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Azərbaycan Respublikasının Prezi -
denti İlham Əliyev noyabrın 23-də Brüs -
seldə NATO-nun Şimali Atlantika Şura -
sının icla sın da iştirak edib.

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir
ki, Şimali Atlantika Şurasının iclasında əv-
vəlcə NATO-nun baş katibi Yens Stolten -
berq çıxış etdi. Sonra o, sözü Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə verdi.

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə
NATO arasında müxtəlif sahələrdə uğurlu
əməkdaşlığın həyata keçirildiyini bildirdi.
Öl kəmizin NATO-nun müxtəlif missiya və
əməliyyatlarında fəal iştirak etdiyini vurğu -
layan Prezident İlham Əliyev NATO-nun, öz
növbəsində, Azərbaycanda ərazilərin mina -
lardan təmizlənməsi işində fəal iştirak etdi-
yini bildirdi. Qeyd olundu ki, Azərbaycan
Əfqanıstandakı sülhməramlı fəaliyyətini
genişləndirir və bu ölkə ilə ikitərəfli səviy -
yədə iqtisadi və digər sahələrdə əməkdaş-
lığı həyata keçirir.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-Av-
ro pa İttifaqı münasibətlərinə toxundu, əmək -
daşlığın uğurla inkişaf etdiyini və onun
müxtəlif sahələri əhatə etdiyini bildir di.

Azərbaycanda demokratik inkişaf mə -
sə lə lərindən danışan Prezident İlham Əli -
yev ölkəmizdə azad internet, söz, toplaşma
və digər azadlıqların təmin edildiyini vurğu -
ladı. Ölkəmizdə iqtisadi inkişaf məsələləri
və bu sahədə həyata keçirilən genişmiq -
yaslı islahatlar barədə danışan dövlətimizin
başçısı qeyd etdi ki, 2004-cü ildən bəri
Azərbaycan iqtisadiyyatı 3 dəfə artıb, yox -
sul luq səviyyəsi 49 faizdən 5 faizə, həmçi -
nin işsizlik səviyyəsi 5 faizə düşüb, xarici
borcumuz ümumdaxili məhsula nisbətən
20 faizdən də aşağı səviyyədədir.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın
dünyada multikulturalizm mərkəzlərindən
birinə çevrildiyini, ölkəmizdə multikultura liz -
min, tolerantlığın təmin olunduğunu və bu-
nunla bağlı bir sıra mühüm tədbirlərin keçi -
rildiyini bildirdi. Azərbaycanda qeyri-neft
sektorunun inkişaf etdiyini, Davos Dünya
İqtisadi Forumunun ölkəmizin iqtisadiyya tı -
nı rəqabətqabiliyyətliliyinə görə dünya döv -
lət  ləri arasında 37-ci yerdən 35-ci yerə la -

yiq görüldüyünü qeyd edən dövlətimizin
baş  çısı təhsil, infrastruktur, nəqliyyat və di -
gər sahələrdə əldə olunan uğurlardan da -
nış dı.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın
Av ropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin
olunmasındakı rolunu qeyd etdi, “Cənub
Qaz Dəhlizi” layihəsindən danışdı, TANAP
və TAP layihələrinin uğurla icra edildiyini
bil dirdi və Azərbaycanın uzun illər bundan
sonra da Avropanın etibarlı qaz təminat -
çısına çevriləcəyini dedi. Bakı-Tbilisi-Qars
dəmiryolunun əhəmiyyətini qeyd edən
dövlətimizin başçısı bu yolun Asiya ilə
Avropa arasında ən qısa yol olduğunu dedi,
Azərbaycanın Şimal-Cənub və Şərq-Qərb
arasında mühüm tranzit qovşağına çevril -
diyini vurğuladı.

Prezident İlham Əliyev Ermənistan-
Azər baycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
mə sə ləsinə geniş toxundu, Ermənistanın
ölkəmizin 20 faiz torpaqlarını, o cümlədən
Dağlıq Qarabağı və ətraf 7 rayonu işğal et-
diyini vurğuladı. Ermənilərin həmin ərazilər -
də törətdikləri hərbi cinayətlər, Xocalı soy -
qı rımı, günahsız insanların qətlə yetirilməsi
və etnik təmizləməyə məruz qalması barə -
də ətraflı danışan dövlətimizin başçısı
ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyalarının da
işğal olunmuş ərazilərdə dağıntıları qeydə
aldıqlarını bildirdi. Prezident İlham Əliyev
vurğuladı ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının
Ermənistan işğalçı qüvvələrinin Azərbay -
can ərazilərindən çıxarılmasını tələb edən
4 qətnaməsi icra edilmir və Ermənistan
status-kvonu saxlamaq niyyətindədir. Pre -
zi dent İlham Əliyev NATO-nun Azərbay -
canın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini vur -
ğuladı.

Sonra bir çox ölkələrin səfirləri çıxış et -
di lər və Azərbaycanın NATO-nun missiya-
la rında fəal rolundan danışdılar, ölkəmizin
Əfqanıstana göstərdiyi yardımı və oradakı
missiyada iştirakını yüksək qiymətləndir -
dilər, Azərbaycanın Avropanın enerji təhlü -
kə sizliyinə töhfəsini qeyd etdilər, Ermənis -
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqi-
şə si nə toxundular və münaqişənin həllinin
zəruriliyini bildirdilər.

Sonda dövlətimizin başçısı NATO-dakı
səfirlərin suallarını cavablandırıb.

****
Belçika Krallığında işgüzar səfər

çərçi vəsində Azərbaycan Respublika -
sının Pre zidenti İlham Əliyev Avropa
İttifaqı Şurası nın prezidenti Donald Tus -
kun dəvəti ilə noyabrın 24-də Şərq Tə -
rəf d aşlığı Sammitin də iştirak edib.

Dövlətimizin başçısı Şərq Tərəfdaşlığı
Sam mitinin plenar sessiyasında iştirak et -
mək üçün Avropa İttifaqının binasına gəldi.

Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Do -
nald Tusk, Avropa Komissiyasının pre zi -
den ti Jan-Klod Yunker və Avropa İttifaqına
sədrlik edən Estoniyanın Baş naziri Yuri
Ratas dövlətimizin başçısını salamladılar.

Sonra Şərq Tərəfdaşlığı Sammitinin
ple nar sessiyası oldu.

Prezident İlham Əliyev sessiyada çıxış
etdi.

Prezident İlham Əliyevin çıxışı:

Cənab Prezident,
Xanımlar və cənablar.

İlk növbədə demək istərdim ki, Avropa
İttifaqı ilə tərəfdaşlıq Azərbaycanın xarici
siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir. Bu
ilin fevralında biz yeni sazişlə bağlı fəal da -
nı şıqlara başladıq. Ümidvaram ki, bu danı -

şıqlar tezliklə başa çatacaq. Bu, ölkələrimiz
arasında əməkdaşlığı davam etdirmək
üçün imkanlar yaradacaq.

Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas tica -
rət tərəfdaşıdır. Ticarətimizin demək olar ki,
50 faizini üzv ölkələrlə olan ticarət təşkil
edir. Müstəqillik dövründə Avropa İttifaqın-
dan Azərbaycan iqtisadiyyatına 20 milyard

dollardan çox investisiya yatırılıb. Bu, bizim
yaxşı investisiya mühitinə malik olduğumu -
zu nümayiş etdirir. Avropa şirkətləri bizim
iqtisadiyyatımızı dəstəkləmək üçün çox
ma liyyə vəsaiti yatırmağa hazırdır.

Eyni zamanda, biz üzv dövlətlərlə iki tə -
rəfli formatda əlaqələrimizi fəal şəkildə
inkişaf etdiririk. Avropa İttifaqına üzv ölkə -
lərin üçdə biri Azərbaycanı strateji tərəfdaş
hesab edir. Bu, gənc müstəqil ölkə üçün
çox vacibdir. Azərbaycan siyasi və iqtisadi
islahatlar siyasətini davam etdirir. Biz de -
mokratiyanın inkişafı, insan haqlarının qo -
runmasına böyük önəm veririk və buna
ciddi şəkildə sadiqik.

Eyni zamanda, biz iqtisadiyyatımızı də -
yiş diririk. Azərbaycan iqtisadiyyatının uğur -
lu inkişafı həm də bizim müstəqilliyimiz
üçün güclü təməldir. İqtisadi cəhətdən
müstəqil olanda, sözsüz ki, daha müstəqil
xarici siyasət yürütmək olar. Bizim yaxşı
kre dit reytinqlərimiz var. Davos Dünya İqti-
sadi Forumu iqtisadiyyatımızın rəqabətqa -

bi liy yətliliyinə görə ölkəmizi 35-ci yerə layiq
görüb.

Bizim üzləşdiyimiz əsas çağırış torpaq -
la rımızın Ermənistan tərəfindən işğalının
da vam etdirilməsidir. Azərbaycanın beynəl -
xalq səviyyədə tanınmış ərazisinin demək
olar ki, 20 faizi 20 ildən çoxdur, Ermənista -
nın işğalı altındadır. İşğal nəticəsində 1 mil -
yon dan artıq azərbaycanlı qaçqın və məc -
buri köçkünə çevrilib və biz etnik təmizləmə
siyasətinə məruz qalmışıq. BMT Təhlükə -
siz lik Şurası Ermənistan qoşunlarının bizim
ərazilərimizdən dərhal və qeyd-şərtsiz çı -
xarılmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul
edib. Onlar Ermənistan tərəfindən yerinə
ye t iril mir. XXI əsrdə separatizm, təcavüzkar
separatizm qəbul edilə bilməz. Separatiz-
min bütün formaları pislənməlidir. Azərbay -
ca nın ərazi bütövlüyü istənilən digər ölkə-
nin ərazi bütövlüyü kimi eyni dəyərə malik -
dir və bərpa olunmalıdır.

Enerji siyasəti bizim Avropa təsisatları
ilə yaxından əməkdaşlıq etdiyimiz məsələ -
lər arasındadır. Cənub Qaz Dəhlizi uğurla
inkişaf edir. Bu layihənin dəyəri 40 milyard
ABŞ dollarından artıqdır. Azərbaycanın təs -
diq olunmuş qaz ehtiyatları 2,6 trilyon kub -
metrə bərabərdir və bu, qarşıdakı onilliklər -
də Avropaya təbii qaz nəql etmək üçün ye -
tərli olacaq.   

