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18 Sentyabr Üzeyir Musiqi Günü
Bir dəfə görkəmli bəstəkarımız Aqşin Əlizadə ilə
milli musiqimizdən söhbət edərkən o, qəfildən bir anlıq
fikrə daldı, sanki, öz-özünə danışırmş kimi, görəsən,
Üzeyir bəy olmasaydı, Azərbaycan musiqisinin taleyi
necə olardı dedi. Sonra o, keçən əsrin 20-ci illərindən
Orta Asiya respublikalarında Moskvanın yerləşdirdiyi və
sonralar həmin ölkələrin professional musiqisinin banisi kimi qələmə verilən bəstəkarların soyadlarını yada
saldı: Qazaxıstanda – Brusilovski, V
 elikanov, Şabelski,
Qırğızıstanda Vlasov, Feze, Rayxverqer, T
 acikistanda
Yudakov, Roqalski, Türkmənistanda Şapojnikov, Meytus,
Balasanyan, Özbəkistanda Kozlovski, Vasilenko, Qliyer
və başqaları.

Azərbaycan milli və
professional musiqisinin banisi
dərəcədə əhatəlidir. Təmkinlə, səbrlə,
əzmkarlıqla öz qohumlarının, qonşularının, dostlarının, tanışlarının
uşaqlarının musiqi məktəblərinə
daxil olmasını təkid edir, təhsildə milli
kadrların çoxalmasına nail olurdu.
Məhz bu milli kadrlar, yetişən gənc
nəsil onun 1931–32-ci illərdə yaradacağı ilk notlu xalq çalğı alətləri
orkestrinin, ilk xorun, simfonik
orkestrin, opera solistlərinin özəyini
təşkil edəcəkdi. XX əsrin 20–30-cu
illərində ətrafında musiqi savadı
olmayan milli alət ifaçılarını toplayan
və öz kollektivinə “simfonik orkestr”
adı verən, vəzifəli himayədarlarının
köməyi ilə Bakıda, Qafqazın bir sıra
şəhərlərində konsertlər verərək “meydan sulayan” A.İonesyan adlı birisi və
havadarları Ü.Hacıbəylinin notlu xalq
çalğı alətləri orkestri yaratmasına hər
vəchlə mane olurdu. Lakin 1938-ci
Bu bəstəkarlar həmin respublikalarda ilk opera və baletlərin, simfonik
musiqinin, hətta dövlət himnlərinin
müəllifi olublar. Yetişən milli kadrları
öz təsirləri altında saxlayıblar, milli
düşüncəni cilovlayıblar, təkamülü
ləngidiblər. Bunları düşündükcə,
gənc Üzeyir Hacıbəylinin 1908-ci il
yanvarın 25-də vətənpərvər milyonçu
H.Z.Tağıyevin teatrında səhnəyə qoyduğu “Leyli və Məcnun” operasının
əhəmiyyətinin nə qədər böyük olmasını bir daha anlayırıq. 1909-cu ildə
“Şeyx Sənan” operası, 1910-cu ildə
“Ər və arvad” operettası, “Rüstəm və
Söhrab” operası, 1911-ci ildə “O olmasın, bu olsun” operettası, 1912-ci ildə
“Şah Abbas və Xurşidbanu” və “Əsli
və Kərəm” operalarını, 1913-cü ildə
“Arşın mal alan” operettasını, başqa
sözlə, beş il ərzində beş opera və üç
operetta yaradan Üzeyir Hacıbəyli
Azərbaycan mədəniyyət tarixinin
qızıl səhifələrini yazmış oldu. Üzeyir
bəy Hacıbəyli özünü Azərbaycan
musiqili teatrının yaradıcısı, milli
opera və operetta sənətinin banisi, ilk
opera müğənnilərinin müəllimi, milli
opera və operettaların librettosunu
yaradan dramaturq, öz əsərlərinin
tamaşalarını idarə edən dirijor, milli
musiqinin təəssübünü çəkən, onu
bədxah və xain fikirlərdən qoruyan,
elmi əsaslarını kəşf edən musiqişünas kimi təsdiq etdi. O, Azərbaycanda
milli və professional musiqinin varlığını və saflığını qoruyaraq onun həm
mübariz sərkərdəsi, həm də dönməz
əsgəri olduğunu danılmaz həqiqət
kimi ortaya qoydu. Günəş kimi parlayan bu həqiqəti tezliklə hamı qəbul
etdi.
