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Bügünlərdə ölkənin tibb, təhsil və elmi-mədəni ictimaiyyəti 

şəfalı həkim, görkəmli alim, pedaqoq və nüfuzlu ictimai xadim 
Əhliman Tapdıq oğlu Əmiraslanovun anadan olmasının 75 illiyini 

sevgi-sayğılarla və qədirbilənliklə qeyd edir.

XX əsrin son onilliklərində və XXI 
əsrdə Azərbaycan tibb və biologi-
ya elmlərinin inkişafında müstəsna 
xidmətləri olan təbib-alim və elm 
təşkilatçılarından biri də Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi və 
Rusiya Elmlər Akademiyasının xa-
rici üzvü, Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin deputatı və Səhiyyə 
Komitəsinin sədri, Əməkdar elm xa-

dimi, SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı, 
buvaxtadək “Şöhrət”, “Şərəf” ordenli,  
dünən isə 75 illik yubileyi münasibətilə 
1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” 
ordeninə layiq görülən Əhliman Tap-
dıq oğlu Əmiraslanovdur.  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
ölkəmizdə birinci dəfə hakimiyyətə 
gəldiyi dövrdə gənclər üçün yaradı-
lan şəraitdən bacarıqla istifadə edən 
Əhliman Əmiraslanov 1974-cü ildə 
Moskva şəhərində SSRİ Tibb Elmləri 
Akademiyası Ümumittifaq Onkoloji 
Elmi Mərkəzinin aspiranturasına daxil 
olub, 1977-ci ildə burada “Bədxassəli 
şişlərlə əlaqədar aşağı ətrafların am-
putasiyasından sonra xəstələrin rea-
bilitasiyası” mövzusunda namizədlik 
dissertasiyası müdafiə edib. Soyda-
şımız 1984-cü ildə “Osteogen sar-
komalı xəstələrin kompleks müalicə 
üsulları” mövzusunda doktorluq dis-
sertasiyasını müdafiə edərək tibb 
elmləri doktoru elmi dərəcəsinə layiq 
görülüb.

Moskvada apardığı tədqiqatların 
nəticələrini əks etdirən monoqrafiya-
lara, elmdə əldə etdiyi nailiyyətlərə 
görə İttifaq səviyyəli bir sıra mükafat-
larla təltif olunması onun müstəsna 
istedad və çalışqanlığından xəbər 
verir. Artıq həm SSRİ-də, həm də 
onun sərhədlərindən xaricdə tanın-

mış alimin “Onkoloji xəstələrin bərpa 
müalicəsi metodlarının işlənib hazır-
lanması və onların kliniki təcrübədə 
tətbiqi” haqqındakı silsilə elmi-tex-
noloji işlərinə görə 1986-cı ildə elm 
və texnika sahəsi üzrə SSRİ Dövlət 
Mükafatına, yüksəkixtisaslı tibbi 
kadrların hazırlanmasında, eləcə də 
tibb elminin və səhiyyənin inkişa-
fında xidmətlərinə görə 1991-ci ildə 

Əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq 
görülməsini də xüsusi qeyd etmək la-
zımdır.

   Professor Əhliman Əmiraslanov 
Azərbaycan müstəqillik qazanandan 
sonra Moskvada Klinik Onkologiya 
İnstitutunda ona təklif olunmuş direk-
tor vəzifəsindən imtina edərək, xalqı-
nın və dövlətinin mənafeyinə xidmət 
etməyi daha üstün tutub. Alim 1992–
2016-cı illərdə Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin rektoru vəzifəsində çalı-
şıb, 1993-cü ildən bu günə kimi eyni 
zamanda Azərbaycan Tibb Universi-
tetinin Onkologiya kafedrasının mü-
diri, daha sonra universitetin Onkoloji 
klinikasının direktoru kimi xalqımızın 
sağlamlığına dəyərli töhfələr verib. 

Görkəmli tibb aliminin elmi-
tədqiqat və elmi-təşkilati fəaliyyətinin 
əhəmiyyətli bir hissəsi Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası ilə bağlı 
olub. Alim Azərbaycan tibb elminə 
və elmi kadr hazırlığına verdiyi 
əhəmiyyətli töhfələrə görə 2001-ci 
ildə AMEA-nın həqiqi üzvü seçilib, 
2007–2019-cu illərdə AMEA Rəyasət 
Heyətinin üzvü və AMEA Biologiya və 
Tibb Elmləri Bölməsinin akademik-
katibi kimi biologiya və tibb elmlərinin 
inkişafında önəmli rol oynayıb. 

