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Müasir müstəqil Azərbaycan
dövlətinin memarı və qurucusu,
dünya şöhrətli siyasi xadim, xal qı -
mızın Ümummilli Lideri Heydər
Əliyevin vəfatından 14 il keçdi.

AZƏRTAC xəbər verir ki, dekabrın
12-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Fəxri
Xiyabana gələrək xalqımızın Ümum -
milli Lideri Heydər Əliyevin məzarını
ziyarət ediblər.

Milli Məclisin deputatları, nazirlər,
komitələrin, şirkətlərin və idarələrin
rəhbərləri, respublika ictimaiyyətinin
nümayəndələri də Fəxri Xiyabana gəl -
mişdilər.

Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin
məzarı önünə əklil qoydu.

Azərbaycanın Dövlət Himni səs -
ləndi.

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev
və ailə üzvləri Ulu Öndərin ömür-gün
yoldaşı, görkəmli oftalmoloq-alim, aka -
demik Zərifə xanım Əliyevanın da
məzarı üzərinə gül dəstələri qoydular.

Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliye -
vin və professor Tamerlan Əliyevin də
xatirələri yad edildi, məzar ları üstünə
gül dəstələri düzüldü.

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
məzarının ziyarəti mərasimində Baş
nazir Artur Rasi-zadə, Milli Məclisin
sədri Oqtay Əsədov, Prezident Ad -
ministrasiyasının rəhbəri Ramiz Meh -
diyev və digər rəsmi şəxslər iştirak
ediblər.

Azərbaycanın ən yeni tarixinin
bütöv bir qərinəsi Heydər Əliyevin adı
ilə bağlıdır. Qeyri-adi şəxsiyyəti, siya -
sət və dövlət xadiminə xas olan böyük
istedadı ilə fərqlənən, xarizmatik lider

olan Heydər Əliyev hələ sağlığında
canlı əfsanəyə çevrilmişdi. 1969-cu il -
də respublika rəhbərliyinə gələn
Heydər Əliyev, əslində, sosial-iqtisadi
böhran keçirən Azərbaycanı 1970-
1980-ci illərdə keçmiş İttifaqın ən qa -
baqcıl respublikalarından biri səviy yə -
sinə çıxarmışdı. Tədqiqatçılar haqlı
olaraq vurğulayırlar ki, müasir mər -
hələdə Azərbaycanın dövlət suve -
renliyi və iqtisadi müstəqilliyi məhz hə -
min illərdə təməli qoyulmuş potensiala
əsaslanır.

1993-cü ilin yayında, müstəqilliyini
yenicə bərpa etmiş Azərbaycanın
taleyinin Tanrının ümidinə qaldığı bir
vaxtda xalq özünün və ölkənin gələ -

cəyini Heydər Əliyevə etibar etdi. Bu,
böyük Qayıdış idi və Ulu Öndər
müdrikliyi, zəngin siyasi və dövlətçilik
təcrübəsi, sarsılmaz qətiyyəti, yenil -
məz iradəsi sayəsində ölkəni, xalqı,
gənc müstəqil dövləti labüd fəlakət -
lərdən qurtardı. Qədirbilən Azərbaycan
xalqı dahi oğlunun bu əvəzsiz xidmət -
lərini heç vaxt unutmur.

Azərbaycan dövlətçiliyinin xilas -
karı, Türk dünyasının böyük oğlu
Heydər Əliyevin vəfatından ötən illər
ərzində görkəmli şəxsiyyətin, əbədiya -
şar Prezidentimizin məzarı xalqımızın
müqəddəs ziyarətgahına, gənclərin
and yerinə çevrilib. Bütün il boyu
insanlar buraya gəlir, xalqımızı, Azər -

baycanı dünyaya tanıdan, özü də
dünyanın görkəmli şəxsiyyətlərindən
biri kimi tanınan böyük azərbay -
canlının xatirəsinə ehtiramlarını ifadə
edirlər.

Azərbaycanın dahi oğlu Heydər
Əliyevin əbədiyyətə qovuşmasının
14-cü ildönümü günü – dekabrın
12-də də paytaxt sakinləri, respubli -
kamızın rayon və şəhərlərinin nü -
mayəndələri, xarici ölkələrdən gəl -
miş qonaqlar Fəxri Xiyabanda xal -
qımızın Ümummilli Lide rinin xatirə -
sini dərin ehtiramla yad edir, onun
məzarı önünə əklillər, gül dəs tələri
qoyur, müdrik dövlət xadiminə
Allahdan rəhmət diləyirlər.