Əlbəttə, Üzeyir Hacıbəylinin həyat
və yaradıcılıq yolu həmişə hamar,
rahat olmamışdır. Bəstəkar, jurnalist, pedaqoq, ictimai xadim kimi ona
həmişə mane olan, əngəllər törədən,
hətta həyatını təhdid edən qüvvələr
olmuşdur. Hələ 1905-ci ildə Qarabağın Hadrut kəndində müəllimlik
edərkən bir gün özünə qarşı erməni
quldurları tərəfindən qəsd hazırlandığını bilərək gecə ikən kəndi tərk
edir, Bakıya pənah gətirir. Bakıda
isə o dövrün mütərəqqi ziyalıları,
Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyini
düşünən böyük insanlar – Həsən bəy
Zərdabi, Əhməd Ağaoğlu, Əli bəy
Hüseynzadə, Nəriman Nərimanov,
Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əlimərdan
bəy Topçubaşov və başqaları ilə
tanış olur. Məhz belə şəxsiyyətlərlə
ünsiyyət Üzeyir Hacıbəylinin dünyagörüşünü formalaşdırır, vətənpərvərlik
duyğularını qanadlandırır. Müsəlman
məmləkətlərində hər hansı bir maarif
işığının yanmasını, milli oyanışın baş
qaldırmasını istəməyən çar üsuliidarəsi Azərbaycanda da təəssübkeş
ziyalılara hər cür əngəl törədirdi.
“Zemstvo məsələsi” məqaləsində Üzeyir bəy yazırdı: “Üzümüzü ağardan və
haqqımızın paybəşik olmasına namusi-millisi yol verməyənlərimiz var idisə,
o da Əhməd bəy idi. Onu Vətəndən
qaçırtdılar. Sonra doktor Qara bəy

Qarabəyov idi, onu da Vətəndən qaçırtdılar. Bunlardan başqa, Əlimərdan
bəy Topçubaşov idi, onu da vətəndən
qaçırtdılar. Bunlardan savayı, doktor Nəriman Nərimanov idi, onu da
qazamata salıb, bir bölük külfətini ac
qoydular… İndi onlar yoxdur, meydan
da boşdur…” Əslində, bu ağrılı sözləri
yazmaq və mətbuata çıxarmaq özü də
böyük hünər istəyirdi. Gənc Üzeyir bəy
belə bir hünər sahibi idi.
Gənc yaşlarından yaratdığı operalar, operettalar, yazdığı
məqalələr, felyetonlar, ona böyük
şöhrət qazandırmışdı. Böyük istedadı, zəkası, cəsarəti, açıq düşüncəsi
sayəsində o, Azərbaycan ziyalılarının sayılıb-seçilənləri sırasına çıxa
bilmişdi. Məşhur əsərlərin, kitabların,
dərsliklərin müəllifi olmasına baxmayaraq, o, həmişə savadını artırmaq,
mükəmməl təhsil almaq arzusunda
idi. Odur ki, 1912-ci ildə Moskvaya
gedərək oradakı filarmonik cəmiyyətin
musiqi kurslarında oxuyur, 1914-cü
ildə Sankt Peterburq Konservatoriyasına daxil olur. Gənclik dostu,
məsləkdaşı Müslüm Maqomayevə
yazdığı məktubların birində sevinclə
bildirirdi ki, “qazandığım bilik və
təcrübə bizə çox kömək edəcəkdir.”