Azərbaycanın qonşuları ilə birgə həyata
keçirdiyi daha bir əhəmiyyətli təşəbbüs
ötən ay açılışı olmuş Azərbaycan, Gürcüs -
tan və Türkiyəni birləşdirən, bununla da
Asi ya ilə Avropa arasında yeni nəqliyyat
əla qəsini təmin edən Bakı-Tbilisi-Qars də -
mir yoludur. Bu, qarşılıqlı ticarət dövriyyə si -
ni artıracaq. 

Azərbaycan insan kapita lına da böyük
sərmayə yatırıb. Savadlılıq səviyyəsi
100 fai zə yaxındır və təhsilli insanlar bizim
isla hat larımız üçün əsas aparıcı qüvvə,
radika lizmə və dini ekstremizmə qarşı əsas
qa rant dır.

Azərbaycan dünyada tanınmış multikul -
tu ralizm mərkəzlərindən biridir. 

****
Şərq Tərəfdaşlığı Sammitinin plenar

ses s iyası başa çatandan sonra birgə foto
çək dirildi. 

Sonda dövlət və hökumət baş çı la rının
şərəfinə işçi nahar verildi.

Həmin gün Prezident İlham Əliyevin
Brüs selə işgüzar səfəri başa çatıb.

Noyabrın 24-də Daxili İşlər Nazi -
rinin birinci müavini polis general-
leytenantı Vilayət Eyvazov ölkəmizdə
rəsmi səfərdə olan Pakistan İslam
Respublikasının Bir ləşmiş Qərargah
Rəisləri Komitəsinin səd ri general
Zubair Hayatın başçılıq et diyi nüma -
yəndə heyəti ilə görüşüb.

Daxili İşlər Naziri general-polkovnik
Ramil Usubovun səmimi salamlarını qo -
nağa çatdıran nazirin birinci müavini dost
və qardaş, strateji müttəfiq olan iki dövlət
arasında əlaqələrin qədim tarixə və dərin
köklərə malik olduğunu xatırladaraq,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin əməkdaşlığın ge-
niş lənməsinə hər zaman xüsusi önəm
ver diyini, Pakistanın müstəqilliyimizi ta -
nıyan ilkinci ölkə, beynəlxalq aləmdə və
regional təşkilatlar çərçivəsində Azərbay -
ca nı birmənalı şəkildə dəstəklədiyini diq -
qətə çatdırıb.

Daha sonra o, qonağa Daxili İşlər Na -
zir liyinin funksional vəzifələri və fəaliyyət
istiqamətləri, ölkəmizdəki mövcud krimi -
nogen durum barədə qısa məlumat verib,
həyata keçirilən islahatlardan danışıb, ci -
nayətkarlıqla mübarizə və ictimai asa-

yişin qorunması sahəsində ötən illər ər -
zin də uğurlu nəticələrin əldə edildiyini,
sabitliyin, əmin-amanlığın etibarlı şəkildə
qorunduğunu, belə təhlükəsiz şəraitdən
vətəndaşlarımız kimi ölkəmizdə fəaliyyət
göstərən əcnəbilərin də yararlandığını
qeyd edib.

Polis general-leytenantı V.Eyvazov
hər iki ölkənin daxili işlər nazirlikləri ara -
sında sıx münasibətlərin mövcudluğun -
dan, imzalanmış beynəlxalq hüquqi sə -
nədlər əsasında transmilli mütəşəkkil
cinayətkarlıqla, xüsusilə narkotiklərin qa -
nunsuz dövriyyəsinə, qeyri-leqal miqra si-
yaya və insan alverinə qarşı mübarizədə
birgə səylərin göstərilməsindən, təcrübə
və məlumat mübadiləsindən razılığını bil -
dirib, qarşılıqlı səfərlərin əməkdaşlığın
daha da dərinləşdirilməsinə öz töhfəsini
verəcəyinə əminliyini ifadə edib.

Ölkəmizə ilk dəfə səfərə gəldiyini
qeyd edən general Zubair Hayat səmimi
qəbula, dolğun məlumata görə təşəkkür
edib, dövlətlərimiz və xalqlarımız arasın -
da dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin
son illər bütün sahələrdə sürətlə inkişaf
et məsindən, ölkəmizdə yaradılmış sa bit -
lik və əmin-amanlıqdan, respublika mızın,
onun paytaxtının dünyanın ən təhlükəsiz
dövlətlərindən və şəhərlərindən biri ol -
ma sından, Azərbaycanda həyata keçiri -
lən geniş quruculuq işlərindən məmnun -
luğunu bildirib.

Səmimilik və dostluq şəraitində keçən
görüşdə tərəfləri maraqlandıran bir sıra
digər məsələlər də müzakirə olunub.

Daxili İşlər Nazirinin müa vi ni-Daxili
Qoşunların Ko man  danı general-leytenant
Şa hin Məm mə dov noyabrın 17-də xidmə ti
ezamiyyətini başa vurmuş Daxili Qoşunlar
Koman danının mü şaviri vəzi fə lərini mü -
vəq qəti icra edən pol kov nik Bülent Mər -
canı və onu əvəz edəcək polkovnik Musta -
fa Gəzəri qəbul edib. 

İki qurum arasındakı qar şı lıqlı əlaqələrin
günü-gündən in kişaf etdiyini deyən general-
leytenant Ş.Məmmədov Türkiyə Jandarm
Baş Komandanlığının Daxili Qoşunlarda xid -
məti eza miyyətdə olan hər bir hərbi qulluq-
çusunun təlim-tədris pro se sinin inkişafı və
təkmilləşdiril mə si istiqa mətində mühüm işlər
gördüyünü diqqətə çatdırıb. 

Polkovnik B.Mərcan isə öz növbəsində
Daxili Qoşunlarda xidməti ezamiyyətdə ol -
maqdan məmnunluğunu ifadə edib. O, həm -
çinin bu müddət ərzində göstərilən diqqət və
qayğıya görə Daxili Qoşunların Komandan -
lığına dərin minnətdarlığını bildirib. 

Görüşdə qeyd olunub ki, iki qardaş öl kə -
nin müvafiq qurumları arasında səmimi dost -
luq və hərbi əməkdaşlıq bundan sonra da
davam edəcək.  

Cənab Komandan müşavir vəzifəsində
xidmətə başlayan polkovnik M.Gəzərə gələ -
cək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

Görüşün sonunda Daxili Qoşunların Ko -
man danı polkovnik B.Mərcanı fərmanla mü -
kafatlandırıb.

Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası
və Türkiyə Cümhuriyyəti arasında 1997-ci
oktyabrın 31-də imzalanmış “Azərbaycan
Res  publikası Hökuməti ilə Türkiyə Res pub -
likası Hökuməti arasında Azərbaycan Res-
pub likası Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlar
Baş İdarəsinin şəxsi heyətinə Türkiyə Jan -
darm İdarəsi tərəfindən ediləcək təlim-təhsil
və təchizat yardımına dair Protokol”a əsasən,
türkiyəli zabitlər Daxili Qoşunlarda təlim-
tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
mütəmadi olaraq müəyyən müddətə müşavir
və müəllim kimi Daxili Qoşunlara ezam
olunurlar.                           

Mətbuat xidməti

AZЯRBAYCAN PREZИDENTИ ИLHAM ЯLИYEV NATO-nun
ШИMALИ ATLANTИKA ШURASININ ИCLASINDA ИШTИRAK EDИB

DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ MƏTBUAT
XİDMƏTİNİN MƏLUMATI

BAŞ İDARƏDƏ QƏBUL
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30 noyabr 2017-ci il

Yeni texnologiyalar dövründə ya -
şa  mağımıza baxmayaraq, kitabxa na -
lar tarixən, eləcə də bu gün kütləvi
müta liə nin əsas təşkilatçısı olaraq
qalmaqdadır. 

Müasir dünya kitabxanaşünaslı -
ğında kitabxanalar cəmiyyətdə elmə,
informa siyaya, mədəniyyətə, təhsilə
və tərbi yəyə xidmət edən institut kimi
qiymət ləndirilir. 

Hazırda Azərbaycanda 9 minə yaxın
kitab xana mövcuddur ki, bu da müasir
gəncliyin nitq mədəniyyətinin, düşüncə
tərzinin, bir sözlə, ümumilikdə dünya
görüşünün formalaşmasında müstəsna
əməmiyyət kəsb edir. 

Ölkəmizdə yetişməkdə olan gənc
nəslin kitaba, kitabxana ya marağının nə
dərəcə artması kitabxanaçıla rımızın ha -
zırlığından, öz pe şəsini dərindən bilmə -
sindən də çox aslıdır. Elə bu səbəbdən
oxucuda kitaba maraq yaradılmasında
kitabxanaçıların da üzərinə qismən mə -
su liyyət düşür. Məhz kitabxanaçı-oxucu
münasi bət lərinin düzgün tənzim lənməsi
bu sa hədə bir çox irəliləyişlərə səbəb ola
bilər. 

Hərbi qurumlarda da xidmət edən
hərbi qulluqçuların dünyagörüşünün
zəngin ləş dirilməsi mühüm amillərdəndir.
Daxili İşlər Nazirliyinin Da xili Qoşunla rı -
nın hərbi hissələrində də şəxsi heyətin
mütaliyə mədəniyyətinin formalaşdırıl -
ması üçün hərtərəfli şərait yaradılıb.
Hərbi hissələrimizin  kitabxanalarında
müxtəlif sahələri əhatə edən zəngin
ədəbiyyatlar mövcuddur.

“Əsgər” qəzetinin növbəti sayı üçün
material toplamaq məqsədilə 16075
saylı hərbi hissə də olduğum zaman
burada fəaliyyət gös tərən kitabxana
haqqında material hazırlamaq qəra rına
gəldim. Elə bu məqsədlə tərbiyə iş ləri
üzrə bölmədə kitabxana rəisi-kitab -
xanaçı çavuş Elnarə Həsənovanın xid -
mə tin, ümumilikdə kitabxana işinin təşkili
barədə fikirlərini öyrəndim. Artıq doqquz
ildir ki bu vəzifəni icra edən kitabxanaçı
öz funksional vəzifə borclarının icrasına
la yi qincə yanaşır. Şəxsi heyəti bədii, hər -
bi və metodiki ədəbiyyatla, gün dəlik
mətbuatla təmin edən qadın hərbi
qulluqçumuz vəzifə sinə məsuliyyətlə
yanaşır. Şəxsi heyətin hərbi vətən -
pərvərlik ruhunda tərbi yəsi məqsədilə
təşkil edilən mədəni-maa rif işlə rində
əlindən gələni əsirgəmir. Çavuş E.Hə -
sənova nəzərə çatdırdı ki, onun xid məti
təkcə kitabxana işini təşkil etməklə
məhdudlaşmır. Kitab fondunun da ha çox
müasir nəşrlərlə və yaxud xidmət üçün
zəruri ədəbiyyatlarla zənginləşdi rilməsi

də kitabxana işinin əsas istiqa mət -
lərindəndir. Məhz bu səbəbdən o, şəxsi
heyətin bədii ədəbiy yata olan ma rağını
nəzərə alaraq,  Sum qayıt Mərkəzi kitab -
xanasının fondundan da bəhrələndik -
lərini dedi. 

