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Hərbi həkim Adil Əfəndiyev II Qarabağ 
müharibəsi zamanı xidməti vəzifəsini 

yerinə yetirərkən şəhidlik zirvəsinə ucalıb

Müharibənin ağrısı, 
Qələbənin sevinci

25 yaşında Vətən oğlu 
adını qazanan qəhrəmanVyanada plastik və 

estetik cərrahların 
yubiley konfransı 

baş tutub

Universitetimizə 
qəbul olunan I kurs 
tələbələri ilə tanışlıq 

görüşü keçirilib

Məlum olduğu kimi, ötən il Azərbaycan Tibb Univer-
sitetinin yaradılmasının 90 illiyi tamam oldu. Bununla 
əlaqədar olaraq, il ərzində bir sıra tədbirlər həyata 
keçirildi. 2021-ci il aprelin 9-da isə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyev bu münasibətlə 
ATU-nun əməkdaşlarının mükafatlandırılması haqqın-
da sərəncamlar imzaladı.   

Bu münasibətlə ATU-da mükafatların təqdim olun-
ması mərasimi keçirilib. Tədbirdə çıxış edən universi-
tetin rektoru, professor Gəray Gəraybəyli pandemiya 
şərtlərinin yumşaldılmasının bu canlı tədbirin keçirilmə-
sinə şərait yaratdığını bildirib. O təəssüflə qeyd edib ki, 
koronavirus səbəbindən ötən il 90 illik yubiley münasi-
bətilə əvvəlcədən planlaşdırılan tədbirlərin yalnız kiçik 
bir hissəsi onlayn şəkildə həyata keçirilib. 

Professor Gəray Gəraybəyli Ermənistanın hərbi 
təcavüzü nəticəsində 30 il işğalda olan torpaqlarımızın 
azad edildiyi 44 günlük Vətən müharibəsinə xüsusi 
toxunub, ATU-nun çoxlu sayda əməkdaşının bu şərəfli 
tarixdə imzası olduğunu vurğulayıb.

Rektor təltif olunan əməkdaşları bir daha təbrik edib 
və yüksək mükafatlara görə universitetin kollektivi 
adından Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib.

Daha sonra mükafatlar təqdim olunub.
Xatırladaq ki, dövlət başçısının sərəncamlarına 

əsasən, ATU-nun 3 əməkdaşına “Əməkdar elm xadi-
mi”, 4 əməkdaşına “Əməkdar müəllim”, 4 əməkdaşına 
“Əməkdar həkim” fəxri adları verilib. Bununla yanaşı, 
10 əməkdaşımız “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub. 
Eləcə də Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ATU-nun 20 
əməkdaşı təltif edilib.

Tibb Universitetinin 
əməkdaşlarına mükafatlar 

təqdim edilib 
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Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru, pro-
fessor Gəray Gərabəyli Birgə Yardım Təşkilatının 
(UAFA) Azərbaycandakı direktoru Qven Börçellə 
görüşüb. 

ATU-nun rek to ru qo na ğı Azər bay can da ye ga nə tibb təh si li 
ve rən uni ver si te tin fəaliy yə ti haq qın da ət raf lı mə lu mat lan dı-
rıb. Qeyd edib ki, 6 fa kül tə si olan Tibb Uni ver si te tin də ötən il-
dən eti ba rən tibb ba cı sı, kli ni ki psi xo lo gi ya, fi ziote ra pist, sə hiy-
yə me nec men ti ki mi çox la zım lı ix ti sas lar təd ri sə əla və edi lib. 
Bu nun la ya na şı, təd ris proq ra mı na da cid di də yi şik lik lər edi lir, 

daim ye ni lik lə rə açıq olan ATU-da ha zır da çox sa hə də is la hat lar 
apa rı lır. Bey nəl xalq əmək daş lıq la yi hə lə ri nin də əhə miy yə ti ni 
qeyd edən rek tor G.Gə ray bəy li UAFA ilə ço xis ti qa mət li əmək-
daş lı ğın fay da lı ola ca ğı nı vur ğu la yıb. 

UAFA-nın di rek to ru Qven Bör çell UAFA-nın mis si ya sı və onun 
uzun müd dət li məq sə di ba rə də mə lu mat ve rib. Bu təş ki la tın 
1998-ci il də Azər bay can da “uşaq la ra, sə hiy yə yə və təh si lə 
xü su si diq qət ayır maq la hə yat sə viy yə si nin uzun müd dət li in-
ki şa fı na kö mək et mək” mis si ya sı ilə ya ra dıl dı ğı nı bil di rib. Qeyd 
edib ki, 23 il ər zin də UAFA həm Azər bay can da xi lin də, həm də 
bey nəl xalq so sial si ya sət də uşaq lar, xü su sən də əlil li yi olan 
uşaq lar, sağ lam lıq və təh sil mə sə lə lə ri nə diq qət ye ti rən qu rum 
ki mi for ma la şıb. Di rek tor Q.Bör çell də ATU ilə əmək daş lıq dan 
məm nun ola caq la rı nı qeyd edib. 

Da ha son ra tə rəf lər əmək daş lıq pers pek tiv lə ri ni mü za ki rə 
edib lər.

Gö rüş də UAFA-nın me ne ce ri Ül viy yə Mir zə ye va, Corc taun 
Uni ver si te ti nin Uşaq la ra dəs tək mər kə zi nin di rek to ru, pro fes-
sor To bi Long, ATU-nun Bey nəl xalq əla qə lər üz rə pro rek to ru, 
do sent Or xan İsa yev, Bey nəl xalq əla qə lər şö bə si nin mü di ri, 
do sent Müş fiq Oru cov və mü ba di lə proq ram la rı üz rə koor di-
na tor Ay gün Ba ba ye va iş ti rak edib lər.

əmək daş lıq pers pek tiv lə ri, tə lə bə lə rin in-
ki şa fı na yö nə lik la yi hə lər, aka de mik he-
yət tə rə fin dən ke çi ri lə cək qar şı lıq lı mas ter 
klass lar və s. haq qın da ge niş mü za ki rə lər 
apa rı lıb.

Son da Azər bay can Tibb Uni ver si te ti ilə 
İs tin ye Uni ver si te ti ara sın da əmək daş lı ğa 
dair mü qa vi lə im za la nıb.

Gö rüş də ATU-nun bey nəl xalq əla qə lər 
üz rə pro rek to ru, do sent Or xan İsa yev, LIV 
Hos pi ta lı nın Azər bay can üz rə koor di na to ru 
Afaq Əli ye va, dr. Tu ral iş ti rak edib lər.

Da ha son ra rek tor Er dal Ka raöz ATU-
nun Təd ris Cər ra hiy yə Kli ni ka sın da “La-
bo ra to ri ya dan kli ni kə doğ ru kök hü cey rə 
uy ğu la ma la rı” möv zu sun da mü ha zi rə ilə 
çı xış edib.

yi şik lik lər ba rə də də qo naq la ra mə-
lu mat ve rib.

İs tin ye Uni ver si te ti nin rek to ru, pro-
fes sor Er dal Ka raöz Azər bay can və 
Tür ki yə qar daş lı ğı nın əbə di ol du ğu-
nu qeyd edə rək, bu mü na si bət lə rin 
təh sil və tibb sa hə sin də də yük sə lən 
xət lə da vam et di yi ni bil di rib. Rek to-
run ver di yi mə lu ma ta gö rə, İs tin ye 
Uni ver si te ti 2015-ci il də “21-ci Yüz yıl 
Ana do lu” Vəq fi tə rə fin dən ya ra dı lıb. 9 
fa kül tə, 2 kol lec və 3 ins ti tu tu özün də 
bir ləş di rən uni ver si te tin rəh bə ri ATU 
ilə bir gə əmək daş lı ğın tə mə li ni təş kil 
edə cək mə sə lə lər ba rə də tək lifl ə ri ni 
səs lənd rib.

Gö rüş də iki uni ver si tet ara sın da 

Sentyabrın 19-da Azər-
baycan Tibb Universite-
tinin Tələbə Elmi Cəmiy-
yətinin təşkilatçılığı ilə 
Respublika Dövlət Mü-
kafatı Laureatı, əməkdar 
elm xadimi, professor Ta-
merlan Əziz oğlu Əliyevin 
100 illiyinə həsr olunmuş 
tibb tələbələrinin və gənc 
alimlərin beynəlxalq konf-
ransı keçirilib. 

Onlayn formatda baş tutan 
konfransda Türkiyə, Özbə-
kistan, Almaniya, Belçikadan 
olan gənc alimlər, tələbələr, 
həkimlər, o cümlədən Azər-
baycan Tibb Universitetinin 
və Naxçıvan Dövlət Univer-
sitetinin (NDU) müəllim və 
tələbələri iştirak ediblər.

ATU-nun Tə lə bə El mi Cə-
miy yə ti nin səd ri, tibb elm lə-
ri dok to ru Müş fiq Hə sə nov 
açı lış çı xı şın dan son ra sö zü 
ATU-nun El mi iş lər üz rə pro-
rek to ru, do sent Rauf Bəy lə-
ro va ve rib. R.Bəy lə rov bö yük 
ali min el mi fəaliy yə ti haq da 
ət raf lı mə lu mat ve rib. Son-
ra NDU-nun Tibb fa kül tə si-
nin de ka nı El se vər Əsə dov, 
ATU-nun pro fes so ru Ama li ya 
Əyu bo va, Tür ki yə Ye di te pe 
Uni ver si te ti nin Gi ne ko lo gi ya 

ka fed ra sı nın mü di ri, pro fes-
sor Er kut Et tar çı xış edib lər. 
Na tiq lər pro fes sor T.Əli ye vin 
hə ya tı və el mi fəaliyy yə ti ilə 
bağ lı keç di yi şə rəf li yol dan, 
tibb el mi nə ver di yi töh fə lər-
dən söh bət açıb lar.

Son ra ATU-nun tə lə bə de-
ka nı, TEC-in üz vü Fi dan Hə-
sən li və ATU-nun II Müali cə-
pro fi lak ti ka fa kül tə si TEC-in 
səd ri Fi dan Bəy lə ro va mo de-
ra tor lar ki mi konf ran sın işi-
ni ida rə edib lər. Konf rans da 

müasir tə ba bə tin ak tual prob-
lem lə ri nə həsr olun muş el mi 
araş dır ma lar din lə ni lib.

Al ma ni ya dan Meh di Əh-
məd pur, Cə lal Sa la ta yi, Bel çi-
ka dan pro fes sor Ha lid To pal, 
Öz bə kis tan dan Si diq Xo ca-
ye vin təq dim et di yi mə ru zə lər 
iş tirk çı la rın bö yük ma ra ğı na 
sə bəb olub. Həm çi nin konf-
ran sın yük sək sə viy yə də təş-
ki li təq di rə la yiq he sab edi lib.

Son da çı xış edən M.Hə sə-
nov təd bir iş ti rak çı la rı na və 
konf ran sın ke çi ril mə si nə şə-
rait ya rat dı ğı üçün uni ver si te-
tin rek to ru, pro fes sor Gə ray 
Gə ray bəy li yə də rin tə şək kü-
rü nü bil di rib. Konf rans iş ti-
rak çı la rı nın ser ti fi kat la tə min 
edi lə cə yi ilə bağ lı mə lu mat 
ve ril dik dən son ra təd bir ba şa 
ça tıb.

Bu fi kir lə ri Azər bay can Tibb Uni-
ver si te ti nin rek to ru, pro fes sor Gə-
ray Gə ray bəy li İs tin ye Uni ver si te ti nin 
rek to ru, pro fes sor Er dal Ka raözün 
rəh bər lik et di yi nü ma yən də he yə ti ilə 
gö rüş də səs lən di rib. Tür ki yə-Azər-
bay can bir li yi nin ta ri xi kök lə rə ma lik 
ol du ğu nu qeyd edən rek tor G.Gə-
ray bəy li ATU-nun bey nəl xalq əmək-
daş lıq la yi hə lə rin də də qar daş öl kə-
nin bö yük yer tut du ğu nu vur ğu la yıb. 
Bil di rib ki, ATU Tür ki yə nin bir çox 
uni ver si tet lə ri ilə əmək daş lıq edir, 
müx tə lif is ti qa mət lər də or taq la yi hə-
lər ic ra olu nur. Pro fes sor G.Gə ray-
bəy li iki li dip lom proq ra mı nın ic ra sı, 
həm çi nin təd ris proq ra mın da kı də-
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Bakıda rəsmi səfərdə olan An-
talya Bilim Universitetinin (ABU) 
nümayəndə heyəti Azərbaycan 
Tibb Universitetində qonaq 
olub. 

Rektor, professor Gəray Gəray-
bəylinin salamlarını qonaqlara çat-
dıran ATU-nun Beynəlxalq əlaqələr 
üzrə prorektoru, dosent Orxan 
İsayev türkiyəli mütəxəssislərə 

universitetin tarixi, müasir dövrdəki 
fəaliyyəti və beynəlxalq əlaqələri 
barəsində məlumat verib. 

Türkiyənin elm və təhsil qurumla-
rı ilə geniş əlaqələrdən bəhs edən 
Orxan İsayev bildirib ki, ABU ilə də 
əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması 
istiqamətində konkret addımlar at-
maq üçün lazımi imkanlar mövcud-
dur. Qonaqlar, həmçinin universitetin 

strukturu, fakültələri, tədris proqram-
ları və ATU-nun nəzdində fəaliyyət 
göstərən klinikaların işi haqqında 
məlumatlandırılıb. 

ATU-nun elmi işlər üzrə prorek-
toru, dosent Rauf Bəylərov elmi is-
tiqamətdə görülən işlər haqqında ge-
niş söhbət açıb. ATU-nun SCImago 
beynəlxalq reytinq siyahısına daxil 
olduğunu bildirən prorektor, yük-
sək impakt faktorlu jurnallarda dərc 
edilən məqalələrin sayında artım ol-
duğunu vurğulayıb. Türkiyə univer-
sitetləri ilə birgə layihələri xatırladan 
R.Bəylərov, Antalya Bilim Universite-
ti ilə də elm sahəsində əməkdaşlığa 

hazır olduğumuzu ifadə edib. 
Antalya Bilim Universitetinin pro-

rektoru, professor Dr. Hamza Kandur 
təmsil etdiyi ali təhsil ocağı haqqın-
da danışıb. Qeyd edib ki, dünyanın 
74 ölkəsindən tələbələri olan ABU-
da 20-yə yaxın ölkənin professor-
ları və mütəxəssisləri dərs deyir. 
Universitetin nəzdində 7 fakültə ilə 
yanaşı, həm də peşə məktəbləri və 
institutlar fəaliyyət göstərir. Dünya-
nın dörd yanından gələn tələbələr 
xüsusi kampusda yaşamaq imkanı 
qazanırlar. Universitet dünyanın bir 
çox məşhur ali təhsil qurumları ilə 
əməkdaşlıq edir. 