Başlanan I Dünya müharibəsi
Ü.Hacıbəylini Sankt Peterburq Konservatoriyasında təhsilini yarımçıq
buraxmağa məcbur edir. Fəqət, arxiv
materiallarından, məktublardan bəlli
olur ki, Üzeyir bəy həm 23 ay ömür
sürmüş Xalq Cümhuriyyəti zamanı,
həm də bolşeviklərin hökm sürdüyü illərdə ali təhsil almaq arzusuyla
yaşayırmış. Lakin Azərbaycanda
bolşevik hökuməti qurulduğu zaman hökumətə rəhbərlik edən
N.Nərimanov Üzeyir Hacıbəyliyə
ölkədə musiqi quruculuğu işini, musiqi
təhsilinin təşkilini həvalə edir. 1922-ci
ildə Fransaya, qardaşı C.Hacıbəyliyə
yazdığı məktubda Üzeyir bəy sevinclə
bildirirdi ki, “Yaratdığımız musiqi
məktəbinin bir yaşı münasibətilə keçirdiyimiz müsamirəyə N.Nərimanov
özü təşrif buyurmuşdu. Verdiyimiz
konsertdən çox məmnun qaldı.”
Musiqi təhsili quruculuğunda da
Üzeyir Hacıbəyli böyük vətəndaş,
əsl azərbaycanlı mövqeyində qalır.
Dünya musiqi təhsilində ilk dəfə
milli musiqi alətlərini konservatoriya
təhsili sisteminə daxil edir, həm də
muğam sənətinin yaşaması və inkişafı naminə istər instrumental, istər
xanəndə ixtisası üzrə muğam sinifləri
açır. O zamanın böyük muğam
ustalarının – Mirzə Fərəc Rzayev,
Mirzə Mənsur Mənsurov, Əhməd
Bakıxanov, Mirzə Muxtar, Cabbar
Qaryağdıoğlu və başqa sənətkarların
iştirakı ilə “muğam komissiyası” yaradaraq təhsil üçün vacib olan “muğam
proqramı”nın hazırlanmasını təşkil
edir. Məhz bu, Azərbaycan muğamlarının qorunmasını, yaşamasını,
inkişafını təmin edən amil olur.
Ümumiyyətlə, Üzeyir Hacıbəylinin
Azərbaycanda musiqi təhsili quruculuğunda gördüyü işlər heyrətamiz

ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan
mədəniyyəti və incəsənəti dekadasında İosif Stalinin tapşırığı ilə repertuara salınmış “Arşın mal alan” operettasını müşayiət edən notlu xalq çalğı
alətləri orkestrinin uğurunu görənlər
bu sərsəm cəhdlərdən əl çəkməyə
məcbur oldular.
Həmin dövrdə musiqi
məktəblərində, konservatoriyada yetişən gənc milli kadrlar
Ü.Hacıbəylini çox sevindirirdi. O,
1931-ci ildə İtaliyada yüksək vokal
dərsləri alaraq Azərbaycana dönmüş
Bülbülün ifasına məmnunluqla qulaq
asır, öz vokal əsərlərini də ona təqdim
edirdi. Bu dövrdə Üzeyir bəyin yaradıcılığında yeni mərhələ başlanır: 1927ci ildə violino, violencello və piano
üçün bəstələdiyi “Aşıqsayağı” formasına, məzmun və kompozisiya quruluşuna görə yenilik idi. Bu əsərlə dahi
bəstəkarımız Azərbaycan musiqisində
yeni janrın əsasını qoymuş oldu.
Daha sonra 1931–32-ci illərdə yaratdığı I və II fantaziyalar Ü.Hacıbəyli
yaradıcılığının daha bir zirvəsi olaraq,
tamamilə yeni axtarışların, kəşflərin
nəticəsi kimi qəbul edildi. Əslində,
bu əsərlər qarşıdan gələn nəhəng,
əzəmətli, rəngarəng bir əsərin
müjdələri idi. Üzeyir bəy uzun illər axtarışında olduğu, düşündüyü, içində
ərsəyə gətirdiyi “Koroğlu” operasını
artıq yazmağa başlamışdı. “Koroğlu”
operası musiqi ictimaiyyəti, tamaşaçılar, ümumən musiqi sənətimiz və
bütovlükdə, mədəniyyətimiz üçün
böyük zəfər oldu.