Qarovul məntəqəsində olan dövri
mətbuatın mövcudluğunu yoxlamaq,
qəzetlərin yeni nömrələrlə əvəzlənmə si ni
təmin etmək də kitabxanaçının vəzi -
fələrinə aiddir. Eyni zamanda çavuş
E.Hə sənova tərə findən müvafiq qrafikə
əsasən, bü tün bölmə lər, ictimai-siyasi
məşğələ otaqları dövri mətbuatla, o
cümlədən “Əsgər” qə zetinin son sayı ilə
təmin edilir. His sənin ərazisində olan
mətbuat guşəsində dövri mətbuat daimi
olaraq  yenilənir. Qeyd edim ki, hərbi
hissənin ərazisində yerlə şən mo dul tipli
yataq xanada yaşayan hərbi qulluqçuların
isti rahəti üçün nə zərdə tu tulmuş otaqda
da kitabxana guşəsi ya radılıb. Bundan
əla və, zabit heyəti icti mai-siyasi hazırlıq
məşğələ lərinin keçiril mə si zamanı əyani
vəsait olaraq kitab xana fondunda olan
hərbi-metodiki kitab lar dan istifadə edir lər.

Vaxtaşırı kitabxana fondunu yoxla-
ma ğı, kitabların hesabatını aparmağı,
he sabatdan silinməli olan kitablar barə -
də klub rəisinə müntəzəm olaraq mə -
lumat verdiyini deyən kitabxana rəisi öz
işini sevərək icra etdiyini söylədi: “Kitab
oxu maq özlüyündə bir mədə niyyətdir.
Mən bütün hərbi qulluqçulara bu mədə -
niyyətə yiyələnməyi tövsiyə edi rəm.
Modul tipli klubda fəaliyyət göstə rən
kitabxana mız da şəxsi heyətin istər hərbi
biliklərinin, istərsə də bədii dünya -
görüşünün artırıl ması üçün oxu zalı
mövcuddur ki, bu da öz növbəsində
hərbi qulluqçulara olan diqqət və qay -
ğının təzahürüdür”.  

Hərbi hissə komandirinin tərbiyə
işləri üzrə müavini polkovnik-leytenant
Məzahir Seyidov tərəfindən müsbət
xarakterizə olunan çavuş E.Həsənova
nümunəvi xidmətinə görə Daxili İşlər
Nazirinin “Xidmətdə fərq ləndiyinə görə”
döş nişanı ilə təltif olunub.

leytenant N.Ağayeva 

KİTAB OXUMAQ ÖZLÜYÜNDƏ
BİR MƏDƏNİYYƏTDİR

Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer,
mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir. Ona görə də kitabxanaya daimi
hörmət xalqımızın mədəniyyətini nümayiş etdirən amillərdən biridir.

Heydər Əliyev, Milli Lider

Təlimin ilk günündə təlim
planı və məqsədi iştirakçılara
çatdırılıb, hərbi qulluqçularla
təhlükəsizlik qaydalarına ria -
yət olunması üzrə məşğələ,
eləcə də si lah lara, döyüş sur -
satlarına və texniki vasitələrə

baxış keçirilib. Bun dan əlavə,
hərbi hissələrin artil leriya və
minaatan bölmələrinin hərbi
qulluqçuları ilə ixtisas hazır lı -
ğı üzrə məşğələlər keçirilib və
məq bullar qəbul olunub.

Təlimin növbəti günlərin -

də isə atəş mövqeyinin tutul-
ması, tərk edilməsi, atəş aça-
na qədər heyətlərin fəaliyyəti,
“Atəş” əmrinin icrası, praktiki
döyüş atışlarının keçirilməsi
qaydaları, həmçi nin komandir
heyəti ilə əra zinin kəşfi, qiy -
mətləndiril mə si, artilleriya atı -
şı və atəşinin ida rə olunması
qaydaları, artil le riya xətkeşlə -
rinin və ərazinin xəritəsindən
istifadə edərək hədəfləri mü -
əy yən etmək üsulu ilə atış -
ların keçirilməsi qaydası, atə-
şin bir nöqtədən idarə olun -
ması üzrə şəxsi he yətin prak -
tiki fəaliyyəti də məşq etdi -
rilib.

Hərbi hissələrin müvafiq
bölmələrinə yeni təyin olun -
muş hərbi qulluqçularla  əla -
və məş ğə lələr keçi ri lib. Təli -
min sonun da norma tiv lər qə -
bul edilib, şəxsi heyətin bi lik
və ba ca rıqları qiymətlən diri lib.

Təlimlər zamanı təşkilati
mə sələlərin həlli, şəxsi he yə-
tin qidalanması, yerləşdiril -
mə si, da xili xidmətin təşkili,
prak tiki atış lar zamanı isə
atəş sahə sinin mühafizəsi,
tib bi təminatı da yüksək sə -
viyyədə həyata ke çi rilib. 

baş leytenant X.Hacızadə

Döyüş bayra ğının, an -
bar la rın, o cümlədən hərbi
şə hər  ciyin mühafizə və mü -
da fiə si ən önəmli vəzifələr -
dən dir. 17072 saylı hər bi
hissə nin komendant bölü -
yü üzərinə düşən bu mü -
hüm vəzifə ləri uğurla hə -
yata keçirir. 

Komendant bölüyünün
komandiri baş leytenant Elçin
Həmidov müha fizənin etibarlı
təşkilindən danışarkən bura -
da bir neçə amilin başlıca şərt
ol du ğunu bildirdi. Qarovul
xid mətinə cəlb olunan hərbi
qul luqçular ilk növ bə də ni -
zam-intizamlı, məsuliyyətli,
xid mətin təşkili zamanı ni -
zam namələrin tələblərinə
qeyd-şərtsiz əməl etməli, eyni
zamanda fiziki baxımdan
sağ lam, sərrast atıcı olma-
lıdır. Sadalanan key fiyyətlərin
əldə olunması, həmçinin tək -
milləşdirilməsi məqsədilə
şəx si he yətlə mütəmadi ola -
raq məşğələlər ke çi rilir. Məş -
ğələlərin effektiv təşkil olu nub
keçirilməsinə xüsusi diqqət
yeti ri lir. Bu zamanı əldə olu -
nan hərbi bilik və bacarıqlar,
peşə vərdişləri saatdarın tap-
şırılmış ərazidə xidməti-dö -
yüş tap şırıqlarını daha uğurla
icra etməsində mühüm rol oy -
nayır. O, postda əzmkar dö -
yüşçüyə çevrilərək, keçilməz
sədd yaradır ki, bu da hərbi
hissənin etibarlı mühafizəsi
deməkdir.  

Xidmətə cəlb olunan şəxsi
heyətin üzərlərinə düşən və -
zifələrin öhdəsin dən layiqincə
gəldiyini deyən bölük koman -
diri qarovul rəisiləri kimi baş
leytenant Elvin Kərimovun və
kiçik gi zir Vüsal Abbasovun
fəaliyyətini müs bət qiymətlən-
dirdi. Kiçik gizir V.Ab basov
xidmətdə olarkən saatdarların
postlarda ayıq-sayıqlığını, si -
lahların doldurulub-boşaldıl-
ması zamanı təhlü kə sizlik
qay dalarına ciddi əməl et mə -
lərini diqqət mərkəzində sax-
layır. O, bu nunla yanaşı, hər -

bi qulluqçuların asudə vaxtla-
 rının səmərəli keçməsini,
stol üstü oyunların təşkilini,
müx təlif ədəbiyyatların müta -
liə olunmasını, o cümlədən
on ların vaxtlı-vaxtında qida -
lan masını da nəzarətdə sax -
layır. 

Qarovul rəisinin köməkçi -
si kiçik ça vuş Fərid Əhməd -

zadə, əsgərlər Fəra him Aya -
zov, Nihad Abdullayev, Bəxti -
yar Mustafayev, Ehtiram
Məm məd zadə, Nemət Ne -
mətli və Nahid Musayev xid-
mətdə əzmkarlıq nümayiş et -
dirən hərbi qulluqçular kimi
xarakterizə edildilər.

baş leytenant T.Əlizadə

ŞƏXSİ HEYƏTİN DÖYÜŞ
HAZIRLIĞI YOXLANILIB

“2017-ci ildə Daxili Qo şun  larda əsas tədbirlərin, döyüş
tə liminin planlaş dırıl ması və təş kilinə dair təqvim
planı”nın tə ləb lə rinə uyğun olaraq, Daxili İş lər Nazirinin
müavini - Daxili Qoşunların Koman danının əmri nə əsa sən,
Müdafiə Nazirliyinin “Go ran” Təlim Mərkəzində no yabrın
7-dən 11-dək 16077 və 16073 saylı hərbi hissələrin
artilleriya bölmələri ilə döyüş atışlı taktiki təlim keçirilib. 

KEÇİRİLƏN MƏŞĞƏLƏLƏR
SAATDARIN XİDMƏTİ-DÖYÜŞ 

TAPŞIRIĞINI UĞURLA İCRA
ETMƏSİNDƏ MÜHÜM ROL OYNAYIR

Noyabrın 16-da Daxili Qoşunların
Ali Hərbi Məktəbinə bu il qəbul olu -
nan kursantlarla Daxili Qoşunların
ve teran la rının görüşü olub. Görüşdə
Daxili Qo şunların Veteranlar Şura -
sının sədri Mu rad Mürsəlov, şura üzv -
ləri Elxan Xəzər və Va qif Nəsibov işti -
rak ediblər.

Ali Hərbi Məktəb rəisinin tərbiyə iş lə-
ri üzrə müavini polkovnik Ağacan Zə r -
bəliyev tədbiri açaraq, veteranları sa-
lamlayıb. O, Ali Hərbi Məktəbdə artıq
ənənəvi olaraq hər il veteranların kur -
sant larla görüşünün təşkil edildiyini nə -
zərə çatdırıb. Belə görüşlərin kursant -
ların hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinə
gərəkli töhfə verdiyini vurğulayan pol -
kov nik A.Zərbəliyev, veteran larımızın
Daxili Qoşunların formalaşması və inki-
şafında xidmətlərini yüksək qiymətlən -
dirib. 

