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ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

İlk dəfədir qəzetimizdə əvvəl-
lər yazılmış bir yazını təkrar 
dərc edirik. Qəzetimizin 26 ap-
rel – 2 may 2007-ci il nömrəsin-
də “Axundovlar ailəsinin layiqli 
övladı” başlığı ilə gedən bu yazı 
professor Kazım Axundovun 85  
illiyinə həsr olunmuşdu. Yubiley  
təbriki ilə yazmağa başladığım 
bu yazını doğum gününə nəzərdə 
tutsaq da, ölümündən sonra dərc 
etməli olduq. İndi o məqaləni bir 
də oxudum, bir nöqtə də, vergül 
də dəyişməyə ehtiyac görmürəm...
Həmin yazını olduğu kimi təq-
dim edirik.

Şəcərə
İnsan dünyaya göz açdığı gündən 
öz doğmalarını görür, gördüyü-
nü götürür. İlk gündən məhəb-
bət, mehribanlıq, qayğı görürsə, 
ömrünün axırına qədər bu gözəl 
keyfiyyətlərin sahibi olur. Elə 
tərbiyə də ailədən başlayır. “Ot 
kökü üstə bitər”, - deyib ataları-
mız. Elə ona görədir ki, çox vaxt 
oğullar ataların yolunu gedir, on-
ların işini davam etdirir,  nəsillər 
bir-birini əvəz etdikcə, bir ailənin 
şəcərəsində adlı-sanlı, sayılıb-se-
çilən insanlar yetişir. 
Fərrux Axundovun ailəsi kimi... 
Söhbətimiz Kazım Fərrux oğlu 
Axundov haqqında olsa da, bu 
ailə, bu nəsil barədə oxucula-
ra bəzi məlumatları çatdırmaq 
istərdik.
“Pravda” qəzetinin 1965-ci il 14 
yanvar tarixli sayında oxuyuruq: 
“Çox-çox illər əvvəl (söhbət XIX 
əsrin sonundan gedir - red.) Mir-
həsən kişi balaca oğlunu görkəmli 
inqilabçı Nəriman Nərimanovun 
yanına gətirib deyir: - Oğlum, 
bu balamı sənə tapşırıram. Qoy 
oxuyub müəllim olsun, rus dilini 
öyrənsin. Kəndlərimizdə məktəb 
açsın, xalqımızı ziyalandırsın. Bu 
söhbətdən illər keçir. Həmin o 
uşaq – Fərrux Axundov 1904-cü 
ildən başlayaraq, 50 il arası kəsil-
mədən Azərbaycanın kəndlərin-
də məktəblər açır, xalqı maarifə, 
tərəqqiyə çağırır. Eyni zamanda, 
feldşerlik etmiş, kəndlərdə mal-
yariya məntəqəsində müdir və-
zifəsində işləmiş, pambıqçıları 
bu ağır fəlakətdən qurtarmağa, 
qızdırma xəstəliyinin qarşısını al-
mağa böyük əmək sərf etmişdir. 
On övlad böyütmüşdür. Altı 
oğul, dörd qız. Hamısı da ali təh-
silli. Təsadüfi deyil ki, bu ailənin 
oğul övladlarının hamısı elmlər 
doktoru olmuşdur. O, dünyasını 
dəyişəndən sonra qəhrəman ana 
Maya xanım bu ailənin ənənələ-
rini davam etdirmiş, övladlarının 
ataya layiq böyümələri üçün əlin-
dən gələni əsirgəməmişdir”.
Belə bir ailədə Fərrux kişinin baş-
ladığı işləri davam etdirməmək 
günah olardı. Atasının peşəsini 