Əslində, bu əsərin meydana
çıxması Üzeyir bəyin özü üçün də
böyük sınaq idi. 20-ci illərdə Orta
Asiya respublikalarında təcrübədən
keçirdikləri hiyləgər bir əməli –
milli opera və baletlərin qeyri-milli
bəstəkarlar tərəfindən yaradılmasnı
dəstəkləyən bolşevik rejimi respublikamıza da Moskvadan tanınmış
bəstəkar R.M.Qliyerin göndərilməsini
təşkil etdi. Məqsəd onun müəllifliyi
ilə Azərbaycanda ilk müasir üslublu
operanı “meydana gətirmək” idi. Bu
yolla onu Azərbaycan peşəkar musi-

qisinin “banisi” kimi qələmə vermək
istəyirdilər. Azərbaycanın özündə
də bu “sevda”ya dəstək verənlər
vardı. Bu sırada maarif komissarı
Mustafa Quliyev, müğənni Şövkət
Məmmədova və onun yəhudi əri
Yaşa Lyubarskinin adlarını çəkmək
olar. Ancaq “Koroğlu” operasının
yaradılması və böyük uğur qazanması bu məkrli niyyətləri alt-üst
etdi. Ü.Hacıbəylinin ev muzeyinin
ilk direktoru, mərhum Ramazan
Xəlilov xatırlayırdı ki, “daloy tar”,
“daloy muğam” kimi bolşevik kampaniyaları keçiriləndə hərdən Üzeyir
Hacıbəylinin də adı, əsərləri tənqidə
məruz qalırdı. Bu tənqidi yazıların
bəzilərinin Şövkət Məmmədovaya
məxsus olmasını Üzeyir bəyə
deyəndə, o, sakit bir təbəssümlə
“bunlar Şövkətin yox, Yaşanın
işləridir” deyərdi. Qliyerlə yazışan,
onun Bakıya gəlməsini arzulayan
və bu gəlişdə özü üçün bir mənsəb
qazana biləcəyinə ümid edən Yaşa
bu arzularının puç olmasını gördükdə,
ailəsini də tərk edərək Bakıdan çıxıb
getdi.
R.Qliyer Azərbaycan Opera və
Balet Teatrı üçün “Şəhsənəm” operasını yazır. Baş rolda Şövkət xanım çıxış edir. Qliyerin nüfuzu, Azərbaycan
hökumətinin yüksək səviyyəli dəstəyi,
bir çox ziyalıların da yarınmaq üçün
bu kampaniyaya qoşulmaları, əlbəttə,
Üzeyir bəyi məyus etməyə bilməzdi.
“Koroğlu” operası bu kontekstdə
meydana çıxan bütün sualların qəti
cavabını vermiş oldu.
1937-ci ildə “Koroğlu” operasının
ilk tamaşası olur. Bu premyeranın şahidi olan 19 yaşlı Qara Qarayev uzun
illər sonra bu hadisəni belə xatırlayır: “Koroğlu”nun premyerası uğurla
keçdi. Bu, sadəcə, furor, böyük uğur,
parlaq premyera deyildi. Bu, tamam
başqa bir şey idi – sevinc, həyəcan,
göz yaşları… Hər bir tamaşaçı, hətta
ən cahili belə anlayırdı ki, tale onu
xalqının tarixində təkrarolunmaz bir
hadisənin şahidi etmişdir. Və bu,
həqiqətən, belə idi.”
Bu gün isə biz bu hadisəni
təkcə Üzeyir Hacıbəylinin qələbəsi
kimi deyil, böyük azərbaycanlının,
Azərbaycanın qələbəsi kimi görürük.