Sonra Veteranlar Şurasının sədri
M.Mürsəlova söz verilib. O, öz çıxışında
kursantları veteranlar adından salam -
layıb. Nəzərə çatdırılıb ki, Respublika
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı cənab İlham Əliyevin rəh-
bərliyi altında ölkəmiz inamla gələcəyə
doğru addımlayır, öz dövlət müstəqil li-
yini daha da möhkəmləndirir. Bugün
ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitlik etibarlı
şəkildə qorunur. Polis orqanları və Daxili
Qoşunların şəxsi heyəti ölkədaxili ic-
timai sabitliyin layiqli keşikçiləridir.

Qeyd edilib ki, Ali Hərbi Məktəbdə
hərbi təhsil alan kursantlar gələcəyin
zabitləridir və Daxili Qoşunların şərəfli
ənənələrini onlar davam etdirəcəklər.
Qoşunların formalaşma tarixi, döyüş
yolu və xidməti fəaliyyətdə əldə etdiyi
nailiyyətlər barədə  kur santların dolğun
mə lumatlandırılmasının əhəmiyyətini
vur ğulayan M.Mürsəlov bu işdə vete-
ranların xüsusi rolunu diqqətə çatdırıb. 

Veteranlar Şurasının sədri rəhbərlik

etdiyi təşkilatın fəaliyyətinin əsas istiqa -
mətləri barədə danışıb, vete ranların
xidmət təcrübəsidən irəli gələn məqam -
larla bağlı maraqlı faktlar açıqlayıb. 

O, zabit üçün gərək olan şəxsi
keyfiyyətlər, hərbi şərəf və ləyaqət
anlayışı, nizamnamələrin hərbi qulluq -
çu ların gündəlik xidmətində rolu mövzu-
sunda fikirlərini bildirib. O, kursantlara
hərbi təhsillərində diqqət yetirməli ol -
duqları əsas cəhətlərlə bağlı tövsiyə lə -
rini çatdırıb və onlara uğurlar arzulayıb.

Veteranlar Şurasının üzvü V.Nəsi bov
öz çıxışında Daxili Qoşunların bu gü nə -
dək keçdiyi şərəfli yolun ayrı-ayrı səhi -
fələri barədə xatirələrini danışıb, hərbi
qulluqçularımızın Vətənimiz və dövlət -
çili yi miz naminə çətin sınaqlardan ləya -
qətlə keçdiklərini qeyd edib. O, xidməti-
döyüş fəaliyyətində müsbət nümunə lə rin
təbliğ edilməsinin tərbiyəvi əhəmiy yətinə
toxunub.

V.Nəsibov kursantların mənəvi-psi-
xoloji hazırlığından irəli gələn məsələ -
lərlə bağlı öz fikirlərini bildirib. 

E.Xəzər isə öz çıxışında Daxili Qo-
şunların bu günədək təqdirəlayiq inki -
şafının, yüksək potensiala malik hərbi
quruma çevrilməsinin qürur hissi doğur -
du ğunu deyib. O, qoşunların veteranla -
rı nın zəngin döyüş və xidmət təcrü -
bəsinə malik olduqlarını və bu gün şəxsi

heyətin təlim-tərbiyəsi işinə töhfə ver dik-
lərini bildirib. 

Qeyd olunub ki, hərbi qulluqçuların
mənəvi keyfiyyətləri Milli Lider Heydər
Əliyevin irəli sürdüyü və nəzəri əsas -
larını müəyyən etdiyi azərbaycançılıq
ideologiyasına, milli-mənəvi dəyərlə ri -
mizə bağlılıq, dövlət atributlarımıza,
hərbi ənənələrimizə ehtiram əsasında
formalaşmalıdır. Vətənə, millətə səda-
qə tin, bu yolda fədakarlığın təməlində
məhz qeyd olunan faktorlar dayanır. 

E.Xəzər bədii yaradıcılığı haqqında
da danışaraq, kitablarında xalqımızın
qan yaddaşı, milli təəssübkeşlik, hərbi
xidmətin müqəddəsliyi mövzularının
üstünlük təşkil etdiyini, bir çox şeir və
poemalarının hərbi qulluqçularımızın
qəhrəmanlığına həsr olunduğunu vur-
ğu layıb. O, vətənpərvərlik mövzusunda
yazdığı bir neçə şeirini də öz çıxışında
səsləndirib. 

Polkovnik A.Zərbəliyev görüşə ye -
kun vuraraq, veteranlara Ali Hərbi Mək -
tə bin komandanlığı və şəxsi heyəti adın -
dan minnətdarlığını bildirib, onlara icti-
mai fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. 

Tədbirdən sonra xatirə şəkli çək dirilib.
Veteranlar Ali Hərbi Məktəbdən müs -

bət təəssüratla ayrılıblar. 

Yalçın Abbasov

VETERANLARIN ALİ HƏRBİ
MƏKTƏBİN KURSANTLARI İLƏ

GÖRÜŞÜ OLUB
Görüşdə zabit üçün zəruri olan şəxsi keyfiyyətlər, hərbi şərəf və

ləyaqət anlayışı, nizamnamələrin hərbi qulluq çu ların gündəlik
xidmətində rolu mövzusunda fikirlər səsləndirilib.
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Daxili Qoşunların şəhidləri haqqında
apar dığım tədqiqatlar davam etdikcə,
xal qımızın neçə-neçə ləyaqətli oğlunun
ömür yolunu öyrənir, Vətən torpaqları -
nın müda fiə sində onların necə şücaətlə
vuruşduq larını təsdiqləyən çoxsaylı
faktlar barədə məlumatlar toplayıram.
Hər bir şəhidin ta le yində, mənəvi dünya -
sında, ölməzlik zirvə si nə ucaldığı döyüş
yolunda olduqca ma raq lı, ibrətamiz,
bugünkü və gələcək nə sillərə örnək ola
biləcək məqamlar az deyil. Şəhidlərini
unutmayan, onların xatirəsini yaşadan
xalq döyüş ruhunu da qoruyub saxlayır.
Vətən yolunda hər bir hünər və fəda -
karlıq nümunəsi qan yaddaşımızda silin -
məz izlər qoyur. 

Bu yazı şəhid hərbi qulluqçumuz baş
çavuş Məmmədbəyli Həzi Ra sim oğlunun
şərəfli həyat yoluna həsr olu nub. Onun kimi
oğul haqqında tam sə mimi və inamla de -
mək olar ki, Vətən və xalq üçün doğul muş -
du, bu missiya, bir növ, alın yazı sı, əsas
həyat amalı idi.

H.Məmmədbəyli 11 fevral 1966-cı ildə
Bakı şəhərində dünyaya göz açıb. O, soy -
kökü etibarilə adlı-sanlı Gülməmməd bə-
yov lar nəslinin törəmələrindən biri idi. Gül -
məm mədbəyovlar XVIII əsrin ortalarından
başlayaraq Qarabağın mirvarisi sayılan
Şuşa şəhərində məskunlaşmışlar. Beləlik -
lə, bu nəslin nümayəndələri uzun tarixi
müd dətdə Şuşada yaşamış, burada xeyir -
xah əməlləri, el-oba qayğısına qalmaları ilə
böyük hörmət və nüfuz qazanmışlar.

H.Məmmədbəyli dörd övladın dünyaya
gəldiyi ailədə üçüncü uşaq olub. Onun iki
bacısı və bir qardaşı var. Gülməmmədovlar
ailəsi öncə Bakıda Səbail rayonunun Mük -
tədir küçəsindəki binada yaşayıb, sonra
pay taxtın Xətai rayonundakı Əhmədli qəsə -
bəsinə köçüblər. Həzi öncə 132, sonra isə
260 saylı ümumtəhsil məktəblərində orta
təhsil alıb. Orta məktəbdə oxuduğu illərdən
Vətənimizin tarixinə, mədəni irsinə böyük
ma raq göstərib, tədris edilən fənlər üzrə bi -
lik lərə əzmlə yiyələnib, savadlı olmağa çalı -
şıb. O, müəllimlərinə ehtiramla yanaşıb, bu
fədakar peşə sahiblərinin əməyini həmişə
uca tutub.

1983-cü ildə H.Məmmədbəyli Azərbay -
can Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (hazırda
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti)
Uçot-iqtisad fakültəsinə qəbul olunub. Tə -
ləbə adını daşımaq hüququnu qazan maq
üçün öz biliyinə güvənib, müəllimlə ri nin eti -
madını doğruldub. O vaxt öz ixtisası üzrə
ba carıqlı kadr kimi formalaşmağı və gələ -
cəkdə işləyəcəyi sahədə respublika mı za
fayda verməyi qarşısına məqsəd qoymuş du.

1985-ci ildə Xətai Rayon Hərbi Komis -
sar lığı (hazırda Səfərbərlik və Hərbi Xid -
mətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Xətai

Rayon İdarəsi) tərəfindən sovet ordusu sı -
ralarına həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb.
Rusiya Federasiyasının Moskva vilayətinin
Krasnaqorsk rayonunda yerləşən 93406
saylı hərbi hissədə xidmət edib. Bu hərbi
hissə inşaat təyinatlı vəzifələr yerinə yetirib,
yəni həmin dövrdə camaat arasında onlar
“stroybat” adlandırılırdı.

Məqalənin hazırlanması prosesində
Həzinin əsgərlik yoldaşı olmuş Saleh Ey va -
zovla görüşdüm. O, Həzinin sovet ordusu
sıralarında əsgərlik illəri barədə xatirələrini
danışdı. Onun sözlərinə görə, Həzi hərbi
xid mətin heç bir çətinliyi qarşısında ruhdan
düşmürdü. Komandirlər onun savadına,
dün yagörüşünə, təşkilatçılığına heyran qa -
lırdılar. Hər addımda öz soydaşlarının hü -
quq larını müdafiə etməkdən çəkinməyib.
Hər hansı bir ayrı-seçkiliyə qarşı etirazını
bil di rib. Elə bu cəhətlərinə görə də müəy-
yən problemlərlə üzləşib. Ancaq heç vaxt
öz iradəsinin əksinə getməyib. 

S.Eyvazov qeyd etdi ki, Həzi vətən pər -
vər, millətsevər, dostluğa sadiq, güclü əda-
lət hissi olan insan kimi yaddaşında qalıb. 

1987-ci ildə H.Məmmədbəyli hərbi xid -
mətdən Vətənə qayıdıb. Elə həmin ildən
institutda ali təhsilini axşam şöbəsində
davam etdirib. Bununla yanaşı, əmək fəa -
liy yətinə də başlayıb. O, “Azneft”-in Xəzər-
də nizneftqaz İnşaat trestinin 3 nömrəli Ti -
kinti-quraşdırma İdarəsinə işə düzəlib. Bu -
rada öncə fəhlə, montajçı, sonra isə təhlü -
kəsizlik texnikası üzrə mühəndis işləyib.