Məhsuldar alim, təşəbbüskar elm 
və təhsil təşkilatçısı kimi Əhliman 

Əmiraslanov paytaxtımızda keçirilən 
və dünyanın ən böyük elmi-siyası 
tədbirlərindən olan bir neçə Bakı Hu-
manitar Forumunun tibb və biologiya 
bölümünün sədri olub, dünyanın ta-
nınmış mütəxəssislərinin iştirakı ilə 
qlobal elmi problemlərin müzakirəsini 
təşkil edib, bu forumlarda dəfələrlə 
proqram xarakterli çıxışlar edib. Ta-
nınmış alimin 2016-cı ilin dekabrın-
da AMEA-nın Rəyasət Heyətində 
etdiyi tarixi məruzə yaxın 10–15 
ildə Azərbaycanda biologiya və tibb 
elmlərinin inkişafının yol xəritəsi he-
sab edilə bilər. 

Əhliman müəllimin bölməyə 
rəhbərlik etdiyi müddətdə biologiya 
və tibb üzrə 240-dan çox mühüm elmi 
nəticə əldə edilib, 100-dən çox patent 
alınıb, 160-a yaxın kitab çap olunub, 
260-a yaxın qrant layihəsi yerinə 
yetirilib, impakt faktorlu, resenziyalı 
jurnallarda çap olunan məqalələrin 
sayı dəfələrlə artıb. Respublikada və 
xaricdə çap olunmuş 500-dən çox 
elmi əsərin, o cümlədən, 20 monoq-
rafiya, 35 dərslik və dərs vəsaitinin, 
18 ixtira və səmərələşdirici təklifin, 5 
müəlliflik şəhadətnaməsi və patentin 
müəllifi olan Əhliman Əmiraslanov 
çox məhsuldar bir alim kimi hər za-
man gənc tədqiqatçılara nümunə 
olub. 

Biologiya və tibb elmlərinin ən 
müasir istiqamətləri üzrə elmi kadr-
ların hazırlanması işinə də Əhliman 
müəllim daim çox həssaslıqla və son 
dərəcə diqqətlə yanaşıb. 15 elmlər 
doktoru, 50 fəlsəfə doktoru yetişdir-
miş alimin elmi məktəbinin davam-
çıları bu gün nəinki Azərbaycanın, 
eləcə də yaxın və uzaq xarici ölkələrin 
klinikalarında, universitetlərində, elmi 
tədqiqat müəssisələrində çalışaraq, 
onun yolunu uğurla davam etdirirlər.

Akademik Əhliman Əmiraslanov 
Azərbaycanın beynəlxalq miqyas-
da təmsilçiliyində önəmli rolu olan 
şəxslərdən biridir. Akademik 1999-cu 
ildən UNESCO-nun Bioetika, elm 
və texnologiyaların etikası üzrə 
Azərbaycan Milli Komitəsinin sədr 

müavini, 2006-cı ildən Milli Komitənin 
Rəyasət Heyətinin üzvü olub, 2016-cı 
il iyunun 29-da sədri seçilib. O, uzun 
illərdən bəri UNESCO-nun eksperti-
dir.

Yüksək intellektli, eyni za-
manda milli mənəvi dəyərlərə sa-
diq bir şəxsiyyət olaraq Əhliman 
Əmiraslanovun haqqında çox danış-
maq olar. O, bəzən ümidsizliyə düçar 
olmuş xəstələrə belə, sağlamlıq və 
sevinc bəxş etmiş, pasiyentlərin həyat 
keyfiyyətini həkimlik fəaliyyətinin şü-
arına çevirmiş fövqəladə dərəcədə 
həssas bir həkim, ən kiçik işlərdə belə 
çox diqqətli insandır. İstər həkimlik, 
istər elmi-pedaqoji, istərsə də millət 
vəkili kimi bütün fəaliyyətlərində 
həyatı və yaradıcılığı, dünyaya və 
insanlığa baxışları ilə gənclərə bö-
yük örnək olan akademik Əhliman 
Əmiraslanov bu gün də tükənməz 
enerji ilə yorulmadan çalışır. 

Həyatının və elmi yaradıcılığının 
kamillik və müdriklik zirvəsində olan 
Əhliman müəllimə bu şərəfli missi-
yasında yeni-yeni uğurlar, möhkəm 
cansağlığı, uzun ömür arzulayırıq.