Daha sonra görüşdə ATU ilə ABU 
arasında əməkdaşlıq planları, Bakı-
da yaradılacaq laboratoriyada ATU 
tələbələrinin praktika keçə bilməsi 
və digər məsələlər müzakirə olunub. 

Görüşdə ATU-nun Beynəlxalq 
əlaqələr şöbəsinin müdiri, dosent 
Müşfiq Orucov, Antalya Bilim Uni-
versitetinin patologiya professoru 
Dr. Cem Sezer, eləcə də Referans 
Medikal Qrupun Təşkilat-nəzarət və 
audit departamentinin müdiri Azər 
Qasımov və Beynəlxalq əlaqələr şö-
bəsinin müdiri Fəridə Rəhimbəyova 
iştirak ediblər.

Antalya Bilim Universitetinin Antalya Bilim Universitetinin 

nümayəndə heyəti ATU-danümayəndə heyəti ATU-da

Professor Gəray Gəraybəyli: ATU-nun beynəlxalq əməkdaşlıq 
layihələrində qardaş ölkə böyük yer tutur 

İki universitet arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin İki universitet arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin 
qurulması müzakirə olunubqurulması müzakirə olunub

Beynəlxalq təşkilatın nümayəndə Beynəlxalq təşkilatın nümayəndə 

heyəti universitetimizdə olubheyəti universitetimizdə olub

“Biz daim Türkiyənin hərtərəfli dəstəyini 
hiss etmişik. Lakin 44 günlük Vətən müha-
ribəsi zamanı Türkiyənin yanımızda olma-
sı, Azərbaycanın haqq işini dəstəkləməsi 
xüsusilə qürurverici oldu. Həmin dövrdə 
əməkdaşlıq etdiyimiz Türkiyə universitet-
lərindən və sıravi vətəndaşlardan, Türkiyə-
də olan məzunlarımızdan onlarla dəstək 
məktubları alırdıq. Bu hər birimiz üçün çox 
böyük mənəvi dəstək oldu”.
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fa kül tə si nin tə lə bə lə ri Ay tən 
Əli hü seyn li, Gü lay Və li za də, 
Məl təm Sah rat lı, II Müali cə 
pro fi lak ti ka fa kül tə sin dən 
Əda lət Gən cə li, Hər bi tibb 
fa kül tə sin dən Qüd rət Məm-
mə dov mü va fiq ola raq fa-
kül tə lər üz rə 1-ci ye rə la yiq 
gö rü lüb lər.

Son da tə lə bə lə rə mü va fiq 
ola raq dip lom, hə diy yə və 
ser ti fi kat lar təq dim olu nub.

Mü sa bi qə, ey ni za man da 
tə lə bə lə rə ÜST tex ni ka la rın-
dan is ti fa də edə rək in fek si-
ya la rın pro fi lak ti ka sı na dair 
bi lik lə ri ni güc lən dir mək də 
yar dım çı olub.

Ümumdünya Səhiyyə Təşki-
latının “Sağlamlıq üçün həm-
rəylik təşəbbüsü” adı altında 
keçirdiyi müsabiqə yekunla-
şıb.

7 tibb fa kül tə si və 11 tibb 
kol le cin dən 1418 tə lə bə nin 
iş ti rak et di yi mü sa bi qə yə 
ye kun vu ru lub və qa lib lə rin 
mü ka fat lan dı rıl ma sı mə ra si-
mi ke çi ri lib.

Qeyd edək  ki, Azər bay-
can Tibb Uni ver si te ti nin tə-
lə bə lə rin dən I Müali cə pro fi-
lak ti ka fa kül tə si nin tə lə bə si 
Ca vid Mus ta fa za də öl kə üz-
rə 1-ci yer, İc ti mai sə hiy yə 

Yeni tədris ilinin başlaması münasibətilə ATU-ya 
qəbul olunan I kurs tələbələri ilə tanışlıq xarakter-
li görüş keçirilib. Universitetin Tələbə Həmkarlar 
İttifaqı Komitəsinin təşkilatçılığı və media depar-
tamentinin sədri İlkanə Quluzadənin aparıcılığı ilə 
baş tutan görüşdə əvvəlcə Vətən müharibəsi şəhid-
lərinin xatirəsi anılıb. 

Rektorun yanında İctimai Nəzarət və Məşvərət Şurasının 
sədr müavini, ATU-nun dosenti Aidə Bəndəliyeva tədbirdə çıxış 
edərək 44 günlük Vətən müharibəsində Ali Baş Komandanın 
rəhbərliyi ilə xalqımıza qələbə sevinci yaşadan əsgər və zabit-
lərimizin qəhrəmanlığından söhbət açıb. Bu qələbədə ATU-nun 
məzunlarının da payı olduğunu qürur hissi ilə xatırladaraq, 
Rasim Abdullayev, Adil Əfəndiyev, Tural Abdullayev, Turqut Xə-
lilbəyli və onlarla digər tibb işçisinin adlarını səsləndirib. Daha 
sonra Azərbaycan Tibb Universitetinin tarixi inkişaf yolundan 
danışan A.Bəndəliyeva ölkəmizin nüfuzlu ali məktəbində təhsil 
almaq şansı qazanan gəncləri təbrik edib, onlara təhsil illərində 
uğurlar arzulayıb.

Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Elvin Kərimli də 
Vətən müharibəsində müzəffər ordumuzun əks-həmlə əməliy-
yatının böyük zəfərlə nəticələndiyini vurğulayıb. Torpaqlarımı-
zın işğaldan azad olunması uğrunda canlarından keçən şəhid-
lərimizə rəhmət, sağlamlıqlarını itirən qazilərimizə şəfa diləyib. 

Bundan sonra E.Kərimli tələbə adını qazanan gənclərə 
təhsil alacaqları universitetin maddi-texniki bazası, fakültə və 
kafedraları, ictimai təşkilatları, elmi-pedaqoji nailiyyətləri və 
professor-müəllim heyəti haqqında ətraflı məlumat verib. Eyni 
zamanda I kurs tələbələrini universitetdə fəaliyyət göstərən 
tələbə təşkilatlarının işi ilə tanış edib. O bildirib ki, Tələbə Həm-
karlar İttifaqı Komitəsi, əsasən, tələbələrin asudə vaxtlarını 
səmərəli keçirmələri üçün tədbirlər planı hazırlayır, seminarla-
rın, konfransların təşkili ilə məşğul olur. O, tələbələrin arzu və 
təkliflərini reallaşdırmağa çalışdıqlarını, yeri gələndə müvafiq 
qurumlar qarşısında məsələ qaldırdıqlarını da diqqətə çatdırıb.

Daha sonra Azərbaycan Tibb Universitetinin himni səslən-
dirilib. Himnin sədaları altında universitetin 90 il müddətindəki 
sosial-ictimai həyatı slaydlar vasitəsilə nümayiş etdirilib. Tələbə 
Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədr müavini, VI kurs tələbəsi 
Cavid Mustafazadə ATU-nun mövcud daxili intizam qaydaları, 
aparılan mühazirələr, praktiki seminarlar və imtahan prosesi 
barədə I kurs tələbələrini məlumatlandırıb.

Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin I Müalicə-profilaktika 
fakültəsi üzrə sədri Elbəy Cabbarlı, II Müalicə-profilaktika fa-
kültəsi üzrə sədri Mürvət Bünyatov, İctimai səhiyyə fakültəsi 
üzrə sədri Aysel İsmixanova, Hərbi tibb fakültəsi üzrə sədri 
Vahid Rzayev və Stomatologiya fakültəsi üzrə sədri Rəsul As-
lanov və Əczaçılıq fakültəsi üzrə sədri Ruhanə Hüseynova da 
I kurs tələbələri ilə səmimi ünsiyyət quraraq, onları ilk gündən 
universitetin ictimai həyatında fəal iştirak etməyə çağırıblar.

Universitetin nəzdində fəaliyyət göstərən klub və departa-
mentlərin təmsilçiləri Dilbər Əliyeva Rahim, Məhəmməd Məm-
mədov, Süsən Məmmədli, Naidə Aydınova, Ülkər Məmmədova 
və digər ictimai fəallar I kurs tələbələri ilə qeyri-rəsmi söhbət-
lərində onları ictimai təşkilatlarda çalışmağın tədrisə mane 
olmadığına əmin ediblər. Həmçinin ictimai təşkilatlara, klub 
və departamentlərə necə üzv olmaq barədə sualları cavab-
landırıblar.

Tədbirin sonunda I kurs tələbələri universitet şəhərciyini 
gəzib, tədris korpusları və auditoriyalarla əyani tanış olublar.

6 tələbəmiz ÜST-ün 6 tələbəmiz ÜST-ün 
müsabiqəsində müsabiqəsində 
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Universitetimizə qəbul olunan I kurs Universitetimizə qəbul olunan I kurs 
tələbələri ilə tanışlıq görüşü keçirilibtələbələri ilə tanışlıq görüşü keçirilib

Hər il qəbul imtahanın-
da yüksək bal topla-

yan tələbələrin üz tutdu-
ğu ali təhsil müəssisələ-
rindən olan Azərbaycan 
Tibb Universiteti bu il də 
öz reytinqini qoruyub sax-
layıb. Üstəlik, ölkənin bu 
ilki ən gənc tələbəsi də uni-
versitetimizdə təhsil ala-
caq. Yüksək göstəricilərə 
imza atmış tələbələrdən bir 
neçəsi ilə sizləri də tanış 
edirik.   

Kamil Əfəndiyev

21 oktyabr 2003-cü ildə Biləsuvar 
rayonunda yerləşən 4 saylı Cəb-
rayıl qəsəbəsində anadan olub. 
2021-ci ildə Cəbrayıl rayonu, Əs-
gər Veysəlov adına Sirik kənd orta 
məktəbini fərqlənmə attestatı ilə 
bitirib. Bir sıra fənn olimpiadala-
rında iştirak edib. Respublika fənn 
olimpiadasında riyaziyyat fənnin-
dən rayon mərhələsində yer tutub. 
Həkim olmaq həm özünün, həm 
də babasının arzusu olub: “Babam 
istəyirdi ki, ailəmizdə bir nəfər hə-
kim olsun. Özümə söz verdim ki, 
babamın və özümün arzumu ger-
çəkləşdirim. Bu il 692.5 bal toplaya-
raq Azərbaycan Tibb Universitetinə 
daxil oldum. Bu uğuruma görə hə-

mişə yanımda olan valideynlərimə, 
müəllimlərimə minnətdaram. Sevi-
nirəm ki, onların mənə görə çəkdik-
ləri əziyyət hədər getmədi.
Cavidan Bayramlı
 2004-cü il iyunun 21-də Beyləqan 
rayonunda dünyaya gəlib. 2010-
cu ildə R.Quliyev adına Yeni Mil 
kənd tam orta məktəbin 1-ci sinfinə 
daxil olub. Bu il 610.2 balla ATU-
nun Hərbi tibb fakültəsinə daxil 
olub. Amma adıçəkilən fakültəyə 
daxil olan, yüksək bal toplayan 2 
kursant Gülhanə Tədris və Araş-
dırma Xəstəxanasının Hərbi tibb 
fakültəsində oxumağa vəsiqə qa-
zanıb. Onlardan biri də Cavidandır. 
O, orta məktəbdə oxuduğu dövrdə 
biologiya fənni üzrə olimpiadanın 
final turunda iştirak etmək hüququ 
qazanıb: “Türkiyədə təhsil alacağı-
mı eşidəndə, mən və ailə üzvlərim 
çox sevindik. Bu xəbər məktəbimi-
zin direktorunu, mənə dərs deyən 
müəllimlərimi də qürurlandırdı.
 

Hazırlaşdığım bilik səviyyəsinə 
görə Tibb Universitetinə daxil ola-
cağıma əmin idim. Amma Ankara-

da təhsil alacağım xəbərindən 
həyəcanlandım. Bir daha əmin ol-
dum ki, müəllimlərinin məsləhətinə 
qulaq asıb, əzmlə çalışan heç bir 
şagirdin əziyyəti hədər getməz, 
zəhməti uğur və sevinclə nəti-
cələnər”
Aygün Məhərrəmova 

2003-cü ildə Beyləqan rayonunun 
Yuxarı Aran kəndində anadan 
olub. 2017-ci ildə Respublika fənn 
müsabiqələrində fizika fənni üzrə 
iştirak edib və gümüş medal qaza-
nıb. 2019-cu ildə isə Respublika 
fənn olimpiadalarında Azərbaycan 
dili və ədəbiyyat fənni üzrə gümüş 
medala layiq görülüb. 
Elə həmin il “Ədəbiyyat biliciləri” 
adlı müsabiqədə də iştirak edib, 
həvəsləndirici yerə layiq görülüb. 
Rayon və region üzrə keçirilən bir 
sıra yarışlarda iştirak edərək dip-
lom və sertifikatlar alıb. 691.4 bal 
toplayaraq universitetimizin I Müa-
licə-profilaktika fakültəsinə daxil 
olub. Yaxşı həkim olmaq üçün 
səylərini daha da artırmaq niyyə-
tindədir.

Elmir QuliyevElmir Quliyev
2004-cü ildə Gəncədə anadan 
olub. 2021-ci ildə Gədəbəy rayo-
nunun Ağamalı (indiki Çanaqçı) 
kənd tam orta məktəbini bitirib. 
620.8 bal toplayaraq ATU-nun Hər-
bi tibb fakültəsinə daxil olub. 
Yüksək nəticə göstərdiyinə görə, 
təhsilini Gülhanə Tədris və Araş-
dırma Xəstəxanasında davam et-
dirəcək: “Aşağı sinifdə oxuyanda, 
Qarabağ müharibəsi veteranı olan 
atam Rasim Quliyev hərbi həkim-
lər barədə mənə danışmışdı. Mə-
nim də hərbi həkim olmağımı arzu 
edirdi. Onun arzusunu reallaşdır-
mağı 9-cu sinifdə qarşıma məqsəd 
qoydum. Atam mənə vətənpərvər-
liyi, Vətəni, torpağı sevməyi öyrət-
di. Vətənimizi yağı düşmənlərdən 
necə qorumağı izah etdi. 