1988-ci ildə Ermənistanın respublikamı -
za qarşı ərazi iddiaları irəli sürməsi, azər -
baycanlıların oradan didərgin salınaraq Və -
tə nimizə pənah gətirməsi, Dağlıq Qarabağ-
da erməni separatizminin baş qaldırması
xalqımızın hiddətinə səbəb oldu. Beləliklə,
bu hadisələr respublikamızda milli dirçəliş
hə rəkatına təkan verdi. Vətənin, xalqın
təəssübünü çəkən H.Məmmədbəyli təbii ki,
bütün bu baş verənlərə biganə qala bilməz -

di. O, milli azadlıq hərəkatının fəallarından
biri oldu. Çoxları kimi, Həzi də xalqımızın
nicatını müstəqilliyə, azadlığa qovuşmağı -
mız da görürdü. Bu yolda heç nəyini əsir gə -
məməyi özü üçün qətiləşdirmişdi.

1990-cı ilin 20 Yanvar, 1991-ci ilin 20
no yabr faciələri onu dərindən sarsıtmışdı.
1991-ci ilin aprel ayında Həzi milli özünü -
dərk hissinin təzahürü olaraq, Gülməmmə -
dov soyadındakı “ov” şəkilçisindən imtina
edib. Gülməmmədbəyli soyadının sənəd -
ləşmə üçün bir qədər uzun olduğu qənaə -
tinə gələrək, Məmmədbəyli variantı üzərin -
də dayanır. Bu addım həm də onun ictimai
təfəkküründə yeni bir səhifə açmış oldu. 

1991-ci ilin oktyabr ayının 18-də Azər -
bay canın öz dövlət müstəqilliyini elan et -
mə sini, bütün soydaşlarımız kimi, Həzi də
böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşıladı. Onun icti -
mai fəaliyyəti milli müstəqilliyimizin qorun -
masına yönəldi.

1992-ci ildən başlayaraq Ermənistanın
torpaqlarımıza hərbi təcavüzü gücləndi.
Həmin ilin fevral ayının 26-da ermənilərin
Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törətdiyi
soyqırım, may ayında isə Şuşa və Laçının
işğal olunması xalqımızın necə böyük bir
fəlakətlə üz-üzə qaldığını göstərdi. Ata
yurdu Şuşanın düşmənin əlinə keçməsi
onun daxilində qisas hissini daha da
alovlandırırdı. Atası Rasim Gülməmmədov
bu faciədən bir neçə il əvvəl - 1989-cu ildə
ağır xəstəlikdən vəfat etmişdi. Ata sının və -
fa tından sonra Şuşa itkisi onun üçün çox
böyük mənəvi zərbə idi.

1992-ci ilin may ayında H.Məmməd -
bəy li könüllü olaraq milli ordu sıralarına qo -
şuldu. Həmin vaxt Müdafiə Nazirliyinin ta -
be liyində, Bakıdakı “Salyan kazarmaları”
ad lan dırılan hərbi şəhərcikdə yeni hərbi
his sə formalaşdırılırdı. Burada xüsusi təyi -
natlıların hazırlanmasına başlanmışdı. Hə -
zi hərbi formanı fəxrlə geyinirdi, onu qeyd
etdiyim hərbi hissənin şəxsi heyətinin sı -
ralarına qəbul etmişdilər.

1992-ci ilin may ayının ikinci yarısında
H.Məmmədbəylinin hərbi qulluqçusu oldu -
ğu hərbi hissə Müdafiə Nazirliyinin tabeli -
yin dən Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşun -
ları nın tərkibinə verilir. İyun ayının əvvəllə -
rin də isə hərbi hissə Əli-Bayramlıya (hazır -
da Şirvan şəhəri) dislokasiya olunur. Bura -
da Həzi vətənpərvər və mübariz bir hərbi
qulluqçu kimi hərbi hissənin bayraqdarı tə -
yin edilir. O, digər hərbi qulluqçularla birgə
hərbi andı qəbul etdikdən sonra mövcud
şəx si heyət Ağdam döyüş bölgəsinə gön -
də rilir.

1992-ci ilin iyun ayının 12-də Ağdam ra -
yonu ərazisində Daxili Qoşunların 3650
saylı hərbi hissəsinin (hazırda 67987 saylı
hərbi hissə - Y.A.) formalaşmasının əsası
qoyul du. Həmin tarixdən etibarən Daxili
Qo şun ların şəxsi heyəti ön cəbhədə bir ləş -
miş hər bi dəstə şəklində deyil, dislokasiya
yeri kimi yerləşmiş hərbi hissənin tərkibində
döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə
cəlb olundu. 

1992-ci il iyunun 18-dək olan müddətdə
baş çavuş H.Məmmədbəyli Ağdam rayo nu -
nun düşmən lə təmas xəttindəki mövqelər -

də torpaqları mı zın müdafiəsində dayanıb.
O, qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırıqlarının
yerinə yeti rilməsi zamanı cəsur döyüşçü
kimi qətiyyət göstərib. Xüsusən Ağdam-Əs -
gə ran təmas xəttindəki Aranzəminli, Pirca -
mal və Naxçı va nik kəndləri uğrunda döyüş -
lər də düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurub, öz

cəsarəti ilə döyüşçü yoldaşlarını da ruhlan -
dırıb. Bu dö yüşlərdə ermənilər canlı qüvvə
sarıdan xeyli itkiyə məruz qalıblar. Onların
bir sıra döyüş postları da darmadağın edi lib.

Baş çavuş H.Məmmədbəylinin son dö -
yü şü 1992-ci il iyun ayının 18-də oldu. Bu
son döyüşün təfsilatları ayrı-ayrı müəllif lə -
rin kitablarında fərqli məzmunda verilib.
Həmçinin şəhidin ailəsinin bununla bağlı
mə nə təqdim etdiyi konkret sənədlər var.
Mən bu mənbələrin hər birinə şərh vermə -
dən istinad etməyi qərara aldım. 

Firu zə Bəy məmmədqızının 1996-cı ildə
işıq üzü gör müş “Vağzalı çalınır” kitabında
Həzi barədə “Yuxuda gördüm ki...” adlı yazı
veri lib. Yazıda bəzi döyüşçü yoldaş-ları nın
sözlərinə istinadən Həzinin döyüş yolundan
bəhs olunur. Müəllif yazır ki, 18.06.1992-ci
il ta rixdə Aranzəminli kəndi ətrafındakı
mövqe lə ri miz düşmən artille ri yası tərəfin -
dən atə şə tutulub. Yaxınlığa dü şən mərmi -
nin part  layışı nəticəsində döyüş çülərdən
Həzi və Şahin ağır yaralana raq şəhid
olublar.

Elbrus Şahmarın müəllifi olduğu, 1996-cı
ildə çapdan çıxmış “Şah İsmayıl qartal la rı”
kitabında isə H.Məmmədbəyliyə “Torpağı -
na qurban kəsim” yazısı həsr olunub. Kit ab -
da onun 18.06.1992-ci il tarixdə torpaqları-
mız uğrunda döyüşdə düşmən snayperinin
gülləsinə tuş gəldiyi və şəhid olduğu qeyd
edilib. Ancaq bu son döyüşün baş verdiyi
ərazi barədə dəqiq məlumat kitabda öz ək -
sini tapmayıb.

Daxili Qoşunlar Komandanının şəhidin
ailəsinə göndərdiyi 16.07.1992-ci il tarixli
mək tubda H.Məmmədbəylinin 18.06.1992-ci
il tarixdə Naxçıvanik kəndi uğrunda dö yüş -
də qəhrəmanlıq göstərdiyi və düşmən
snayperinin gülləsindən yaralanaraq həlak
olduğu məlumat verilib. 

1992-ci ildə tərtib edilmiş ölüm şəhadət -
naməsində Həzinin 18.06.1992-ci ildə Nax -
çıvanikdə həlak olduğu yazılıb. Həm çinin
Xətai Rayon Hərbi Komissarlığının 1992-ci
ildə verdiyi arayışda da onun 18.06.1992-ci
ildə şəhid olduğu məlumatı öz əksini tapıb.

Baş çavuş H.Məmmədbəyli Bakıda Şə -
hidlər Xiyabanında dəfn olunub. Məza rı nın
üzə rində şəhid olduğu tarix 20.06.1992-ci il
gös tərilib. Ola bilsin ki, bu, onun dəfn olun -
duğu gün ilə əlaqədardır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
11 mart 2010-cu il tarixli, 788 nömrəli Sə -
rən  camına əsasən, Məmmədbəyli Həzi
Rasim oğlu ölümündən sonra “İgidliyə gö -
rə” medalı ilə təltif edilib. Medal Dövlət
Müstəqilliyi Günü münasibətilə 18.10.2011-ci
ildə Daxili Qoşunların 67987 saylı hərbi his -
sə sində keçirilmiş təntənəli mərasimdə şə-
hi din qardaşı Rafael Gülməmmədliyə təq -
dim olunub.

Şəhid haqqında məqalənin hazırlanma -
sı zamanı R.Gülməmmədli ilə görüşüb ət -
raflı söhbət etdim. Rafael müəllim Əzim
Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəs -
samlıq Məktəbini bitirib, ixtisasca rəssam -
dır. Bakı İncəsənət Mərkəzi Yaradıcılıq Bir -
li yinin rəhbəridir. O, milli-mənəvi dəyərləri -
mi zə bağlılığı olan şəxsdir. Qədim kökləri
olan nəslinin, bütövlükdə Qarabağın tarixi -
nə dərindən bələddir. Maraqlı söhbətimiz
za manı ailəsindən, şəhid qardaşının ömür
yo lundan ətraflı məlumat verdi. Atası Ra-
sim Gülməmmədov zəngin bir həyat yolu
keçib. Elmi fəaliyyətlə məşğul olub, kənd
təsərrüfatı üzrə elmlər namizədi idi. Bir çox
məsul vəzifələrdə çalışıb. “Əmək veteranı”
medalı ilə təltif edilib. Rafael müəllim bil dir -
di ki, anası Zemfira xanım övladlarını və-
tən pərvər ruhda tərbiyə edib. O, milli azad -
lıq hərəkatının fəal tərəfdarlarından olub.
Qarabağın qara günlərini görmək ona çox
ağır təsir göstərib. Həzinin müharibədə
şəhid olması acısı isə onu həyatdan küs dü -
rüb. Bir dəfə yuxuda Həzi anasına deyib ki,
“sən fikir etmə, məni Allah yanına çağırıb”.
Zemfira xanım Həzinin döyüşçü yoldaşları -
nın cəbhədən gətirdiyi milli bayrağımızı
ötən illər ərzində 28 May günü evin eyva -
nından asıb. Bu bayraq bayraqdar Həzi
üçün qürur mənbəyi idi, onu göz bəbəyi
kimi qoruyurdu. Rafael müəllim dedi ki, bu
bayrağı və ümumiyyətlə, Həzinin hərbi xid -
mətə aid bəzi şəxsi əşyalarını xatirə olaraq
Daxili Qoşunların Muzeyinə təqdim etmək
fikri var.  

