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Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali 
Baş Komandanı İlham Əliyev no-
yabrın 8-də Şuşada hərbçilər qar-
şısında çıxış edib. Dövlət başçısı 
hərbçiləri salamladı və Azərbay-
can Respublikasının Dövlət Himni 
səsləndirildi.

Pre zi dent, Si lah lı Qüv və lə rin Ali 
Baş Ko man da nı İl ham Əli ye vin çı xı şı

- Əziz hərb çi lər, si zi, Azər bay can 
Si lah lı Qüv və lə ri nin bü tün şəx si he-
yə ti ni və bü tün Azər bay can xal qı nı 
Zə fər Gü nü mü na si bə ti lə təb rik 
edi rəm. İlk növ bə də, xa hiş edi rəm ki, 
Və tən uğ run da qəh rə man ca sı na hə-
lak ol muş şə hid lə ri mi zin əziz xa ti rə si 
bir də qi qə lik sü kut la yad edil sin.

Al lah bü tün şə hid lə ri mi zə rəh mət 
elə sin.

Bu gün biz Zə fər Gü nü nü Şu şa da, 
Cı dır dü zün də qeyd edi rik. Bü tün 
Azər bay can bu şan lı bay ra mı qeyd 
edir. Azər bay can öz əra zi bü töv lü-
yü nü bər pa et di, ta ri xi əda lə ti bər pa 
et di. Biz düş mə ni doğ ma tor paq la-
rı mız dan qo va raq ta ri xi mis si ya mı-
zı ye ri nə ye tir dik. 44 gün ər zin də 
Azər bay can Er mə nis ta nın 30 il 
ər zin də qur du ğu bü tün is teh kam la-
rı nı, bü tün dö yüş möv qe lə ri ni məhv 
edə rək, Er mə nis tan or du su nu məhv 
edə rək ta ri xi Zə fər çal dı. Bu şan lı 
bay ra mı xal qı mı za siz və si zin ki mi 
on min lər lə hərb çi miz bəxş et miş dir.

İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si şan lı ta-
ri xi mi zin par laq sə hi fə si dir. Azər bay-

can xal qı bü tün gü cü nü sə fər bər edib 
bu şan lı mis si ya nı ye ri nə ye tir miş dir. 
Mən iş ğal döv rün də də fə lər lə de yir-
dim ki, hər bir Azər bay can və tən da-
şı bu mü qəd dəs gü nü öz işi ilə, öz 
əmə li ilə ya xın laş dır ma lı dır. Mən de-
miş dim ki, heç vaxt Azər bay can xal qı 
iş ğal la ba rış ma ya caq və biz iş ğa la son 
qoy maq üçün bü tün gü cü mü zü sə-
fər bər edib bir nöq tə yə vu ra raq düş-
mə ni ta ri xi tor paq la rı mız dan qov duq.

2003-cü il də ilk də fə Pre zi dent və-
zi fə si nə se çi lən za man Azər bay can 
xal qı na mü ra ciət edə rək de miş dim 
ki, nə yin ba ha sı na olur sa-ol sun, biz öz 
ta ri xi tor paq la rı mı zı düş mə nin əlin-
dən ala ca ğıq. İs tər sülh yo lu ilə, is tər 
mü ha ri bə yo lu ilə və be lə də ol du. 
Uzun il lər apa rı lan sülh da nı şıq la rı heç 
bir nə ti cə ver mə di. Nə ti cə sıf ra bə ra-
bər ol du. Ək si nə, düş mən da ha da 
az ğın laş mış, qu dur muş du. Əgər iş ğa-
lın ilk il lə rin də hə lə da nı şıq lar la bağ lı 
Azər bay can xal qın da və mən də hər 
han sı bir ümid lər var idi sə, son vaxt lar 
bu ümid lər ta ma mi lə ara dan qal dı rıl-
dı. Er mə nis tan və onun ha va dar la rı 
bu iş ğa lı əbə di et mək is tə yir di lər. 
On lar he sab edir di lər ki, əgər bi zim 
tor pa ğı mı zı 30 ilə ya xın iş ğal al tın da 
sax la ya bi lib lər sə, bun dan son ra da 
tor paq la rı əbə di ola raq iş ğal al tın da 
sax la ya caq lar. Am ma səhv et di lər. 
On lar bil mə li idi lər ki, biz heç vaxt bu 
və ziy yət lə ba rış ma ya ca ğıq. Bil mə li 
idi lər ki, biz düş mə ni tor pa ğı mız dan 
nə yin ba ha sı na olur sa-ol sun qo va-
ca ğıq. Bu na ha zır ol ma lı idik, xalq 

ola raq, döv lət ola raq, bü tün ha zır lıq 
iş lə ri vaxt lı-vax tın da apa rıl ma lı idi və 
apa rıl mış dır.

Bil di yi niz ki mi, or du qu ru cu lu ğu, 
hər bi po ten sialı mı zın möh kəm-
lən di ril mə si mə nim Pre zi dent ki mi 
baş lı ca və zi fəm idi və tə sa dü fi de yil 
ki, mə nim Pre zi dent lik döv rüm də 
döv lət büd cə mi zin əsas xərc lə ri hər bi 
məq səd lər üçün nə zər də tu tu lur du. 
Bu il lər ər zin də biz güc lü hər bi-tex-
ni ki po ten sial ya rat mı şıq. Ən müasir 
si lah lar, sur sat lar, tex ni ka lar öl kə mi zə 
gə ti ril miş di və hərb çi lər tə rə fin dən 
bu tex ni ka la yi qin cə is ti fa də olun du. 

Biz iq ti sa diy ya tı güc lən dir mə li idik 
və yax şı ba şa dü şür dük ki, bu na nail 
ol ma saq, biz düş mə ni tor paq la rı mız-
dan qo va bil mə yə cə yik. İlk növ bə də, 
iq ti sa di müs tə qil lik tə min edil mə li 
idi. Çün ki əgər biz ası lı və ziy yət də 
ol say dıq, han sı sa baş qa bö yük döv-
lət lər dən ası lı ol say dıq, heç vaxt bi zə 
im kan ver məz di lər ki, biz bu şə rəf i 
mis si ya nı ye ri nə ye ti rək. Bu gün dün-
ya miq ya sın da iq ti sa di po ten sial ba-
xı mın dan və iq ti sa di sa bit lik ba xı mın-
dan Azər bay can bi rin ci sı ra lar da dır. 

Biz Qa ra bağ hə qi qət lə ri ni, iş ğal la 
bağ lı er mə ni vəh şi li yi ni dün ya ic-
ti maiy yə ti nə çat dı ra bil dik. Bi rin ci 
Qa ra bağ mü ha ri bə sin dən son ra kı ilk 
dövr də biz bu na nail ola bil mə miş-
dik. Ona gö rə dün ya da mü ha ri bə ilə 
bağ lı, Er mə nis tan-Azər bay can Dağ lıq 
Qa ra bağ mü na qi şə si ilə bağ lı təh rif 
edil miş tə səv vür var idi. Biz bu nu ara-
dan qal dır dıq. Ge cə-gün düz ça lı şa raq 
dün ya ic ti maiy yə ti ni mə lu mat lan dır-
dıq, apa rı cı bey nəl xalq təş ki lat lar da 
uğur lu iş apa ra raq bi zə əl ve rən və 
hə qi qə ti əks et di rən qə rar və qət na-
mə lə ri qə bul et dir dik. Bü tün bu iş lər 
bu gün kü real lıq üçün hü qu qi ba za dır. 

Di gər önəm li amil gənc nəs lin 
tər bi yə si ilə bağ lı idi. Çox yax şı ba şa 
dü şür dük ki, əgər bi zim si la hı mız da, 
sur sa tı mız da ol sa, iq ti sa diy ya tı mız 
da güc lü ol sa, bey nəl xalq müs tə vi-
də də uğur qa zan saq, əgər bi zim 
və tən daş lar tor paq uğ run da, Və tən 
uğ run da öz gü cü nü gös tər mə sə lər, 
qa lan amil lə rin heç bir əhə miy yə ti ol-
ma ya caq. Tər bi yə iş lə ri nə çox bö yük 
fi kir ve rə rək gənc lə ri və tən pər vər lik 
ru hun da tər bi yə et dik. Gənc lər öz 

can la rı nı fə da edib öz qa nı ba ha sı na 
düş mə nin əlin dən bi zim mü qəd dəs 
tor paq la rı mı zı ala bil di lər. Bü tün bu 
fak tor la rın vəh də ti bi zim Qə lə bə mi zi 
şərt lən dir di.

Bir da ha de mək is tə yi rəm, açıq-ay-
dın gö rü nür dü ki, düş mən öz xo şu 
ilə tor pa ğı mız dan çıx maq is tə mir, 
da ha da az ğın la şır və Azər bay can 
xal qı nın hey siy yə ti nə to xun maq 
üçün qə bu le dil məz ad dım lar atır və 
bə ya nat lar ve rir. “Qa ra bağ Er mə nis-
tan dır” de mək lə Er mə nis tan tək cə 
da nı şıq lar pro se si nə son qoy ma dı, 
ey ni za man da, bu, bi zim üçün təh qir 
idi. Bi zim üçün mü qəd dəs olan, Qa ra-
ba ğın ta cı olan Şu şa da sax ta an diç mə 
mə ra si mi ke çir mək bi zim üçün təh qir 
idi. O şey tan yu va sı, - ha ra da ki, o 
təd bir ke çi ril miş di - qəh rə man Azər-
bay can Or du su tə rə fin dən mü ha ri bə 

döv rün də dar ma da ğın edil di. Şu şa ya 
qon dar ma qu ru mun qon dar ma “par-
la men ti nin” kö çü rül mə si bi zə növ bə ti 
də fə sa taş maq idi. Er mə nis tan bi zi 
tə kəb bür lə, ye kə xa na lıq gös tə rə rək 
ye ni iş ğal la hə də lə yir di. Biz nə qə dər 
döz mə li idik? Kim sə on la rın dər si ni 
ver mə li idi, ya yox? Bax, si zin si ma nız-
da min lər lə, on min lər lə Azər bay can 
gən ci, əs gə ri, za bi ti si nə si ni qa ba ğa 
ve rə rək düş mə nə öz ye ri ni gös tər di, 
düş mə ni elə və ziy yə tə sal dı ki, o və-
ziy yət dən o, əbə di çı xa bil mə yə cək. 
Ar tıq o, məğ lu be dil miş xalq və döv lət 
dam ğa sı ilə əbə di ya şa ya caq.

Ar tıq bu tor paq lar da, bu sə ma da 

bu tor paq üçün, bu sə ma üçün yad 
dil də nə mah nı eşi di lə cək, nə baş qa 
bir yer siz bə ya nat səs lə nə cək. Bun-
dan son ra bu di ya ra Azər bay can di li 
ha kim ola caq, ne cə ki, ta rix də be lə 
olub. Şu şa məs ci din də azan sə si, Cı dır 
dü zün də mu ğam sə si, Va qi fin məq-
bə rə si önün də şeir lər səs lə nir. Bax, 
bu dur real lıq. Bu nu biz əl də et mi şik. 
Bü tün bey nəl xalq təz yiq lə rə rəğ mən, 
bü tün hə də-qor xu la ra rəğ mən, xal-
qı mız yum ruq ki mi bir ləş di, Or du nun 
ar xa sın da da yan dı və biz bu ta ri xi, 
şə rəf i mis si ya nı ye ri nə ye tir dik. 

Zə fər Gü nü bi zim bay ra mı mız dır. 
Bu, Zə fər bay ra mı dır, bu, rə şa dət 
bay ra mı dır, bu, əda lət bay ra mı dır, bu, 
mil li qü rur, mil li lə ya qət bay ra mı dır. 
Biz öz lə ya qə ti mi zi bər pa et dik. Bun-
dan son ra mü zəf ər öl kə və qa lib xalq 
ki mi əbə di ya şa ya ca ğıq. Bun dan son-

ra Qa ra bağ da və Zən gə zur da əbə di 
ya şa ya ca ğıq. Əgər Er mə nis tan da hər 
han sı bir qüv və bi zə xor bax sa, han-
sı sa re van şist me yil lə rə əl at sa, bi zim 
yum ru ğu mu zu gö rə cək dir. Bi zim 
yum ru ğu muz ye rin də dir.

Əziz dost lar, əziz Azər bay can xal qı. 
Mən si zi bu şan lı bay ram mü na si bə-
ti lə bir da ha ürək dən təb rik et mək 
is tə yi rəm. Azər bay can Or du su na ye ni 
qə lə bə lər, Azər bay can xal qı na ye ni 
uğur lar ar zu la yı ram.

Eşq ol sun Azər bay can Or du su na, 
eşq ol sun Azər bay can xal qı na! Qa ra-
bağ bi zim dir, Qa ra bağ Azər bay can dır!

Azərbaycan tarixinə qızıl 
hərflərlə yazılmış gün

Zəfər günü münasibəti ilə Nə-
simi rayon İcra Hakimiyyətinin, 
Azərbaycan Tibb Universitetinin 
və rayon Ağsaqqallar Şurasının 
birgə təşkilatçılığı ilə tədbir 
keçirilib. ATU-nun İnsan Anato-
miyası və tibbi terminologiya 
kafedrasında keçirilən toplantı-
da təşkilatçılarla yanaşı, rayon 
ictimaiyyətinin nümayəndələri, 
şəhid ailələrinin üzvləri və qa-
zilər iştirak edib.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan ra yon 
Ağ saq qal lar Şu ra sı nın səd ri, 
ATU-nun İn san Ana to mi ya sı və 
tib bi ter mi no lo gi ya ka fed ra sı-
nın pro fes so ru Va qif Şad lins ki 
hər bi ri miz üçün qü rur mən bə yi 
olan bu bay ram - Zə fər Gü nü-
nə apa ran yol ba rə də fi kir lə ri ni 
açıq la yıb. Məhz qəh rə man şə-
hid oğul la rı mız, məğ rur qa zi lə ri-
mi zin he sa bı na bu gün ba şı mı zı 
dik tu ta bil di yi mi zi qeyd edib. 

Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Şuşada hərbçilər qarşısında çıxış edib

Biz tarixi missiyamızı yerinə yetirdik!

ATU-da Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib
Pro fes sor V.Şad lins ki bil di rib ki, 
ümum mil li li de rin va ri si, Pre zi-
dent, Ali Baş Ko man dan İl ham 
Əli ye vin apar dı ğı uğur lu si ya-
sə tin və qəh rə man Azər bay can 
or du su nun, xal qın həm rəy li yi-
nin nə ti cə sin də şan lı qə lə bə yə 
nail ola bil mi şik. 
ATU-nun rek to ru, pro fes sor Gə-

ray Gə ray bəy li çı xı şın da 44 gün-
lük sa vaş nə ti cə sin də əra zi 
bü töv lü yü mü zü bər pa edən 
Azər bay can Or du su nun ta ri xi 
nailiy yə tə im za at dı ğı nı bil di rib: 
“Və tən mü ha ri bə si pre zi den-
ti miz, Ali Baş Ko man dan İl ham 
Əli ye vin qə tiy yət li ira də si, mü-
zəf ər or du mu zun qəh rə man lı-

ğı nə ti cə sin də zə fər lə ba şa çat dı. Bu 
ta ri xi qə lə bə əbə di ya şar şə hid lə ri-
mi zin qa nı, mərd qa zi lə ri mi zin ca nı 
he sa bı na qa za nıl dı. Azər bay canın 
müs tə qil lik ta ri xi nə qı zıl hərf ər lə 
ya zıl dı. Bö yük qü rur his si ilə qeyd 
et mək is tər dim ki, 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də şan lı ta rix ya zan 
şə hid lə ri miz dən iki si nin va li dey ni 
uni ver si te ti mi zin əmək da şı dır”. 
Pro fes sor G.Gə ray bəy li Və tən mü-

ha ri bə sin də həm ön, həm də ar xa 
cəb hə də ya ra lı əs gər lə rə xid mət 
gös tə rən tibb iş çi lə ri ba rə də də 
mə lu mat ve rib. Qeyd edib ki, şə hid-
lə ri mi zin ara sın da 42 nə fər tibb iş çi si 
var, on lar dan 18-i ATU-nun Hər bi 
tibb fa kül tə si nin mə zun la rı dır. 

Nə si mi ra yon İH baş çı sı Asif Əs gə-
rov Pre zi dent, Ali Baş Ko man da n 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə Və tən 
mü ha ri bə sin də öl kə mi zin əra zi 
bü töv lü yü uğ run da Si lah lı Qüv və-
lə ri mi zin, o cüm lə dən Nə si mi ra yon 
gənc lə ri nin gös tər di yi qəh rə man-
lıq və şü caət lər dən da nı şa raq qeyd 
edib ki, bu gün müs tə qil Azər bay-
can öz ta ri xi nin ən şə rəf i gün lə ri ni 
ya şa yır. 
Təd bir də iş ti rak edən şə hid ailə lə ri-

nin üzv lə ri və qa zi lər döv lət rəh bər-
li yi nin hər za man diq qət və qay ğı sı nı 
hiss et dik lə ri ni, bu na gö rə Pre zi dent 
İl ham Əli ye və və Bi rin ci vit se-pre zi-
dent Meh ri ban xa nım Əli ye va ya öz 
min nət dar lıq la rı nı bil di rib lər.
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Tibb xid mə ti pol kov nik-ley te nan tı Ra sim Ya qub oğ lu Ab dul-
la yev 21.02.1975-ci ildə Kəlbəcər rayonunun Milli kəndində anadan 
olub. 1992-1998-ci illərdə ATU-da  təhsil alıb. İlk xidməti 2000-ci ildə 
hospitalda olub. 2005-2015-ci illərdə Mərkəzi Hərbi Poliklinikada 
müxtəlif vəzifələri, o cümlədən şöbə rəisi vəzifəsini yerinə yetirib. 
2010-cu ildə “Qüsursuz xidmətə görə 3-ü dərəcəli”, 2015-ci ildə 2-ci 
dərəcəli medalları ilə təltif edilib. 2016-cı ilin sonunadək Gəncədə 
yerləşən hərbi poliklinikada rəis vəzifəsində çalışıb. 2017-ci ildə 
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində tibb xidməti 
rəisi vəzifəsinə, 2020-ci ildə isə N saylı hərbi hissənin tibb bölüyünün 
komandiri vəzifəsinə təyin olunub. 

10 noyabr 2020-ci ildə Xocalı rayonunun Çanaqçı kəndində 
pusquya düşürülərək şəhid olub. “Vətən uğrunda”, Şuşa, Cəbrayıl, 
Füzuli və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. 

R.Abdullayev Azərbaycanın hərb tarixində şəhid olan ən yüksək rütbəli tibb xidməti qulluqçusudur. 

Şəhid məzunlarımızŞəhid məzunlarımız

Tibb xidməti baş leytenantı Şə-
milov Azər Elyas oğlu 13.08.1971-ci il 
Tərtər rayonunun Qapanlı kəndində 
anadan olub.

1991-1994-cü illərdə Birinci Qarabağ 
müharibəsində iştirak etib. 1994-2000-ci 
illərdə ATU-da həkim ixtisası üzrə təhsil alıb. 
14.10.2020-ci ildə Suqovuşanın və Talış kən-
dinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə ya-
ralı hərbçiləri döyüş meydanından çıxararkən 
şəhid olub. “Vətən uğrunda”, “Suqovuşanın 
azad olunmasına görə” və “Hərbi xidmətlərə 
görə” medalları ilə təltif edilib.

Tibb xidməti leytenantı Ağayev Mirlətif 
Mirislam oğlu 20.11.1990-cı ildə Cəlilabad 
rayonunun Prişib kəndində anadan olub. 

2008-2013-cü illərdə ATU-da stoma-
tologiya ixtisası üzrə ali təhsil alıb. Mirlətif 
Ağayev 2013-2014-cü illərdə Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli 
həqiqi hərbi xidmətdə olub. 26.10.2020-ci 
ildə Cəbrayılın və Qubadlının azadlığı uğrun-
da gedən döyüşlərdə yaralanan hərbçiləri 
döyüş meydanından çıxararkən şəhid olub. 
“Vətən uğrunda”, Cəbrayıl və Qubadlının azad 
olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.

Tibb xidməti leytenantı Sal-
manov Tariyel Allahverdi oğlu 
07.02.1988-ci ildə Ağcabədi rayo-
nunda anadan olub.

2005-2010-cu illərdə ATU-da Sto-
matologiya ixtisası üzrə təhsil alıb. 
08.10.2020-ci ildə Cəbrayıl rayonu əra-
zisində gedən döyüşlərdə yaralanan 
hərbçilərə yardım edən zaman şəhid 
olub. “Vətən uğrunda” və “İgidliyə 
görə” medalları ilə təltif edilib.

Gizir Şıxaliyev Fariz Şahverdi oğlu, 
10.12.1987-ci ildə Rusiya Federasiyası, 
Xabarovsk vilayətində anadan olub.

2009-2011-ci illərdə ATU-da Feldşer 
ixtisası üzrə təhsil alıb. 2017-ci ildən 
N saylı hərbi hissənin Tibb məntəqə-
sinin feldşeri vəzifəsində xidmət edib. 
26.10.2020-ci ildə Xocavənd rayonu 
ərazisində şəhid olub. “Vətən uğrun-
da” və “Cəsur döyüşçü” medalları ilə 
təltif edilib.

 Gizir Zeynallı İlqar Ayaz oğlu 
09.07.1995-ci ildə Tovuz rayonunun 
Cəlilli kəndində anadan olub.

2012-2014-cü illərdə ATU-da Fel-
dşer ixtisası üzrə təhsil alıb. 2018-
ci ildən N saylı hərbi hissənin Tibb 
məntəqəsinin feldşeri vəzifəsində 
xidmət edib. 14.07.2020-ci ildə Tovuz 
rayonunun Əlibəyli kəndi istiqamə-
tində şəhid olub. “Vətən uğrunda” 
medalı ilə təltif edilib.

Əsgər Hacılı Feyruz Bəhruz oğlu 
04.03.1994-cü ildə Bakı şəhərində 
anadan olub. ATU-da Stomatologiya 
ixtisası üzrə təhsil alıb. Füzuli və 
Hadrut istiqamətində gedən dö-
yüşlərdə iştirak edib. 14.10.2020-ci 
ildə şəhid olub. “Vətən uğrunda”, 
Füzuli, Cəbrayıl və Xocavəndin azad 
olunmasına görə medalları ilə təltif 
edilib.

Baş gizir Abdullayev Eldar Firi-
dun oğlu, 23.07.1981-ci ildə Sumqayıt 
şəhərində anadan olub.

1999-2001-ci illərdə ATU-da 
Feld şer ixtisası üzrə təhsil alıb. 
2017-ci ildən N saylı hərbi hissənin 
Tibb məntəqəsinin feldşeri vəzifə-
sində xidmət edib. 18.10.2020-ci 
ildə Füzuli rayonu istiqamətində 
şəhid olub. “Vətən uğrunda” me-
dalı ilə təltif edilib.

Gizir Feyziyev Sadiq Tahir oğlu, 
01.09.1993-cü ildə Yardımlı rayonu-
nun Zevin kəndində anadan olub.

2011-2013-cü illərdə ATU-da Feldşer 
ixtisası üzrə təhsil alıb. 2014-cü ildən 
N saylı hərbi hissənin Tibb məntəqə-
sinin feldşeri vəzifəsində xidmət edib. 
29.09.2020-ci ildə Tərtər-Ağdam is-
tiqamətində şəhid olub. “Vətən uğ-
runda” medalı ilə təltif edilib.

Tibb xidməti baş ley-
tenantı Ənvərli Aqşin 
Faiq oğlu 10.10.1994-cü 
ildə Qəbələ şəhərində ana-
dan olub. 2012-2018-ci illərdə 
ATU-da Hərbi həkim ixtisası 
üzrə təhsil alıb. 13.08.2018-ci 
ildən N saylı hərbi hissənin 
Qərargah və təchizat bölü-
yünün Tibb məntəqəsinin 
rəisi vəzifəsində xidmət 
edib. 06.11.2020-ci il tarixdə 
Xocavənd rayonu ərazisin-
də şəhid olub. “Azərbaycan 
bayrağı” ordeni və “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilib. 

Tibb xidməti kapitanı 
Məmmədov Anar Kərəm 
oğlu 06.06.1984-cü ildə 
Bakı şəhərində anadan 
olub. 2003-2009-cu illər-
də ATU-da Hərbi həkim 
ixtisası üzrə təhsil alıb. 
06.11.2018-ci ildən N saylı 
hərbi hissənin Tibb xidmə-
ti rəisi-Tibb məntəqəsinin 
rəisi vəzifəsində xidmət 
edib. 03.11.2020-ci il tarixdə 
Xocavənd rayonu istiqamə-
tində şəhid olub. “Vətən uğ-

runda” və “İgidliyə görə” medalları ilə təltif edilib.

Tibb xidməti leytenantı Xəlilbəyli 
Turqut Nadir oğlu 04.07.1993-cü ildə 
Şərur rayonunun Yengicə kəndində 
anadan olub.

2012-2018-ci illərdə ATU-da Hərbi 
həkim ixtisası üzrə təhsil alıb 18.09.2019-
cu ildən N saylı hərbi hissənin Tibb 
xidməti rəisi-Tibb məntəqəsinin rəisi 
vəzifəsində xidmət edib. 08.10.2020-cu 
ildə Füzuli rayonu ərazisində şəhid olub. 
“Azərbaycan bayrağı” ordeni və “Vətən 
uğrunda” medalı ilə təltif edilib.

Gizir Qəfərov Saməddin Rasim 
oğlu 23.01.1993-cü ildə İsmayıllı 
rayonunun Qubaxəlilli kəndində 
anadan olub.

2011-2013-cü illərdə ATU-nun Hərbi 
tibb fakültəsində Feldşer ixtisası üzrə 
təhsil alıb 2019-cu ildən N saylı hərbi 
hissənin Tibb məntəqəsinin feldşeri və-
zifəsində xidmət edib. 28.09.2020-ci ildə 
Tərtər-Ağdərə istiqamətində şəhid olub. 
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilib.

Tibb xidməti baş leytenantı 
Fərəməzov Nurlan Əhliman oğlu 
01.05.1992-ci ildə Astara rayonunun 
Təngərüd kəndində anadan olub. 2009-
2015-ci illərdə ATU-da Hərbi həkim 
ixtisası üzrə təhsil alıb 03.10.2020-ci 
ildən N saylı hərbi hissənin motoatıcı 
taborunun Tibb məntəqəsinin rəisi və-
zifəsində xidmət edib. 09.10.2020-ci il 
tarixdə Cəbrayıl rayonu istiqamətində 
şəhid olub. “Vətən uğrunda” medalı 
ilə təltif edilib.