 

Ciddi hazırlaşdım və məqsədimə 
çatdım. Gülhanə Tədris və Araş-
dırma Xəstəxanasının Hərbi tibb 
fakültəsində oxuyacağımı biləndə 
ailəmiz həm çox sevindi, həm də 
bir az kədərləndi. Ona görə sevin-
dilər ki, Türkiyənin nüfuzlu ali təh-

sil müəssisələrinin birində təhsil  
alacağam. Ona görə kədərləndilər 
ki, Vətəndən və qohumlardan bir 
az uzaqda olacağam. Amma məni 
heç bir çətinlik qorxutmur. Yaxşı 
həkim və hərbçi olacağıma 
əminəm”.
Həmid SəfərliHəmid Səfərli

2006-cı il yanvarın 23-də Goran-
boy rayonunda anadan olub. 2021-
ci ildə Goranboy rayon 2 saylı tam 
orta məktəbi bitirərək, 602.9 balla 
Azərbaycan Tibb Universitetinə 
daxil olub. Sevindirici haldır ki, 
H.Səfərlinin eyni məktəbdə təhsil 
alan bacısı Leyla da 631.1 bal top-
layaraq universitetimizdə təhsil al-
maq hüququ əldə edib. Eyni fa-
kültəyə daxil olan bacı-qardaş eyni 
qrupda təhsillərini davam etmək 
niyyətindədir: “Müəllimlər mənim 
qeyri-adi bacarığımı görüb 4 ya-
şımda məktəbə götürdülər. Bacım-
la eyni sinifdə oxudum. Tay-tuşla-
rımdan 2 yaş kiçik olsam da, on-
lardan geri qalmadım. Əla qiymət-
lərlə oxudum və gördüyünüz kimi, 
Tibb Universitetinin tələbəsiyəm. 
Gələcəkdə savadlı həkim olmaq 
niyyətindəyəm”. 
Bu il universitetimizə daxil olan hər 
bir tələbəni ürəkdən təbrik edir, on-
lara bu yolda uğurlar və ölkəmizin 
savadlı həkimləri kimi yetişmələrini 
arzu edirik!

Bizi seçənləri tanıyaqBizi seçənləri tanıyaq
Yüksək bal toplayan abituriyentlər ATU-da oxumağa üstünlük verir Yüksək bal toplayan abituriyentlər ATU-da oxumağa üstünlük verir 
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Pro fes sor ilk ola raq hər kə si na-
ra hat edən mə sə lə - vak sin lə rin 
mən fi tə si ri nin olub-ol ma ma sı ilə 
bağ lı fi kir lə ri ni açıq la dı: “1796-cı 
il dən eti ba rən, yə ni vak sin lə rin 
prak tik is ti fa də si nə baş lan dı ğı 
il dən bu gü nə dək pey vənd vi ral 
in fek si ya lar dan ən eti bar lı qo run-
ma va si tə si dir. Pey vənd lə mə hər 
il Yer kü rə sin də 3 mil yon dan çox 
in sa nı ölü mün pən cə sin dən xi las 

edir. Vak sin mü va fiq in fek si ya nın 
or qa nizm də “nis bi xəs tə lən mə 
mo de li”ni ya ra dır. Bu sə bəb dən 
də pey vənd dən son ra in yek si ya 
ye rin də ağ rı nın ol ma sı, hət ta bu 
ağ rı nın bir ne çə gün da vam et-
mə si, qız dır ma, üşüt mə, hal sız lıq, 
is hal, baş, əzə lə, oy naq ağ rı la rı 
və s. ol ma sı nor mal göz lən ti lər dir. 
Yə ni, bun lar pey vən din yan tə sir-
lə ri de yil. Bu, yal nız for ma la şan 
im mu ni te tə or qa niz min lo kal və 
ya sis tem reak si ya sı dır ki, qı sa 
müd dət dən son ra ta ma mi lə ara-
dan qal xır”.

M.Qə ni yev vur ğu la yır ki, is tə-
ni lən in fek si ya ki mi CO VID-19-a 
qar şı tə bii im mu ni te tin ya ran ma sı 
xü su si əhə miy yət kəsb edir. Be lə 
ki, in fek si ya ya yo lu xub sa ğal mış 
in san lar da əmə lə gə lən im mu ni-
tet hə min vi ru sa qar şı ən müasir 
pey vənd lə rin be lə əmə lə gə tir di-

yi im mu ni tet dən də fə lər lə güc lü 
olur: “Çün ki tə bii xəs tə lən mə fo-
nun da or qa nizm vi ru sun han sı sa 
bir fraq men ti nə qar şı de yil, can lı 
vi ru sun bü tün sub va hi di nə (ör tük 
tə bə qə, mat riks və nuk leop ro tein 
sı ra sı) qar şı, hü cey rə yad da şı na 
to tal şə kil də həkk olu nan ak tiv 
im mu ni tet for ma laş dı rır. Odur ki, 
mu tant şta mmın dan ası lı ol ma ya-
raq, bü tün tək rar yo lux ma ha lın da 

in san bu in fek si ya la rı çox yün gül, 
yə ni möv sü mi in fek si ya ki mi ke-
çi rir”.

O n u n  s ö z  l ə  r i  n ə  g ö  r ə , 
COVID- 19-un əsas yo lux ma 
mən bə yi ha va-dam cı yo lu, yə ni 
nə fəs-nə fə sə da yan maq, xü su-
sən öpü şüb-gö rüş mək ki mi ün-
siy yət for ma sı dır. Odur ki, öpü-
şüb-gö rüş mək dən im ti na et mək lə 
yo lux ma sa yı nın kəs kin azal ma sı-
na nail ol maq müm kün dür.

Pro fes sor CO VID-19-la bağ lı di-
gər va cib bir mə qa ma da to xun-
du. Be lə ki, hər gün so sial şə bə-
kə lər də ki min sə vi rus dan öl mə si 
haq da xə bər lər ya yı lır. Bu da di-
gər in san la ra güc lü psi xo lo ji tə sir 
gös tə rir: “Əs lin də ölü mün sə bə bi 
rəs mi mən bə lə rə is ti na dən yal nız 
pa to loq-ana to mun təs di qin dən 
son ra ve ril mə li dir. Na mə lum ölüm 
sə bəb lə ri CO VID-19-un sta tis ti-

ka sı na sa lın ma ma lı dır. Bu nu et-
mək ci na yət dir. Hər bir şüur lu in-
san bil mə li dir ki, ölüm can lı aləm 
üçün haq dır və qa çıl maz dır. Can-
lı to xu ma, post na tal in ki şa fın yaş 
dövr lə ri nə uy ğun ola raq, mə ruz 
qal dı ğı mər hə lə li də yi şik li yin hər 
bi rin də sub hü cey rə vi ge nom va-
hi di iti rə rək, ir siy yə ti ni ya şat maq 
üçün son da can lı hə ya ta əl vi da 
de yir. Yə ni, ölüm hə ya tın so nu 
yox, ye ni hə ya tın baş lan ğı cı dır. 
Bu ölüm lər əbə di ya şam qa nu-
nu dur”. 

Pro fes sor he sab edir ki, in san-
la rı qor xu dub on la rın psi xo lo ji sar-
sın tı ke çir mə si nə sə bəb ol maq-
dan sa, hər kə sə da ha düz gün və 
el mə əsas la nan mə lu mat la rın ve-
ril mə si da ha doğ ru dur.

Mu sa Qə ni yev əv vəl ki ştam la-

ra nis bə tən da ha 
yo lu xu cu və da-
ha aq res siv olan 
“Lyamb da” və “Mu” 
ştam la rı nın ya yıl-
ma sı haq qın da xə-
bər lə rə də ay dın lıq 
gə tir di. Onun söz lə-
ri nə gö rə, bu ştam lar CO VID-19-
dan ge nom fərq li li yi gös tə rən 24 
mu tant ştam dan sıra ardıcıllığı ilə 
ikisidir: “On la rın hər bi ri nin ay rı-
ay rı lıq da mu ta si ya va riant la rı var. 
Mə sə lən, “Lyamb da” şta mmı nın 
vi ro gen fəal lı ğı na nis bi tə sir gös-
tə rən sək kiz, vi ro gen fəal lı ğı na 
prak tik ola raq tə sir gös tər mə yən 
iyir mi funk sional ak tiv mu ta si ya-
sı var. Bun la rın içə ri sin də yal nız 
T7 6I və L452Q, elə cə də NTD-
do me ni mu ta si ya sı nın pa to gen 
fəal lı ğı nın yük sək ol ma sı eh ti mal 
olu nur. T7 6I və L452Q mu ta si ya-

sı vi ru su tə nəf füs yo lu epi tel hü-
cey rə lə ri nin ACE2 re sep tor la rı na 
bağ la yan SH CO14 spay ka (ya-
pı şan) zü lal fraq men ti nin özün-
də, so nun cu isə, spay ka zü la lın 
özü nün bağ lan dı ğı do men də baş 
ve rir.

Ümum dün ya Sə hiy yə Təş ki-
la tı nın (ÜST) av qus tun 30-da 
nə za rə tə gö tür dü yü və ha zır da 
dün ya da ko ro na vi ru sa ümu mi 
yo lux ma nın cə mi 0,1%-ni təş kil 
edən “Mu” şta mmın da ge nom 
də yi şik li yi, ye nə də vi ru su ACE2 
re sep tor la rı na bağ la yan SH CO-
14 spay ka zü la lın da baş ve rir, 
yə ni 146 N nuk len əla və si (N-ter-
mi nal do men də, AAC ko don da 
3 nuk leotid - As par gin amin tur-
şu su (Asn/N) əla və si) və fu rin 
par ça lan ma - ge nom sa hə sin də 

(S1/S2 par ça lan ma say tı) P681 
mu ta si ya sı. Gö rün dü yü ki mi, is-
tər “Lyamb da”, is tər sə də “Mu” 
şta mmın da ana vi rus – CO VID-
19-dan fərq li lik yal nız SH CO-14 
zü la lın da tö rə nən də yi şik lik dir. 
SH CO-14-ün ye ga nə funk si ya sı 
vi ru sa yo lux ma nın tə mi nat çı sı ol-
maq dır. Odur ki, bu st ruk tur va hi-
din də tö rə nən də yi şik lik heç bir 
hal da vi ru sun pa to gen fəal lı ğı və 
le tal lıq əm sa lı nın yük səl mə si və 
ya xəs tə li yin ağır ge di şi nə sə bəb 
ola bil məz”.

Pro fes sor xa tır lat dı ki, is tər tə bii 

im mu ni tet, is tər sə də pey vənd lə-
mə nə ti cə sin də for ma la şan im-
mu ni tet ha mı nı bü tün mu tant 
ştam lar dan, o cüm lə dən “Lyamb-
da” və “Mu” şta mmın dan da ak tiv 
şə kil də qo ru ma lı dır. Be lə şəxs lər-
də vi ru sa tək rar yo lux ma eh ti ma-
lı 0,002 faiz nis bə tin dən yük sək 
ol ma ma lı dır. Odur ki, mü sa hi bi-
miz bu ştam la rın yal nız eh ti mal 
olu nan xü su siy yət lə ri ni real lıq ki-
mi qiy mət lən di rib yaz ma ğın, da-
nış ma ğın, in san la rı şid dət al tın da 
sax la ma ğın yol ve ril məz ol du ğu nu 
bil dir di. Pro fes sor el mi mən tiq və 
fun da men tal kli nik mü şa hi də və 
təd qi qat la ra söy kən mə yən fər di 
ya naş ma la rın ic ti mailəş di ri lə rək 
ge niş əha li içə ri sin də ya yıl ma sı-
nın yal nız st ress, qor xu, mə nə vi 
sar sın tı ya xid mət et di yi ni vur ğu-
la dı.

M.Qə ni yev qeyd et di ki, əha li-
nin 40-60 faizi nin vak sin lə şə cə yi 
təq dir də, gu ya vi ru sun da ha dö-
züm lü mu tant ştam lar ya ra da ca ğı 
ilə bağ lı de yi lən lər də əsas sız dır: 
“Bu mu ta si ya lar vi rus RNT-si nin 
sim bioz ya şa ma ğa xid mət edən, 
le tal lıq mu ta si ya sı nın nə ti cə si ki-
mi əmə lə gəl di yin dən, vak sin lə-
rin ona tə si ri, ana şta mma tə si ri lə 
mü qa yi sə də da ha güc lü ol ma lı dır. 
Həm çi nin, is tə ni lən vi rus po pul ya-
si ya sın da əsas lı ge nom fərq li li yi 
gös tə rən, le tal lı ğı çox yük sək və 
son də rə cə pa to gen vi rus şta mmı 
yal nız or qa niz min mə lum vi rus 
ailə si ni müt ləq şə kil də “özün dən 
təc ri də” son cəh di ha lın da əmə-
lə gə lə bi lər. Ana şta mmın (CO-
VID-19) bu də yi şik li yə uğ ra ma sı 
üçün ən azı 8-10 il vaxt la zım dır”.

Pro fes sor son da əmin lik lə bil-
dir di ki, CO VID-19 in san la rı öl dür-
mür: “İn san la rı öl dü rən pro fi lak tik 
və şəx si gi gi ye nik təd bir lə rə əməl 
olun ma ma sı, ru hi sar sın tı, st ress, 
gər gin lik, ko ro na vi ru sa gö rə ya-
ra nan en do gen ölüm qor xu su-
dur. CO VID-19-dan qo run ma nın 
ən sa də və eti bar lı yo lu - adi gi-
gi ye nik tə ləb və nor mal ün siy yət 
for ma la rı na əməl et mək və “ko-
ro na vi rus xo fu”nu bir də fə lik unut-
maq dır”.