Əslində isə, bir il sonra – 1938-ci
ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan
incəsənəti dekadasında SSRİ-nin
rəhbəri İosif Stalinin bu operaya iki
dəfə baxması və müəllifi ilə xeyli
söhbət etməsi bir daha Azərbaycanın
qələbəsi sayılmalı idi.
Yenə Q.Qarayevin xatirələrinə
dönürük: “1938-ci ildə Moskvada
keçirilən dekada bəstəkarın şöhrətini
göylərə ucaltdı. Ü.Hacıbəyli musiqidə,
siyasətdə, ictimai dairələrdə, qüdrətli
bir şəxs oldu. Eyni zamanda, o,
çox səxavətli, sadə bir insan olaraq
qalırdı: bütün qohumlarına maddi
cəhətdən yardım edir, evinin yaxınlığında yerləşən uşaq evinin hesabına
böyük məbləğdə vəsait köçürür, öz
hesabına təqaüdlər təyin edirdi.”
Bu xatirələri oxuduqca düşünürük,
bəlkə də, dahi bəstəkarın ən böyük
həyat amalı bu idi: insanlara kömək,
yardım etmək. Deyirlər, səxavət
ibadətdən də irəlidir. Əlbəttə, Böyük
Allah bu keyfiyyəti hər bəndəyə bəxş
etmir. O, Allahın sevdiyi şəxsiyyət idi
və bu günə kimi bənzəri yoxdur.
Bu gün Üzeyir Hacıbəylinin adı
xalqımızın dilinin əzbəridir. Onun
əziz xatirəsi Bakı Musiqi Akademiyasında, Akademik Dövlət Simfonik Orkestrində, məktəblərdə,
muzeylərdə, prospekt və küçələrdə,
Bakı, Şuşa, Vyana, Gəncə və digər
şəhərlərdə ucaldılmış abidələrdə
yaşayır. Hər il onun doğum günü –
18 sentyabr – Azərbaycanın unudulmaz Prezidenti Heydər Əliyevin
fərmanına əsasən, Üzeyir Musiqi
Günü möhtəşəm musiqi bayramı kimi
qeyd olunur. Onun ölməz əsərləri XXI
əsrdə də yeni qüdrətlə dünya teatrlarının, konsert salonlarının səhnəsini
fəth edir. TÜRKSOY-un xətti ilə “Kor
oğlu” operası Qazaxıstanda, Qırğızıstanda, Türkiyədə səhnəyə qoyulur.
“Arşın mal alan”ın 100 illiyi Çində,
Belarusda, Fransada, ABŞ-da qeyd
olunur. Türkiyənin Mersin şəhərində
“Koroğlu”, Ankara şəhərində “Leyli
və Məcnun” tamaşaya qoyulur. Uzaq
Kanadada “Niaqara” festivalı Üzeyir
bəyin “Fantaziya”sı ilə açılır… Bu
onun halal haqqıdır. O, dünyanın
nadir bəstəkarlarından biridir. O,
dünyaya Azərbaycanın möhtəşəm
musiqisini, gözəlliyini göstərdi. Bizə
isə əsl azərbaycanlı kimi düşünməyi,
sevməyi öyrətdi.
Azərbaycanın açılan səhəri,
bitən gecəsi teleradioda Üzeyir
Hacıbəylinin əzəmətli Dövlət Himni ilə
müşayiət olunur. Hər səhər o, doğma
Vətənini öz ecazkar musiqisi ilə
salamlayır. Hər gün onlar görüşürlər
– AZƏRBAYCAN və O – BÖYÜK
AZƏRBAYCANLI…

Sərdar FƏRƏCOV,
Xalq artisti,
Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqının katibi,
Üzeyir Hacıbəylinin
Ev Muzeyinin direktoru

Gənc istedadlar
Binəqədi rayonu 276 nömrəli tam orta məktəbin
məzunu Əziz Kərimli III ixtisas qrupu üzrə bütün suallara
düzgün cavab verərək 400 bal toplayıb. İmtahanın I
mərhələsində 300 bal toplayan istedadlı məzun hər iki
mərhələnin cəminə görə maksimal olan 700 bal toplayıb.
