarən tədbirə tərəfdaşlıq edən
Azercell növbəti dəfə abunəçilərini sağlam həyat tərzi sürməyə səslədi. Ənənəvi olaraq bu il
də təşkil edilən marafona “Azercell Telekom”
MMC-nin prezidenti və rəhbər heyəti, eləcə də
şirkət əməkdaşları və Azercell-in korporativ
abunəçiləri qatıldı.
Yarışın rəqəmsal tərəfdaşının dəstəyilə iştirakçıların qaçış nömrələrinin üzərinə xüsusi cihaz
– çip yerləşdirildi. Bu texnoloji həll mobil operatorun “Bağlantını asanlaşdırır, həyatı daha dol-

Cəmiyyətin sosial inkişafı üzrə hədəfinə sadiq
qalan “Azercell Telekom” “Bağlantını asanlaşdırır, həyatı daha dolğun edirik” təməl strateji
məqsədini əsas tutaraq sosial layihə müsabiqəsi elan edir. Müsabiqənin məqsədi cəmiyyətin
sosial fəallığını və inkişaf proseslərində daha
aktiv iştirakını artırmaq, eləcə də ayrı-ayrı sosial qrupların rifahının yüksəldilməsinə dəstək
olmaqdır.
Müsabiqə üç əsas istiqamət - təhsil, mədəniyyət
və sağlamlıq sahəsinə dair layihələrin həyata keçirilməsini təşviq edir. Təqdim olunan layihələr
aşağıdakı istiqamətlərdən birini əhatə etməlidir:
- Təhsilin müasir texnoloji həllər vasitəsilə təkmilləşdirilməsinə dəstək;
- Mədəniyyət və mədəni maarifçiliyin inkişafına
müasir texnoloji həllər vasitəsilə dəstək;
- Ekoloji, fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam cəmiyyətin inkişafına rəqəmsal həllərin təsirilə
dəstək.
Qaliblərin seçimi zamanı rəqəmsal mühitin inkişafına, inklüzivliyə, həmçinin texnoloji həllər
vasitəsilə həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə dəstək olan layihələrə üstünlük veriləcək. Layihələrin daha geniş insan qruplarına
fayda verə bilməsi, ideyanın dayanıqlı olaraq
inkişaf etdirilməsi imkanları və davamlılığın təmin olunması kimi prinsiplərə də xüsusi önəm
veriləcək.

ğun edirik” kimi səslənən strateji məqsədinin
tələblərinə də tam cavab verdi.
Belə
ki,
marafonda iştirak edən hər kəsin marşrut boyu
göstəricilərini detallı şəkildə görmək, finiş xəttini keçərkən göstərdiyi nəticəni izləmək imkanı
yaradıldı.
Qaliblər Azercell tərəfindən xüsusi hədiyyələr
ilə mükafatlandırıldı. Finiş xəttini keçən ilk üç
qadın və ilk üç kişi iştirakçıya lider mobil operator xüsusi hədiyyələr, 010 prefiksli prestijli nömrə və “Sərbəst 15” tarif paketinə 6 aylıq
abunəlik hədiyyə etdi. Azercell “Bakı Marafonu”nda iştirak edən tələbələri də diqqət mərkəzində saxladı. Tələbələr arasında birinci yeri tutan xanım və kişi iştirakçıya xüsusi hədiyyələr,
010 prefiksli prestijli nömrə və 6 aylıq pulsuz
istifadə müddəti olan “GəncOL9” tarif paketi
təqdim edildi.

Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, qiymətləndirmə prosesinin şəffaflığı və obyektivliyini təmin
etmək məqsədilə layihələr Azercell şirkətində
müvafiq sahədə çalışan peşəkarlar ilə yanaşı,
ölkədə sosial məsuliyyət istiqaməti üzrə ixtisaslaşmış ekspertlərdən ibarət münsiflər heyəti
tərəfindən dəyərləndiriləcək.
Münsiflər heyəti təqdim olunacaq bütün layihələri
üç başlıca meyar əsasında dəyərləndirəcək:
- Layihənin dayanıqlılığı
- Layihənin sosial təsiri
- Layihə xərclərinin səmərəliliyi
Nəzərə çatdıraq ki, müsabiqədə yalnız qeyri-hökumət və qeyri-kommersiya təşkilatları iştirak edə bilər.