İradə HÜSEYNOVA,
AMEA-nın vitse-prezidenti

Əhliman Əmiraslanov – 75

Milli tibb elmini dünyada 
şöhrətləndirən alim

Alimlərin sevimli qəzeti
Müstəqqilliyin ilk illərində yeni demokratik mətbuatın qaranquşlarından olmuş “525-ci 
qəzet”in ilk sayının işıq üzü görməsindən 30 il keçir. Bu münasibətlə bu gün Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasında “Müstəqillik dövrünün müstəqil mətbuatı: “525-ci qəzet” 
mövzusunda konfrans təşkil olunub.

AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun iclas salonunda 
keçirilən tədbirin gündəliyində  Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti, Ni-
zami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun 
baş direktoru, akademik İsa Həbibbəylinin 
təbrik sözü, AMEA Məhəmməd Füzuli adı-
na Əlyazmalar İnstitutunun baş direktoru, 
akademik Teymur Kərimlinin “Jurnalistikada 
məktəb yaratmış qəzet: “525-ci qəzet” möv-
zusunda məruzəsi nəzərdə tutulub.

Yubiley toplantısında AMEA-nın Riyaziy-
yat və Mexanika İnstitutunun baş direktoru, 
AMEA-nın müxbir üzvü Misir Mərdanovun, 
AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun 
şöbə müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Könül 
Bünyadzadənin, Avrasiya Yazarlar Birliyinin 
sədri Yaqub Öməroğlunun, Əməkdar elm 
xadimi, filologiya elmləri doktoru, profes-
sor Qəzənfər Paşayevin, Əlişir Nəvai adına 
Daşkənd Dövlət Özbək dili və Ədəbiyyat Uni-
versitetinin kafedra müdiri, filologiya elmləri 
doktoru, professor Nurbay Cabbarovun və 
Mətbuat Şurasının sədri, “525-ci qəzet”in baş 
redaktoru Rəşad Məcidin çıxışları da olacaq.

Ölkənin populyar və nüfuz-
lu müstəqil nəşri olan “525-ci 
qəzet”in kollektivini səmimi qəlbdən təbrik 

edir, həmkarlarımıza daha yüksək yaradıcılıq 
uğurları arzulayırıq.

“Xalq qəzeti”

“525-ci qəzet” – 30

“Sözün repressiyası”  
böyük ekranda

Noyabrın 6-da  Nizami Kino Mərkəzində “Bulatfilm Production” şirkətinin istehsalı olan 
görkəmli ədib və aydınlarımıza həsr olunmuş “Sözün repressiyası” sənədli filminin 
təqdimatı keçirilib. Təqdimat Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilati 
dəstəyi ilə baş tutub. 

Öncə Mədəniyyət Nazirliyinin audio-
vizual və interaktiv media şöbəsinin sek-
tor müdiri Rüfət Əliyev çıxış edərək filmin 
məziyyətlərindən danışıb. O, filmin ərsəyə 
gəlməsində həm rejissor, həm də ssenari işi-

nin yüksək peşəkarlığını vurğulayıb. 
Sonra filmin  rejissoru, tanınmış tele-

aparıcı, Respublikanın Əməkdar artisti  Ra-
fiq Həşimov qonaqlara iştiraklarına görə 
təşəkkürünü bildirib. 

Filmin ssenari müəllifi, AYB-nin katibi, ta-
nınmış şair-tərcüməçi Səlim Babullaoğlu çıxış 
edərək Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsi 
üçün ağrılı yollardan keçdiyini bildirib və bu 
yolda  ədiblərimizin, söz, fikir adamlarımızın 
roluna toxunub. S. Babullaoğlu repressiyanın 
onun qohumlarına da iztirablar yaşatdığını 
qeyd edərək, söz, fikir adamlarının timsalın-
da bütün xalqımızın bu mənfur siyasətdən 
əziyyət çəkdiyini, ziyalılarımızın cəfakeş tale-
yinin heç zaman unudulmayacağını söyləyib. 

Sonra sənədli film tamaşaçılara təqdim 
olunub. 

Qeyd edək ki, filmdə 1937-ci ildə bü-
tün SSRİ ərazisində aparılan və daha çox 
Azərbaycana sirayət edən Stalin repressiya-
larının milli ziyalılarımızdan ibarət qurbanları 
haqqında sənədli materiallar təqdim olunub. 
Filmin əsas motivi cəmiyyətdə bu günədək 
az tanınan, lakin həmin  dövrün ciddi söz, 
fikir adamlarının acınacaqlı taleyi üzərində 
qurulub. Filmdə tarixçi-alimlər, repressi-
ya dövrünün araşdırmaçıları önəmli faktlar 
səsləndiriblər.