Gizir Səlimov Cəmil Oqtay oğlu 
15.01.1991-ci ildə Bakı şəhəri, Xəzər 
rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində 
ana dan olub.

2008-2010-cu illərdə ATU-da Feldşer ix-
tisası üzrə təhsil alıb. 2019-cu ildən N saylı 
hərbi hissənin Tibb məntəqəsinin feldşeri 
vəzifəsində xidmət edib. 29.09.2020-ci 
ildə Goranboy rayonu istiqamətində şə-
hid olub. “Azərbaycan bayrağı” ordeni və 
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilib. 

Tibb xidməti baş leytenantı Qa-
sımov Şöhrət Şakir oğlu 16.08.1992-ci 
ildə Gədəbəy rayonunda anadan olub. 
2009-2015-ci ildə ATU-da Hərbi həkim ix-
tisası üzrə təhsil alıb 10.08.2019-cu ildən 
N-saylı hərbi hissənin Tibb xidməti rəisi 
vəzifəsində xidmət edib. 29.09.2020-
ci il tarixdə Suqovuşan istiqamətində 
şəhid olub. 3-cü dərəcəli “Vətənə xid-
mətə görə” ordeni, “Vətən uğrunda” və 
“Suqovuşanın azad olunmasına görə” 
medalları ilə təltif edilib.

Tibb xidməti leytenantı Əfəndiyev 
Adil Qədir oğlu 12.08.1995-ci ildə Qa-
zax rayonunda anadan olub. 

2012-2018-ci illərdə ATU-da Hərbi 
həkim ixtisası üzrə təhsil alıb 13.08.2018-
ci ildən N saylı hərbi hissənin Qərargah 
və təchizat bölüyünün Tibb məntəqə-
sinin rəisi vəzifəsində xidmət edib. 
22.10.2020-ci ildə Xocavənd rayonunun 
Tuğ kəndi istiqamətində şəhid olub. 
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilib. 

Gizir Səlimzadə Kənan Məmiş 
oğlu 25.11.1997-ci ildə İsmayıllı rayo-
nunun Qubaxəlilli kəndində anadan 
olub. 

2014-2016-cı illərdə ATU-da Feldşer 
ixtisası üzrə təhsil alıb. 2019-cu ildən 
N saylı hərbi hissənin Tibb məntəqə-
sinin feldşeri vəzifəsində xidmət 
edib. 27.09.2020-ci ildə Füzuli rayonu 
istiqamətində şəhid olub. “Vətən uğ-
runda” medalı ilə təltif edilib.
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2020-ci ilin 8 və 10 noyabr 
günləri. Həmin günlər xalqımı-
zın tarixinə qızıl hərflərlə yazıl-
dı. Sentyabrın 27-dən başlayan, 
44 gün davam edən və işğal 
altındakı ərazilərimizin azad 
olunması ilə nəticələnən Vətən 
müharibəsi tariximizin ən parlaq 
səhifəsinə, iftixar və qürur mən-
bəyimizə çevrildi. Azərbaycan 
xalqı öz liderinin - müzəffər Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyi altında bütün dünya-
ya öz gücünü və mübarizliyini 
göstərdi. “Qarabağ Azərbay-
candır və nida işarəsi” - söy-
ləyən Prezidentimiz, hər zaman 
olduğu kimi, bu dəfə də sözünə 
əməl etdi.  
Tarixdənbəllidirki,həlledici

qələbələrdəxalqvəonunordusu
iləyanaşı,sərkərdənindəçox
böyükroluvar.Azərbaycanxalqı
Vətənmüharibəsindəbunabir

dahaəminoldu,bütündünya
dabufaktıgördü.Prezident
İlhamƏliyevyalnızhərbmeyda
nındamüzəfərsərkərdədeyil,
diplomatikcəbhədədəuğurlu
fəaliyyətnümunəsiortayaqoy
du,informasiyamüharibəsində
Azərbaycanınhaqqsəsioldu,
cəsarətləbütüntəzyiqlərəsinə
gərdi,özxalqıiləvəhdətdəolan
liderkimimübarizlikrəmzinə
çevrildi.PrezidentİlhamƏliyev
17ildəhəyatakeçirdiyimüd
riksiyasətləAzərbaycanı30ilə
yaxındavamedənmünaqişədə
qalibtərəfəçevirdi.Ərazibütöv
lüyümüzbirmənalıolaraqtəsdiq
edildi.
Hərbiəməliyyatlarınilkgü

nündənAzərbaycanOrdusuöz
missiyasınıinamla,uğurlayerinə
yetirməyəbaşladı.Ermənistanın
işğaldövründəyaratdığımürək
kəbmüdafiəmövqelərihərbçilə

rimizinpeşəkarlığıvəyenilməz
liyinəticəsindəqısamüddətdə
darmadağınedildi,işğalaltındakı
rayonvəşəhərlərimiz,kəndvə
qəsəbələrimizbirbirininardınca
azadolundu.
44gündəAzərbaycanOrdu

sudünyayasübutetdiki,döyüş
meydanındazəfəritanklarla,
toplarladeyil,ağıllavəsarsılmaz
inamlaqazanmaqolar.Şuşa
qalasınınalınmasıəməliyyatı
isətamambaşqadır.Prezident,
AliBaşKomandanİlhamƏliyev
xalqamüraciətindəbildirmişdi
ki,Şuşanınazadedilməsidünya
hərbtarixindəxüsusiyertuta
caq:“Şuşanınişğaldanazad
edilməsibizimgücümüzügös
tərdi.Ordumuzunpeşəkarlığını,
hərbçilərimizincəsarətini,qəhrə
manlığınıgöstərdi.Şuşanıngö
türülməsiçoxböyükpeşəkarlıq,
cəsarəttələbedənəməliyyatidi.
Əminəmki,buəməliyyatdünya
hərbtarixindəxüsusiyertuta
caq.Çünkibuəməliyyatıbizim
qəhrəmanhərbçilərimizdağ
lardan,meşələrdən,cığırlardan
keçərəkyalnızyüngülsilahlarla
silahlanmışşəkildəhəyatake
çiriblər.Şuşanınişğaldanazad
edilməsibizimşanlıqələbəmiz
dir”.
2020ciilnoyabrın10da

Azərbaycan,Rusiyaprezident
lərivəErmənistanbaşnaziri
tərəfindənimzalananüçtərəfi
bəyanatAzərbaycanınhaqlımü
barizədəqalibiyyətinintəntənəsi,
Ermənistanınisə30illikişğalçı

lıqsiyasətindəməğlubolmasının
etirafı–kapitulyasiyaaktıidi.
Birməsələnixüsusiləqeyd

etməklazımdır.Vətənmüha
ribəsindədöyüşlərikicəbhə
dəgedirdi.Biriöncəbhədə
düşmənləüzüzə,ikincisiisə,
yaralılarınhəyatınıxilasetmək
uğrundahəkimlərinapardığı
döyüş.Budöyüşdəçoxağırke
çirdi.Həkimlərimizbumüharibə
nincəsarətlidöyüşçülərioldular.
Onlarəllərinəsilahalmadan
savaşırdılar.
Hərbirimizhəkimliyinnəqədər

ağırvəşərəfibirpeşəolduğunu
bilirik.Hərbihəkimlikisəqatqat
artıqşərəfidir.Çünkimüharibə
dəyaralılarımızınköməyinəilk
olaraqonlarçatırdılar.
Ümumilikdəmüharibəzamanı

159tibbişçisiyaralanıb,42tibb
işçisixidmətivəzifələriniyeri
nəyetirərkənqəhrəmancasına
şəhidolub.Onlardan9uhəkim,
7sifeldşer,26sısanitardır.Və
tənmüharibəsininyeganəxanım
şəhidiArəstəBaxışovadatibb
işçisiidi.Vətənmüharibəsində
hərbitibbpersonalıözvəzifə
borcunulayiqincəyerinəyetirdi.
Döyüşmeydanındaqəhrəmanlıq
göstərəntibbxidmətiişçilərinin
əksəriyyətiAzərbaycanTibb
Universitetininyetirmələriidi.
Müharibəgünlərindəuniver

sitetimizöncəbhəiləyanaşı,
arxacəbhədədəaktivfəaliyyət
göstərirdi.TədrisCərrahiyyəvə
TədrisTerapevtikklinikalarımız
gücləndirilmişişrejiminəkeçiril

mişdi.Yüksəkixtisaslıhəkimlə
rimizvəortatibbpersonalımız
gecəgündüzyaralılarınqullu
ğundaidi.Bufəaliyyətinnəticə
sindəyüzlərləəsgərvəzabitimi
zinhəyatıxilasedildi.Bununla
yanaşı,əməkdaşlarımızhəmdə
könüllüolaraqcəbhəbölgəsinə
gedir,yaralılarayerindəcəzəruri
tibbiyardımgöstərirdilər.
Birsözlə,həkimlərimiz,

məzunlarımız,eləcədədigər
əməkdaşlarımızAzərbaycanın
müstəqillikhəyatındaənmöhtə
şəm,ənəlamətdarhadisəolan
Vətənmüharibəsindədəözlərini
birnümunəolaraqtəqdimetməyi
bacardılar.
ÖtənilinbugünlərindəAzər

baycanın3minəyaxınigidoğlu
torpaqlarımızınazadlığı,30illik
ədalətsizliyinaradanqaldırılma
sıuğrundadöyüşlərdəcanını
qurbanverərəkşəhidlikzirvəsi
nəyüksəldi,minlərləhərbçimiz
yaralandı.Şəhidlərimizinxatirəsi
daimbizimqəlbimizdəyaşaya
caq.Allahşəhidlərimizərəhmət
eləsin,qazilərimizəcansağlığı
versin!
Bizbugün–möhtəşəmZəfə

rinildönümündəbirdahadeyirik:
QarabağAzərbaycandır!Vəözü
dəyalnızsözdədeyil!
QarabağəbədiAzərbaycan

olacaq!Tariximizinənşanlı
səhifələrindənbiri44günlük
VətənmüharibəsiAzərbaycan
durduqcaqürurlaxatırlanacaq,8
NoyabrZəfərGünüböyükcoş
ğuylaqeydediləcək.

Heç kəsə sirr deyil ki, sent-
yabrın 27-də Azərbaycan Or-
dusunun işğalçı Ermənistan 
silahlı qüvvələrinə qarşı baş-
ladığı əks-hücum əməliyya-
tının möhtəşəm qələbəmizlə 
nəticələnməsini şərtləndirən 
əsas amillər milli birliyimiz, 
hərbçilərimizin qəhrəman-
lığı, eləcə də tibb işçilərinin 
fədakarlığı idi. O ağır günlər-
də gecəsini gündüzə qatan, 
ailələrindən uzaqda qalan hə-
kimlərimizin, tibbi persona-
lın əvəzsiz xidmətlərini söz-
lə ifadə etmək çox çətindir. 
Müharibənin ilk günlərindən 
ölkəmizin tibb müəssisələri 
sözün əsl mənasında insan-
ların ümid yerinə çevrilmişdi.
Belətibbmüəssisələrindənbiri

dəATUnunTədrisCərrahiyyəKli
nikası idi.Klinikanınbaşhəkimi,
professorRamizPoluxovogünləri
beləxatırlayır:“Müharibəbaşlayan
kimi,təciliklinikayagəldim.Univer
sitetimizinrektoru,professorGə
rayGəraybəyli tapşırıq vermişdi
ki,tibbipersonalıbiryerətoplayıb
imkanlarımızı nəzərdən keçirək.
Onudadeyimki,həminvaxtaqə
dərklinikamız6 aygecəgündüz

koronavirusluxəstələrləişləmişdi.
Koronavirusluxəstələrdənsonraöz
profilimizüzrəişləməküçünklinika
dakosmetitktəmirişlərigörülmüş,
avadanlıqlarsazvəziyyətəgətiril
mişdi.Qısamüddətdəbütünstan
dartlarımızıhospitalşəraitinəuy
ğunlaşdırdıq.Günortaradələrində
rektorözüdəgəlibtibbipersonalla
görüşdü,qarşıdaduranvəzifələri
diqqətə çatdırdı. Sonra şöbələri
birbirgəzərəkümumihazırlığımı
zınvəziyyətiniyoxladıq.Şəraitin
müharibədövrününtələblərinəuy
ğunlaşdırıldığınaəminolaraq,Mü
dafiəNazirliyinəməlumatverdikki,
klinikayaralıəsgərlərimiziqəbul
etməyəhazırdır”.
R.Poluxov deyir ki, müharibə

günlərindəəməkdaşlarklinikada
çalışmaqlayanaşı,mütəmadiola

raqön cəbhəyədə yollanırdılar:
“Professorlarımız,ixtisaslıcərrah
larımız,ocümlədənneyrocərrahlar,
travmatoloqlar,gözmütəxəssisləri,
abdominalcərrahlar,kardiocərrah
larartıqbölgələrdəişləyirdi.Onlarla
müntəzəməlaqəsaxladığımızdan,
döyüşçülərimizindahaçoxhansı
nahiyələrdənyaraalmasıhaqda
məlumatlıidik.Sentyabrın29dan
başlayaraqMüdafiə Nazirliyinin
razılığıiləMərkəziHospitaldayer
ləşdirilmişənağıryaralılarınbirqis
miniTədrisCərrahiyyəKlinikasına
köçürdük.Dahaçoxüznahiyəsi
nin,hərikigözünyaralanmalarına,
çənəninciddidefektinə,damar,be
yinzədələnmələrinərastgəlirdik.
Bizəkonsultasiyaüçünmüraciət
edənxəstələrinhamısınıklinikada
yerləşdirirdik.Çünkibucürxəstələr
üzərindəuzunmüddətlirekonstruk
tivmüalicələraparmağaehtiyac
vardı. ProfessorlarÇingizRəhi
mov,NuruBayramov,ElçinAğa
yev,dosentlərCəfərNəsirli,Fariz
Camalov,assistentQurbanİsma
yılov,plastikcərrahAdilCümşüdov
vəadlarınıçəkmədiyimnəqədər
əməkdaşımızmüharibəgünlərində
böyükfədakarlıqgöstərdilər”.
Başhəkiminsözlərinəgörə,kli