Həzi sonuncu dəfə ön cəbhəyə yollan-
mazdan əvvəl qardaşına bir ağ-qara foto -
sunu verərək, həlak olarsa, xatirəsini əbə -
di ləş dirmək üçün bu şəkildən istifadə etmə -
lərini vəsiyyət olaraq söyləyib. O, həmçinin,
onun kimi cəbhəyə könüllü getmək istəyən
böyük qardaşını bu fikirdən daşındırıb, ailə
üzvlərindən muğayat olmasını istəyib. 

Həzi şəhidlik məqamına ucalacağını,
ölü mün ona yaxınlaşdığını öncədən duy -
muşdu. Özünü Vətənə fəda edən igid oğul
kimi onun əziz xatirəsi heç vaxt unudul ma -
yacaq.

Allah rəhmət eləsin!
Yalçın Abbasov

ŞƏHİDLƏRİMİZ

VƏTƏNƏ FƏDA OLUNAN ÖMÜR...

ŞƏHİD MƏMMƏDBƏYLİ HƏZİ RASİM OĞLU

Bu gün Daxili Qoşunların qarşı -
sın da qoyulmuş hər bir tapşırıq mü -
vəffə qiy yətlə icra olunur. Bu, qoşun -
lardakı dö yüş qabiliyyətinin, eyni
zamanda mə nə vi-psixoloji durumun
yüksək sə viy yədə olmasından xəbər
verir. 

Şəxsi heyətin xidməti-döyüş tapşı -
rıq larının yerinə yetirilməsində, qanun -
çuluğun, hərbi intizamın yüksək səviy -
yədə saxlanılmasında, eləcə də hərbi
kollektivin möhkəm lən dirilməsində mə-
nə vi-psixoloji hazırlıq ən əhəmiyyətli
məsələlərdəndir. 

Xidməti ezamiyyətdə olarkən
17074 saylı hərbi hissənin xüsusi
vasitələrin tətbiqi dəs təsinin şəxsi
heyəti ilə keçirilən tərbiyə işi saatında
iştirak etdim. Dəstə ko man diri kapitan
Novruz Tahirov bir qə dər tərbiyə işi
saatının əhəmiyyətindən danışdı.
Qeyd etdi ki, tərbiyə işi saatı hərbi
qulluqçuların maarifləndirilmə sin də,
intellektinin, dünyagörüşünün artı rıl -
masında, eyni zamanda daha baca -
rıqlı, fəal hərbi qulluqçuların seçilmə -
sin də əhəmiyyətli rola malikdir. O,

tərbiyə işi saatının həftədə bir dəfə
olmaqla çərşənbə axşamı xüsusi va -
sitələrin tətbiqi dəstəsinin tərbiyə işləri
üzrə müavini kapitan Məmməd Məm -
mə dovun rəhbərliyi ilə keçirildiyini
söylədi. 

Dəstə komandirinin tərbiyə işləri
üzrə müavini kapitan M.Məmmədovun
söz lərinə görə, məşğələlər bəzən test
formasında təşkil olunur. Testlər hərbi
qulluqçulara paylanılır və vaxt verilir.
Vaxt bitdikdən sonra testlər yığılır, yox -
lanılır, səhv cavablandırılmış sualların
düzgün cavabları şəxsi heyətə təqdim

olunur və izah edilir. Beləcə, şəxsi he -
yət səhv etdiyi sualın cavabını da öy -
rən miş olur. Bundan başqa, ayda bir
də fə viktorina təşkil olunur. Şəxsi heyət
bir neçə komandalara bölünür. Koman -
dalara müxtəlif səpkili mövzularda
suallar ünvanlanır. Suallar komanda la -
ra eyni vaxtda verilir. Hər bir sualı ca -
vab lan dırmaq üçün onların 30 saniyə

vaxtı olur. Düzgün cavab verən bir ne -
çə komanda olduqda hər biri 10 balla,
bir komanda olanda isə 15 balla qiy -
mətləndirilir. Viktorinanın qalib heyəti
dəstə komandanlığı tərəfindən müka -
fat landırılır. 

Viktorinalar zamanı fəallıqları ilə
se çilən hərbi qulluqçulardan gizirlər
Nicat Nağıyevin, Yadulla Əkbərovun,
Şərif Mirzəməmmədovun, çavuş Eldar
Hüseynovun, əsgər Zahir Mənəfovun
adlarını qeyd edə bilərik.

baş leytenant T.Əlizadə   

ŞƏXSİ HEYƏTİN
DÜNYAGÖRÜŞÜNÜN

FORMALAŞDIRILMASI 
DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR

“Kalaşnikov”un səssiz
uçan PUA-ları

“Kalaşnikov” konserninin
istehsal etdiyi ZALA 421-16E2
kəşfiyyat təyinatlı səssiz pilot -
suz uçuş aparatlarının ilk nü -
mu nələri sifarişçilərə təqdim
olu nub. Yeni kəşfiyyat və nəza -

rət təyinatlı PUA kompleksi
ZALA 421-16E2-nin seriya is -
tehsalına bu il başlanıb. 

İlk aparatlar artıq sifariş çi -
lərə təhvil verilib. Onların sıra -
sında həm dövlət orqanları,
həm də müxtəlif kommersiya
strukturları var. PUA-nın çəkisi
7,5 kiloqramdır. O, fasiləsiz
ola raq 4 saat uça bilir və onun
havaya buraxılması əl vasitə -
silə həyata keçirilir.

Ukrayna Ordusu ilk
“Kazak”ları silahlanmaya

qəbul edib

Ukrayna Silahlı Qüvvələri
“Praktika” şirkətinin istehsalı

olan “Kazak-2” zirehli maşının
ilk partiyasını qəbul edib. 

“Iveco Eurocargo” şassisi
üzə rində istehsal edilən “Ka -
zak-2”nin çəkisi 15 tondur. On
hərbçini daşıya bilən avtomo bil
280 at gücündə dizel mü -
hərriklə təchiz edilib. Maşının
ballistik müdafiəsi STANAG

level 2, mina partlayışından
müdafiəsi isə STANAG level
2a/2b səviyyəsindədir.

Serbiya yeni raket
hazırlayıb

Serbiya “Koşava-1” adı ve -
rilən “yer-yer” tipli yeni raket
ha zırlayıb. Yeni raketin eks pe -
rimental nümunəsi nüma yiş
etdirilib. Modernizə edilmiş
“Oqan” sistemindən də atıla bi -
 lən raketin uzunluğu 2670 mm,
çəkisi 248 kiloqram, dö yüş
başlığı 100 kiloqramdır.  Kom -
binə olunmuş (inersial və özü -

tuşlanan) yönləndirmə sis te -
minə və atışdan sonra açılan
qanadlara malik “Koşava-1”
raketinin maksimum məsafəsi
50 km, sürəti 250 m/saniyədir.

Beşinci nəsil “Glock”

“Glock” şirkəti “Glok 17”
tapan çasının yeni modifikasi -
ya sının və “Glock 19”un qısal -
dılmış ver siyasının istehsalına
baş layıb. 5-ci nəsil sayılan ta -
pan çalar zahi rən öz sələf lə rin -
dən fərqlən mir. Silahın  daxili

de tal ları dəyişikliklərə məruz
qalıb. Silah yenilənmiş lüləyə
sahib dir. Tapançanın buraxıcı
me xanizmində də yişikliklər edi -
lib. Bundan baş qa, tapançalar
də yiş dirilmiş  “qa yıdan yaya”
malikdir.
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Müqayisəli olaraq narkomaniyanın for -
ma larının və onların inkişafının öyrənilməsi
narkomaniya üçün ortaq olan simptomların
diaqnostikasında mühüm rol oynayır. Bu
qrup simptomlar asılılıq dinamikasını gös -
tə rir ki, bu da nəinki narkomaniyanın simp -
tomologiyası, hətta sindromologiyası haq -
da danışmağa imkan verir. Narkomaniya
zamanı aşağıdakı hallar qeyd olunur:

- orqanizmin dəyişilmiş reaktivlik sin-
dromu (qoruyucu reaksiya, tolerantlıq, isti -
fadə forması);

- psixi asılılıq sindromu (obsessiv meyil,
intoksikasiya zamanı psixi komfort);

- fiziki asılılıq sindromu (kompulsiv me -
yil, miqdara nəzarətin itirilməsi, abstinent
sindromu, intoksikasiya zamanı fiziki kom -
fort).

Bu üç sindrom böyük narkoloji sindro -
mu təşkil edib, narkomanı sağlam şəxsdən
fərqləndirir. Narkoloji sindromun hər bir
struktur elementləri narkomaniyanın forma -
sın dan və prosesin stadiyasından asılı ola -
raq üzə çıxır. Xəstəliyin inkişafı zamanı
qeyd olunan sindromlar eyni vaxtda ya -
ranmır. İlkin olaraq dəyişilmiş reaktivlik və
psixi asılılıq sindromu qeyd olunur. Fiziki
ası lılıq sindromu digər iki sindrom fo nunda
gec formalaşır.

Bəs narkomaniya müalicəsinin ümu -
mi prinsipləri hansılardır?

Narkomaniya xəstəliyinin müalicəsinin
tam kursu dörd mərhələdən ibarətdir. Bun -
lardan birinci iki mərhələ spesifik tibbi xa -
rak ter daşıyır, sonrakı iki mərhələdə isə da -
ha çox tərbiyəvi tədbirlər üstünlük təşkil
edir.

Birinci mərhələ - qəbul olunmuş nar -
kotik maddənin parçalanması nəticəsində

yaranan zərərli maddələrin orqanizmdən
xaric olunması (detoksikasiya). Detoksi ka -
siya aşağıdakı tədbirlərdən ibarətdir: 

- orqanizm tərəfindən tam mənim sə -
nilməmiş zərərli maddələrin təmizlənilməsi;

- həyati vacib funksiyaların bərpa
edilməsi (qan dövranı, tənəffüs, su-elek tro -
lit balansı və s.);

- xəstənin istifadə etdiyi narkotik mad -
dələrin növündən asılı olaraq orqanizmin
toxumaları tərəfindən mənimsənilmiş zə -
rər li maddələrin təmizlənilməsi.