Qazandığı bu uğur onun valideylərini, təhsil aldığı
məktəbin kollektivini ürəkdən sevindirib.

Əziz Kərimlinin böyük uğuru
O, 700 bal toplamış məzunlardan biridir

Biz Əziz Kərimli ilə əlaqə saxladıq və ondan qazandığı bu yüksək nailiyyətlərin sirrini
oxucularımızla bölüşməyi xahiş etdik. Bizimlə
söhbətində o dedi ki, ali məktəbə qəbul
olmaq üçün çox oxuyur və fasiləsiz çalışırdı:
“Həm dərslərə, həm də müvafiq fənlər üzrə
məşğələlərə gedirdim. Tədris ilinin əvvəlində
hazırlıq ənənəvi qaydada davam edirdi.
Ancaq sonra ölkədəki sanitar-epidemioloji
vəziyyətə uyğun olaraq, sərt karantin rejimi
ilə əlaqədar dərslərimi və hazırlığı onlayn
davam etdirdim. Müəyyən çətinliklər olsa
da, onlayn dərslərin, distant təhsilin bir çox
üstünlükləri oldu.
Mən ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyevə, Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevaya milli təhsilimizin inkişafına göstərdikləri yüksək diqqətə görə öz
dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Təhsilimizə
göstərilən yüksək qayğı olmasaydı,
məktəbimiz müasir avadanlıqlarla təchiz
edilməsəydi, uğurları qazanmaq mümkün
olmazdı.
Təhsilimizin uğurlarını həmişə izləyirəm.
Son illərdə məktəblərimizin maddi-texniki
bazası möhkəmlənib və təbii ki, təhsilin
keyfiyyətini də bu dinamikaya uyğunlaşdırmaq başlıca şərtdir. Bu gün "Qara qızıl”ı
insan kapitalına çevirmək çağırışı xalqa və
Vətənə xidmət amalının parlaq ifadəsidir.
Prezident İlham Əliyevin Bilik Günü ilə
bağlı müraciətində də qeyd olunduğu kimi,
dünyada qloballaşma adı altında gənclərin
beyinlərinin yuyulması kimi təhlükəli tendensiya müşahidə olunmaqdadır. Mənə belə gəlir
ki, bu cür təhlükələrin qarşısını düzgün və
fundamental təhsil, maarifləndirmə sayəsində
almaq mümkündür. Prezidentimiz həmin
müraciətində dedi ki, intellekt, milli-mənəvi
dəyərlərə sadiqlik sağlam yanaşma və
düzgün qərarların qarantıdır. Təhsilin dövlət
siyasətinin əsas prioriteti kimi inkişafında da
məqsəd biz gənclərin milli-mənəvi dəyərlərə
sadiq, intellektual vətəndaş kimi formalaşmamızı təmin etməkdir.
Biz gənclər yaxşı başa düşürük ki,
müstəqil Azərbaycanımızın uğurlu gələcəyini

təmin etməliyik. Bunun üçün bizə hər
cür şərait yaradılıb. Məktəblərimizdə
vətənpərvərlik tərbiyəsinə xüsusi diqqət
yetirilir.
Dövlət başçısı deyir ki, bu gün bizim gənclərimiz biliklərə çox meyillidirlər.
Gənclərimiz bilikli, savadlı olmalıdırlar ki,
gələcəkdə ölkəmizi idarə etsinlər. Bizim
gələcəyimiz bu gün məktəblərdə oxuyan
uşaqların, şagirdlərin, tələbələrin əlində
olacaqdır. Onların bilikləri, savadı, əlbəttə ki,
bizim ölkəmizin gələcəyini şərtləndirəcək”.
Müsahibim əlavə etdi ki, məqsədi ixtisaslı
hüquqşünas kimi yetişməkdir. İxtisas seçimi isə
ADA Universitetinin hüquq fakültəsidir: “Məni
universitetin rektoru, professor Hafiz Paşayev
qəbul etdi və bu universiteti seçdiyim üçün
təşəkkürünü bildirdi. Bu görüş, həqiqətən,
mənim üçün gözlənilməz və sevindirici oldu.