Bu günlərdə ölkəmizin
hər yerində dünyanın nadir
şəx siy yətləri ilə bir sırada
daya nan, Azərbaycan döv -
lətinin xi laskarı və qurucu-
su, dahi in san, Milli Lider
Heydər Əliye vin əziz xatirəsi
böyük ehtiram hissi ilə
anılır.

Bununla əlaqədar, dekab -
rın 7-də Daxili İşlər Nazirliyi nin
Daxili Qoşunlarının Baş İda -
rəsində Ulu Öndər Heydər

Əliyevin anım mərasimi keçi ri -
lib. Mərasimdə millət vəkili El -
man Nəsirov iştirak edib.

Tədbir Ulu Öndərin əziz
xa ti rəsinin bir dəqiqəlik sü -
kutla yad edilməsi ilə başlayıb,
Döv lət Himni ifa edilib.

Qeyd olunub ki, müstəqil
Azərbaycanın zamanın ağır
və çətin sınağından çıxarı -
laraq dün yada tanınan nüfuzlu
bir dövlətə çevrilməsi məhz
Milli Li der Heydər Əliyevin
müdrik və uzaqgörən siyasə -

tinin nəticə sidir. Heydər Əliyev
14 il öncə canından çox sev -
diyi, uğrunda özünü fəda etdiyi
torpağa qo vuş sa da, Daxili
Qoşunların şəx si heyəti onun
əziz xatirəsini hər an qəlbində
yaşadır.

Məhz dahi şəxsiyyətin
Azər baycan rəhbərliyinə tarixi
qayı dışından sonra müstəqil
dövləti mizin təhlükəsizliyinin
etibarlı keşikçilərindən olan
Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili
Qoşunlarının xidməti-döyüş

fəaliyyəti yük sək qiymətlən -
dirilmiş, dövlət qu ruculuğu
prosesində qoşun ların düz gün
istiqamətdə təşkil olun ması,
qurulması və forma laş ması
əhəmiyyətli məsələlər dən biri
kimi önə çəkilmişdir. Bununla

da, Daxili Qoşunlar in kişafın
yeni mərhələsinə qə dəm qo -
ya raq ildən-ilə təkmil ləşmiş,
müasirləşmiş, dövlətə və döv -
lətçiliyə sədaqətlə xid mət
edən peşəkar bir quruma çev -
rilmişdir. 

Tədbirdə Heydər Əliyevin
həyat və yaradıcılığından bəhs
edən film nümayiş etdi rilib.

Sonra “Heydər Əliyev
müa sir Azərbaycanın bani -
sidir” möv zusunda çıxış üçün

mil lət vəkili Elman Nəsi rova
söz verilib.  

O, Azərbaycan xalqının
müd rik oğlu, qətiyyəti ilə hey-
ranlıq doğuran, yenilməz iradə
sahibi Heydər Əliyevin gənc,
müstəqil dövlətimizi labüd

fəlakətlərdən qurtaran dahi
şəx siyyət olduğunu diqqətə
çat dırıb. Milli Liderin xalq,
Vətən, dövlət və dövlətçilik
uğrunda əvəzsiz xidmətlərin -
dən bəhs edən millət vəkili
qeyd edib ki, yüz illər keçsə
də, Heydər Əli yevin Azərbay -
can dövləti, xalqı qarşısındakı
misilsiz xid mətləri heç vaxt
unudulma ya caq.

Mətbuat xidməti

Müasir Azərbaycanın qurucusu Milli Lider Heydər
Əliyevin vəfatından 14 il ötdü. Ulu Öndər Heydər
Əliyev müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin siyasi və
iqtisadi əsaslarını yaradan tarixi şəxsiyyət, nüfuzlu
rəhbər kimi çağdaş tariximizdə əbədiyaşarlıq qazan -
mışdır. Məhz dünyamiqyaslı ictimai-siyasi xadim
Heydər Əliyevin fəaliyyəti, qətiyyəti, möhkəm siyasi
iradəsi nəticəsində müasir Azərbaycan dövləti qu -
rulmuş, ölkəmiz dünya məkanında öz layiqli yerini
tutmuşdur.

Artıq 14 ildir ki, Ulu Öndərin əziz xatirəsini yad edən
qədirbilən xalqımız Fəxri Xiyabana gələrək müdrik
rəhbərini anır, məzarı önünə tər güllər düzür.    