Arif MƏMMƏDLİ

Bu yaxınlarda Avstriyanın paytaxtı 
Vyana şəhərində Beynəlxalq Plastik 
və Estetik Cərrahiyyə Cəmiyyətinin 
(İSAPS) 50-ci yubiley konfransı 
keçirilib. Ötən əsrin 70-ci ilində 
yaradılan cəmiyyətin yubiley 
tədbiri 2020-ci ildə keçirilməli idi. 
Ancaq bütün dünyanı əhatə edən 
pandemiya səbəbindən yubiley 
konfransı təxirə salınmışdı.

     Bu il isə ida rə he yə ti konf ran sı hib-
rid for mat da ke çir mə yi qə ra ra al mış dı. 
Konf ran sın işi nə həm can lı, həm də on-

layn for mat da Azər bay can alim lə ri də 
qa tı lıb lar.

Cə miy yə tin Cə nu bi Qaf qaz üz rə təm-
sil çi si, mil li ka ti bi, pro fes sor Va qif Qə lən-
də rov vir tual mü za ki rə lə rə də vət olu nub. 
Konf rans da on layn çı xış edən pro fes sor 
təd bir iş ti rak çı la rı na Azər bay can cər rah-
la rı nın sa la mı nı çat dı ra raq, pan de mi ya 
döv rün də ic ra olu nan əmə liy yat lar da ye-
ni ya naş ma lar la bağ lı fi kir lə ri ni bö lü şüb. 
Bil di rib ki, bü tün dün ya da bu sa hə də ye-
ni lik lər və ye ni əmə liy yat pro to kol la rı nın 
ya ra dıl ma sın da qə bul olu nan qə rar lar da 
bi zim də səs haq qı mı zın ol ma sı və mü-
za ki rə lə rə də vət edil mə yi miz öl kə miz-
də plas tik və re konst ruk tiv cər ra hiy yə-
nin dün ya stan dart la rı na ca vab ver mə-
si nin gös tə ri ci si dir. 

Bey nəl xalq konf ran sa can lı qa tı lan 
Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin Ağız və 
üz-çə nə cər ra hiy yə si ka fed ra sı nın do sen-
ti Ni gar Sul ta no va “Ant ro po met rik müayi-
nə si nin və xey lo ri nop las ti ka sı nın pro to-

ko lu” möv zu sun da mə ru zə ilə çı xış edib. 
Mə ru zə də ana dan gəl mə qü sur la rın ara-
dan qal dı rıl ma sı me tod la rı na ye ni ya naş-
ma lar da öz ək si ni ta pıb və iş ti rak çı lar tə-
rə fin dən ma raq la qar şı la nıb. Azər bay can-
lı alim mə ru zə də to xu nu lan mə sə lə lə rə 
dair sual la rı da ca vab lan dı rıb. N.Sul ta no-
va nın söz lə ri nə gö rə, dün ya nın müx tə-
lif öl kə lə ri ni təm sil edən plas tik cər rah-
lar konf ran sa 3000-dən çox el mi iş gön-
də rib lər. Hə min el mi iş lər dən yal nız 240-
ı se çi lib və se çil miş el mi iş lə rin si ya hı sı na 
onun mə ru zə si də da xil edi lib.

     N.Sul ta no va 95 öl kə dən 1500 nə-
fə rin can lı, 3000 nə fə rin isə vir tual for-
mat da qo şul du ğu konf rans da müx tə lif 
sər gi lə rin təş kil olun du ğu nu, dün ya nın 
məş hur plas tik cər rah la rı nın mas ter klas-
lar keç di yi ni, xü su si ay rıl mış zal da 3 gün 
müd də tin də can lı əmə liy yat lar apa rıl dı-
ğı nı bil di rib. Qeyd edib ki, bu, pan de mi ya 
baş la yan dan in di yə dək ke çi ri lən ən bö-
yük can lı tib bi konf rans idi.

Vyanada plastik və estetik cərrahların 
yubiley konfransı baş tutub

Konfransın işinə həm canlı, həm də onlayn Konfransın işinə həm canlı, həm də onlayn 
formatda ATU-nun alimləri də qatılıbformatda ATU-nun alimləri də qatılıb

Bu günlərdə Rusiya Fede-
rasiyasının paytaxtı Moskva 
şəhərində Otorinolarinqo-
logiya üzrə beynəlxalq miq-
yaslı qurultay baş tutub. 
Qeyd edək ki, bu qurultaylar 
5 ildə bir dəfə keçirilir. 

Bu də fə ki qu rul ta ya Av ro-
pa və Asi ya öl kə lə rin dən, o 
cüm lə dən MDB öl kə lə rin dən 
nü ma yən də lər qa tı lıb lar. Öl kə-
mi zi qu rul tay da pro fes sor Və fa 
Pə na hian, tibb elm lə ri dok tor-
la rı Fuad Qa ra qur ban lı, Ka mil 
Yu si fov, pol kov nik El nur Ək bə-
rov və on layn for mat da Ra mil 

Hə şim li təm sil edib lər. Qu rul ta-
yın açı lı şın da Azər bay can nü-
ma yən də he yə ti adın dan çı xış 
et mək üçün ATU-nun Qu laq, 
bu run və bo ğaz xəs tə lik lə ri 
ka fed ra sı nın mü di ri, pro fes-
sor Və fa Pə na hiana söz ve ri lib. 
Azər bay can lı mü tə xəs sis lə rin 
əmək daş lı ğa hə mi şə ha zır ol-
du ğu nu bil di rən pro fes sor, öl-
kə miz də oto ri no la rin qo lo gi ya 
sa hə sin də qa za nı lan uğur la rı 
qu rul tay iş ti rak çı la rı nın diq qə-

ti nə çat dı rıb. Ey ni za man da 
res pub li ka mı zın adın dan Qa-
ra bağ xal ça sı qu rul ta ya təq dim 
olu nub.

Qu rul tay da Azər bay can lı 
alim lə rin 4 el mi mə ru zə si din-
lə ni lib və təm sil çi lə ri miz el mi 
mü za ki rə lər də 3 də fə mo de-
ra tor luq edib lər.

Yük sək sə viy yə də təş kil 
edi lən oto ri no la rin qo loq la rın 
XX qu rul ta yın da ay rı-ay rı öl-
kə lə rin mü tə xəs sis lə ri nin mə-
ru zə lə ri də ma raq la qar şı la nıb 
və bü tün iş ti rak çı lar üçün sə-
mə rə li olub. 

Vəfa Pənahian beynəlxalq 
qurultayda ölkəmizi təmsil edib

İki ilə yaxındır dünya səviyyəsində koronavirus infeksiyası ilə 
mübarizə aparılır. Bu müddət ərzində virusdan qorunmağın yol-
ları, müalicə metodları haqqında bir çox yeni bilgilər öyrənmişik. 
Bununla belə, praktika göstərir ki, hələ də insanlarda bəzi məqam-
lara dair dəqiq məlumat yoxdur. Koronavirusdan effektiv müdafiə 
üsulları haqqında Azərbaycan Tibb Universitetinin mütəxəssis-
lərinin açıqlama və tövsiyələri daim maraqla qarşılanır. Odur ki, 
ATU-nun Farmakologiya kafedrasının müdiri, professor Musa 
Qəniyevdən COVID-19-la əlaqəli əhalini maraqlandıran sualları 
cavablandırmasını xahiş etdik.

“İnsanları koronavirusdan “İnsanları koronavirusdan 
çox, qorxu öldürür”çox, qorxu öldürür”

Professor Musa Qəniyev: İctimaiyyət CProfessor Musa Qəniyev: İctimaiyyət COVIDOVID-19 -19 
haqqında düzgün maarifləndirilməlidirhaqqında düzgün maarifləndirilməlidir
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Tarixi qələbəmizdə Azərbaycan Tibb 
Universitetinin əməkdaşlarının, mə-
zunlarının da xüsusi payı oldu. Ümu-
miyyətlə, xalqımızın ən çətin, ağır 
anlarında - istər 20 Yanvar hadisələ-
ri zamanı, istərsə də birinci Qarabağ 
müharibəsi dövründə  ağxalatlı hə-
kimlərimiz həmişə ön cərgədə olub, 
vətənin müdafiəsinə qalxanlara zəruri 
yardım göstəriblər. Bu dəfə də elə oldu. 
Vətən müharibəsi zamanı universiteti-
mizin əməkdaşları, o cümlədən Hərbi 
tibb fakültəsinin şəxsi heyəti, müəllim-
ləri, rezidentləri, kursant və feldşerlə-
ri qələbənin qazanılması üçün ön və 
arxa cəb hədə var gücləri ilə çalışdılar.. 

Fakültənin rəisi, tibb xidmə-
ti polkovniki Çingiz Əlləzov Vətən 
müharibəsi dövründə fakültə əmək-
daşlarının fəaliyyəti haqda danışır:

- Ötən il sentyabrın 27-də yüksək ko-
mandanlıq tərəfindən döyüşə hazır-
lıq siqnalı aldıq. Qısa müddətə şəxsi 
heyətimiz toplandı. Səhər tezdən hərbi 
həkimlər, komandir heyəti, rezidentləri-
miz, kursantlar, feldşerlər əvvəlcədən 
təyin olunmuş dislokasiya yerlərinə 
çıxışa göndərildi. Demək olar ki, fa-
kültənin bütün əməkdaşları ön və arxa 
cəbhədə müharibə başlayandan qurta-
ranadək cəsarətlə, böyük ruh yüksəkli-
yi ilə fəaliyyət göstərdilər. Şəxsi heyət 
bilavasitə döyüş əməliyyatlarında işti-
rak etdi. Rezidentlərimiz fədakarlıqları 
ilə yadda qaldı. Onlar hərbi-səhra hos-
pitallarında - Ağdam, Şəmkir, Füzuli və 
s. hospitallarda praktik fəaliyyət göstər-
dilər. Aparılan əməliyyatlarda assistent, 
cərrah, travmatoloq kimi iştirak etməklə 
xeyli yaralının həyatını xilas etdilər. 
Komandir heyətimiz isə ixtisaslarına 
uyğun olaraq müxtəlif hərbi hissələr-
də artilleriya, kəşfiyyat, motoatıcı böl-
mələrin tərkibində döyüş əməliyyatla-
rında iştirak etdilər. Professor-müəllim 
heyəti də ön və arxa cəbhədə öz ba-
carığını əsirgəmədi. Həm ön cəbhədə 
yerləşmiş hospitallarda, həm də arxa 
cəbhədə - Mərkəzi Hərbi Klinik Hospi-
talda var gücləri ilə yaralılarımızın hə-

yatının xilas edilməsi üçün çalışdılar. 
Müharibədə komandir heyətindən 24 
zabit, o cümlədən 6 gizir, 77 rezident, 
150 kursant, 20 feldşerimiz iştirak etdi. 
Deyərdim ki, qələbəmizdə - istər ön cə-
bhə olsun, istər arxa cəbhə - hər kəsin 
xüsusi payı oldu. Gecə-gündüz yorul-
madan, ruh yüksəkliyi ilə həm çalışdıq, 
həm də vuruşduq. 
Ali Baş Komandan tərəfindən mühari-
bədə iştirak etmiş şəxsi heyət xidmətlə-
rinə layiq təltif olundu. Onların arasında 
Cəbrayılın, Füzulinin, Ağdamın azad 
olunmasına görə, “Vətən uğrunda”, 
“Xidmətdə fərqlənməyə görə” və di-
gər orden və medallarla mükafatlan-
dırılanlar var. 
Təəssüf ki, müharibə zamanı şəhidlə-
rimiz də oldu. Məzunlarımızdan 14-ü 
şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Hər bir şə-
hidimizin xatirəsi bizim üçün əzizdir. 
Onların xatirəsini əbədiləşdirmək üçün 
Fakültə Elmi Şurasının qərarı olub. 
Xüsusi təyinatlılarımızla birgə döyüşə 
girərək şəhid olan 5 həkim və feldşeri-
mizin adları kitabxanamıza, mühazirə, 
brifinq zallarına verilib. Bundan sonra 
da şəhidlərimizin xatirəsini daim yad 
edib, əbədiləşdirməyə çalışacağıq. 

Sonra isə xidməti fəaliyyətinin 24 
ilini sərt iqlim şəraitində - Murovdağ, 
Daşkəsən, Gədəbəy ərazilərində ke-
çirən müharibə veteranı, fakültənin 
Tibb xidmətinin təşkili kafedrasının 
rəisi, tibb xidməti polkovniki Akif Əh-
mədov öz düşüncələrini bizimlə bö-
lüşdü:

 

- 30 ildir ki, ərazilərimizin işğalı ilə bağ-
lı matəm günləri keçirirdik. Bu çox 
ürək ağ rıdan idi. Bu dəfəki müharibədə 
düşmən müasir hərbi texnika ilə silah-
lanmış, yüksək döyüş hazırlığı görmüş 
ordu ilə qarşılaşdı. Ali Baş Komanda-
nın qətiyyəti və gənclərimizin vətənpər-
vərlik ruhunun yüksəkliyi düşmən üzə-
rində qələbə qazanmağımızı təmin 
etdi. Bu qələbədə Hərbi tibb fakültəsi-
nin şəxsi heyətinin, professor-müəllim-
lərinin, məzunlarının, kursantlarının 
müstəsna xidmətləri oldu. Mənim rəh-

bərlik etdiyim kafedra kursantlarımıza 
tibb xidmətini necə təşkil etməyi öyrə-
dir. Bizim hərbi həkimlərimiz yaralılara 
birbaşa ilkin tibbi yardım etmək üçün 
döyüş meydanlarına atıldılar. Onlar 
xidmətləri ilə şərəfli bir tarix yazdılar. 
Qaydalara görə, hərbi həkimlər döyüş 
gedən ərazidə işarələnmiş yerlərdə 
yaralıları qəbul etməli, ilkin tibbi yardım 
göstərildikdən sonra onlar çeşidlənərək 
lazımi yerlərə təxliyə olunmalıdır. Ya-

ralıları döyüş meydanından taborun 
tibb xidmətinin işçiləri çıxarmalıdır. 
Amma həkimlərimiz döyüş meydanın-
da birbaşa iştirak etməklə çoxsaylı ya-
ralılara vaxtında yardım göstərdi, peşə-
kar müdaxilə nəticəsində neçə-neçə 
insan həyatı xilas edildi. 
Qələbə qazanmağımızda hər kəsin öz 
rolu oldu. Artıq işğal edilmiş əraziləri-
mizin anım günlərinin qeyd olunma-
sı tarixə qovuşub. Kədərli günlərimiz 
Zəfər bayramı ilə əvəzlənib.
 Birbaşa döyüş meydanlarında yaralı-
lara ilkin tibbi xidmət göstərən Hərbi 
cərrahiyyə kafedrasının baş müəllimi, 
tibb xidməti polkovnik-leytenantı Ra-
min Əliyevin fikirləri də maraqlıdır:

- Müharibə başlayanda iki gün Mərkə-
zi Hərbi Klinik Hospitalda cərrahi əmə-
liyyatlarda oldum. Sentyabrın 29-dan 
etibarən isə Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı 
istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iş-
tirak etdim. Döyüşdə yaralananların 
90 faizi qəlpə yarası alanlar idi. Tabe-
liyimdə olanlarla yaralılara ilk tibbi yar-
dım göstərir, hospitallara təxliyə olun-
malarını təşkil edirdim. Hesab edirəm 
ki, təcrübəli və bacarıqlı cərrahlar mü-
haribə dövründə döyüşlərdə olmalıdır-
lar. Çünki ilk tibbi yardımdan çox şey 
asılıdır. Əgər yaralı ilk tibbi yardımı la-
zımi şəkildə alırsa, onun sağlamlığının 
reabilitasiyası da asan və keyfiyyətli 
olur. Etdiyim lazımi tibbi müdaxilələr-
dən sonra qazilərimizin həyata qayıt-
ması mənə daxilən bir rahatlıq gətirir-
di. 
Müharibədən sonra 2 ay da Qubadlı-
da qalıb, xidmət etməli oldum. Xidmət-
lərim nəzərə alınıb. Cəbrayılın, Qu-
badlının işğaldan azad edilməsinə, 
“Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə” 
2-ci dərəcəli medallarla təltif olunmu-
şam. Torpaqlarımızın azad olunma-
sında iştirak etməyimdən qürur duyu-
ram. Hər zaman Vətənimə xidmət et-
məyə hazıram.