Detoksikasiya prosesində xəstənin
narkotik maddə qəbul etməməsi prinsi -
pialdır. Hal-hazırda hamı tərəfindən qəbul
olunmuşdur ki, narkotik maddələrin mərhə -
ləli qadağası yalnız xəstəliyin ağır halların -
da məqsədəuyğundur. Belə ki, abstinent
sindromunun inkişafı prosesində epileptik
tutmalar kimi həyat üçün təhlükəli hallar
yarana bilar. Digər hallarda isə narkotik
maddələri onlara uyğun dərman prepa rat -
ları ilə əvəz edərək, onların qəbulunu bir -
dən dayandırmaq məqsədəuyğundur.

Uzun müddət, hətta bütün həyatı boyu
davam edən psixi asılılıqdan fərqli olaraq,
fiziki asılılıq bir və ya iki həftə ərzində keçir.

Detoksikasiya prosesi doza aşırımın -
dan və ya narkotik maddələrin qə bu lu nun
dayandırılmasından sonra yaranan absti -
nent sindromu zamanı mütləqdir.

Bundan başqa, müalicənin birinci mər -
hələsində xəstənin fiziki qüvvəsinin bərpası
üzrə tədbirlər həyata keçirilir.

Müalicənin bu fazasında orqanizmin
susuzluğunun qarşısının alınması (dehid -
ra tasiya) və abstinensiya sindromunun
zəiflədilməsi məqsədilə həkimin istifadə
etdiyi farmakoloji vasitələr xüsusi rol oy-

nayır.
İkinci mərhələ - zəhərlənmənin nəticə -

sin də yaranan daxili orqanların funksiya la -
rının pozulması, sinir sisteminin pataloji də -
yişiklikləri və digər pozuntuların aradan qal -
dırılması. Bunlar narkotiklərin zəhərləyici
təsirinin və yaxud narkomanların sağlamlıq
üçün əlverişsiz olan həyat tərzinin nəti cə -
ləri ola bilir.

Bu mərhələdə xəstənin müalicəsində
tətbiq olunan tibbi tədbirlər xəstənin orqa -
niz mində baş vermiş dəyişikliklərin nor-
mal laşdırılmasına və orqanizmdə ümumi
möhkəmləndirilməsinə yönəldilir.

Üçüncü mərhələ - vərdişlərin aradan
qaldırılması üzrə müvafiq tədbirlər. Müa -
licənin bu mərhələsində tərbiyəvi tədbirlər
üstünlük təşkil edir. Məqsəd - xəstədə nar -
kotik maddələrdən asılılığa mənfi münasi -
bətin yaradılmasıdır. Bu məqsəd tərbiyəvi
xarakterli tədbirlər vasitəsilə narkotik mad -
dələrin qəbulunun dayandırılmasına nail
olunmasını, xəstənin maraqlarının isti qa -
mətləndirilməsini, onun emosional sfera sı -
nın, xəstənin özü və ətrafdakıları üçün xe -
yirli olan dərslərə yönəldilməsini özündə
cəmləşdirir. Əlbəttə ki, bunları dərmanlar
vasitəsilə həyata keçirmək qeyri-mümkün
olduğu üçün həkimin rolu azalaraq psixo -
loq, psixoterapevt və pedaqoq-resosiolo -
qun tədbirlərinə üstünlük verilir.

Dördüncü mərhələ - narkomanın reso -
sia lizasiyası. Yenidən tərbiyə tədbirlərini
pedaqogikanın resosializasiya sahəsinə
aid edirlər. Bu tədbirlərin məqsədi - müa licə
- tərbiyəvi şəraitdə insanın normal ictimai
həyata qaytarılmasıdır.

Göründüyü kimi, terapevtik kursun təq -
dim olunmuş mərhələləri vahidlik təşkil edir
və onları bir-birindən ayırmaq olmaz. Tibbi
tədbirlər tərbiyəvi təsirlərlə birgə tətbiq
edilməlidir.

Narkomaniyanın müalicəsi prosesində
ən qısa mərhələ-zərərli maddələrin orqa -
nizm dən təmizlənməsi və xəstənin absti-
nen siya sindromundan çıxması mərhələ -
sidir. Əsasən bundan sonra narkomanın
çətin və uzunmüddətli psixi asılılıqdan xilas
edilməsi dövrü başlanır.

Narkomaniyaya tutulmuş xəstələrin
müa licəsində bir sıra səbəblərə görə çətin -
liklər yaranır. Əsas səbəblərdən biri narko -
man ların çoxunun müalicəyə qərəzli ya -
naş masıdır. Bu da onunla izah edilir ki, ya
onlar asılılıqdan xilas olmaq istəmirlər, ya

da həkimlər tərəfindən tətbiq olunan me -
todlara etibar etmirlər.

Digər səbəb isə qapı” effekti nin yaran -
ma sı zamanı mühitin təsiri nəticə sində abs -
tinensiyanın pozulmasıdır. Bunu narko-
man ların özləri təsdiq edirlər.

Narkomaniya xəstəliyinin müalicəsinin
tam kursu dörd mərhələdən ibarətdir. Bun -
lar dan birinci iki mərhələ spesifik tibbi
xarakter daşıyır, sonrakı iki mərhələdə isə
daha çox tərbiyəvi tədbirlər üstünlük təşkil
edir.

QİÇS-ə yoluxanların 70%-i venadaxili
nar kotiklərdən istifadə edənlərdir. Burun
va sitəsi ilə narkotiklərdən hətta bir dəfə isti -
fadə olunması ildırım sürətli ölümlə nəticə -
lənə bilər, boğulma və ürəyin dayanması
kimi hallar ola bilər. 

Narkotiklərdən venadaxili istifadə edən -
lərin çoxu Hepatit C virusu ilə yoluxurlar. Bu
çox təhlükəli və qorxulu xəstəlikdir, onun
klinik simptomları axırıncı mərhələdə özü-
nü büruzə verdiyindən, müalicənin effekti
olmur və ölüm ilə nəticələnir. Narkotik əldə
etmək üçün narkoman istənilən kriminal
hadisə törətməyə hazırdır. Narkotiklər ası -
lılıq yaratdığından, onlardan yaxa qurtar -
maq çox çətindir.

Mütəxəssislər hesab edir ki, narkotik -
lərlə tanışlığın səbəbləri tütünçəkmə və al -
koqolla tanışlığın səbəblərinə çox bənzəyir.
Bunlara narkotiklərin dadına baxan dost-
ların təzyiqi, hər şeyi bilmək, dadına bax -
maq, təcrübədən keçirmək həvəsi, özü nə -
hörmət və inam qazandırmaq üsulu, prob -
lem lərdən qaçmaq məqsədi, təhlükəli və -
ziyyətdə olmaq arzusu, qanundan kənar
olan hər şey həvəsləndirir (avantürizm).
Bura bekarçılıq, boş vaxt bolluğu, darıxma
və digərləri də aiddir.

Psixoloqların qənaətinə görə, narko ma -
niya, ümumiyyətlə, zərərli vərdişlər, asılılıq -
lar, aludəçiliklər insan beynində yara ki mi -
dir. Onların müalicəsi aparılmadıqca, o ya -
ra sağaldılmadıqca hansısa qabaqlayıcı
hərəkətlər zərərli vərdişlərin tərgidilməsinə
səbəb ola bilməz.

Bir sözlə, zərərli vərdişlərdən yaxa qur -
tar maq üçün insan öz niyyət və düşüncə -
sini dəyişməlidir. Belə vərdişlərdən yaxa
qurtarmağın ən yaxşı yolu yaxşı vərdişlərə
yiyələnməkdir: “Məsələn, siqareti tərgidən
insan onun yerinə saqqız çeynəməyə, ya-
xud meyvə suyu içməyə vərdiş edə bilər”.

Siqaretin qiyməti nə qədər ba halaşsa

da, insanların vərdişlərindən əlçək mə ehti -
mal ları o qədər azdır. Qadağan olunan, ya -
xud məhdudlaşdırılan hər şey insan üçün
daha şirin olur. Qadağalara əl uzatmaq in -
sanın ruhunda var. “Olmaz” deyilən hər işə
maraq göstərmək insanın da xilindən gələn
bir hissdir. Bu gün si qaretin qiyməti nə qə -
dər bahalaşır-ba halaşsın, insan əgər çək -
mək niyyətində dir sə, onu hökmən əldə
edə cək. 

Bu gün dün yanın ən böyük problemi
narkomaniyadır. Dünyada 110 milyon nəfər
ən azı ayda bir dəfə narkotikdən istifadə
edir və təxminən 25 milyon nəfər narkoman
var. Nar koti kin qiyməti nə qədər baha olsa
da, ona meyl edən insan həddindən artıq
çoxdur. Bu, onu göstərir ki, qiymət artımı bu
cür problemlərin, siqaretin, narkomani ya -
nın, alkoqolizmin qarşısını ala bilməz, əksi -
nə, onun daha da yayılmasına səbəb olar.

Bu gün insanlar arasında ciddiyə alın -
ma yan kifayət qədər zərərli vərdiş var, am -
ma insanlar zərərli vərdiş dedikdə, ya siqa -
reti, ya narkomaniyanı dilə gətirir. Halbuki,
ən az onlar qədər insan orqanizminə təsir
edən və hər birimizin sahib olduğu bir çox
zərərli vərdişlər var.

Ümumiyyətlə, pis vərdişlər - istər narko -
tik olsun, istər siqaret olsun, istərsə də dər -
man qəbulu, yuxusuzluq, stress və s. - əsa -
sən cavan nəsli hədəf alır. Ailədən
qopmaq, azadlıq, sərbəstlik həvəsində olan
gənclər pis mühitə düşməzdən əvvəl özləri
özlərini böyüdüklərinə inandırırlar. Əsasən
də gənclər “mən cavanam, mənə heç nə
olmaz” düşüncəsinə hakimdirlər. Gənclərin
pis yönə yönlənməsinə səbəb ailənin də bu
yolda olmasıdır: “Siqaret çəkən bir atanın
oğlu atasını örnək götürür və siqaretin
məsumluğuna inanır. Yaxud mühitində pis
vərdişə sahib insanlar varsa, uşaq da istər
istəməz özünü buna məcburmuş kimi hiss
edir və başlayır.