nikanınənböyüküstünlüyüodur
ki, burada bütün sahələr üzrə

mütəxəssislərçalışır:“Onagörədə
müştərəktravmalıyaralılarınmüa
licəsini yüksək səviyyədəapara
bildik.Bölgələrdənətrafınamputa
siyasınagöstərişolanxəstələribizə
yönəltdilərvəbirneçəqazimizinət
rafınısaxlamağıbacardıq.Qarınön
divarınınböyükyaralanmalarıza
manıdəriplastikasınaqədərbütün
əməliyyatlarıuğurlaicraetdik”.
Otəkcəhəkimlərinyox,ortavə

kiçiktibbipersonalındavargücüilə
çalışdığını,onlarınəsgərvəzabit
lərimizinqulluğundaözdoğmaları
kimidayandıqlarını,prosesəümu
milikdə300əyaxınklinikaəmək
daşınınqoşulduğunuvurğulayır:
“Müharibədövründəklinikamıztam
gücüiləişlədi.Hərbiyaralılarlaya
naşı,mülkiyaralılaradayüksəksə
viyyəlitibbiyardımgöstərdik.Gən
cə,Naftalan,Füzuli,Tərtər,Ağdam,
Ağcabədi kimi qaynar bölgələrə
ezam olunan əməkdaşlarımızın
göstərdiyi ilkinadekvatyardımları
klinikaşəraitindəaparılanəməliy
yatlarınuğurlanəticələnməsində

mühümroloynadı.Bundanəlavə,
reanimatoqlardanibarətbriqadamız
MərkəziHospitalaezamolunmuş
du”.
Xatırladaqki,müharibəgünlərin

dəvəondansonraklinikada600ə
yaxınqazimüalicəalıb,onlardan4 
nəfərişəhidolub.Tibbiheyətya
ralılarayalnızklinikadaxilindəxid
mətgöstərməkləkifayətlənməyib.
15 nəfərcəbhəbölgəsindəkönüllü
fəaliyyətgöstərib,7 nəfərisəqay
narnöqtələrəezamolunub.Həkim
lərinbirqrupuMüdafiəNazirliyinin
Fəxrifərmanlarınalayiqgörülüb.
KlinikanınkollektiviŞuşanıniş

ğaldanazadolunmasınınsevinci
nidəqazilərimizləbirgəyaşayıb.
Bugündəonlarınsağlamlıqlarının
bərpasıdiqqətmərkəzindədir.Kli
nikanınəməkdaşlarıVətənmüha
ribəsində göstərdikləri fəaliyyəti
böyükzəfərimizinqazanılmasına
kiçikbirtöhfəkimiqiymətləndirir,
bunuözlərininvətəndaşlıqborcu
hesabedirlər.

A.KAMRANOĞLU

Sağaldan döyüşçülər
ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikası müharibə günlərində

Zəfər Günü – şanlı tariximiz, Zəfər Günü – şanlı tariximiz, 
qürur mənbəyimizqürur mənbəyimiz Gəray Gəraybəyli

ATU-nun rektoru, professor
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Azərbaycan Respublikası Gənc-Azərbaycan Respublikası Gənc-
lər Fondunun dəstəyi, Azərbaycan lər Fondunun dəstəyi, Azərbaycan 
Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı 
və “Böyük Qayıdış” Gənclər İctimai və “Böyük Qayıdış” Gənclər İctimai 
Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə 
noyabrın 4-də “44noyabrın 4-də “44  Günün Qəh-Günün Qəh-
rəmanları” layihəsi çərçivəsində rəmanları” layihəsi çərçivəsində 
tələbələrlə növbəti görüş keçiri-tələbələrlə növbəti görüş keçiri-
lib. Azərbaycan Tibb Universitetin-lib. Azərbaycan Tibb Universitetin-
də (ATU) təşkil olunmuş görüşdə də (ATU) təşkil olunmuş görüşdə 
Dövlət Himni səsləndirildikdən Dövlət Himni səsləndirildikdən 
sonra şəhidlərimizin əziz xatirəsi sonra şəhidlərimizin əziz xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

TədbiriaçıqelanedənATUnun
Tədrisvəmüalicə işləriüzrəpro
rektoru,professorSabirƏliyevsöy
ləyibki,xalqımızböyükqürurvə
sevinchissi iləşanlıqələbəmizin
ildönümünüqeydedir:“Ötənilin27 
sentyabrındabaşlayanvə10 no
yabrdadüşmənintəslimolmasıilə
başaçatanmüharibəniçoxhaqlı
olaraqVətənmüharibəsiadlandırı
rıq.Hətta“ŞanlıVətənMüharibəsi”
desək,dahadoğruolar.Ümumiy
yətlə, qəhrəman hərbçilərimizin
44 günlükyürüşünübütüngözəl
epitetlərləbəzəsək,yenədəofə
dakarlığın tammənzərəsini ifadə
edəbilməyəcəyik.MüzəffərAliBaş
KomandanİlhamƏliyevinrəhbər
liyialtındayenilməzAzərbaycan
Ordusutəkcətarixyazmadı,həm
dəyeni coğrafiya yaratdı.Çünki
bizim90cı illərdədüşməninhər
bitəcavüzünəticəsindəitirdiyimiz
doğmatorpaqlarımızilkdəfəidiki,
müstəqildövlətimizinigidövladları
tərəfindənqısabirmüddətdəgeri
alınırdı”.
ProfessorS.ƏliyevVətənmüha

ribəsidövründəistərön,istərsədə
arxa cəbhədə öz sözünü deyən
Azərbaycangəncliyininhərşeyə
qadirolduğunuvurğulayıb.Onun
bildirdiyinəgörə, insanlardamilli
ruhunyüksəldilməsivəmaariflən

dirməişlərininaparılmasında,elə
cədə informasiyamüharibəsivə
sosialşəbəkələrvasitəsiləölkəmi
zinhaqqsəsinindünyayaçatdırıl
masındagənclərtəşkilatlarıböyük
roloynayıb.
DahasonraGənclərFondunun

icraçıdirektorununmüaviniQədir
Xəlilovvə“BöyükQayıdış”Gənclər
Təşkilatının idarəheyətininüzvü,
birçoxhərbiəməliyyatlarınvəAp
reldöyüşlərininiştirakçısı,Qarabağ
qazisi,XüsusiTəyinatlıQüvvələrin
ehtiyatdaolanbaşleytenantıƏhli
yətMehdiyevAliBaşKomandanın
rəhbərliyi iləqüdrətlivəyenilməz
ordumuzun30 illikVətənhəsrətinə
sonqoymasındanvəbizitarixiyurd
yerlərimizə qovuşdurmasından
fəxrlədanışıblar.ÇıxışçılarVətən
müharibəsininbirinci ildönümünü
yaşadığımızbugünlərdəbeləsil
silətədbirlərinkeçirilməsininböyük
önəmdaşıdığınadiqqətçəkərək,
MüzəffərAliBaşKomandanİlham
Əliyevinrəhbərliyialtındabizlərə

tariximizinşanlısəhifəsiolanbö
yükZəfəriyaşatmışVətənmüha
ribəsiqəhrəmanlarınıntanıdılması
vəgəncnəslinonlardannümunə
götürməsininvacibliyinixüsusivur
ğulayıblar.
Sonratoplantıiştirakçıları“Böyük

Qayıdış”GənclərTəşkilatınınicraçı
direktorununmüşaviriElşənQəh
rəmanovun təqdimatındahttps://
shehidimiz.azsaytıvə“Azərbay
canGəncliyiVətənMüharibəsində”
adlıjurnalınPDFversiyasıilətanış
olublar.
Tələbələr və gənclər arasında

qəhrəmanhərbçilərimizin,qaziləri
mizintanıdılmasıməqsədiləhəyata
keçiriləngörüşdəaçılışnitqlərinin
ardıncadövlətçilik tariximizəqızıl
hərflərləyazılmışVətənmüharibə
sindəkizəfərivəxalqımızınsevin
ciniəksetdirənvideoçarxnümayiş
olunub.
TədbirdəqonaqolanVətənmü

haribəsiqaziləriHüseynMirzəyev,
ElvinMamedovvəElnurƏkbərov

müharibənininsanlaragətirdiyifə
lakətlərdənbəhsedərək,acılışi
rinlixatirələrinibölüşüblər.Onlar
PrezidentİlhamƏliyevinrəhbərliyi
altındaşanlıAzərbaycanOrdusu
nunyüksəkpeşəkarlıqlaapardığı
işğaldanazadetməəməliyyatının
dünya hərb tarixinə düşməsi ilə
fəxretdiklərinibildiriblər.Qazilər
çıxışlarındabugünümüzüngənc
nəslininvətənpərvəryetişməsin
dəmənsubolduqlarıxalqın,tərbiyə
aldıqlarıvalideynvəmüəllimlərinin
rolunuxüsusiqeydedərək,bukon
tekstdəAzərbaycanTibbUniversi
tetininkollektivinəözminnətdarlıq
larınıçatdırıblar.
Çıxışlardansonraqazilər tələ

bələrinsuallarınıcavablandırıblar.
Diskussiyaşəklindədavamedən
görüşdə cəsur qəhrəmanlarımız
birdahabildiriblərki,əldəolunan
böyükuğurlarınənbaşlıcasəbəbi
xalqınvəxüsusilədəgənclərində
miryumruqkimiMüzəffərAliBaş
KomandanİlhamƏliyevinətrafında

sıxbirləşməsidir.
Tələbələr adından çıxış edən

ATUnunİctimaisəhiyyəfakültəsi
ninIIkurstələbəsiLəmanƏhmə
dovaigiddöyüşçülərimizətəşəkkür
edib.O,Vətənmüharibəsizamanı
şanlıOrdumuztərəfindənnümayiş
etdirilənvətənpərvərlikvəbirliknü
munəsini,qazilərimizinqəhrəman
lıqlarınıdigərtələbələrədəçatdıra
caqlarınasözverib.
Sondauniversitetimizləgörüşə

gəlmişqazilərərəhbərlikadından
xüsusihədiyyələr təqdimolunub
vətədbir iştirakçılarıqazilərləbir
gəxatirəşəkliçəkdiriblər.
Qeydedəkki,bulayihəçərçivə

sindəpaytaxtvəregionlardageniş
tələbəauditoriyasınamalikolanali
təhsilmüəssisələrinintələbələriilə
Vətənmüharibəsindəböyükhünər
vəşücaətgöstərmişqazilərimizin
görüşlərimütəmadiolaraqdavam
etməkdədir. 

M.ƏLƏKBƏRLİ

Top lan tı nın əv və lin də ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin və şə hid lə ri mi-
zin xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la yad 
olu nub. Son ra ATU-nun rek to ru, pro-
fes sor Gə ray Gə ray bəy li çı xış edə rək 
Və tən mü ha ri bə si nin baş lan dı ğı gün 
öl kə də ki ab-ha va nı xa tır la dıb. Ötən 
il sent yab rın 27-də iş ğal çı Er mə nis ta-
nın növ bə ti təx ri ba tı na ca vab ola raq 
Azər bay can Or du su nun 44 gün lük 
zə fər yü rü şü ilə öl kə mi zin əra zi bü-
töv lü yü nü tə min et di yi ni vur ğu la yıb. 
O, Si lah lı Qüv və lə ri mi zin hər bir kənd, 
qə sə bə, şə hər, yük sək lik - tor pa ğı mı-
zın hər qa rı şı nın düş mən dən tə miz-
lən mə si uğ run da rə şa dət lə vu ruş-
du ğu nu qü rur la xa tır la dıb, ta ri xi bir 
qə lə bə yə im za at dı ğı mı zı de yib: “Ali 

Baş Ko man dan İl ham Əli ye vin qə tiy-
yə ti, ira də si və Mü zəf fər Or du mu zun 
cə sur lu ğu, qəh rə man lı ğı nə ti cə sin də 
Və tən mü ha ri bə si zə fər lə ba şa çat dı. 
Bu ta ri xi qə lə bə əbə di ya şar şə hid lə ri-
mi zin qa nı, xal qı mı zın bir li yi he sa bı na 
qa za nıl dı və Azər bay ca nın müs tə qil lik 
ta ri xi nə qı zıl hərf lər lə ya zıl dı”.

Xal qı mı zın uzun il lər bo yu ta ri xi 
əda lə tin tən tə nə si ni göz lə di yi ni söy-
lə yən rek tor bil di rib ki, 44 gün lük Və-
tən mü ha ri bə si Azər bay can xal qı nın 
nə yə qa dir ol du ğu nu bü tün dün ya ya 
gös tər di: “Bu inam lı ta ri xi qə lə bə xal-
qı mı zın əzə li ar zu su nu – də də-ba ba 
yurd la rı mı zın azad edil mə si ni təx mi-
nən 30 il dən son ra real laş dır dı. Bu 
ha di sə 10 mil yon dan çox Azər bay-

can və tən da şı nın Və tən həs rə ti nə 
son qoy du”. 