Hərbi səhra cərrahiyyəsi kafedrasının Hərbi səhra cərrahiyyəsi kafedrasının 
müəllimi, tibb xidməti kapitanı Sevinc müəllimi, tibb xidməti kapitanı Sevinc 
Orucovanın özünəməxsus təəssürat-Orucovanın özünəməxsus təəssürat-
ları var. O vaxtilə dərs dediyi şəhid ları var. O vaxtilə dərs dediyi şəhid 
həkimlərdən söhbət düşəndə, köv-həkimlərdən söhbət düşəndə, köv-
rəldi də:rəldi də:

- Mən sentyabrın 26-da əmr aldım. 
27-si səhər tezdən Mərkəzi Hərbi 
Klinik Hospitalda fəaliyyətə başladım. 

Hospitala daxil olan yaralılara xidmət 
göstərirdim. Fəaliyyətimiz müharibə 
bitəndən sonra da davam etdi. Ha-
zırda da orada fəaliyyətdəyəm. Mən 
orada oğullarımızın şücaətinin, qorx-
mazlığının, döyüşkənliyinin şahidi 
oldum. Ağır yaralıları müalicə edir-
dik, bir az sağalan kimi, müharibəyə 
getmək haqqında fikirləşirdilər. İlk 
3 həftə hospitala ağır yaralılar daxil 
oldu. Həmin ərəfədə çox ağır rejimdə 
işlədik. Demək olar ki, fasilə, istirahət 
etmədən çalışırdıq. Bəzən başımız 
elə qarışırdı ki, nahar etmək yadı-
mızdan çıxır, axşamın necə düşdü-
yündən, səhərin necə açıldığından 
xəbərimiz olmurdu. Tələbələrimdən 
də yaralananlar olmuşdu. Onların 
bəziləri ilə hospitalda rastlaşdım. On-
ları yaralı vəziyyətdə görmək mə-
nim üçün ağır idi. Müalicədən sonra 
təkrar döyüş bölgəsinə qayıdanlar 
da oldu. Tələbələrimin vətənpərvər 
hərəkətlərini görüb-eşidəndə qürur 

hissi keçirir, onlara nəsə öyrədə bil-
diyimə sevinirdim. Şəhid olan mə-
zunlarımızın hər biri gözlərim önün-
dən keçir, xəyalımda onların nurlu 
simalarını canlandırırdım. Şəhidimiz 
Turqut Xəlilbəylinin sanitar-sürücüsü 
hospitalımızda müalicə alırdı. Turqut 
onun həyatını xilas edəndə şəhid 
olmuşdu. Sürücü biləndə ki Turqu-
tun müəllimi olmuşam, mənə onun 
haqqında danışdı. Xahiş etdi ki, onun 
valideynləri ilə görüşdürüm. Turqu-
tun onda əmanətinin - qol saatının 
olduğunu bildirdi. Sən demə, o, ağır 
yaralananda qolundakı saatı qarda-
şına çatdırmağı vəsiyyət edibmiş. 
Sürücünün Turqutun valideynləri ilə 
görüşməsinə yardımçı oldum. 
Hospitalda çox cəsarətli, qəhrəman 
övladlarımızla tanış oldum. Belə 
gənclərdən biri də “Zəfər” orden-
li Rəşad Atakişiyev idi. Düşmənlə 
ölüm-dirim savaşında ağır yaralan-
mışdı. 3 həftə koma vəziyyətində 
qulluğunda durduq. 3 həftədən son-
ra ayıldı. Adını deyəndən sonra ilk 
sözü bu oldu: “Həkim, haramı kəsir-
siniz-kəsin, ancaq gözlərimə dəymə-
yin”. Özüm ixtisasca oftalmoloqam. 
Bu sözdən çox təsirləndim. Gözlə-
rinin sarğısını açdım. Sifətinə işıq 
saldım. Soruşdum ki, işığı görürsən-
mi? Təsdiqlədi. Barmaqlarımın sayı-
nı görə bildiyini deyəndə isə, bəlkə 
də onun özündən çox sevinən mən 
oldum. Gözdən əlil olmaq istəmirdi. 
Olmadı da.
Bir şeyi də deyim. Müharibə günlə-
rində elə olurdu ki, gecəni hospital-
da qalırdıq. 8 yaşlı qızım Nailədən 
nigaran idim. Amma o... Heç vaxt 
yadımdan çıxmaz, deyirdi ki, ana, 
məndən narahat olma, əsgərlərimizə 
qulluq et ki, qələbə bizim olsun. Belə 
övladlarımız az deyil. Qazandığımız 
qələbədə də onların öz payı var. 
 Rezident, tibb xidməti baş leyte-
nantı Araz Əliyev də müharibənin 
ilk günlərindən Füzuli rayonunun 
Əhmədbəyli qəsəbəsində, sonra-
dan Cəbrayılda və Xocavənd rayo-
nun Hadrut qəsəbəsində yerləşən 
hospitallarda yaralıların xidmətində 
dayanıb:

- Sağlam, gənc insanların yaralan-
ması, əlil olması mənə pis təsir edir-
di. Amma buna baxmayaraq, yara-
lılarımıza lazımi tibbi yardımı göstə-
rirdim. Müharibə dövründə kifayət 
qədər təcrübə toplaya bildim. İndinin 
özündə də o günlər bir kino lenti kimi 
gözlərimin önündə canlanır. Torpaq-
larımız azad olunduqca sevinirdik. 
Qardaşım, dayım oğlanları da vu-
ruşurdu. Dayım oğlanlarından biri - 
Xuduş Kazımov Murovdağ istiqamə-
tində gedən döyüşlərdə şəhid oldu. 
Dostlarımdan da şəhid olanlar var. 
Amma qələbə xəbəri kədərimizə bir 
məlhəm oldu. Bu xəbər həm də şə-
hidlərimizin ruhuna rahatlıq gətirdi. 
Müharibə davam edəndə səhərə 
qədər yaralıların xidmətində daya-
nır, yatmaq haqqında düşünmür-
dük. Qələbə xəbərini eşidəndə, bu 
dəfə sevincimizdən yata bilmədik. 
Bu sevinci bizə yaşadanlara sonsuz 
təşəkkürümü bildirir, şəhidlərimizə 
rəhmət diləyirik!

Qabil ZİMİSTANOĞLU

ATU-nun Hərbi tibb fakültəsi Vətən müharibəsi günlərində ATU-nun Hərbi tibb fakültəsi Vətən müharibəsi günlərində 
ön və arxa cəbhədə müstəsna fəaliyyət göstəribön və arxa cəbhədə müstəsna fəaliyyət göstərib

Müharibənin ağrısı, 
Qələbənin sevinci

Qəhrəman Azərbaycan ordusunun 44 günlük Vətən 
müharibəsi zamanı əldə etdiyi möhtəşəm qələbə tarixi-
mizə qızıl hərflərlə yazıldı. Şəhidlərimizin, qazilərimizin 
şücaətləri barədə əsərlər yazılır, filmlər çəkilir, mahnılar 
bəstələnir. Amma onların keçdiyi bu şərəfli yol barədə 
hər şeyi qələmə almaq mümkün olmayacaq, yenə də de-
yilməmiş, yazılmamış məqamlar, xatirələr qalacaq.

Gözlərinin 
sarğısını 
açdım. Sifətinə 
işıq saldım. 
Soruşdum ki, 
işığı görürsənmi? 
Təsdiqlədi. 
Barmaqlarımın 
sayını görə 
bildiyini deyəndə 
isə, bəlkə də 
onun özündən 
çox sevinən mən 
oldum.
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Onun məzarı doğulduğu rayonda, Qazax 
şəhər qəbiristanlığındadır. Başdaşının 
üzərinə ürəkləri göynədən:

Kişilik, qeyrət qanımda,
Vətənə qurban canım da.
Çalsın laylamı anam da,
Uyuyum cənnət məkanda,
Ru hum siz lə rin ya nın da - mis ra la rı həkk 

olu nub. Kör pə li yin də ana lay la sı nı be şi yin-
dən din lə yən Adil Əfən di ye vin in di mə za rı 
ba şın da lay la ça lı nır... 

Hə yat da ən çox qorx du ğu ana sı nı itir mək 
olub. Ya xın dost la rı na de yir miş ki, Al lah 
ana mın ölü mü nü mə nə gös tər mə sin, əgər 
gör səm, bu na dö zə bil mə rəm. Bu, Adi lin 
yal va rış la rı, ya duası idi mi - bil mi rəm, bəl kə 
də onun ana sı na olan son suz sev gi si nə 
gö rə et di yi di lə yi Tan rı dər ga hın da eşi dil di. 

Adil şə hid lik zir və si nə yük səl mək lə Tan rı 
tə rə fin dən cən nət lə müj də lən di. “Am ma 
heç fi kir ləş mə di ki, onun yox lu ğu na ana sı 
ne cə dö zə cək? Adil heç vaxt bi zim əziy yət 
çək mə yi mi zi is tə məz di. Göz ya şı tök mə-
yi mə ra zı ol maz dı. Am ma ni yə be lə et di, 
bil mi rəm...” de yir ana sı Afət Əh mə do va. O 
həm də oğ lu nun oxu du ğu Hu ma ni tar fən lər 
üz rə mək təb-li sey də fi zi ka müəl li mi olub. 
Adil ba rə də tək cə ana sı ki mi de yil, həm də 
müəl li mi ki mi söh bət açır:

Müharibəyə getdiyini 
anasından gizlədib

- Məktəbdə 7 il ona dərs de-
mişəm. Ali məktəbə qəbul olması 
üçün fizika-riyaziyyat fənlərindən 
özüm hazırlamışam. O, istər dəqiq 
elmlər olsun, istərsə də humanitar 
- bütün fənləri gözəl mənimsəyirdi. 
Çox vaxt dərslərini bir dəfə oxu-
yar, yaddaşına həkk edərdi. Ağıllı, 
tərbiyəli, savadlı, utancaq idi. Adil 
haqqında danışmaq mənim üçün 
çox çətindir. O, Vətəninə və ailə-
sinə həmişə bağlı 
olub.

Özü seçdi hərb-
çi olmağı. Həkimlik 
peşəsini də sevirdi. 
İki peşəni seçmək-
lə, hər iki arzusunu 
reallaşdırdı. 2012-ci 
ildə ATU-nun Hərbi 
tibb fakültəsinə daxil 
oldu. 2018-ci ildə 
universiteti bitirdi. 
Təyinatla Naxçıvan 
Muxtar Respublika-
sında “N” saylı hərbi 
hissənin qərargah 
və təchizat bölüyü-
nün tibb məntəqəsinin rəisi kimi 
xidmətə başladı. Biz 2019-cu ildə 
Naxçıvanda olduq. İşindən, xidmə-
tindən çox razı idi. Xüsusi təyinatlı 
qoşun növündə xidmət edirdi. Həm 
buna görə, həm də geyindiyi hərbi 
forması ilə fəxr edirdi. Axırıncı dəfə 
mənimlə telefonla danışanda mü-
haribəyə getdiyini gizlətdi. Həmişə 
təlimlə əlaqədar dağlara aparırdılar. 
Məni arxayın etmək üçün dağa çıx-
dıqlarını dedi. Müharibəyə getdiyi-
ni təkcə atası bilirdi. Ona da and 
verib miş ki, anama demə, təzyiqi 
var...

Naməlum nömrədən 
gələn son zəng...

Oktyabrın 18-də mənə tanıma-
dığım nömrədən zəng gəldi. Te-
lefonu açanda gördüm ki, Adildir. 
Onun adını telefonumun yadda-
şına yazmışam. Adı çıxmadığına 
görə təəccübləndim. Sən demə, 
o həmin vaxt döyüşdəymiş. So-
ruşdum ki, niyə başqa nömrə ilə 
zəng etmisən. Dedi ki, dağdayıq, 
öz nömrəm dağda tutmadığı üçün 
bu nömrə ilə zəng etmişəm. Yaxşı 
olduğunu söylədi. 

Bu, onunla axırıncı danışığım 
oldu. Hələ də Adilin yoxluğuna 
inanmıram. Elə bilirəm ki, Nax-
çıvandadır, nə vaxtsa gələcək. 
Amma dərk edəndə ki daha görüşə 
bilməyəcəyik, dünyam alt-üst olur...

... Bir dəfə onunla telefonla danı-
şanda istədiyi qızın olub-olmadığı-
nı soruşdum. Güldü. Evlənməsini 
məsləhət gördüm. Etiraz etdi. Plan-
ları olduğunu, rezidenturaya qəbul 
olmaq istədiyini söylədi... 