Dekabrın 12-də Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili
Qoşunlarının Komandanlığı və bir qrup şəxsi heyəti Fəxri
Xiyabanda Azərbaycanın tarixi şəxsiyyəti, dövlətimizin
xilaskarı, Milli Lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsini böyük
ehtiramla yad edərək, məzarı önünə tər qızılgül dəstələri
düzüblər. 

Heydər Əliyev əsl ümumxalq məhəbbəti, sevgisi
qazanmış nadir siyasətçilərdən,  dövlət xadimlərindəndir.
O, respublikaya rəhbərlik etdiyi uzun illər ərzində gördüyü
nəhəng işləri ilə xalqın qəlbində özünə əbədi abidə
ucaldıb. Ona görə də xalqımızın firavanlığı, dövlət və
dövlətçiliyimizin gücləndirilməsi naminə ömrünü fəda
etmiş Ulu Öndər Heydər Əliyev hər bir azərbaycanlının, o
cümlədən Daxili Qoşunların şəxsi heyətinin qəlbində
əbədi yaşayacaqdır.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 26-cı bəndini rəhbər tutaraq, “Hərbi vəzifə və
hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 12.3-cü və 40.1-ci maddələrinə əsasən və
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrini şəxsi
heyətlə komplektləşdirmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. 2000-ci ildə doğulmuş və çağırış gününədək
(həmin gün də daxil olmaqla) 18 yaşı tamam olmuş,
habelə 1983-1999-cu illərdə doğulmuş, yaşı 35-dək olan,
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində
müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi
hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya
müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş
Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 2018-ci il yanvarın
1-dən 30-dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılsınlar.

2. “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azər -
baycan Respublikası Qanununun 38.1.1-ci maddəsində
nəzərdə tutulmuş xidmət müddətini keçmiş müddətli
həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları 2018-ci il yanvarın
1-dən 30-dək ehtiyata buraxılsınlar.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu
Sərəncamın icrası üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutul -
muş tədbirləri görsün.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 dekabr 2017-ci il.

AZЯRBAYCAN PREZИDENTИ ИLHAM ЯLИYEV ЦMUMMИLLИ

LИDER HEYDЯR ЯLИYEVИN MЯZARINI ZИYARЯT EDИB

AZƏRBAYCAN RESpUBLİKASI
VƏTƏNDAŞLARININ 2018-ci İL YANVARIN

1-dən 30-dək MüDDƏTLİ HƏQİQİ HƏRBİ
XİDMƏTƏ ÇAğIRILMASI VƏ MüDDƏTLİ

HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏT HƏRBİ
QULLUQÇULARININ EHTİYATA

BURAXILMASI HAQQINDA 

AZƏRBAYCAN RESpUBLİKASI
pREZİDENTİNİN 

SƏRƏNCAMI

DAXİLİ QOŞUNLARIN BAŞ İDARƏSİNDƏ 
MİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN 

ANIM MƏRASİMİ KEÇİRİLİB

DAXİLİ QOŞUNLARIN
ŞƏXSİ HEYƏTİ MİLLİ LİDER

HEYDƏR ƏLİYEVİN ƏZİZ
XATİRƏSİNİ  QƏLBİNDƏ
ƏBƏDİ  YAŞADACAQDIR
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Azərbaycan Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının
“Əsgər” qəzeti ölkəmizdə ilk nəşr
olunan hərbi qəzetlərdən biridir. Qə -
zetin birinci sayı 1992-ci il dekabr
ayının 16-da işıq üzü görmüşdür.
Ya radıldığı ilk dövrdə “Əsgər” qəzeti
müəyyən çətinliklərlə üzləşsə də, bu
günədək fasiləsiz olaraq dərc edil -
miş, təqdirəlayiq inkişaf yolu ke çə -
rək, hərbi mətbuat orqanı kimi zən -
gin təcrübə toplamışdır. “Əsgər”
qəzeti müharibə dövründə yara dıldı -
ğından, Daxili Qoşunların işğal çı
düşmənlə savaşan şəxsi heyəti nin
döyüş ruhunun yüksəldilmə sin də,
onların Vətən yolunda fədakar lığı -
nın təbliğ olunmasında böyük rol
oynamışdır. Barıt qoxulu səngərlər -
də döyüşçülərin sevərək oxuduğu
qə zet kimi “Əsgər” ona göstərilən
eti madı doğrultmuşdur. Təbliğat,
maa rifləndirmə missiyasını uğurla
ye  rinə yetirməklə yanaşı, qəzet həm
döyüş sınaqları dövründə, həm də
sonrakı mərhələlərdə şəxsi he yət
üçün etibarlı informasiya mən bə yi
olmuşdur.