Öz çı xı şın da Ali Baş Ko man dan İl-
ham Əli ye vin “Bu qə lə bə nin baş qəh-
rə ma nı Azər bay can əs gə ri dir, Azər-
bay can za bi ti dir və hər kəs bu nu bil-
mə li dir” - fik ri ni si tat gə ti rən pro fes sor 
G.Gə ray bəy li II Qa ra bağ mü ha ri bə si-
nin ta rix də əbə di qa la ca ğı nı diq qə tə 
çat dı rıb. 

Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin uzaq gö-
rən si ya sə ti nin bu gün kü qə lə bə miz 
üçün zə min ya rat dı ğı nı vur ğu la yan 
rek tor, ümum mil li li de ri mi zin Azər-
bay can Tibb Uni ver si te tin də Hər bi 
tibb fa kül tə si nin ya ra dıl ma sı haq qın da 
25 may 2000-ci il ta rix li sə rən ca mı nı 
bu uzaq gö rən li yin ba riz nü mu nə si ki-
mi də yər lən di rib: “Hər bi tibb fa kül tə-
si nin və zi fə si Azər bay can Res pub li ka sı 
Si lah lı Qüv və lə ri nin eh ti ya cı na uy ğun 
hər bi hə kim və feld şer lər ha zır la maq, 
ey ni za man da or du muz da ça lı şan tibb 
he yə ti nin müx tə lif ix ti sas lar üz rə tək-
mil ləş di ril mə si ni hə ya ta ke çir mək dir. 
Və tən mü ha ri bə sin də di gər hər bi qul-
luq çu lar la ya na şı, tibb iş çi lə ri də mi sil-

siz qəh rə man lıq və şü caət gös tə rə rək 
öz ad la rı nı şə rəf li ta ri xi mi zə yaz mış dır. 
Mü ha ri bə za ma nı 159 hər bi tibb iş çi si 
ya ra lan mış, 42 tibb iş çi si isə xid mə ti 
və zi fə si ni ye ri nə ye ti rər kən qəh rə-
man ca sı na şə hid ol muş dur. Hə lak ol-
muş tibb iş çi lə rin dən 18-i hə kim dir. 
Bö yük təəs süf və ey ni za man da qü rur 
his si ilə qeyd et mək is tə yi rəm ki, hə-
min hər bi hə kim lər uni ver si te ti mi zin 
ye tir mə lə ri dir. On lar ölüm dən qorx-
ma dan əs gər lə ri mi zin, hərb çi lə ri mi zin 
ya nın da ola raq, hə kim lik  adı nı da ha 
da uca la ra qal dır mış lar”.

Pro fes sor G.Gə ray bəy li gül lə-mər-
mi ya ğı şı al tın da öz və zi fə si ni ye ri nə 
ye tir mək dən çə kin mə yən qəh rə man 
hə kim lə ri mi zin ad la rı nı qü rur la çə kə-
rək son suz eh ti ra mı nı ifa də edib. “Yü-
kü nüz yü kü müz dür, acı nız acı mız dır, 
dər di niz dər di miz dir. Oğul la rı nı zın 
qəh rə man lı ğı, on la rın fə da kar lı ğı heç 
vaxt unu dul ma ya caq” – de yə şə hid 
ailə lə ri nə Al lah dan səbir di lə yib.

Son ra ATU-nun Hər bi tibb fa kül-
tə si nin rəisi, tibb xid mə ti pol kov ni ki 
Çin giz Əl lə zov və di gər çı xış çı lar da 

Azər bay ca nın ta ri xi qə lə bə sin dən 
da nı şıb lar, 44 gün lük Və tən mü ha ri-
bə si za ma nı öz pe şə fəaliy yət lə ri ni 
şə rəf lə ye ri nə ye ti rər kən şə hid lik zir-
və si nə ucal mış hə kim lə ri mi zin əziz 
xa ti rə si nin daim eh ti ram la anı la ca ğı nı, 
ör nək ola raq gə lə cək nə sil lə rə çat dı-
rı la ca ğı nı vur ğu la yıb lar. 

Təd bir də mü ha ri bə za ma nı əs gər-
lə ri miz tə rə fin dən len tə alın mış kadr-
lar dan is ti fa də olun maq la, möh tə şəm 
qə lə bə yə apa ran şə rəf li yo lun öz ək si-
ni tap dı ğı vi deoçarx nü ma yiş et di ri lib.

Top lan tı nın bə dii his sə sin də Sə bail 
ra yon Ba dam dar qə sə bə Mə də niy yət 
Evi nin bə dii rəh bə ri Rə na Hü sey no va, 
re jis sor Suq ra Lüt fə li ye va, ATU-nun 
tə lə bə si Ay tac Yüz bə yo va və Hər bi 
tibb fa kül tə si nin kur san tı Ni cat Nə sib li 
qə lə bə ov qat lı şeir lər səs lən di rib lər. 
Təd bir iş ti rak çı la rı üç rəng li bay ra ğı-
mı za it haf olun muş şeiri ayaq üs tə 
din lə yib lər. Son da ta nın mış mü ğən-
ni lə rin ifa sın da və tən pər vər mah nı lar 
səs lən di ri lib. 

Arif MƏMMƏDLİ

Həkim adını ucaldanlar
Professor Gəray Gəraybəyli: Güllə-mərmi yağışı altın-Professor Gəray Gəraybəyli: Güllə-mərmi yağışı altın-
da öz vəzifəsini şərəflə yerinə yetirərək həlak olmuş da öz vəzifəsini şərəflə yerinə yetirərək həlak olmuş 
şəhidlərimiz daim qəlbimizdə yaşayacaqşəhidlərimiz daim qəlbimizdə yaşayacaq

Universitetimizin Vətən müharibəsində canından keçmiş 18 şəhidinin xa-
tirəsinə həsr edilmiş mərasim keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının 
Müdafiə Nazirliyi, Bakı şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi, ATU və Vətən Müha-
ribəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. 

“44 Günün Qəhrəmanları” Tibb Universitetində 
Tələbələr qəhrəman qazilərimizlə görüşüblər
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Rektorbutədbirinmənəvidəyə
rininxalqımızvə tibb ictimaiyyəti
üçün çox yüksək olduğunu qeyd
edib.Bildirib ki, Azərbaycan tor
paqlarının20 faizi30 iləyaxın idi
ki, işğalolunmuşdu:“Çoxhörmətli
Prezidentimiz,AliBaşKomandan
İlhamƏliyevcənablarınınrəhbər
liyi ilə şanlı ordumuz 44 günlük
müharibəniqələbəiləbaşavurdu,
torpaqlarımızişğaldanazadolun
du.Xalqımızüçüntaleyüklüolanbu
müharibədəəldəedilənqələbənin
kulminasiyanöqtəsiŞuşazəfəriidi.
Beləki,ŞuşadaimAzərbaycanın

mədəniyyət mərkəzi, Qarabağın
döyünənürəyiolub.Onagörədə
işğaldanazadolunanŞuşasonra
danölkəmizinmədəniyyətpaytaxtı
elanedildi”.
RektorçıxışınındavamındaŞu

şazəfərinəhəsrolunmuşbeləbir
simpoziumuntəşkiledilməsininha
mımızüçünqürurvericihadisəoldu
ğunubildirib.Nevrologiyasahəsinə
dairmövzulardaçıxışetməküçün
Almaniyadangəlmişmütəxəssislə
rinyerlihəkimlərləöztəcrübələri
nibölüşəcəklərinivurğulayanpro
fessorGərayGəraybəyli, tədbirin
iştirakçılarüçünfaydalıolacağına
əminliyiniqeydedib.
Sonrasəhiyyənazirininmüavini

RahimƏliyevçıxışedib.Bildiribki,
30 ildirsəngiməyənermənitəcavü

zünəbiriləvvəlAliBaşKomanda
nınrəhbərliyialtındaşanlıordumuz
layiqli cavabverib: “Xalqımızhə
mişəolduğukimi,44 günlükVətən
müharibəsindədəcənabPreziden
tin“dəmiryumruğu”ətrafındabirləş
di,xaricdəyaşayanazərbaycanlılar
dabuhəmrəyliyəqoşuldular.Qələ
bənitəkcədöyüşmeydanındade
yil,sərhədsizsosialmediada,siyasi
arenadavədiplomatiksahədədə
qazandıq.Düşmənlayiqincəcava
bınıaldı.30 illikVətənhəsrətinəson
qoyuldu”.
DiasporlaİşüzrəDövlətKomitə

sininsədrmüaviniVaqifSeyidbəyov
çıxışındaVətənmüharibəsidövrün
dəkomitəninxaricdəkitəşkilatları
nınfəaliyyətindən,soydaşlarımızla
birlikdəmüxtəlif tədbirlərinkeçiril
məsindən,xüsusilətəbliğatişlərinin
aparılmasından,müharibəbarədə

həqiqətlərindünyayaçatdırılması
sahəsindəgörülən işlərdəndanı
şıb.O,“ZəfərTibbSimpoziumu”nda
diaspornümayəndələrinindəiştirak
etməsinisevindiricihalkimidəyər
ləndirib.
DahasonraMünhenKlinikasının

Radiologiya vəNeyroradiologiya
İnstitutunun direktoru, professor
AnastasiosMpotsarisçıxışedib.O,
keçiriləntədbirinelminsonnailiy
yətlərininmüzakirəsindəvətəcrübə
mübadiləsindərolundandanışıb.
AlmaniyaAzərbaycanRadiolo

ji vəNeyroradiolojiCəmiyyətinin
sədri,KölnUniversitetinintibbelm
ləridoktoruNuranAbdullayev,Bakı
SağlamlıqMərkəzininRadiologiya
şöbəsininmüdiriCavidƏhmədovöz
çıxışlarındainsultkeçirənxəstələrə
ilkintibbiyardımgöstərilməsindən,
ölkəmizdəbusahədəolanvəziyyət

dənvəinsultmərkəzininaçılmasının
vacibliyindənbəhsediblər.
Qeydedəkki,simpoziumunikin

ci günündə iştirakçılarGəncəvə
Göygölşəhərlərindəolublar.Onlar
GəncədəVətənmüharibəsizamanı
Ermənistantərəfindənbombalan
mışərazilərə,dağıdılmışevlərəbaş
çəkiblər.Qonaqlaraermənivandal
larınınmüharibəzonasındanyüz
kilometrlərləuzaqdayerləşənbir
şəhərigecəykənraketatəşinətut
ması,çoxlusaydadincsakininhə
lakolmasıvəyaralanmasıbarədə
məlumatverilib.Onlarınarasında
günahsızkörpəvəuşaqlarınolduğu
dadiqqətəçatdırılıb.
AlmaniyalıqonaqlarGöygöldəal

manlartərəfindən1857ciildəinşa
edilmiş“Müqəddəsİohannkilsəsi”
ilətanışolublar.Buranın1941ciilə
dəkdinimərkəzkimi,Staliningös
tərişiiləalmanlarsürgünediləndən
sonraisəhərbihospitalvəidman
məktəbi kimi fəaliyyət göstərdiyi
bildirilib,hazırdaTarixDiyarşünas
lıqMuzeyinəçevrildiyiqeydedilib.
Dövlətimizinvəxalqımızınmultikul
turalizmdəyərlərinəönəmverdiyi
diqqətəçatdırılıb.Qonaqlarkilsənin
qorunubsaxlanılmasındanməmnun
olduqlarını,AlmaniyavəAzərbay
canarasındakıəlaqələrindahada
inkişafetdirilməsininzəruriliyinivur
ğulayıblar.

Qabil ABDULLAYEV

ATU-nun rektoru: “Vətən müharibəsində əldə edilən 
qələbənin kulminasiya nöqtəsi Şuşa zəfəri idi”

Azərbaycan Tibb Univer-
sitetində “Zəfər Tibb Sim-
poziumu” keçirilib. Almani-
ya-Azərbaycan Radioloji və 
Neyroradioloji Cəmiyyətinin 
təşəbbüsü, Diasporla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin, Səhiyyə 
Nazirliyinin və Azərbaycan 
Tibb Universitetinin təşkilat-
çılığı ilə keçirilən simpoziu-
mu ATU-nun rektoru, profes-
sor Gəray Gəraybəyli açaraq 
qonaqları və iştirakçıları sa-
lamlayıb.