Xatirəsini əbədiləşdirmək üçün 
Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısının sərəncamı ilə Mərkəzi 

Xəstəxananın yanında yer ayrılıb. 
Həmin ərazidə Adilin adına bulaq 
inşa etmişik, yaşadığı evin yanında 
isə barelyef düzəltdirmişik.

“Gündüzlər oxuyur, 
gecələr aptekdə işləyirdi”
Atası Qədir Əfəndiyev:
- Oğ lum ol du ğu üçün de mi rəm, 

in san la ra xas olan nə qə dər müs-
bət cə hət lər var sa, Adil də cəm lən-
miş di. Çox tər bi yə li, əx laq lı, və tən-
pər vər bir oğul idi. Ba ba sı Fə rid, 

nə nə si Hə yat onu çox is tə yir di lər. 
Adil nə is tə səy di, onun üçün təş kil 
edər di lər. Nə nə si ra yo nun Do ğum 
Evin də tibb ba cı sı iş lə yir di. İs tə yir di 
ki, Adil də hə kim ol sun. Elə ha mı-
mı zın is tə yi onun hə kim ol ma sı idi. 
O da hərb çi ol maq is tə yir di. Özü-
nün və bi zim ar zu la rı mı zı real laş-
dır dı. Tə lə bə vax tı bir də fə də üz-
ləş di yi çə tin lik lə ri bi zə bil dir mə di. O 
oxu yan da, mən bir ara iş lə mə dim. 
Na ra hat ol ma yım de yə, Ba kı da ap-
tek də işə dü zəl miş di. Gün düz lər 
oxu yur, son ra ge cə növ bə sin də 
ap tek də iş lə yir di. 

Şə hid olan dan son ra evi miz də 
onun adı na gu şə təş kil et mi şik. 
Ora ya şəx si əş ya la rı qo yu lub. Oxu-
du ğu fa kül tə də də xa ti rə si əbə di-
ləş di ri lib. Fa kül tə nin mü ha zi rə za-
lı na Adi lin adı ve ri lib...

“Adil mənim uşaqlığım, 
gəncliyim, sirdaşım idi”
Bacısı Nərmin Əfəndiyeva:
- Adil haq qın da da nış maq mə nim 

üçün nə qə dər qü rur ve ri ci dir sə, bir 
o qə dər də çə tin dir. Tə səv vür edən-
də ki, onun la ke çir di yin gün lər, an lar 
bir da ha tək rar lan ma ya caq, dün ya 
ba şı ma fır la nır. İs tə yi rəm qar da şım 
haq qın da ya zıl sın, xal qı mız Adil 
Əfən di ye vin kim ol du ğu nu bil sin. 
Adil hə ya tı mın hər anı idi. Dos tum, 
sir da şım, qar da şım, uşaq lı ğım, ye-
ni yet mə li yim, gənc li yim – o mə nim 
hər şe yim idi. Ha ra da sa çə tin li yi miz 
olan da bir yer də öh də sin dən gə lir-
dik. Hə mi şə mə nə “dos tum” de yir di. 
Onu hə mi şə dəs tək çim, qə rar la rı mın 
mü da fiəçi si gör mü şəm. Hə mi şə fəxr 
edir dim ki, mə nim ar xam da Adil ki-

mi qar da şım da ya nır. Onun it ki si hə-
ya tı mın ən bö yük fa ciəsi dir. Bir gün 
qa yı dar de yə, hə lə də yo lu nu göz lə-
yi rəm. Nə vaxt onun çün da rı xır, ar-
zu la yı ram sa, yu xu la rı ma gi rir. De yir 
ki, mən hə mi şə sə nin ya nın da yam. 
Onu hə mi şə ya nım day mış ki mi hiss 
edi rəm. Mə nə elə gə lir ki, öm rü mün 
axı rı na ki mi o, ya nım da ola caq, mə ni 
qo ru ya caq! 

“Ağ xa lat lı mə lək ki mi 
göy dən en miş di”
Onun oxu du ğu ki tab la rı, yaz-

dı ğı sta tus la rı ana liz edən də, 
bu qə naətə gə li rəm ki, Adil 
əv vəl cə dən şə hid ola ca ğı nı 
hiss edir miş. Sta tus la rı nın bi-
ri ni be lə yaz mış dı: “Dün ya nın 
ha ra sın da olur san-ol, ol du ğun 
yer də de yil, dü şün dü yün yer-
də sən”. Bu söz lə ri Adi lin mə zar 
da şı na həkk et dir mi şik. O, ha-
ra da olur sa-ol sun, fərq et məz, 
bi zim ya nı mız da, qəl bi miz də-
dir.

Qeyd lə rin dən bi ri be lə dir: 
“Mən xoş bəxt bir kə pə nə yəm, 
ya şa sam da, öl səm də...” Düz-
dür, o, bi zim lə bu dün ya da 
de yil. Am ma onun yox lu ğu nu 

qə bul et mi rik. San ki ağ xa la tı ilə mə-
lək ki mi göy dən 
en miş di, çə kil di 
cən nə tə get di.

Qar da şım ki tab-
la ra bağ lı in san 
idi. Dün ya klas sik-
lə ri ni, müasir ədə-
biy ya tı oxu yur du. 
So nun cu oxu du ğu 
Vik tor Hü qo nun 
“Eda ma məh ku-
mun son gü nü” 
əsə ri olub. Ki tab-
da bir mə qam diq-
qə ti ni çək di yi üçün 
işa rə lə yib miş. İşa rə lə di yi yer də “Qə-
bi rin içə ri dən qa pı sı var mı?” söz lə ri 
ya zı lıb mış. 

Dost la rı na onu da de yir miş ki, bu 
də fə Qa za ğa bay ra ğı mı za bü kü lü 
şə kil də ge də cə yəm. Şə hid ola ca-
ğı nı əv vəl cə dən bi lir miş. Okt yab rın 
24-də ya ra lan dı ğı xə bə ri ni eşit dik. 
Hə ya tı mın ən ağır gü nü idi. Son ra 

onu, özü nün de di yi ki mi, üç rəng li 
bay ra ğı mı za bü kü lü gə tir di lər...

Yaxşı oxuyur, həmişə 
yüksək bal toplayırdı 

Qrup yoldaşı Turqut Əsədzadə:
- Adil Əfən di ye vin həm qrup, həm 

də otaq yol da şı ol mu şam. 2 il bir 
otaq da qal mı şıq. O hə mi şə qru pu-
muz da ha mı ilə yax şı mü na si bət də 
olub. Bi zim lə za ra fat la şar, ürək söz lə-
ri ni, plan la rı nı de yər di. İn san la ra gec 
isi ni şər, am ma ürə yi nə ya tan in san-
la mü na si bə ti ni daimi qu rar dı. Yax şı 
oxu yur, hə mi şə yük sək bal top la yır dı. 
Ol duq ca və tən pər vər idi. Qa ra bağ, 
iş ğal olun muş tor paq la rı mız haq da 
söh bət dü şən də, ona çox tə sir edir di. 

Mü ha ri bə nin ola ca ğı nı göz lə yir dik. 
Hər bi hə kim ki mi bi lir dik ki, xal qı mız 
iş ğal la heç vaxt ba rış ma ya caq. Nə 
vaxt sa, tor paq la rı mı zın azad lı ğı uğ-
run da mü ba ri zə yə qal xa caq, biz də 
hər bi hə kim ki mi mü ha ri bə də iş ti rak 
edə cək, ya ra lı la ra tib bi xid mət gös tə-
rə cə yik. Adi lin şə hid ol ma sı xə bə ri ni 
Qu bad lı da al dım. Xə bə ri eşi dən də 
sar sıl dım. Bir müd dət özü mə gə lə 
bil mə dim.

Ar zu la rı var idi. Re zi den tu ra nı oxu-
maq, “BMW” al maq is tə yir di. Hər dən 
sta tus la rın da da ya zır dı ki, al ma ğı ma 

az qa lıb. Sev di yi də var dı. Am ma bə zi 
plan la rı nı hə ya ta ke çir dik dən son ra 
ev lən mək niy yə tin də idi.

Adi lin di gər qrup yol da şı Ələk bər 
Ab bas lı da Tur qu tun söz lə ri ni təs diq-
lə yir. Onun həm də qo naq pər vər ol-
du ğu nu bil di rir. Qa za ğa ge dən də onu 
Dam cı lı bu la ğa apar ma sın dan, za ra-
fat cıl, şən ol ma sın dan söh bət açır.

Uşaq lıq dos tu Sey mur Ço ba nov 
isə Adi lin mək təb də əla qiy mət lər lə 
oxu du ğu nu, nü mu nə vi bir dost ol du-
ğu nu, onun və tən uğ run da şə hid lik 
zir və si nə ucal ma sın dan qü rur duy-
du ğu nu de yir. Vur ğu la yır ki, dost la rı 
onun xa ti rə si ni hə mi şə əziz tu ta caq, 
heç za man unut ma ya caq və daim 
yad edə cək lər.

25 ya şın da Şə hid adı nı qa za nan 
Adil Əfən di yev dö yüş mey da nın da 
gös tər di yi igid li yə gö rə ölü mün dən 
son ra bir sı ra təl tif və mü ka fat la ra 
la yiq gö rü lüb. “Və tən uğ run da”, “Şu-
şa nın azad olun ma sı na gö rə”, “Hər-
bi xid mət lə rə gö rə” me dal la rı ilə təl tif 
edi lən qəh rə ma nı mız hə mi şə qəl bi-
miz də ya şa ya caq!

Hazırladı: Qabil ABDULLAYEV

Hərbi həkim Adil Əfəndiyev II Qarabağ müharibəsi zamanı xidməti 
vəzifəsini yerinə yetirərkən şəhidlik zirvəsinə ucalıb

Tibb xidməti leytenantı Adil Əfəndiyev Vətən müharibəsi za-manı qaynar nöqtələrdən, müha-ribənin od-alovunun içərisindən onlarla yaralını çıxaran, həyatını xilas edən hərbi həkimlərimiz-dən olub. Xocavənd rayonunun Tuğ kəndində komandiri polkov-nik-leytenant Anar Əliyevi döyüş meydanından çıxaran zaman yaxınlıqlarına düşən mərmi part-layışı nəticəsində hər ikisi dünya-sını dəyişib. 

25 yaşında 25 yaşında 
Vətən oğlu Vətən oğlu 

adını qazanan adını qazanan 
qəhrəmanqəhrəman

Şəhid məzunlarımızŞəhid məzunlarımız
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XII əsr Azərbaycan fəlsəfi 
və ictimai-siyasi fikrinin ən 
görkəmli nümayəndələrin-
dən biri Nizami Gəncəvidir 
(1141-1209). Yunan, ərəb, 
hind fəlsəfəsinə yaxından 
bələd olan Nizami belə he-
sab edirdi ki, dünya bir-bi-
rinə keçən dörd ünsürdən - 
torpaq, su, hava və atəşdən 
ibarətdir. Nizami təbiətin 
dərk olunmasına inanaraq 
idrakın gücünü yüksək qi-
ymətləndirirdi.   

Onun fi kir lə rin də dialek ti ka ün-
sür lə ri var. Dün ya da hər şe yin 
də yiş di yi ni, hə rə kət də ol du ğu-
nu qeyd edir di. Ni za mi ir sin dən 
da nı şan Ma ko vels ki ya zır ki, Ni-
za mi də fəl sə fə nin əsas mə sə lə-
si “Sir lər xə zi nə si”ndən tut muş 
“İs gən dər na mə”yə dək tə ka mül 
döv rü ke çib, da ha doğ ru su, Ni-
za mi də bu mə sə lə nin həl li bir 
qə dər zid diy yət li və tə rəd düd-
lü dür. “Sir lər xə zi nə si”ndə ki 
pla ton çu luq ide ya la rı “İs gən-
dər na mə”də aris to tel çi lik lə əvəz 
olu nur.

Ni za mi yə gö rə, tə biət ci sim-
lə ri nin də ru hu var. Mə sə lən, 
maq ni tin ru hu ol ma say dı, o öz 
həm cin si olan də mi ri özü nə çə-
kə bil məz di. Ağıl mə sə lə sin də 
Ni za mi ra siona lizm ilə em pi rizm 
ara sın da tə rəd düd lü bir möv qe 
se çir və hər iki si nin ro lu nu yük-
sək qiy mət lən di rir di. Ağıl gö rü-
nən, hiss edi lən alə mi dərk edir, 
am ma gö rün mə yən Al la hı ağıl 
dərk edə bil məz. O, əl çat maz dır, 
an caq pey ğəm bər lə rin işi dir. O, 
dün ya nı iki ye rə: gö rü nən dün ya-
ya və gö rün məz dün ya ya bö lür 

və Al la hı “üçöl çü lü” dün ya dan 
kə na ra çı xa rır dı. Be lə lik lə, Ni za-
mi ağ lın im kan la rı nı məh dud laş-
dı rır və ali ya ra da nın dər ko lun-
maz lı ğı nı qə bul edir.

“Göy də can lı var mı” sualı nı Ni-
za mi be lə ca vab lan dı rır dı: “Ona 
müs bət ca vab ver mək ol maz, 
çün ki on la rı göz lə gör mək müm-
kün de yil”. Gö rün mə yən lə ri isə 
dərk et mək müm kün de yil. La-
kin “hər ul du zun öz ye ri-gö yü 
ol du ğu nu” üçün cü şəx sin adı ilə 
təs diq edir di. Və dər hal da eh ti-
yat la na raq qeyd edir di ki, nü cum 
el mi ona mən fi ca vab ve rir.

So sial uto pi ya gə lə cək xoş-
bəxt cə miy yət haq qın da xalq 
küt lə lə ri nin ar zu və is tək lə ri ni 
ifa də edir di. Uto pik so sializm isə 
bu ide ya la rın ən yük sək zir və si 
idi.