Təqdimatda Azərbaycanın tanınmış yazı-
çıları, jurnalistləri, ictimaiyyət nümayəndələri 
iştirak ediblər.

Anar TURAN,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan aşıq sənətinin  
cənub məktəbləri

Tədqiqatçılar göstərirlər ki, Azərbaycan 
ərazisinin ikiyə bölünməsi ilə xalqının ötən 
iki əsrdəki milli-etnik ayrılığından ən az zərər 
görmüş yaradıcılıq sahələrindən biri də 
aşıq sənətidir. Xalqımızın könül dünyasının 
tərcümanı olduğuna görə aşıq sənəti hər iki 
Azərbaycanda mövcudluğunu ortaq məcrada 
qoruyub saxlamışdır.

Sənətşünaslıq doktoru, professor, Əməkdar 
incəsənət xadimi, “Musiqi dünyası” jurnalının 
naşiri və baş redaktoru Tariyel Məmmədovun 
o taylı-bu taylı bütöv Azərbaycan aşıq sənəti 
barədə irihəcmli tədqiqat əsərində Şimali 
Azərbaycanın aşıq məktəbləri ilə yanaşı, Arazın 
o tayındakı əsas aşıq məktəblərinin özəllikləri də 
sistemləşdirilib. Alimin Cənubi Azərbaycan aşıq 
məktəbləri barədə araşdırmasından bəzi sətirləri 
oxucularımıza təqdim edirik.

Cənubi Azərbaycanda Zəncan, Xorasan, 
Savə və Qaşqay aşıq mühitləri öz adları ilə 
tanınan aşağıdakı aşıq məktəblərini ərsəyə 
gətirmişdir:

Qaradağ–Təbriz aşıq mühiti – Cənubi 
Azərbaycanın Mərənd, Sərəskənd, Marağa, 
Şəbustar, Sərab, Gələyvər, Əhər mahalların-
da yayılmışdır. Bu aşıq mühiti Aşıq Nemət, Aşıq 

Nəcəf Binisli, Aşıq Əli, Aşıq Xudayar, Aşıq 
Əyyub və başqalarının yaradıcılığı ilə bağlı-
dır. Bu ərazidə yaranmış havalar – “Qaradağ 
şikəstəsi”, “Doxabəyi”, “Qürbəti”, “Narıncı”, 
“Qaytarma”, “Şah Xətayi divanisi”, “Osmanlı 
divanisi” və s. sazın, balabanın və qavalın 
müşayiətilə ifa olunur.

Urmiya aşıq mühiti – Cənubi 
Azərbaycanın Urmiya, Xoy, Maku, 
Səlmas, Sulduz ərazilərini əhatə edir və 
Dollu Məhəmməd, Balovlu Miskin, Aşıq Ca-
vad, Aşıq Dehqan və başqa aşıqların yaradı-
cılığı ilə bağlıdır. Burada aşıq repertuarında 
“Hicranı”, “Hələbi”, “Urmani divanisi”, “Urmi-
ya gözəlləməsi”, “Tərəkəmə gözəlləməsi” və 
s. özünəməxsus havalar üstünlük təşkil edir.

Bu aşıq mühiti Aşıq Nemət, Aşıq Nəcəf 
Binisli, Aşıq Əli, Aşıq Xudayar, Aşıq Əyyub 
və başqalarının yaradıcılığı ilə bağlıdır. 
Bu ərazidə yaranmış havalar – “Qaradağ 
şikəstəsi”, “Doxabəyi”, “Qürbəti”, “Narın-
cı”, “Qaytarma”, “Şah Xətayi divanisi”, “Os-

manlı divanisi” və s. sazın, balabanın və qavalın 
müşayiətilə ifa olunur.

Cənubi Azərbaycanda Zəncan, Xorasan, 
Savə və Qaşqay aşıq mühitləri də mövcuddur. 

Göyçə, Tovuz, Borçalı, Gəncə–Şəmkir, Şir-
van, Qarabağ, Təbriz, Urmiya, Çildir və Dərbənd 
saz-söz ustaları arasında istər işlədilən havacat 
və onun ifa üslubunda, istər yerli danışıq və söz-
dastan söyləmələrində, istərsə də saz çalğısı, 
oxuma texnikası, səs yüksəkliyi və səslənmə 
xüsusiyyətlərində, tək və ansambl (birgə) heyətdə 
çıxışlarında fərqlər özünü göstərir. Məsələn, 
Borçalı, Çildir və Urmiya aşıqları ancaq təklikdə 
çıxışa üstünlük verdikləri halda, Tovuz, Gəncə–
Şəmkir, Qarabağ sənətkarları həm təklikdə, həm 
cüt, həm də balabançı ilə məclis keçirirlər. 