ikinci oğlu Kazım sevdi və seç-
di. Kazım Fərrux oğlu Axundov 
1922-ci il fevral ayının 28-də Şu-
şada həkim ailəsində anadan ol-
muşdur. 1935-ci ildə Bakı şəhəri 
1 saylı Tibb Texnikumuna daxil 
olmuş, oranı feldşer kimi bitir-
miş, 1946-cı ilə qədər feldşer-
lik etmişdir. 1946-cı ildə həkim 
peşəsinə məhəbbəti onu N.Nə-
rimanov adına Azərbaycan Tibb 
İnstitutuna gətirmiş, arzusuna 
çatmış və 1952-ci ildə həmin ins-
titutu fərqlənmə diplomu ilə bi-
tirmişdir. V.Axundov adına Milli 
ElmiTədqiqat Tibbi Profilaktika 
İnstitutunda elmi işçi kimi fəa-
liyyətə başlayan Kazım Axun-
dov müxtəlif vəzifələrdə işləmiş, 
1970-ci ildə “Azərbaycan SSRİ iç-
məli və məişətdə istifadə edilən 
su mənbələrinin - su ehtiyatları-
nın sanitar-gigiyenik səciyyələn-
dirilməsi və onların sanitar mü-
hafizəsi tədbirləri” mövzusunda 
doktorluq dissertasiyasını mü-
vəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. 
1972-ci ildə SSRİ Ali Sovetinin 
fərmanı ilə Azərbaycan Respubli-
kasının “Əməkdar həkimi” fəxri 
adına layiq görülmüşdür. 
Apardığı elmi-tədqiqat işlərin-
də əsasən yaşayış məskənlərinin 
su təchizatının yaxşılaşdırılma-
sında, əhalinin keyfiyyətli su ilə 
təchiz edilməsində, yeni su mən-
bələrinin aşkar edilib öyrənilmə-
sində, su normativlərinin işlənib 
hazırlanmasında, suda tətbiq 
edilən reagentlərin gigiyenası 
cəhətdən qiymətləndirilməsində, 
su mənbələrinin sanitar müha-
fizəsi tədbirlərinin işlənib hazır-
lanmasında sanballı elmi-praktik 
nəticələr əldə etmişdir. 1922-ci 
ildə professor adı almışdır. Gi-
giyena elmi sahəsində 10 elmlər 
namizədi, 5 elmlər doktoru ha-
zırlamışdır. Çoxsaylı elmi-meto-
diki tövsiyələrin, monoqrafiyala-
rın, ixtiraların, elmi məqalələrin 
və kitabların müəllifidir. Gənc 

həkimlər, tibb işçiləri bu gün də 
həmin əsərləri oxuyub bəhrələ-
nirlər. 
Çox sadə idi Kazım müəllim. Bu 
da yəqin ki, böyüklüyündən irəli 
gəlirdi. Həkim kimi də mehriban 
və qayğıkeş idi. Təkcə xəstələrə 
qarşı yox, elə hamıya qarşı. 
“Xəstəni sağaldan birinci inam, 
sonra dava-dərmandır”, - deyib-
lər. Kazım müəllim söhbətləri, 
məsləhətləri ilə ümid, inam, şəfa 
verirdi. 

GECİKMİŞ TƏBRİK ƏVƏZİ
 (və ya Solmaz xanıma müraciət)
Bu yerdə həkim-alimi yubileyi 
münasibətilə təbrik etməli idik. 
Fevralın 28-də 85 yaşı tamam ola-
caqdı. Materialları da ömür-gün 
yoldaşı Solmaz xanım redaksiya-
ya təqdim etmişdi. Sürpriz etmək 
istəmişdi ad gününə...
Alınmadı, Solmaz bacı!... Alın-
madı sürprizimiz. Ömür vəfa 
etmədi – aciz qaldı qəfil ölümün 
qarşısında. Yubileyinə ikicə ay 
qalmış dünyasını dəyişdi Kazım 
müəllim. Amma elə bilməyin ki, 
zəhmətiniz hədər getdi. Səliqə 
ilə, sevə-sevə yığıb topladığınız, 
gətirdiyiniz yazılar, köhnə qə-
zetlərdən məqalələr bu yazının 
ərsəyə gəlməsində yardımçımız 
oldu. 
Vaxt gələcək, Axundovlar ailəsi-
nin övladları, gələcək nəsilləri bu  
qəzetin də saralmış səhifələrini 
əllərinə alaraq, qoruyub-saxla-
dıqları bu məqaləni öz övladları-
na göstərəcək, qəlbləri qürur hissi 
ilə dolacaq, Kazım müəllimə Al-
lahdan rəhmət diləyəcəklər. Necə 
ki, indi biz bu yazını oxuyub min-
lərlə xəstəyə şəfa verən bu gözəl 
insanı yad edir, ruhu qarşısında 
baş əyir, sakitcə deyirik: “Allah 
rəhmət eləsin!”
Bu yazının qəzetimizdə dərcin-
dən 15 il keçib. Zamandan başqa 
dəyişən Kazım müəllimin arzu-
sunda olduğu doğma Qaraba-
ğımızın, böyüyüb başa çatdığı 
cənnət Şuşamızın yenidən Azər-
baycanımıza qovuşmağıdır. Bu 
xoş günləri Kazım müəllim çox 
arzulasa da, görə bilmədi. Öv-
ladları, ömür-gün yoldaşı Solmaz 
xanım, nəvə-nəticələri gördü, 
- bundan gözəl, bundan xoş nə 
ola bilər 100 illiyinə?! Ruhu şad 
olsun! 
Bu günlərdə Kazım Axundovun 
100 illik yubileyini qeyd edəcək 
ailəsi, dostları, tanışları. Bəlkə də, 
100 illik yubileyinin məhz “Şuşa 
ili”ndə qeyd edilməsinin özü də 
taleyin qismətidir. Biz də bu gün 
yüzlərlə xəstəyə şəfa vermiş zəh-
mətkeş həkimi yad etdik. Əminik 
ki, professor Kazım Axundov onu 
tanıyanların, sevənlərin qəlbində 
daim yaşayacaq!