Uşaqlara qadağan etməklə yox, başa
salmaqla zərərli vərdişlərdən yayındırmaq
olar. Vərdişi tərgitdirmək ilə vərdişi bir
müddətlik unutdurmaq tamamilə ayrıdır.
Mühiti dəyişdikdə, yaxud pis insanlardan
uzaq saxladıqda uşaq bir müddətlik bu vər -
dişdən uzaq durur. Mühitinə qovuş duq da
isə yaşı neçə olur-olsun, yenidən öz vər di -
şinə qayıdır. Tamamilə tərgidilən halın isə
geri dönüşü nadir hallarda olur.
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NARKOMANİYA - ƏN AĞIR
ZƏRƏRLİ VƏRDİŞ!

Narkomaniya - mütəmadi, artan dozada narkotik vasitələrin istifadəsi zamanı,
nar kotik vasitələrdən psixi və fiziki asılılığın for ma laşması ilə xarakterizə olunan
xəstə likdir.

Narkomaniyanın əsas əlamətlərindən biri narkotik vasitələrdən sui-istifadə
zama nı reaktivliyin dəyişilməsidir ki, bu özünü na r kotik vasitələrə patoloji
meyillilik, də yi şilmiş tolerantlıq, narkotik vasitədən imtina zamanı abstinent
sindromun inkişafı ilə ifadə edir.

Daxili Qoşunların 16076 saylı hərbi hissəsinin hərbi
qulluqçuları hər zaman nümunəvi xidmətləri, ayıq-sa -
yıqlıqları ilə fərqlənir, mühafizə etdikləri obyektlərdə
təhlükəsizliyin təmin edilməsində fəallıq nümayiş
etdirirlər.

Hərbi hissənin şəxsi heyəti tərəfindən qarovul xid mə -
tinin təşkili və yerinə yetirilməsi Qarnizon və Qarovul Xid -
mətləri Nizamnaməsinin tələblərinə uyğun həyata keçirilir.
Qarovul xidmətinə cəlb edilmiş hər bir hərbi qulluqçu də -
rindən dərk edir ki, qarovul xidmətini yerinə yetirmək döyüş
vəzifəsini yerinə yetirmək deməkdir və bu Nizamnamənin
bütün müddəalarına dəqiq əməl etmək, yüksək sayıqlıq,
sarsılmaz qətiyyət və təşəbbüskarlıq göstərmək tələb
olunur.

Şəxsi heyətlə keçirilən nəzəri və praktiki məşğələ lərdə
postlarda xidmət aparan saatdarlara vəzifələri izah edilir.
Xüsusi olaraq diqqətə çatdırılır ki, saatdar öz postunu sayıq
mühafizə və mətanətlə müdafiə etməli, ayıq xidmət
aparmalı, fikrini yayındırmamalı, silahını əlindən buraxma -
malı və onu tabe olduğu şəxslər də daxil olmaqla, heç kimə
vermə mə lidir. Eyni zamanda, təyin olunmuş marşrutla hə -
rə kət edə rək, postun yaxınlığındakı girəcəkləri və hasarları
nəzər dən keçirməli, həmçinin siqnalizasiya vasitələrinin
sazlığını yoxlamalı, həyatı təhlükədə olsa belə, növbə də-
yişil məyincə, postdan çıxarılmayınca tutduğu mövqeyi tərk
etməməlidir.

Məşğələlərin effektiv keçirilməsinin nəticəsidir ki, xid -
mətin təşkili və aparılması zamanı şəxsi heyət tərəfindən
qarşıya çıxan istənilən təhlükənin qarşısı alınır. 

Bu günlərdə Daxili İşlər Nazirliyinin inzibati binasının
mühafizəsi üzrə təyin olunmuş qarovulda xidmət aparan
hərbi qulluqçularımızın ayıq-sayıq xidməti dediklərimizin
bariz nümunəsidir.

Belə ki, noyabr ayının 16-da Daxili İşlər Nazirliyinin
inzibati binasının mühafizəsi üzrə təyin olunmuş qarovulda
xidmət apararkən saatdar - hərbi hissənin mühafizə man -
qasında əsgər Misir Abbaszadə gecə saatlarında postun

qadağan olunan
hissəsinə yaxın -
laşan vətəndaşı
xəbərdar etmə -
sinə baxmayaraq, sonuncu onun əmrinə tabe olmayıb.
Bununla əlaqədar, əsgər M.Abbaszadə dərhal qarovul
rəisinə məlumat verib. Qarovul rəisi gizir Bahadur Ab bas -
zadə isə həmin vətəndaşı saxlayaraq, müvafiq tədbirlərin
görülməsi üçün polis əməkdaşlarına təhvil verib.

Növbəti buna bənzər hadisə isə noyabrın 23-də baş ve -
rib. Belə ki, yenə də Daxili İşlər Nazirliyinin inzibati bina sı -
nın mühafizəsini təşkil edən əsgərlər Kamran Hüseynli və
Rəşad Eyyubov səhər saatlarında postun qadağan olun -
muş sahəsinə yaxınlaşan xarici vətəndaşa xəbərdarlıq et -
mələrinə baxmayaraq, o, buna məhəl qoymadığından hər -
bi qulluqçular dərhal qarovul rəisi gizir Hikmət İsgən də ro va
məlumat veriblər. Gizir H.İsgəndərov vətəndaşı saxla ya -
raq, aidiyyəti üzrə polis bölməsinin əməkdaşlarına təhvil
verib.   

Beləliklə, hərbi qulluqçularımızın xidməti vəzifələrinin
icrasına məsuliyyətlə yanaşmaları nəticəsində qanun
pozuntularının qarşısı alınıb. Onlar hərbi hissə koman -
dirinin müvafiq əmrinə əsasən mükafatlandırılıblar.

baş leytenant X.Hacızadə

HƏRBİ QULLUQÇULARIMIZIN
SAYIQLIĞI NƏTİCƏSİNDƏ QANUN
POZUNTUSUNUN QARŞISI ALINIB  

Daxili Qoşunların Arxivi 1996-cı ildə Daxili
İşlər Nazirinin müvafiq əmrinə əsasən yaradılıb və
hal-hazırda 67987 saylı hərbi hissənin ərazisində
Arxiv ikimərtəbəli inzibati binada yerləşdirilib. 1-ci
mərtəbədə hərbi qulluqçuların xidməti otaqları,
2-ci mərtəbədə isə müvafiq sənədlərin mühafizə
olunduğu otaqlar yerləşir. Sənədlər təyinatına
görə seyflərdə, dəmir şkaflarda və xüsusi qutu -
larda etibarlı şəkildə qorunur.  

Arxivdə xidmət edən hərbi qulluqçu larımız
üzə rilərinə düşən vəzifələrə son dərəcə məsu liy -
yətlə yanaşırlar.

Ümumiyyətlə, Arxivin fəaliyyəti haqqında ət -
raflı məlumat almaq üçün xidmətin rəisi pol kovnik-
leytenant Zöhrab Əsgərovla söhbət etdik.
“Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin
Daxili Qoşunlarının Arxivi haqqında Əsas na -
mə”nin təsdiq edilməsi barədə” və “Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qo-
şunlarında Arxiv işinin təşkili haqqında” Təlimatın
təsdiq edilməsi barədə” müvafiq əmrlərin tələbləri
əsa sında fəaliyyət göstərdiklərini bildirən xidmət
rəi si qeyd etdi ki, Arxivdə ümumi, şəxsi heyət və
nizami hissə üzrə, məxfi əmrlər, həmçinin,
hazırda fəaliyyət göstərən və vaxtilə fəa liy yət
göstərib ləğv edilmiş hərbi hissələrin sənədləri,
ehtiyata buraxılmış hərbi qulluqçuların 2-ci nüsxə
şəxsi işləri saxlanılır. Daxili Qoşun ların Baş

İdarəsinə edilmiş müraciətlər əsasında sabiq
hərbi qulluqçuların və hazırda xidmət edənlərin
xidmət keçməsi barədə müx təlif məzmunlu arxiv
arayışları, əmrlərdən çı xa rışlar tərtib olunur. İl
ərzində DQBİ-dən, AHM və hərbi hissələrdən
Arxivə müvəqqəti və daimi saxlan maq üçün
sənədlər daxil olur. Bu sənədlər müva fiq qaydada
qeydiyyata alındıqdan sonra aidiyyəti fondların
saxlanc yerlərində yerləşdirilir. Hər ilin noyabr ayı
ərzində DQBİ-dən, AHM və hər bi his sələrdən
növbəti il üçün tərtib edilmiş sənədlərin no -
menklatur siyahısı razılaşdırılmaq üçün Ar xivə
daxil olur. Siyahılar razılaşdırıldıqdan son ra bir
nüsxəsi Arxivdə saxlanılır, digər nüsxəsi isə geri
qaytarılır. 

Sənədlər mübadiləsini intensivləşdirmək məq -
sədilə, müasir texnologiyalardan istifadə olun -
maq la, DQBİ ilə Arxiv arasında əla qə yaradılıb.
Hərbi qulluqçular tərəfindən il ərzində bütün qo -
şunların tarixi, elmi qiyməti olmayan və praktiki
əhəmiyyətini itirmiş sənədlər məhv edilir. Daxili
Qoşunların Komandanlığı tərəfindən gə lə cəkdə
Arxiv işinin daha da mükəmməl ləş diril məsi, həm -
çinin, sənədlərin saxlanılmasının daha etibarlı
təmin edilməsi məqsədilə sənədlərin çoxalması
perspektivlərini nəzərə alaraq, bir sıra tədbirlərin
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Xidmətin uğurlu təşkilində tabeliyində olan
hərbi qulluqçuların böyük zəhmətinin olduğunu
nəzərə çatdıran polkovnik-leytenant Z.Əsgərov
həm iş prosesində, həm də qarşılıqlı müna si bət lər
zamanı onların bir-birinə hörmətlə yanaş dı ğını,
xidmətdə subardinasiya qaydalarının qoru nub
saxlanıldığını vurğuladı. Mayor Kamran Məm -
 mədov, baş leytenant Samir Əsiri, gizir Fa rid
Məmmədov, gizir Samir Əhmədov, gizir Arzu Qa -
sımova rəis tərəfindən verilən bütün tap şır-ıq la rın
icrasına məsuliyyətlə yanaşır, kol lektiv için də
normal münasibətlərin yetkinləşməsi üçün əl lə -
rindən gələni əsirgəmirlər. 

leytenant N.Ağayeva

VƏZİFƏLƏRƏ SON DƏRƏCƏ MƏSULİYYƏTLƏ YANAŞILIR
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