Şirvan və Təbriz aşıqlarının havacatı və ifa tərzi 
ilə Göyçə və başqa Qərb aşıq məktəblərinin ara-
sında köklü fərqlər var. Həmçinin, aşıq məktəbləri 
bir-birindən repertuarı, ifaçılıq manerası, yerli da-
nışıq dialektləri, saz alətinə yiyələnmək səviyyəsi, 
vokal texnikası, solo və ya birgə ifaçılıq, ansambl 
ifaçılığının tətbiqi ilə fərqlənirlər. 

Hazırladı: T. RÜSTƏMOV,
“Xalq qəzeti”

Bakı səhnəsində özbək 
baleti təqdim edildi

Bakıda qastrol səfərində olan Əlişir Nəvai 
adına Özbəkistan Böyük Teatrının truppası 
dünən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və 
Balet Teatrının səhnəsində tamaşaçılara özbək 
xalqının görkəmli bəstəkarı Ənvər Erqaşevin 
“Humo” adlı baletini təqdim etdi.

Özbəkistan Böyük Teatrının aparıcı solistlərinin, 
Xalq artistlərinin, vokalçılarının və balet artistlərinin 
beynəlxalq müsabiqələrinin laureatlarının səhnədəki 
əsrarəngiz çıxışları izləyiciləri valeh edir, tamaşaya 
rəng qatırdı.

Qastrol qrupuna daxil olan simfonik orkestrin 
səsləndirdiyi musiqilər yüksək zövqlə seçilmişdi. 
Solistlərin qeyri-adi çıxışları tamaşaçıların zövqü-
nü oxşayırdı. Xor artistlərinin müşayiəti isə onların 
yüksək peşəkarlığından xəbər verirdi.

Beşpərdəli tamaşanın alqışlar altında keçməsi 
balet truppasının ürəkləri fəth etməsini göstərirdi.

Xatırladaq ki, “Humo” baletinin premyerası 2005-ci 
ildə Əlişir Nəvai adına Dövlət Akademik Böyük Te-
atrının səhnəsində baş tutub. 2007-ci ildə tamaşaya 
yazdığı musiqiyə görə müəllif birinci dərəcəli Dövlət 
Mükafatı laureatı adına layiq görülüb.

Tamaşadan sonra “Mədəniyyət” jurnalının baş 
redaktoru Zöhrə Əliyeva baletin yüksək səviyyədə 
təşkil edildiyini və Azərbaycanla Özbəkistan ara-
sında hələ ötən əsrin 60-cı illərindən ədəbi-mədəni 
əlaqələrin qurulduğunu söylədi. Bildirdi ki, ölkələrimiz 
arasında ədəbi-mədəni əlaqələrin bu səviyyədə in-
kişafı gələcəyə ümidlər verir. Tamaşanın musiqi 
tərtibatı yüksək səviyyədə idi. Rəqqas və balerinalar 
tələbkar Bakı tamaşaçılarının zövqünü oxşayırdılar.

Bu gün isə truppa italyan bəstəkarı Cüzeppe 
Verdinin “Riqoletto” operasını tamaşaçılara təqdim 
edəcək.

Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Arazın o tayından...

Əlillik təyin olunanların sayı artıb
Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyinin ictimaiyyətlə 
əlaqələr və kommunikasiya şöbə- 
sindən aldığımız məlumatda bildirilir 
ki, Dövlət Tibbi–Sosial Ekspertiza və 
Reabilitasiya Agentliyi 2022-ci ilin 
yanvar– oktyabr ayları ərzində 50 
min 200 şəxsə əlillik təyin edib.

Onlardan 16 min 700 nəfərə il-
kin, 33 min 500 nəfərə təkrar əlillik 
təyinatı aparılıb. Bu ilin 10 ayında əlillik 
təyin edilənlərin sayı ötən ilin müvafiq 
dövrünə nisbətən 10 faiz çox olub.

Qeyd edək ki, əlilliyin 
qiymətləndirilməsi səhiyyə müəssisə- 
lərinin elektron sistemə daxil etdiyi 
göndərişlər əsasında həyata keçiri-
lir. Əlillik təyinatından sonra e-sistem 
üzərindən əlilliyə görə proaktiv qayda-
da sosial ödənişlər təyin olunur.

Z.HÜSEYNOVA, “Xalq qəzeti”

Admin
Машинописный текст
Xalq qəzeti .- 2022.- 17 noyabr.- S.16.

Admin
Машинописный текст