Mən də çalışacağam ki, universitetdə seçilən
tələbələrdən olum və mənə olan ümidləri
doğruldum. Bu uğurumu qazanmağımda
üzərimdə böyük zəhməti olan valideynlərimə
və müəllimlərimə minnətdarlığımı bildirirəm.
Ali məktəbə daxil olmaq istəyən bütün
abituriyentlərə uğurlar arzulayıram”.
Əziz Kərimlinin təhsil aldığı 276 nömrəli
məktəbin direktoru Bəhram müəllim Əziz
Kərimli haqqında ürək dolusu danışdı. Dedi
ki, 700 bal toplamaq sizə asan gəlməsin.
Əziz istedadlı gəncdir. O, təkcə təhsili ilə
deyil, yüksək tərbiyəsi və mədəniyyəti ilə
də məktəbimizdə böyük nüfuz qazanmışdır.
Dəfələrlə fənn olimpiadalarının qalibi olub.
Müəllimlərimizin də sevimli tələbəsi idi. Xoş
xasiyyəti, ünsiyyəti ilə hər birimizin rəğbətini
qazanmışdı. Yaxşı bilirdik ki, o, qəbul imtahanlarında yüksək bal toplayacaq. Mən belə
tələbəni yetişdirən ailəni də ürəkdən təbrik
edirəm və inanıram ki, hansı ixtisası seçsə
orada da yüksək nailiyyətlər qazanacaq.
İnanıram ki, Əzizin həyat yolu şagirdlərimizə
nümunə olacaq.
Biz də bu istedadlı gəncə gələcək həyat
yollarında böyük uğurlar arzulayırıq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Baş Prokurorluğun təqdim etdiyi növbəti
videoçarxda nəqliyyat vasitələrinin üzərinə həbs
qoyulması halları barədə sual cavablandırılıb
 Prokurorluq orqanları dövrün tələblərinə uyğun olaraq müasir,
vətəndaşyönümlü və onu məmnun edən tədbirləri daim diqqət mərkəzində
saxlayır.
Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, vətəndaş
məmnunluğunun və aşkarlığın təmin olunması məqsədilə prokurorluğun fəaliyyət
istiqamətləri ilə bağlı vətəndaşları maraqlandıran məsələlərin prokurorluq əməkdaşları
tərəfindən videoçarxlar vasitəsilə #prokurorluqdanizah həştəqi altında cavablandırılması
işi davam etdirilir.
Təqdim olunan növbəti videoçarxda Baş
Prokurorluğun mətbuat xidmətinin prokuroru
Aynur Əfəndiyeva prokurorluq orqanlarının
fəaliyyəti ilə bağlı “Baş Prokurorluğun yeni
yaradılmış Xüsusi müsadirə məsələlərinin
əlaqələndirilməsi idarəsinin fəaliyyət
istiqaməti nədən ibarətdir?”, “Nəqliyyat

vasitələrin üzərinə həbs hansı qaydada qoyulur?” suallarını cavablandırıb.
Videoçarxı izləməklə həmin sualların
cavablarını öyrənmək mümkündür.

Azərbaycan əhalisinin sayı
10 milyon 100 min 622 nəfərə çatıb
İlin əvvəlindən ölkə əhalisinin
sayı 33 min 514 nəfər və ya 0,3 faiz
artaraq 2020-ci il avqust ayının 1-i
vəziyyətinə 10 milyon 100 min 622
nəfərə çatıb.

Bu barədə AZƏRTAC-a Dövlət Statistika
Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, əhalinin 52,8 faizini şəhər, 47,2
faizini kənd sakinləri, 49,9 faizini kişilər, 50,1 faizini isə qadınlar təşkil edir. Bir kvadratkilometrə
düşən əhalinin sayı 117 nəfər olub.