Yeganə Məmmədova

Bakcell Lənkəran şəhərində ye-
nilənmiş konsept mağazasını is-
tifadəyə verib. 
Müştərilərin rahatlığını təmin 
etmək məqsədilə yeni dükan 
özündə müştəri xidməti, eyni za-
manda nömrə və aksessuar satışı 
funksiyasını birləşdirərək, “hər 
şey bir arada” innovativ konsep-
siyası əsasında qurulub.
Lənkəran şəh., Həzi Aslanov xi-
yabanı 26 (Lənkəran Dövlət Uni-
versiteti ilə üzbəüz) ünvanında 
yerləşən yeni mağazanın qurul-
masında müştəri yönümlü yanaş-
madan istifadə edilib.

“Əminəm ki, bu konsept mağa-
zada Lənkəranda yaşayan bü-
tün müştərilərimizə daha üstün 
keyfiyyətli xidmət göstərəcəyik, 
çünki bütün yeni açılan mərkəz-
lərimizdə olduğu kimi, burada 
da bütün xidmət prosesi “hər 
şeyin mərkəzində müştəri daya-
nır” yanaşması üzərində quru-
lub. 
Xidmətlərimizi Azərbaycanın 
bütün regionlarında yaşayan 
abunəçilərimiz üçün daha əlça-
tan etmək məqsədilə biz ölkənin 
müxtəlif şəhər və rayonlarında 
yeni konsept mağazaların qu-

rulmasını davam etdirəcəyik”, - 
deyə Bakcell şirkətinin baş icraçı 
direktoru Rainer Rathgeber bildi-
rib.
Qeyd edək ki, Bakcell şirkəti bu 
ilin sonunadək bir neçə yeni ma-
ğazanın açılışını planlaşdırıb.
2021-ci ildə Bakcell şəbəkəsi 
növbəti dəfə Ookla® tərəfindən 
"Azərbaycanın ən sürətli mobil 
şəbəkəsi" adına layiq görülüb. 
Bu gün Bakcell şəbəkəsi 9 minə 
yaxın baza stansiya sayəsində 
Azərbaycan əhalisinin 99,9%-ni, 
ölkə ərazisinin isə 92,6%-ni əhatə 
edir.

Azercell-in “Kabinetim” 
tətbiqində “ƏDV Geri Al” 

xidmətindən istifadə 
mümkün oldu.

Abunəçilərinin rahatlığı üçün 
daha geniş imkanlar yaradan 
Azercell “Kabinetim” mobil tət-
biqi vasitəsilə Azərbaycan tele-
kom bazarında növbəti ilkə imza 
atdı! Belə ki, “Kabinetim” tətbiqi-
nin istifadəçiləri artıq bu platfor-
mada “ƏDV Geri Al” xidmətin-
dən də istifadə edə bilərlər.
“ƏDV Geri Al” xidməti “Kabi-
netim” tətbiqinin kənar menyu-
sunda yer alır. Xidmətdən istifa-
də üçün hansısa xüsusi səhifəyə 
daxil olmağa ehtiyac yoxdur. İsti-
fadəçilər sadəcə “Əlavələr” men-
yusundan QR düyməsinə sürətli 
çıxış əldə edərək, alış-veriş qəbz-
lərini skan edib ƏDV-ni geri ala 
bilərlər.
“Kabinetim”in təqdim etdiyi 
bu yeniliyin əsas özəlliyi ondan 
ibarətdir ki, “Kabinetim” istifa-
dəçiləri yeni xidmət sayəsində 
ƏDV balansını dərhal Azercell 
nömrəsinin balansına köçürmək-
lə, bu mobil tətbiqin təklif etdiyi 
bütün ödənişli xidmətlərindən 
yararlana bilərlər.