“Zəfər Tibb Simpoziumu” keçirilib“Zəfər Tibb Simpoziumu” keçirilib

4444  günlük Vətən müharibəsində günlük Vətən müharibəsində 
qəhrəmancasına şəhid olmuş ATU qəhrəmancasına şəhid olmuş ATU 
məzunlarının xatirəsinə həsr edil-məzunlarının xatirəsinə həsr edil-
miş anım mərasimi keçirilib. miş anım mərasimi keçirilib. 
TədbiriaçanuniversitetinTəlimtərbiyəişləri

üzrəprorektoru,dosentZülfüqarMusabəyov
bildiribki,bizmüasirAzərbaycantarixininən
qürurlu,fəxarətliilinibaşavurmaqdayıq:“Ha
mımızqürurdolubir ilkeçirmişik.Bir iləvvəl
Azərbaycanınqələbəsi iləbaşaçatanVətən
müharibəsimüstəqilliyimizinşərəfsalnaməsi
nəçevrildi.Busavaşdakıqələbəbütündünya
yagöstərdiki,Azərbaycanözhaqqıuğrunda
mübarizəaparmağaqadirolangüclübirdöv
lətdir.Prezident,MüzəffərAliBaşKomandan
İlhamƏliyevinbaşçılığı iləəldəolunanşanlı
qələbəbizidöyüşmeydanındaqalibdövlətki
mibütündünyayatəqdimetdi”.
Prorektorqeydedibki,Vətənmüharibəsində

döyüşmeydanındaqəhrəmanlıqgöstərəntibb
xidmətiişçilərininəksəriyyətiAzərbaycanTibb
Universitetininyetirmələriolub:“Tibbxidməti
işçiləriarasındailkşəhidolanisə,qəhrəmanlı
ğıilədastanyazantibbxidmətileytenantı,uni
versitetimizinməzunuTurqutXəlilbəylidir.O,
yaralıəsgərindüşmənhədəfindəolduğunugö

rərəközünüonunüzərinəatıb.Əsgərinhəyatı
nıxilasetsədə,özüşəhidolub.İndiATUnun
HərbitibbfakültəsininkitabxanasınaTurqutun
adıverilib.TurqutXəlilbəylininşəxsikitabla
rıonunguşəsindəyerləşdirilib.Kitabxanada,
həmçininşəhidməzunlarımızahəsrolunmuş
guşələryaradılıb.Qeydedimki,Hərbitibbfa
kültəsininnəzdindəyerləşənbütünmühazirə
zallarınaşəhidməzunlarınadlarıverilib”.
Onunsözlərinəgörə,müharibədətibbxid

mətininqarşısındaduranəsasvəzifəyarala
nanhərbiqulluqçularatibbiyardımgöstərmək,
onlarımüalicəetməkidi.Ammahəkimlərindi
gərbirvəzifəsidəvardıki,onlarbutapşırığın
daöhdəsindənlayiqincəgəldilər:“Budamü
haribəiləyanaşı,COVID19 pandemiyası ilə
dəmübarizəaparmaq,onunşəxsiheyətara
sındayayılmasınınqarşısınıalmaqüçünqa
baqlayıcıtədbirlərgörməkidi.Məhzbufəaliy
yətnəticəsindəSilahlıQüvvələrimizinşəxsi
heyətivəVətənmüharibəsizamanıyaralanan
hərbiqulluqçulararasındakoronavirusinfeksi
yasınınyayılmasıhalıqeydəalınmadı”.
Z.Musabəyovbildiribki,hərkəsinvətənfə

daisinəçevrildiyimüharibəgünlərindəAzər
baycanTibbUniversiteti dəaktiv fəaliyyət
göstərib.Məlumolduğukimi,hələ2020ciilin

aprelindənetibarənATUnunTədrisCərra
hiyyəvəTədrisTerapevtikklinikalarıkorona
virusxəstələrininmüalicəsiüçünbağlanmış
dı:“BuklinikalarCOVID19 pandemiyasının
ölkəmizdəyayılması iləmübarizədəolduqca
mühümroloynayıb.Klinikalarımızdaminlərlə
xəstəmüalicəalıb.Bumühümmissiyanılayi
qincəyerinəyetirənklinikalarımızdahasonra
Vətənmüharibəsidövründədəgücləndirilmiş
işrejiminəkeçdi.Yüksəkixtisaslıhəkimləri
mizvəortatibbpersonalımızınfəaliyyətinə
ticəsindəyüzlərləəsgərvəzabitimizinhəyatı
xilasedildi”.
Prorektorxatırladıbki,PrezidentİlhamƏli

yevinsərəncamıiləcanlarınıVətənuğrunda
fədaetmişbütünşəhidlərimizədərinehtiram
əlamətiolaraqmüharibəninbaşlandığı tarix
sentyabrayının27siAnımGünükimiqeyd
olunur.
Hərbi tibbfakültəsininrəisi,polkovnikÇin

gizƏlləzovyadasalıbki,ermənilərtorpaqla
rımızı30 iləyaxınbirmüddətdəişğalaltında
saxlayırdılar.Vəbuillərərzindəaparılanbütün
danışıqlarabaxmayaraq,heçbirgüzəştəget
mir,torpaqlarısülhyoluiləazadetməyərazı
laşmırdılar:“Azərbaycansülhpərvərolduğunu
bütündünyayagöstərməkləyanaşı,müharibə
yədəhazırlaşırdı.Çünkibiziməzəlitorpaqla
rımızdanheçbirhaldaəlçəkməkfikrimizyox
idi.ÖtənillərərzindəPrezidentİlhamƏliyevin
rəhbərliyiiləOrdumuzunpeşəkarlığınınartırıl
ması,müasirsilahsursatlarlatəchizolunması
sahəsindəməqsədyönlüvəardıcıl işlərapa
rılırdı.Bufəaliyyəthərbitəbabətsahəsinidə
əhatəedirdi.SonilləristərBakıda,istərsədə
rayonlarda,ocümlədənkeçmişcəbhəxəttinə
yaxınərazilərdəyerləşənxəstəxanalar,hospi
tallarənmüasiravadanlıqlarlatəchizedilmiş
di.Müharibəzamanıbununçoxköməyioldu”.
Ç.Əlləzovqeydedibki,müharibədəhərbçilə

rinfəaliyyətinəqədərönəmlivəeynizamanda

ağıridisə,onlarıntibbitəminatıheçdəbundan
azəməktələbetmirdi.
“Təbib”idmanklubununsədriQələndərAs

lanovdöyüşlərzamanıhərbçilərimizdəkiruh
yüksəkliyi,onlarınhazırlıqlıolmasındabədən
tərbiyəsivəidmanınrolundandanışıb:“Biz44 
günlükVətənmüharibəsindəhəmdöyüşərək,
həmdəyaralıəsgərvəzabitlərimizətibbiyar
dımgöstərərəkqəhrəmancasınaşəhidolmuş
məzuntələbələrimizinanımgününətoplaşmı
şıq.Vətəniqorumaqkimimüqəddəsbiramal
uğrundadöyüşəatılanvəbütünçətinliklərəsi
nəgərənqeyrətliVətənoğullarınıyadetmək,
şəhidlərimizinəzizxatirəsinəehtiramlayanaş
maq,onlarınadlarınıəbədiləşdirmək,ruhlarını
şadetməkhərbirimizinburcudur.
Məzunlarımızındöyüşruhununyüksəkol

masındaəsasfaktorfizikivəpsixolojihazırlıqlı
olmalarıdır.Ümumilikdəordumuzundaqüd
rətliolmasızabitin,əsgərinfizikihazırlığından
asılıdır.Fizikihazırlıqcəsurluğun,sağlamlığın
təminatıdır.Diqqətetsəkgörərikki,ordusıra
larınaçağırılanadəkgənclərimizidmanınmüx
təlifnövləriiləməşğulolublar.Həttaaralarında
beynǝlxalqvərespublikasəviyyəliyarışların
iştirakçılarıvəqalibləridəvar.Ümumilikdə44 
günlükVətənmüharibəsindəmüxtəlif idman
növləri ilǝməşğulolanminəyaxınpeşəkar
idmançımız iştirakedib,onlardan320 nəfəri
şəhidolub”.

44 günlükVətənmüharibəsindəXüsusiTə
yinatlıQüvvələrinhəkimiolmuşqazimiz,baş
leytenantNamiqSeyfəddinlidöyüşxatirələrini
iştirakçılarlabölüşdükdənsonraanımmərasi
miATUnuntələbələrininifasındaədəbibədii
hissəilədavamedib.
TədbirinsonundanümayişolunanAliBaş

KomandanİlhamƏliyevinşüaraçevrilmiş“Qa
rabağbizimdir,QarabağAzərbaycandır!”vi
deoçarxıalqışlarlaqarşılanıb.

Şəhid məzunlarımızın xatirəsi yad edilib Şəhid məzunlarımızın xatirəsi yad edilib 
Prorektor Zülfüqar Musabəyov: “Vətən müharibəsi müstəqilliyimizin şərəf salnaməsinə çevrildi”
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Uni ver si te ti mi zin Hər bi tibb 
fa kül tə si nin hə kim lə ri, za-

bit he yə ti, re zi dent lə ri, kur sant 
və feld şer lə ri han sı hər bi his sə də 
və cəb hə böl gə si nin han sı is ti qa-
mə tin də xid mət et mə lə rin dən 
ası lı ol ma ya raq, bö yük fə da kar lıq 
gös tə rib lər. 

Fa kül tə nin rəisi, tibb xid mə ti pol-
kov ni ki Çin giz Əl lə zo vun bil dir di yi nə 
gö rə, bü tün əmək daş lar ön və ar xa 
cəb hə də mü ha ri bə baş la yan dan 
qur ta ra na dək cə sa rət lə, bö yük ruh 
yük sək li yi ilə xid mət edib lər: “Şəx si 
he yət bi la va si tə dö yüş əmə liy yat-
la rın da iş ti rak et di. Re zi dent lə ri miz 
fə da kar lıq la rı ilə yad da qal dı. On lar 
hər bi-səh ra hos pi tal la rın da - Ağ dam, 
Şəm kir, Fü zu li və baş qa ra yon lar-
da kı hos pi tal lar da prak tik fəaliy yət 
gös tər di lər. Apa rı lan əmə liy yat lar da 
as sis tent, cər rah, trav ma to loq ki mi 
iş ti rak et mək lə xey li ya ra lı nın hə ya-
tı nı xi las et di lər. Pro fes sor-müəl lim 
he yə ti də ön və ar xa cəb hə də öz 
ba ca rı ğı nı əsir gə mə di. Həm ön cəb-
hə də yer ləş miş hos pi tal lar da, həm 
də ar xa cəb hə də - Mər kə zi Hər bi 
Kli nik Hos pi tal da var güc lə ri ilə ya-
ra lı la rı mı zın hə ya tı nın xi las edil mə si 

üçün ça lış dı lar. Mü ha ri bə də ümu mi-
lik də 277 əmək da şı mız, kur sant və 
mə zun la rı mız iş ti rak et di. On la rın 
24-ü za bit, 6-sı gi zir, 77-si re zi dent, 
150-si kur sant, 20-si feld şer idi”.

Fa kül tə rəisi mü ha ri bə za ma nı xü-
su si fə da kar lıq gös tə rən lər ara sın da 
mü ka fat lan dı rı lan, təl tif edi lən lə rin 
də ol du ğu nu söy lə yib. Be lə ki, 7 
hər bi qul luq çu “Hər bi xid mət lə rə 
gö rə me da lı”, 2 hər bi qul luq çu 2-ci 
də rə cə li “Hər bi xid mət də fərq lən-
mə yə gö rə”, 30 hər bi qul luq çu 3-cü 
də rə cə li “Hər bi xid mət də fərq lən-
mə yə gö rə”, 45 nə fər Su qo vu şan, 
La çın, Xo ca vənd, Cəb ra yıl, Fü zu li, 
Zən gi lan, Qu bad lı və Şu şa nın azad 
edil mə si nə gö rə me dal la rı ilə təl tif 
olu nub. 4 nə fər isə dö yüş xə sa rə ti 
alıb: “Təəs süf ki, mü ha ri bə də şə hid-
lə ri miz də ol du. Mə zun la rı mız dan 
14-ü şə hid lik zir və si nə yük səl di. Hər 
bir şə hi di mi zin xa ti rə si bi zim üçün 
əziz dir. On la rın xa ti rə si ni əbə di ləş-
dir mək üçün Fa kül tə El mi Şu ra sı nın 
qə ra rı olub. Xü su si tə yi nat lı la rı mız la 
bir gə dö yü şə gi rə rək şə hid olan 5 
hə kim və feld şe ri mi zin ad la rı ki tab-
xa na mı za, mü ha zi rə, bri finq zal la rı na 
ve ri lib”.

Tibb xid mə ti nin təş ki li ka fed ra-
sı nın rəisi, tibb xid mə ti pol kov ni ki 
Akif Əh mə dov da xal qı mı zın Zə fər 
gü nü nü bay ram et mə sin də Hər bi 
tibb fa kül tə si nin müs təs na ro lun dan 
söh bət açıb: “Rəh bər lik et di yim ka-
fed ra kur sant la rı mı za tibb xid mə ti ni 
ne cə təş kil et mə yi öy rə dir. Bi zim 
hər bi hə kim lə ri miz ya ra lı la ra bir ba şa 
il kin tib bi yar dım et mək üçün dö yüş 
mey dan la rı na atıl dı lar. On lar xid mət-
lə ri ilə şə rəf i bir ta rix yaz dı lar. Qay-
da la ra gö rə, hər bi hə kim lər dö yüş 
ge dən əra zi də işa rə lən miş yer lər də 
ya ra lı la rı qə bul et mə li dir lər, il kin tib-
bi yar dım gös tə ril dik dən son ra on lar 
çe şid lə nə rək la zı mi yer lə rə təx li yə 
olun ma lı dır. Ya ra lı la rı dö yüş mey-
da nın dan ta bo run tibb xid mə ti nin 
iş çi lə ri çı xar ma lı dır. Am ma hə kim-
lə ri miz dö yüş mey da nın da bir ba şa 
iş ti rak et mək lə çox say lı ya ra lı la ra 
vax tın da yar dım gös tər di, pe şə kar 
mü da xi lə nə ti cə sin də ne çə-ne çə 
in san hə ya tı xi las edil di”.