Ni za mi “İs gən dər na mə” po-

ema sın da İs gən də ri özü nün 
tə səv vür et di yi hə min ideal öl-
kə yə apa rıb çı xa rır. Bu ra da ona 
de yir lər:

Bizdəbərabərdirhamının
   varı,
Bərabərbölərikbütün
malları.
Bizdəartıqdeyil,heç
kəsədənheçkəs,
Bizdəağlayanaheç
kimsəgülməz.
Oğrudanqorxmarıq,
biznəşəhərdə
Qarovulqoyarıq,
nədəçöllərdə.
Ni za mi Gən cə vi özü nün ya rat-

dı ğı şah ob ra zı nı əda lət li cə miy-
yət prob le mi ilə bir ləş dir mə yə ça-
lış mış dır. Əda lət li cə miy yət və 
əda lət li şah ide ya la rı Ni za mi dən 
son ra kı mü tə fək kir lə rin, xü su sən 

Av ro pa alim lə ri nin əsər lə ri nin 
mü hüm qay naq la rın dan bi ri idi. 
Hət ta Av ro pa da “ic ti mai mü qa-
vi lə” nə zə riy yə si nin ya ran ma sı 
və tək mil ləş mə sin də də Ni za mi 
ide ya la rı nın iz lə ri gö rün mək də dir. 
Bu nu bir sı ra Av ro pa alim lə ri nin 
öz lə ri də təs diq lə miş lər. On lar 
qeyd et miş lər ki, Av ro pa in ti ba hı 
öz nə zə ri mən bə yi ni məhz is lam 
Şər qi öl kə lə rin dən al mış dır.

Azər bay can ic ti mai-si ya si fik-
rin də əda lə tə və qa nun la ra söy-
kə nən döv lə tin ideal ki mi an la-
şıl ma sı Ni za mi nin əsər lə rin də 
ve ril miş və qə dim türk lə rin əda-
lət li döv lət qu ru cu lu ğun dan ge niş 
bəhs edil miş dir.

Ni za mi bir tə rəf dən bü tün mil-
lət lə rə və xalq la ra bə ra bər nə zər-
lə ba xır dı. “Hə bə şin qa ra ol ma-
sı na bax ma ya raq, onun da hər 
han sı bir in san ki mi qəl bi nin və 
ürə yi nin ol du ğu nu” xa tır la dır dı. 
İkin ci bir tə rəf dən, mən sub ol-
du ğu türk et no su nu se vir və onu 
mə həb bət lə tə rən nüm edir di. Mə-
sə lən, “Sir lər xə zi nə si” poema-
sın da kı “Sul tan Sən cər və qa rı” 
he ka yə sin də o, qa rı nın di liy lə 
sul ta nı mə zəm mət edir və de yir 
ki, sən öz hə rə kə tin lə türk lə rə lə-
kə vu rur san. Ni za mi bu əsə rin də 
türk lə rin ta ri xən hə mi şə əda lət li 
döv lət lər ya rat dı ğı nı, o cüm lə dən 
Səl cuq lar döv lə ti nin də əda lə tə 
söy kən di yi ni xa tır la dır. Be lə bir 
döv lət də heç in saf dır mı ki, sul ta-
nın han sı sa bir dar ğa sı kö mək siz 
qo ca qa rı nı in cit sin? Yə ni bu ha-

di sə nin türk döv lə tin də baş ver-
mə si on la ra şə rəf de yil, əs kik lik 
gə ti rə bi lər. Türk lə rin ya rat dıq-
la rı döv lət lə rin əda lə ti o qə dər 
yük sək dir ki, hət ta Os man lı lar 
döv rün də bir sı ra xalq lar kö nül lü 
su rət də bu döv lə tin tər ki bi nə da xil 
ol ma ğa səy gös tə rir di lər.

Ni za mi bir türk oğ lu ol du ğun dan 
əsər lə rin də də türk lə rin təəs sü-
bü nü çə kən müd rik in san ki mi 
çı xış edir di. İn di ki dil lə de yil sə, 
ona bir türk çü ki mi ya naş ma lı yıq. 
Ni za mi ir si nin gör kəm li təd qi qat-
çı sı, pro fes sor Rüs təm Əli yev de-
yir di ki, Ni za mi nəin ki türk, hət ta 
türk çü idi. Ni za mi nin əsər lə ri ilə 
aya qüs tü ta nış lıq be lə bu şə kil də 
dü şün mə yə əsas ve rir.

Bü tün bun lar onu de mə yə əsas 
ve rir ki, türk çü lük or ta əsr lər də 
də möv cud ol muş dur. O za man 
türk lər ara sın da va hid bir ha-
kim ideolo ji gö rü şə çev ril mə sə 
də, bir təəs süb keş lik ide ya sı ki-
mi ya şa yır dı. Ha ra da sa elə onu 
da ideolo gi ya ad lan dır maq olar. 
Əgər be lə təəs süb keş lik möv cud 
ol ma say dı, on da nə üçün Ni za mi-
nin dün ya şöh rə ti qon şu xalq la-
rı, hət ta ide ya-si ya si cə rə yan la rı 
be lə ona sa hib dur ma ğa sövq 
edir di. On lar Ni za mi ni öz sı ra la-
rın da gör mək lə, o boy da da hi yə 
sa hib çı xa raq, onun köl gə sin də 
ra hat ola bi lir və ir sin dən ya rar-
la nır dı lar.

Qoşqar ƏLİYEV
İctimai fənlər kafedrasının 

müdiri, professor

Ermənilər Dağlıq Qara-
bağın Ermənistan SSR-ə 
birləşdirilməsi iddiasını 
hələ XX əsrin 60-70-ci il-
lərində həyata keçirmək, 
reallaşdırmaq xülyasında 
idilər. Lakin bir çox hallar-
da ümummilli lider Heydər 
Əliyevin sayəsində buna 
nail ola bilmirdilər. 

Nə ha yət, 1988-93-cü il lər də 
er mə ni qul dur la rı ha va dar la rı nın 
kö mə yi ilə Azər bay can tor paq la-
rı nı iş ğal edib, bir mil yon dan ar tıq 
əha li ni qaç qın və məc bu ri köç kün 
və ziy yə ti nə sal dı lar. 1996-cı il 
fev ra lın 24-də ulu ön dər Hey dər 
Əli yev Xo ca lı soy qı rı mı nın 4-cü 
il dö nü mü ərə fə sin də mə nim də 
iş ti rak və çı xış et di yim gö rüş də 
Xo ca lı soy qı rı mı nı bə şər ta ri xi nin 
ən dəh şət li soy qı rı mı ad lan dır dı. O, 
fa ciəyə si ya si qiy mət ve rə rək, biz 
xo ca lı lı la rı əmin et di ki, şə hid lə ri-
mi zin qa nı yer də qal ma ya caq və 
biz nə yin ba ha sı na olur sa-ol sun 
er mə ni iş ğa lı al tın da olan tor paq la-
rı mı zı ge ri qay ta ra caq, şə hid lə ri mi-
zin ru hu nu şad edə cə yik. Son ra lar 
ümum mil li li de rin la yiq li da vam çı sı 
Pre zi dent İl ham Əli yev də öz çı-
xış la rın da də fə lər lə de miş di ki, biz 
heç vaxt tor paq la rı mı zın iş ğa lı ilə 

ba rış ma ya ca ğıq. Biz tor paq la rı-
mız da ikin ci də fə er mə ni döv lə ti 
ya ra dıl ma sı na yol ver mə yə cə yik! 
Biz Qa ra ba ğı mı zı, Şu şa mı zı, ət raf 
ra yon la rı mı zı iş ğal dan azad edə-
cə yik. Ona gö rə də 30 il lik müd dət-
də hər bi ri mi zin için də ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye və və Pre zi dent 
İl ham Əli ye və bəs lə nən inam, eti bar 
da ha da möh kəm lən miş di. Bu inam, 
bu eti bar mə ni də ruh lan dı ra raq, er-
mə ni ter ror çu la rı na bir me saj ki mi 
2010-cu il də çap olu nan və Şu şa ya 
həsr et di yim “Pə nah xan öv lad la rı” 
ad lı şeirim də öz ək si ni tap mış dı: 

Bir qa la var Şu şa da – 
                    “Pə na ha bad” adın da,
Həkk olub yad da şı na 
                doğ ma nın da, ya dın da.
...Düş mən lər zə yə düş dü 
                     Qa la əzə mə tin dən,
Do nub qal dı ye rin də 
                     Qa la ya hey rə tin dən.
Kö rük lə di kök sün də 
                   düş mən çı lık odu nu,
Yox et mə yə ça lış dı, 
                       “Pə na ha bad” adı nı.
İçi miz də otu ran düş mən 
                   la ğım atır dı,
Biz yat dıq ca ya ğı lar 
                               niy yə ti nə ça tır dı...
Bu dur, in di dar da dır, 
                      “Pə na ha bad” qa la sı,
Aya ğa dur, ey yat mış 
                       Azər bay can ba la sı!

...Yüz il lər bun dan qa baq – 
                      bi lir bu nu bu ca han,
Ya şa yıb-ya ra dıb dır 
                Qa ra bağ da Pə nah xan!
...Eşit, eşit ha ra yı!
Ke çəm məz Qa la sın dan – 
                     Pə nah xan öv lad la rı! 
Ke çəm məz Şu şa sın dan – 
                    Pə nah xan öv lad la rı!
Ke çəm məz Ulu sun dan – 
                   türk oğ lu, türk əs gə ri!
Ke çəm məz na mu sun dan – 
                  Azər bay can əs gə ri!

2020-ci il sent yab rın 27-də er mə-
ni ter ror çu la rı nın tö rət di yi təx ri ba ta 
ca vab ola raq Ali Baş Ko man dan 
İl ham Əli yev Mü zəf fər Si lah lı Qüv-
və lə ri mi zə hü cum əm ri ni ver di. 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə si 30 ilə ya-
xın bir müd dət də er mə ni iş ğa lı al-
tın da olan tor paq la rı mı zın azad lı ğı 
ilə ba şa çat dı. 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin ulu ön-
dər Hey dər Əli ye vin mə za rı önün-
də və Şə hid lər Xi ya banın da Qa ra-
ba ğın dö yü nən ürə yi, gö rən gö zü, 
mə də niy yət və in cə sə nət be şi yi 
olan Şu şa nın er mə ni iş ğa lın dan 
azad edil mə si haq qın da çı xı şı, da-
ha son ra Şu şa ya sə fə rin də bö yük 
qü rur his si ilə, qəlb lə ri riq qə tə gə-
ti rən xü su si məğ rur luq la – “Əziz 
Şu şa, sən azad san!”, “Əziz Şu şa, 
biz gəl mi şik!” - ni da la rı nı səs lən dir-
mə si, bü tün Azər bay can da şim şək 

tək ça xa raq qəl bi mi zi işıq lan dır dı, 
ba şı mı zı ucalt dı. Şu şa Qa la sı nı 
kər pic-kər pic qu ra raq biz lə rə mi-
ras qo yan Pə na hə li xa nın öv lad-
la rı idi sə, onu mən fur iş ğal çı la rın 

‒ er mə ni cəl lad la rı nın cay na ğın dan 
di şiy lə, dır na ğıy la qəl pə-qəl pə qo-
pa ran, əsir lik dən qur ta ran, azad lı ğa 
çı xa ran cə nab İl ham Əli ye vin ye tiş-
dir di yi ka mil öv lad lar ol du. Bun dan 
son ra üç rəng li bay ra ğı mız Qa ra ba-
ğı mız da əbə di dal ğa la na caq, öv lad-
la rı mız tor paq la rı mı zın ke şi yin də 
qə tiy yət lə du ra caq lar! 

Bü tün bun lar dan il ham alan qəl-
bi miz de yir: 

Qırx dörd gü nə qa lib gəl di 
                  zə fər çal dı or du muz,
Si nə lə rə məl həm ol du ‒ 
                 hər qa rış tor pa ğı mız!

“Də mir yum ruq” şans ver mə di 
                 düş mə nin mə ra mı na,
Hər şə hi di, hər əs gə ri ye tir di 
                                  öz ka mı na.

“Əziz Şu şa! Biz gəl mi şik!” ‒ 
                                      sə da sın,

“Əziz Şu şa! Sən azad san!” ‒ 
                                         ni da sın
Şim şək lər dən iti de di, kəs kin de di ‒ 
             Pre zi dent!
Ter ror çu ya ilim-ilim “itil!” ‒ 
                          de di Pre zi dent!
Keç mə di Qa la sın dan 
                       İl ha mın öv lad la rı,
Keç mə di Şu şa sın dan 
                     şə hid lə rin al qa nı!
Keç mə di Ulu sun dan türk oğ lu, 
                                 türk əs gə ri.
Keç mə di na mu sun dan 
                     Azər bay can əs gə ri!

2020-ci ilin 27 sent yab rın dan 
baş la nan mü qəd dəs Və tən mü ha-
ri bə si 44 gün son ra əs gər lə ri mi zin 
ca nı və qa nı ba ha sı na Zə fər Gü nü 
ilə ba şa çat dı. 

Mübariz ALLAHVERDİYEV,
professor

Nizami Gəncəvinin fəlsəfi və Nizami Gəncəvinin fəlsəfi və 
sosial-siyasi görüşlərisosial-siyasi görüşləri

Biz qayıtdıq, Qarabağ!Biz qayıtdıq, Qarabağ!
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Uşaq cərrahlığı kafedrasının əməkdaşları və 
“Təbib” qəzetinin kollektivi Uşaq cərrahlığı 
kafedrasının assistenti Namiq Xəlilova əzizi

Rauf  Mikayılovun
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verirlər.

II mamalıq və ginekologiya kafedrasının 
kollektivi kafedranın əməkdaşı Pərvanə 
Əliyevaya anası

Məhbubə Ağayevanın
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verir.

Ailə təbabəti kafedrasının kollektivi Daxili 
xəstəliklər kafedrasının dosenti

Suleyman Məmmədovun 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mər-

humun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

II Uşaq xəstəlikləri kafedrasının əməkdaşları 
kafedranın dosenti İsa Musayevə əzizi 

Elşad Musayevin
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verirlər.

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya 
kafedrasının əməkdaşları kafedranın assistenti 
Nadir İsayevə atası

Nizami İsayevin
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verirlər. 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 
(ÜST) COVID-19-un mənşəyinin 
araşdırılmasını yenidən başlamaq 
üçün 20 alimdən ibarət yeni işçi 
qrupu yaradıb. AZƏRTAC xəbər 
verir ki, bu barədə “Wall Street 
Journal” qəzeti yazır.  