Azercell şirkəti “ƏDV Geri Al” 
xidmətini ABB ilə birgə layihə 
çərçivəsində reallaşdırır. Tətbiq 
daxilində bu xidmətlə bağlı mə-
lumatlandırma ani ekran (push) 
bildirişləri şəklində həyata keçi-
rilir. “Kabinetim” istifadəçiləri 
həm də mobil tətbiqin onlayn çat 
bölməsində “ƏDV Geri Al” xid-
məti ilə bağlı bütün suallara ca-
vab əldə edə biləcəklər.
“ƏDV Geri Al” xidməti Azərbay-
canda pərakəndə ticarət və ya 
iaşə müəssisələrindən əldə edil-
miş mallara görə nağdsız qay-
dada ödənilmiş ƏDV-nin 15 fa-

izinin, nağd qaydada ödənilmiş 
ƏDV-nin 10 faizinin geri qayta-
rılması layihəsidir.
Xatırladaq ki, bağlantını asan-
laşdırmaqla abunəçilərinin hə-
yatını daha da dolğun etməyi 
hədəfləyən Azercell “Kabinetim” 
xidməti üzərindən abunəçilərinə 
24 saat ərzində nömrəyə onlayn 
nəzarət etmək imkanını yaradır. 
Azərbaycan, rus və ingilis dillə-
rini dəstəkləyən “Kabinetim” tət-
biqi vasitəsilə balansı artırmaq, 
tarif və internet paketlərini sifariş 
edib dəyişdirmək, bir çox xid-
mətləri aktiv və deaktiv etmək, 
onlayn çatda müştəri xidmətləri 
ilə dərhal əlaqə saxlamaq müm-
kündür. “Kabinetim” üzərindən 
Bookmate onlayn kitabxanasına, 
xarici dillər öyrənmək üçün Bu-
suu proqramına, 200-dən çox ka-
nala abunəlik verən NNTV, dün-
ya üzrə 50 milyondan çox musiqi 
və minlərlə podkast bazası olan 
SberZvuk və digər tətbiqlərə qo-
şulmaq olar.
Həm iOS, həm də Android əmə-
liyyat sistemlərində çalışan çox-
funksional “Kabinetim” tətbiqini 
App Store, PlayStore və ya Hu-
awei AppGallery-dən ödənişsiz 
olaraq yükləmək mümkündür.

Azərbaycanın mədəniyyət 
ictimaiyyətinə ağır itki üz 
vermişdir.
Tanınmış qoboy ifaçısı, Xalq 
artisti, “Şərəf” və “Şöhrət” or-
denli Kamil Cəlil oğlu Cəlilov 
ömrünün 84-cü ilində vəfat 
edib. Kamil Cəlilov 29 yanvar 
1938-ci il tarixində Bakı şəhə-
rində anadan olub. O, Azər-
baycan milli ifaçılıq məktə-
binin istedadlı nümayəndəsi, 
özünəməxsus orijinal üslubu 
ilə fərqlənən mahir qoboy ifa-
çısı olub.
Azərbaycan Dövlət Konser-
vatoriyasını bitirdikdən son-

ra əmək fəaliyyətinə başlayan 
sənətçi öz istedadı və zəh-
mətsevərliyi sayəsində qısa 
müddət ərzində xalq musiqi 
incilərini dərindən öyrənib 
və 40 il ərzində öz ifaçılıq 
məharəti ilə milli musiqimizi 
zənginləşdirib.
İstedadlı musiqiçi 1968-ci il-
dən başlayaraq uzun illər 
görkəmli pianoçu, Xalq artisti 
Gülarə Əliyevanın yaratdığı 
“Dan ulduzu” ansamblının 
solisti olub. Kollektivlə birgə 
Kamil Cəlilov Almaniyada, 
Avstriyada, Amerikada, Tür-
kiyədə, Hindistanda, Əfqa-

nıstanda, İordaniyada, Əlcə-
zairdə, Mərakeşdə, Norveçdə, 
İranda, İsraildə, Kanadada və 
dünyanın digər ölkələrində 
milli musiqi sənətimizi mə-
harətlə təbliğ edib.
Uzun illər ərzində İncəsənət 
Gimnaziyasında pedaqoji fəa-
liyyətlə məşğul olan Kamil 
Cəlilov milli ifaçılıq məktəbi-
nin yüksək ənənələri əsasında 
səy və bacarığını gənc ifaçıla-
rın yetişdirilməsinə sərf edib.
Kamil Cəlilov milli mədəniy-
yətimizin inkişafında müstəs-
na xidmətlərinə görə dövlət 
tərəfindən daima diqqət və 
qayğıyla əhatə olunmuşdur. 
O, Əməkdar artist, Xalq ar-
tisti fəxri adlarına, habelə 
Prezident təqaüdünə layiq 
görülmüşdür. Kamil Cəlilov 
2013-cü ildə “Şöhrət”, 2018-ci 
ildə isə “Şərəf” ordeni ilə təl-
tif olunmuşdur.
Kamil Cəlilovun əziz xatirəsi 
sənət sevərlərin, həmkarları-
nın və doğmalarının qəlbində 
əbədi yaşayacaq.

Allah rəhmət eləsin!
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