Hər bi cər ra hiy yə ka fed ra sı nın 
baş müəl li mi, tibb xid mə ti pol kov-
nik-ley te nan tı Ra min Əli yev bir ba-
şa dö yüş mey dan la rın da ya ra lı la ra 
il kin tib bi xid mət gös tə rən hər bi 

hə kim lə ri miz dən olub. Onun bil-
dir di yi nə gö rə, sent yab rın 29-dan 
eti ba rən Fü zu li, Cəb ra yıl, Qu bad lı 
is ti qa mət lə rin də ge dən dö yüş lər də 
iş ti rak edib: “Ta be li yim də olan lar la 
bir gə ya ra lı la ra ilk tib bi yar dım gös-
tə rir, hos pi tal la ra təx li yə olun ma-
la rı nı təş kil edir dim. He sab edi rəm 
ki, təc rü bə li və ba ca rıq lı cər rah lar 
mü ha ri bə döv rün də dö yüş mey da-
nın da ol ma lı dır lar. Çün ki ilk tib bi yar-
dım dan çox şey ası lı dır. Əgər ya ra lı 
ilk tib bi yar dı mı la zı mi şə kil də alır sa, 
onun sağ lam lı ğı nın reabi li ta si ya sı da 
asan və key fiy yət li olur. Et di yim tib bi 
mü da xi lə lər dən son ra qa zi lə ri mi zin 
hə ya ta qa yıt ma sı mə nə da xi lən bö-
yük bir ra hat lıq gə ti rir di”. 

Hər bi səh ra cər ra hiy yə si ka fed ra-
sı nın müəl li mi, tibb xid mə ti ka pi ta nı 
Se vinc Oru co va isə ar xa cəb hə də 
fə da kar lıq gös tə rən hə kim lə ri miz-
dən olub. Onun bir müəl lim ki mi 
mü ha ri bə də iş ti rak edən gənc hər bi 
hə kim lə ri mi zin ye tiş mə sin də özü-
nə məx sus ro lu var. Mü ha ri bə nin ilk 
gün lə rin dən Mər kə zi Hər bi Kli nik 
Hos pi tal da ya ra lı la rın sağ lam lı ğı-
nın ke şi yin də da ya nıb və üzə ri nə 
dü şən və zi fə ni la yi qin cə ye ri nə ye-

ti rib: “Sent yab rın 27-dən hos pi tal da 
fəaliy yə tə baş la dım. Da xil olan ya ra-
lı la ra xid mət gös tə rir dim. Fəaliy yə-
ti miz mü ha ri bə bi tən dən son ra da 
da vam et di. Mən ora da oğul la rı mı zın 
şü caəti nin, qorx maz lı ğı nın, dö yüş-
kən li yi nin şa hi di ol dum. İlk 3 həf tə 
hos pi ta la ağır ya ra lı lar da xil ol du. 
Çox ağır re jim də iş lə yir, fa si lə siz, 
is ti ra hət et mə dən ça lı şır dıq. Bə zən 
ba şı mız elə qa rı şır dı ki, na har et mək 
ya dı mız dan çı xır, ax şa mın ne cə düş-
dü yün dən, sə hə rin ne cə açıl dı ğın-
dan xə bə ri miz ol mur du. Tə lə bə lə-
rim dən də ya ra la nan lar ol muş du. 
Bə zi lə ri ilə hos pi tal da rast laş dım. 
On la rı ya ra lı və ziy yət də gör mək mə-
nim üçün ağır idi. Müali cə dən son ra 
tək rar dö yüş böl gə si nə qa yı dan lar 
da ol du. Tə lə bə lə ri min və tən pər vər 
hə rə kət lə ri ni gö rüb-eşi dən də qü rur 
his si ke çi rir, on la ra nə sə öy rə də bil-
di yi mə se vi nir dim”.

Uni ver si te ti mi zin, o cüm lə dən 
Hər bi tibb fa kül tə si nin mü ha ri bə 
döv rün də ki fəaliy yə ti ni, qə lə bə nin 
əl də olun ma sın da kı ro lu nu bir ya zı-
da əks et dir mək müm kün de yil. Ona 
gö rə də ya zıl ma yan mə qam la ra hə lə 
çox to xu na ca ğı mı za əmi nik.   

Müharibə gündəliyi: Hərbi tibb 
fakültəsi ön və arxa cəbhədə

Təl tif olu nan lar ara sın da ATU-nun 
əmək da şı, “Tə bib” qə ze ti nin baş 
re dak to ru, Qa ra bağ qa zi si Məğ rur 
Əli yev də var. Eh ti yat da olan baş 
ley te nant ki mi mü ha ri bə yə qa tı lan 
M.Əli yev Fü zu li dən Şu şa ya dək ar til le-
ri ya böl mə si nin ko man di ri ki mi dö yüş 
yo lu ke çib, düş mən mər mi si nin part-
la ma sı nə ti cə sin də xə sa rət alıb. Qeyd 
edək ki, o da ha ön cə “Fü zu li nin azad 
olun ma sı na gö rə” və “Qu bad lı nın 
azad olun ma sı na gö rə” me dal la rı ilə 
təl tif olun muş du.

Döv lət baş çı sı nın di gər sə rən cam-
la rı ilə dö yüş əmə liy yat la rın da iş ti rak 
edə rək şəx si igid lik və şü caət nü ma-
yiş et dir miş Azər bay can Res pub li ka sı 
Si lah lı Qüv və lə ri nin bir qrup hər bi 
qul luq çu su “Fü zu li nin azad olun ma sı-
na gö rə” və “La çı nın azad olun ma sı na 
gö rə” me dal la rı ilə təl tif edi lib.

Hər iki me dal la təl tif olu nan lar dan 
bi ri də ATU-nun əmək da şı Kə nan 
Oru cov dur. 24 yaş lı Kə nan 2018-
2019-cu il lər də hər bi xid mət də olub. 
O vaxt ağ lı na da gəl məz di ki, çox 
keç mə yə cək, tor paq la rı mı zın azad 
olun ma sın da öz hər bi ix ti sa sı üz rə 
- mi naatan he yət nə fə ri ki mi iş ti rak 

edə cək. Ötən il sent yab rın 28-dən 
cəb hə də olan K.Oru cov Fü zu li, Cəb ra-
yıl, Xo ca vənd və Şu şa is ti qa mət lə rin-
də ağır dö yüş lə rə qa tı lıb. Gənc qəh-
rə ma nı mız Şu şa nın alın ma sı nı be lə 
xa tır la yır: “Şu şa alı nan da, biz Qır mı zı 
Ba zar əra zi sin də idik. O is ti qa mət dən 
Şu şa ya ya xın laş maq əm ri ni al mış dıq. 
Qar şı tə rəf də şə hər uğ run da ge dən 
dö yüş lə ri iz lə mək im ka nı mız var dı. 
Şu şa alı nan da, se vin ci mi zin həd di-
hü du du yox idi. Sə hə rə qə dər heç 
bi ri miz yat ma dıq. Mə nim üçün o 
hiss lə ri izah et mək çox çə tin dir. Şu-
şa nın alın ma sın dan son ra er mə ni lər 
məğ lu biy yət lə ri ni tam dərk edə rək, 
ka pi tul ya si ya sə nə di ni im za la ma ğa 
məc bur ol du lar”. 

Şan lı qə lə bə miz də pa yı olan lar dan 
bi ri də əmək da şı mız Aq şin Hə sən li dir. 
O, Və tən mü ha ri bə sin də iş ti rak et di yi 
üçün özü nü çox xoş bəxt sa yır. De yir 
ki, Qa ra ba ğın iş ğal dan azad olun ma sı 
bir azər bay can lı ki mi onun da ar zu su 
olub. Ona gö rə mü ha ri bə yə kö nül lü 
ge dib. O, okt yab rın 1-dən Cəb ra yıl 
is ti qa mə tin də dö yüş lər də iş ti rak 
edib. Həm ye ni möv qe lər əl də et miş 
hərb çi lə ri mi zin ər zaq la tə mi na tı ilə 
məş ğul olub, həm də qız ğın dö yüş-
lər də düş mə nə qar şı vu ru şub. Da ha 
son ra Fü zu li is ti qa mə tin də ge dən 
dö yüş lə rin iş ti rak çı sı olub. Okt yab-
rın 18-də ida rə et di yi hər bi ma şın la 
pos ta ye mək apa rar kən düş mə nin 
ra ket atə şi nə tuş gə lib. Ma şın part la-
yı şın zər bə sin dən də rə yə yu var la nıb. 

Aq şin və əs gər yol da şı ağır ya ra lan sa 
da, xoş bəxt lik dən sağ qa lıb lar. İki saat 
son ra və ziy yət dən xə bər tu tan əs gər-
lə ri miz on la rı xi las edə rək hos pi ta la 
çat dı rıb lar. 

Kəl lə-be yin trav ma sın dan müali cə 
alan Aq şi nə hə kim lər mü ha ri bə yə 
get mə yə ica zə ver mə sə də, o ye-
ni dən Cəb ra yıl da kı ta bo ra qa yı dıb: 
“Ən bö yük ar zu la rım dan bi ri Şu şa nın 
azad lı ğı uğ run da dö yüş lər də iş ti rak 
et mək idi. Tor paq la rı mı zı azad gör-
mək is tə yir dim. Ona gö rə Cəb ra yıl-
da yer lə şən ta bo ru mu za qa yıt dım. 

No yab rın 1-də ta bo ru muz Şu şa 
is ti qa mə tin də irə li lə mək əm ri ni al dı. 
Me şə dən Şu şa qa la sı na tə rəf hü cu ma 
keç dik. Şə hə rin alın ma sı üçün əl bə ya-
xa dö yüş lər baş la dı. Mən heç film-
lər də be lə səh nə lər gör mə miş dim. 
Bi zim əs gər lə ri miz san ki da ğı ya ra raq 
Şu şa ya da xil ol du lar. On lar tə səv vür 
edil mə yə cək də rə cə də rə şa dət lə 
vu ru şur du lar. Şu şa ya da xil olan da se-
vin di yim dən hön kür-hön kür ağ la dım. 
Bu ya şa dək o cür göz yaş la rı na qərq 
ol du ğu mu xa tır la mı ram. Şə hər də 
mül ki əha li də var idi. Elə bil di lər ki, 
biz on la rı da öl dü rə cə yik. Bi zə yal va-

rır dı lar ki, on la ra dəy mə yək. Am ma 
on la ra ba şa sal dıq ki, biz er mə ni 
de yi lik, əli ya lın dinc əha li yə qar şı 
si lah iş lət mə rik. On la rı sağ-sa la mat 
bu rax dıq. Göz lə ri nə inan mır dı lar. Er-
mə ni lər Şu şa nı tərk edən də öz lə ri də 
eti raf edir di lər ki, “bi zim ki lər ol say dı, 
si zi iş gən cə ilə öl dü rər di lər”. 

Aq şin, Pre zi den tin sə rən ca mı ilə 
Fü zu li, Xo ca vənd, Şu şa və Cəb ra yı lın 
azad olun ma sı na gö rə me dal la rı ilə 
təl tif olu nub. Mü da fiə Na zir li yi tə rə-
fin dən ona “Cə sur dö yüş çü” me da lı 
və fəx ri fər man lar ve ri lib. 

Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham 

Əliyev Silahlı Qüvvələrin hərbi 
qulluqçularının təltif edilməsi 
haqqında Sərəncam imzala-
yıb. Sərəncama əsasən, Şuşa 
şəhərinin işğaldan azad olun-
ması uğrunda aparılmış döyüş 
əməliyyatlarında iştirak edərək 
şəxsi igidlik və şücaət göstər-
miş Azərbaycan Respublikası 
Silahlı Qüvvələrinin bir qrup 
hərbi qulluqçusu “Şuşanın 
azad olunmasına görə” medalı 
ilə təltif edilib.

44 günlük Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz tarixi qələbədə Azərbaycan 
Tibb Universitetinin əməkdaşlarının və məzunlarının da xüsusi payı olub. 
Döyüş meydanında, qaynar nöqtələrdə çoxsaylı yaralını xilas edən zaman 
düşmənin açdığı  atəş nəticəsində yaralanan və şəhid olan həkimlərimiz, 
tibb işçilərimiz də var. 

Vətən müharibəsində iştirak etmiş 
ATU əməkdaşları təltif olunub
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O.Mehdiyevmüharibəninilkgünündəncəbhə
bölgəsindəolub.Vəoradailkintibbiyardımüçün
həkimlərinçatışmadığınıgörüb.Busəbəbdən
dəKönüllüHəkimlərAssosiasiyası(KHA)yara
daraqhəmkarlarınaçağırışedib,tibbişçilərinin
cəbhəyəcəlbolunmasınayardımgöstərib.Bu
cəmiyyətəüzvolanhəkimləröztəşəbbüsləriilə
həttadərmanvətibbiavadanlıqlarüçüncəbhə
bölgəsində3yerdəanbaryaradıblar.
O.Mehdiyevbildirirki,cəmiyyətin

yaradılmasınınəsasməqsədidöyüş
bölgələrindəyaralılaradərhaltibbi
xidmətgöstərilməsiişinikoordinasiya
etməkolub:
Hərbiəməliyyatlarçoxsürətlə

gedirdi.30iləyaxındövrdəişğalal
tındasaxlanılantorpaqlarıbeləqısa
müddətdəazadetməkasandeyildi.
Həkimlərdöyüşmeydanında,düş

məninatəşialtındaolsabelə,yaralıla
rayardımgöstərirdilər.Budasavaşın
birnövüidiyaralılarınhəyatıuğrun
daaparılanmübarizə.Vəbucəbhədə
dəçətinliklərinolmasılabüdidi.
Lakinilləröncədəncəbhəxəttinə

yaxınərazilərdəmüasir,tamşəraitli
xəstəxanaların,hərbihospitalların
tikilməsimüharibədövründəitkiləri
mizinazolmasınagətiribçıxardı.Bu,Prezident,
AliBaşKamandanİlhamƏliyevinuzaqgörən
siyasətinindahabirgöstəricisidir.