Yeni alimlər komandasına laborato-
riya təhlükəsizliyi, biomüdafiə, gene-
tika və heyvan xəstəlikləri sahəsində 
mütəxəssislər daxildir. Araşdırmalar 
Çində və bir sıra digər ölkələrdə apa-
rılacaq.

Yeni patogenlərin mənşəyi üzrə el-
mi-konsultativ qrup daimi əsasla fəa-
liyyət göstərəcək. O, xəstəliklərin ya-
yılmasını araşdıracaq və yeni xəstə-
liklərin ortaya çıxmasına səbəb ola 
biləcək təhlükəli insan fəaliyyətlərini 
aşkar edəcək. Əvvəlki alimlər qrupu 
COVID-19-un yarandığı güman edilən 
Uxanda olmuşdu və çinli tədqiqatçılara 
qan banklarını təhlil etməyi və xəstə-
liyin ən erkən hallarını əlavə olaraq 
araşdırmağı tövsiyə etmişdi. Çin gö-

rülmüş işlər barədə məlumat vermədi, 
ÜST-ün ilkin işçi qrupu isə buraxıldı.

Tədqiqatın yenidən başlanmasında 
ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken də 
daxil olmaqla Co Bayden administra-
siyasının rəsmiləri israr edib. Çünki 
koronavirus infeksiyasının mənşəyinin 
səbəblərini onun ilk qurbanlarının qan 
nümunələri tədqiqat aparmaq üçün ya-
rarsız hala düşməzdən əvvəl tapmaq 
lazımdır. Həmçinin Çin hökuməti bir 
neçə ay ərzində Ümumdünya Səhiy-
yə Təşkilatının Baş direktoru Tedros 
Adhanom Qebreyesusdan təkcə Çin 
ərazisində deyil, məsələn, İtaliya və 
ABŞ-da da araşdırmalar aparılmasını 
tələb edirdi.

AZƏR TAC xə bər ve rir ki, bu 
söz lə ri Və tən mü ha ri bə si nin ge-
di şa tı za ma nı və on dan son ra kı 
vaxt lar da ya ra lı hərb çi lə ri mi zin 
müali cə sin də ya xın dan iş ti rak 
edən Azər bay can Tibb Uni ver si-
te ti Təd ris Cər ra hiy yə Kli ni ka sı nın 
Of tal mo lo gi ya şö bə si nin mü di ri, 
tibb elm lə ri üz rə fəl sə fə dok to ru 
Qur ban İs ma yı lov de yib. 

O, Və tən mü ha ri bə si nin baş-
lan dı ğı nı kim dən sə eşit mə yib, bu 
ha di sə nin şa hi di olub və hə min 
an la rı bu cür xa tır la yır: “Sent yab-
rın 26-da Go ran boy ra yo nun da kı 
Ağ ca kənd də idik. Si nif yol daş la rım 
ilə də yiş məz ənə nə miz var, hər 
ilin sent yab rın da bu ra da yı ğı şı rıq. 
Sent yab rın 27-si saat 11-12 olar dı, 
qə fil dən səs-küy eşit dik, “ya ra lı-
lar gə ti ri lib” de yir di lər və bu sə si 
eşi dən ki mi ev dən 150-200 metr 
ara lı da yer lə şən xəs tə xa na ya tə rəf 
yü yür dük, elə ora da da mü ha ri bə 
xə bə ri ni al dıq. Mən və di gər hə kim 
si nif yol da şım ya ra lı la ra il kin tib bi 
yar dım gös tə rən lə rə qo şul duq”.

Dok tor İs ma yı lov dö yüş lə rin 
miq ya sı nı bi lən dən son ra Gən cə 
hos pi ta lı ilə əla qə sax la yır, heç ol-
ma sa mə zu niy yət müd də ti bi tə nə 
qə dər ora da ya ra lı la ra tib bi xid-
mət gös tər mək is tə yir və okt yabr 

ayı nın 3-nə qə dər həm kar la rı nın 
ya nın da qa lır: “Ba kı ya gə lən gün 
Mər kə zi Kli nik Hos pi ta lın Of tal mo-
lo gi ya şö bə si nin rəisi Sə la həd din-
lə əla qə sax la dım, “nə kö mə yi miz 
də yə bi lər” de yə so ruş dum. Bi rin ci 
cüm lə si “Yer... Yer təş kil edə bi-
lər si niz mi?!” - ol du. Ge cik mə dən 
Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin 
rek to ru, pro fes sor Gə ray Gə ray-
bəy li ilə əla qə sax la dım və bu 
ba rə də mə lu mat ver dim. Hə min 
gü nə qə dər CO VID-19 xəs tə lə ri-
nin müali cə si üz rə ix ti sas laş mış 
kli ni ka mız da ya ra lı hərb çi lə ri mi zin 
qə bu lu və müali cə si üçün təş ki la ti 
iş lə rə baş la dıq və qı sa müd dət də 
ba şa çat dır dıq. Kö nül lü ola raq şö-
bə nin 3 iş çi si, ka fed ra nın bir hə ki-
mi, mən və tibb ba cı la rın dan iba rət 
he yə ti miz ha zır idik. Bu, pan de mi-
ya ya qar şı mü ba ri zə yə qo şul du ğu-
muz mə qam da bi zim üçün açı lan 
ikin ci cəb hə ol du”.

Q.İs ma yı lov dö yü şün ilk gü nün-
dən ya ra lı la ra yar dım et mək üçün 
hə kim lə rin sə fər bər ol du ğu nu, bu-
run-bo ğaz, ney ro cər ra hiy yə, üz-
çə nə üz rə cər rah la rın da kö nül lü 
ola raq xid mə tə qo şul du ğu nu de yir: 
“Kli ni ka mı za ilk ya ra lı lar gə ti ri lər-
kən mü şa hi də et di yi miz bu ol du ki, 
on la rın ara sın da gül lə ya ra sı alan, 
de mək olar ki, yox idi. Ya ra lı la rın 

bö yük ək sə riy yə ti mi na ya düş müş 
və bu nun nə ti cə sin də bə dən lə ri nin 
to xu ma la rı nı itir miş, ya xud da cid-
di zə də lən miş lər idi. Bi ri nin gö zü 
yox idi, di gər lə ri ba şın dan, üzün-
dən, çə nə sin dən çox cid di zə də lər 
al mış, yu xa rı və aşa ğı ət raf la rı nı 
itir miş əs gər lə ri miz idi”.

Hə kim-of tal mo loq düş mə nin 
is ti fa də et di yi si lah-sur sa tın güc-
lü part la yış tö rət mə qa bi liy yə ti nə 
ma lik ol du ğu nu xa tır la dır. Ara dan 
bir il keç mə si nə bax ma ya raq, da-
nı şar kən köv rə lir: “Bu mü ha ri bə də 
gör dü yü müz ya ra la rın yüz də 99-u 
part la yış nə ti cə sin də ya ran mış zə-
də lər idi. De mək olar ki, kli ni ka ya 
gə ti ri lən əs gər lə rin ha mı sı üçün 
ya nıq ya ra la rı xa rak te rik idi. Düş-
mən tə rə fin dən is ti fa də olu nan si-
lah-sur sat la rın nö vü və gü cün dən 
ası lı ola raq al dıq la rı zə də on la rın 
or qan la rı nı həd dən ar tıq de for ma-
si ya ya uğ rat mış dı”.

Hə kim gör dük lə ri iş lə rin miq ya sı 
və xa rak te ri ba rə də da nı şır: “Bi zim 
kli ni ka da gös tə ri lən yar dım cəm-
ləş di ril miş, komp lekt ləş di ril miş 
yar dım idi. Göz, üz-çə nə, be yin, 
trav ma to lo gi ya, bir söz lə, hər bi və 
ya xud qey ri-hər bi hə kim ka te qo ri-
ya sı yox idi, ha mı bir yum ruq ki mi 
bir ləş miş di”.

118 ya ra lı nın gö zün də cər ra hiy-
yə əmə liy ya tı apar dıq la rı nı söy lə-
yən Qur ban İs ma yı lov 67 nə fə rə 
də tib bi yar dım (xır da ti kiş lə rin 
qo yul ma sı, yad və ya xud da ğıl-
mış ci sim lə rin çı xa rıl ma sı) gös-
tər dik lə ri ni xa tır la dır: “185 ya ra lı da 
cə mi 14 göz itir dik. Bu, ina nıl maz, 
fan tas tik nə ti cə idi. 14 gö zün 6-sı 
ya ra lı bi zə gə ti ri lə nə qə dər il kin 

ye rin də gö tü rül müş, iti ril miş di. Şü-
kür lər ol sun ki, heç ol ma sa, göz 
al ma la rı nı sax la ya bil dik. De mək 
olar ki, bə zi lə rin də göz yox idi və 
biz pro tez qo yul ma sı üçün mak-
si mum im kan la rın iti ril mə mə si ni 
tə min et dik.

Zə də lə rin xa rak te ri şəx sən mə-
ni o də rə cə də va hi mə lən dir miş di 
ki, ya ra lı lar gə ti ri lər kən ilk ola raq 
on la rın göz lə ri nə ba xır dım, ya ra lar 
ümid ve rən olan da, se vin ci mi nə 
cür ifa də edə cə yi mi bil mir dim...”

Həm söh bə ti miz qəm li tərz də “bu 
müd dət də 3 nə fər şə hi di miz ol du”, 
- de yir və dər hal söz lə ri nə da vam 
edir: “Çox ma raq lı, hət ta in san ağ-
lı na gəl mə yə cək qə dər mü təəs sir 
edən hal lar la qar şı laş dım. Mən öz 
xal qı mı san ki ye ni dən kəşf edir, 
in di yə cən bəl kə də fi kir ver mə di-
yi miz cə hət lə ri se zir dim. Əs gər lər-
dən bi ri nin yol daş la rı na üz tu ta raq 
“kü çə də-ba ca da kim lə rə sə mən 
Qa ra bağ da vu ruş mu şam de yə nə 
ana sı nın sü dü ha ram ol sun”, “ca-

nı mı zı borc lu ol du ğu muz Və tə nə 
xid mət et mi şik” de di yi nin şa hi di 
ol dum”.

Bu, Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri-
bə sin də tibb qar da şı ki mi iş ti rak 
et miş Qur ban İs ma yı lo vun Və tən 
mü ha ri bə sin dən xa tır la dı ğı ən 
yad da qa lan mə qam lar dır.

O mə qam lar dan bi ri ni söy lə yər-
kən göz lə ri do lur: “Qax ra yo nun-
dan Vü sal ad lı bir ya ra lı əs gə ri miz 
var. Onu bu ya xın lar da evi nə yo la 
sal dıq. Vü sal ya ra la nan dan iki gün 
son ra he li kop ter lə ge cə saat 11-in 
ya rı sın da Ba kı ya gə ti ril miş di. Rən-
gi qaç mış dı, təz yi qi çox aşa ğı idi. 
Sual la rı mı za ca vab ve rə bil mir di. 
So yu du cu dan kom pot süz düm, 
bir cə qur tum iç di. Son ra da ha bir 
qur tum... Və de di ki, hə kim, elə bil 
gö züm gö rür. De di ki, kaş Şu şa ya 
gi rib ora da şə hid olay dım, ya ra la-
nıb əs gər yol daş la rı mı ya rı yol da 
qoy ma yay dım... Yüz lər lə ya ra lı 
gör mü şəm, am ma bu ha di sə lə rin 
tə si rin dən çı xa bil mi rəm”.

 Allah rəh mət elə sin!

“Yaralılar gətiriləndə, ilk 
olaraq gözlərinə baxırdım...”
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“Hər bir insan üçün hə-
yat deposu deyilən bir 
şey var - ailə, karyera, 
vəzifə və sair. Azərbay-
can əsgərinin həyat de-
posu Şuşa imiş”, - deyir 
və köks ötürür: “Bu yolu 
keçməliydik və keçdik. 
Keçdiyimiz həmin yolda 
əsgərlərimiz və ümumi-
likdə xalqımızı arzuladığı 
mənzilə apara bildiyinə 
görə Ali Baş Komanda-
nımız sağ olsun!”

Aka de mi ya Lion da kı “Ger land” Biotex no lo ji Təd qi-
qat lar Mər kə zi nin əra zi sin də yer lə şə cək. Bey nəl xalq 
Xər çəng Xəs tə lik lə ri nin Araş dı rıl ma sı Mər kə zi, həm-
çi nin “Sa no fi” ki mi əc za çı lıq qrup la rı da bu şə hər də 
fəaliy yət gös tə rir.

Aka de mi ya nın yük sək tex no lo ji bi na sı nın Lion da kı 
biotex no lo gi ya lar mə həl lə sin də ti kin ti si Fran sa hö ku-
mə ti nin, Overn-Ron-Alp re gionu nun, Lion met ro po li-
ya sı nın və Lion şə hə ri nin dəs tə yi sa yə sin də müm kün 
olub. ÜST Aka de mi ya sı ye ni kam pu sun ba za sın da 
sə hiy yə sa hə sin də ali də rə cə li təh si lin və el mi cə hət-
dən əsas lan dı rıl mış ye ni töv si yə lə rin bü tün dün ya da 
əl ça tan lı ğı nı ar tır maq üçün qa baq cıl tex no lo gi ya lar dan 
is ti fa də edə cək.

Lionda ÜST Akademiyasının Lionda ÜST Akademiyasının 
tikintisinə tikintisinə başlanılıbbaşlanılıb

Fransanın Lion şəhərində Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatının (ÜST) Akademiyasının təməlqoyma 
mərasimi keçirilib. Akademiyanın yaradılması 
planetdə tibb sahəsinin perspektivdə vəziyyətinin 
daha sürətlə yaxşı tərəfə dəyişməsinə səbəb olacaq 
hadisədir. 

Stomatologiya 
fakültəsinin V kurs, 
717İ6 qrup tələbəsi 
Boustanı Hezaranı 
Hosseinin tələbə 
bileti itdiyi üçün 
etibarsız sayılır.

II Müalicə işi 
fakültəsinin V kurs 
tələbəsi İskəndərova 
Vüsalə Dəmir 
qızının tələbə bileti 
itdiyi üçün etibarsız 
sayılır.

İctimai səhiyyə 
fakültəsinin V kurs, 
617A6 qrup tələbəsi 
Vəliyeva Fatimə 
Akif qızının tələbə 
bileti itdiyi üçün 
etibarsız sayılır.

Etibarsız say ılır