- Kö nül lü Hə kim lər As so siasi ya sın da han sı 
sa hə nin hə kim lə ri təm sil olu nur du?
Müharibəninilkgünündənordaydıq.Əvvəlcə

bizstomatoloqlarbuassosiasiyadabirləşdik.
Bilirsiniz,savaşvaxtıdöyüşbölgəsindəilkin
tibbiyardımüçünhəkiminixtisasınınəhəmiyyəti

yoxdur.Sonradandigərsahələrinhəkimləridə
cəmiyyətimizəüzvoldu.44günərzindəbütün
sahəüzrəhəkimlər–travmatoloqlar,neyrot
ravmatoloqlar,cərrahlar,oftalmoloqlarvədigər
həmkarlarımıznövbəlilikprinsipiiləkönüllüola
raqcəbhəyəgedirdilər.Müharibədönəmində
cəbhəboyuncahansıbölgədəhəkimçatışmaz
lığıyaranırdısa,assosiasiyaüzvlərimizdərhal
orayollanırdılar.Yaralınıqəbuletmək,onailkin
tibbiyardımgöstəribhəyatınaolantəhlükəni
atlatdıqdansonradahadərinmüalicəüçünxəs
təxanalaragöndərməkağırbirişidi.
Eynizamanda,arxacəbhədətibbimüəssisə

lərdəhansısaləvazimatçatışmazlığıyaşananda,
bizimkönüllüşəkildəyaratdığımızanbarlardan
oralazımipreparatlargöndərirdik.Bizimhəm
Bakıda,həmdəcəbhəboyuncabütünbölgə

lərdə,həttaöncəbhədəbelə,koordinatorlarımız
varidi.

- Hə kim lə ri niz əsa sən han sı is ti qa mət də ge dən 
dö yüş lər də ya ra lı la ra yar dım gös tə rir di lər?
SavaşınilkdövrlərindəGəncəvəNaftalanda

fəaliyyətgöstərdik.Sonradanbütünqüvvəmizi
şiddətlidöyüşləringetdiyicənubbölgəsinəyö
nəltdik.HəkimlərimizəsasənFizuliDiaqnostika
Mərkəzindəişləyirdilər.Bizmüharibəninson

gününədəkcəbhədəolduq.Mərkəzəgətirilən
yaralılarıdurumununnədərəcədəağırolmasına
görəbölürdük.Zərurihallardayaralınınhəyatını
xilasetməküçünyerindəcəcərrahiyyəəməliy
yatlarıicraolunurdu.Digərhallardailkintibbi
yardımdansonraxəstələrBakınınvəyadigərra
yonlarınmərkəzixəstəxanalarınagöndərilirdilər.

- 44 gün lük mü ha ri bə nin so nun da bü tün xalq 
ola raq qü rur ta ri xi ni ya şa dıq. Bəs qə lə bə dən 
son ra Kö nül lü Hə kim lər As so siasi ya sı fəaliy yə ti ni 
da vam et dir di mi?
Əlbəttə,müharibədənsonrakıdövrdədə

işimizisaxlamadıq.İndiəsasdiqqətiişğaldan
azadolunmuşərazilərdəkeyfiyyətlitibbixidmət
sahəsininqurulmasınayönəltmişik.
KönüllüHəkimlərAssosiasiyasıolaraq,

Hadrutda,Zəngilanda,QubadlıdavəŞuşada
tibbməntəqələrivəxüsusilə
stomatolojixidmətməntəqələri
yaratdıq.Hospitallardayaradılan
kabinələrdəpulpitvədigərdiş
xəstəliklərininmüalicəsi,xəstə
dişlərinçəkilməsiüçünşərait
təminolundu.
BuyaxınlardaCəbrayıldayer

ləşənhərbihissəninnəzdində
stomatolojikabinetyaratmışıq.
Şuşadaisəyalnızstomatoloqlar
deyil,digərsahəhəkimlərinində
növbəliolaraqbirhəftəlikişləmə
sinəşəraityaratmışıq.Bilirsiniz
ki,müharibədənsonrahərbçilər
dəbirçoxdərixəstəlikləriortaya
çıxır.Müharibəşəraitindəbu,
adihaldır.Onagörədəbizbu
bölgələrədermotoveneroloqları

könüllüolaraqdəvətetmişik.
İşğaldanazadedilənərazilərimizdəfəaliyyət

göstərənhərbihəkimlərəhəmdəATUəməkdaş
larıolaraqmüxtəlifmövzulardatəlimlərkeçirik.
Budapraktikibaxımdançoxfaydalıdır.

- Və tən mü ha ri bə si döv rün də ən yad da qa lan 
ha di sə ki mi nə yi xa tır la yır sı nız?
Əslində,müharibəninhərgünü,həranıya

dımdadır...Hərbirimizbilirikki,torpaqlarıqansız,

itkisizgerialmaqmümkündeyildi.Ammabu
müharibədədüşmənimizinxainliyiheyrətdoğu
rurdu.GəncəvəBərdəyədöyüşbölgəsindən
uzaqərazilərəraketatılması,dincəhalininqətlə
yetirilməsi,körpəbalalarıncəsədlərinigörmək
bizədahapistəsiretdi.Bizimləyanaşı,bütün
dünyaermənivəhşiliyinibirdahaseyretmiş
oldu.

- Mü ha ri bə döv rün də və son ra kı müd dət də 
hərb çi lə ri mi zin ara sın da olan hə kim ki mi or du-
muz da kı və tən pər vər lik ru hu nu ne cə qiy mət lən-
di rir si niz?
Budövrdəhəmöncəbhədə,həmdəarxa

cəbhədəhəmrəylikyüksəksəviyyədəidi.Ənqü
rurduyduğumuzhallardanbiriözləriağıryaralı
olduqlarıhalda,hərbçiyoldaşlarındannigaran
qalan,döyüşəqayıtmaqüçüntezsağalmaq
arzusundaolanəsgərlərimiziseyretməkdi.Bu
mərdoğullarımızbizimonlaratəsəlliverməyimizi
istəmirdilər,başlarınanəgəlsədə,“Vətənsağ
olsun”deyirdilər...
Onudadeyimki,özümüxatırladığımgündən

müharibəninolacağınıgözləmişəm.Necəola
bilərdiki,səfərbərlikelanolunsun,bizisəget
məyək?Sentyabrın27simüharibəbaşladı,mən
artıq28dəcəbhədəidim.
ATUdadərsdediyimmüddətdəhəmişə

məşğələləriminsonuncu5dəqiqəsinimütləq
tələbələrəvətənpərvərlikdəndanışmışam.Bu,
hərbirimizüçünbirləyaqətməsələsiidi.VəAli
BaşKomandanınbaşçılığıiləmüzəfərOrdumuz
şərəfimiziqorudu.

Günel ASLANOVA 

Xalqımız qələbə ovqatına kök-
lənib. Hər kəs Vətən müharibə-
sindəki böyük zəfərimizin ildö-
nümünə bir töhfə vermək istəyir. 
Təbii ki, bu töhfələr sırasında 
qələbəmizin güzgüsünə çevrilən 
kitabların xüsusi yeri var. Həmin 
kitablar hansı janrda yazılma-
sından asılı olmayaraq, zəfər ta-
riximizin gələcəyə daşıyıcısıdır.
Beləkitablardanbiridəbugün

lərdəredaksiyamızahədiyyəedi
lən“Zəfərinmübarək”adlışeirlər
kitabıdır.KitabınmüəllifiAzərbay
canTibbUniversitetininmüəllimi,
həkimşairMehriSeyidbəylidir.Bi
rincivəİkinciQarabağmüharibə
lərinəvəqələbəyəhəsrolunanki

tabdamüəllifinmüxtəlifillərdəyaz
dığışeirlərtoplanıb.Ancaqşeirlərin
əsas leytmotivimüharibəqəhrə
manlarının tərənnümüvəqələbə
sevincindəndoğanhisslərinbədii
ifadəsidir:

Döyüşdü, özünü unutdu əsgər,
Qazandı qələbə, qazandı zəfər.
Bir şəhid yerinə mini doğuldu,
Bu dava Poladdan yadigar qaldı.

Hərbirvalideynivətənpərvərruhda
övladyetişdirməyəçağıranmüəllifin
sonşeirlərindəqələbəmizinyaratdığı
ruh yüksəkliyi özünüdahaqabarıq
göstərir.
Buqısatəqdimatlakifayətlənərək,

“Təhsil”nəşriyyatındanəfistərtibatla
çapolunan“Zəfərinmübarək”şeirlər
kitabınıngəncnəslinbədiizövqünün
formalaşmasındaözünəməxsusroloy
nayacağınainanırıq.

DahasonraATUnunMühafizə
bölməsininəməkdaşlarıqazi
AqşinHəsənlivədöyüşçüMirsə
mədCəfərovasözverilib.Aqşin

müharibəxatirələrindən,döyüş
lərdənecəirəlilədiklərindən,ne
cəyaralandığından,dövlətimizin,
eləcədərektorumuzprofessor

GərayGəraybəylininonagös
tərdiyiqayğıdansözaçıb.Mirsə
məddədöyüşxatirələrinigörüş
iştirakçılarıiləbölüşüb.Kitabxa
nanındirektormüaviniGülbehişt
Orucovamüharibədövründəbü
tünmillətlərəörnəkolanəsgər
lərimizinvətən,torpaqsevgisin
dən,xalqınAliBaşKomandana
səmimimünasibətindənvəməhz
buvəhdətinbiziqalibiyyətəapar
masındanbəhsedib.
KitabxananınəməkdaşlarıSəi

dəAbbasova,SolmazƏzizova,
ƏsgərƏsgərovdaürəksözlərini
tədbiriştirakçılarıiləbölüşərək,
xalqımızaqələbəsevinciyaşa
dan igid əsgərlərimizlə qürur
duyduqlarını söyləyiblər.Elmi
kitabişləməvəkataloqlaşdırma
şöbəsinınmüdiriGülarəQara
yevaisəözününqələbəyəhəsr
olunmuşşeirlərinioxuyub.Adifə
FətəliyevadaZəfərGünümüzlə
bağlışeirlərsəsləndirib.Tədbirin
sonundamüharibəiştirakçılarına
kitabhədiyyəolunub.

Kitabxanada Qarabağ 
qaziləri ilə görüş olub

BaşredaktorBaşredaktor MüəlliflərləredaksiyanınmövqeyiMüəlliflərləredaksiyanınmövqeyi
üstüstədüşməyəbilər.üstüstədüşməyəbilər.

ƏlyazmalargeriqaytarılmırƏlyazmalargeriqaytarılmır

Qəzet“Təbib”qəzetininkompüterQəzet“Təbib”qəzetininkompüter
mərkəzindəyığılır,səhifələnir,mərkəzindəyığılır,səhifələnir,

“Bəxtiyar4”İKFdəçapolunurvə“Bəxtiyar4”İKFdəçapolunurvə
universitetdaxilindəyayılıruniversitetdaxilindəyayılır
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ATU-nun Əsaslı Kitabxanasında 8 Noyabr - Zəfər Gününə həsr ATU-nun Əsaslı Kitabxanasında 8 Noyabr - Zəfər Gününə həsr 
olunmuş tədbir keçirilib. Tədbir Xudayar təsnifinin sədaları olunmuş tədbir keçirilib. Tədbir Xudayar təsnifinin sədaları 
altında başlayıb. Tədbiri kitabxananın direktoru Ziyafət Emi-altında başlayıb. Tədbiri kitabxananın direktoru Ziyafət Emi-
nova açaraq “Dəmir yumruq”dan, müharibədə həkimlərimizin nova açaraq “Dəmir yumruq”dan, müharibədə həkimlərimizin 
fədakarlığından, şanlı ordumuzun məğrurluğundan danışıb. fədakarlığından, şanlı ordumuzun məğrurluğundan danışıb. 
Şəhidlərimiz bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Şəhidlərimiz bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. 

ATU-nun əməkdaşı 44 günlük Vətən 
müharibəsində hərbçilərimizlə yana-
şı, tibb işçiləri də əsl qəhrəmanlıq və 
öz peşələrinə sədaqət nümayiş etdir-
dilər. Müharibə başlayan gündən sona 
qədər döyüş bölgəsindən çəkilməyən 
həkimlərimiz həm ön, həm də arxa 
cəbhədə cəsarət, misilsiz dəyanət 
və humanizm nümunələri yaratdılar. 
Yüzlərlə yaralı əsgərimizi həyata 
qaytaran həkimlər sırasında Azərbay-
can Tibb Universitetinin Ağız, üz-çənə 
cərrahiyyəsi kafedrasının assistenti, 
Könüllü Həkimlər Assosiasiyasının 
qurucusu Oqtay Mehdiyev də var.

Vətən müharibəsinin həkim qəhrəmanıVətən müharibəsinin həkim qəhrəmanı

Zəfərimizi tərənnüm edən kitabZəfərimizi tərənnüm edən kitab

Həkimləri cəbhə bölgəsinə səfərbər etmək üçün təşkilat yaratmış Oqtay Mehdiyev: 
Müharibənin hər günü, hər anı yadımdadır...