Daxili Qoşunların formalaşma
ta rixi, döyüş salnaməsi, ictimai qay -
daların qorunması və ictimai təhlü -
kə sizliyin təmin edil mə si üzrə xüsu -
si əməliyyatlarda iştirakı, hərbi qul -
luqçularımızın qəh rə manlıq nümu -
nə ləri, ölkəmizin müx təlif bölgələ rin -
də dislokasiya olun muş hərbi hissə -
lə rimizin həyatı “Əsgər” qəzetinin
səhifələrində öz ək sini tapmışdır.
Qəzetdə Daxili Qo şunlarda keçi -
rilmiş mühüm məra sim lər, aparılmış
quruculuq işləri, beynəlxalq əmək -
daşlıq əlaqələri miz, şəxsi heyətin

xid məti vəzifə lərin yerinə yetiril mə -
sində, ha belə döyüş təlimi və idman
sahə sində uğurları da dolğun işıq -
landırıl mışdır.

Qürurla qeyd etmək olar ki, “Əs -
gər” qəzeti redaksiyasının möv cud
arxivi Daxili Qoşunların tarixi haq -
qında qiymətli mənbədir. Gələcəkdə
tarixçilər, tədqiqatçılar, araşdırmaçı-
jurnalistlər bu mənbəyə dəfələrlə
istinad edəcəklər.

“Əsgər” qəzeti ölkəmizdə hərbi
jur nalistikanın təşəkkül tapması və
inkişafına layiqli töhfələr vermişdir.

Rafael Rzayev, Daxili Qoşunla-
rın veteranı, şair Elxan Xəzər,
Əmək dar jurnalist Təranə Məmmə-
dova, polkovnik-leytenant Rəşad
Sarıyev “Əsgər” qəzetinin redaktoru
olmuşlar. 

Redaksiyada istedadlı jurnalist-
lər yetişmişlər və onların imzaları
ge niş oxucu dairəsində tanınır.
T.Məmmədova həm də uzun illər
Da xili Qoşunların mətbuat xidməti -
nin rəisi vəzifəsində fəaliyyət gös -
tər mişdir. Müharibə veteranları, res-
publikamızın ilk hərbi jurnalistlə-
rindən olan Vahid Məhərrəmov,
İl ham Babayev və Mərdan Hüseynli
müx təlif vaxtlarda “Əsgər” qəzeti re -

daksiyasında çalışmışlar. Daxili Qo -
şunların daha bir veteranı Yalçın Ab -
basov ön cəbhədə qəzetin ştat-
dankənar müxbiri olmuş, sonradan
redaksiyada müxtəlif vəzifələrdə
yaradıcılıq yolunu davam etdir miş dir.

“Əsgər” qəzeti redaksiyası tərə -
findən Daxili Qoşunların şəhid hərbi
qulluqçularından bəhs edən “Oğul -
lar verir ki can, yaşasın Azərbay -
can”, Azərbaycan Respublikası Da -
xili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları
ilə Türkiyə Respublikası Jandarm
Baş Komandanlığının əməkdaşlığı
barədə “Nə xoşbəxtdir türkəm de -
yən” kitabları, Daxili Qoşunların ya -
ra dılmasının 15-ci, 20-ci və 25-ci il -
d önümlərinə həsr olunmuş xüsusi
nəşrlər hazırlanaraq çap olunmuş dur.

Bu gün mətbuat xidmətinin və
onun tərkib hissəsi olan “Əsgər” qə -
zeti redaksiyasının səmərəli fəaliy -
yət göstərməsi üçün Daxili İşlər Na -
zirliyinin rəhbərliyi və Daxili Qoşun -
ların Komandanlığı tərəfindən lazımi
şə rait yaradılmışdır. Müasir komp -
yu terlər, foto və videoaparatlar, di -
gər texniki vasitələr redaksiyanın
sə  rəncamına verilmişdir. Qəzet Da-
xili İşlər Nazirliyinin mətbəəsində
yük  sək poliqrafik standartlara uyğun
çap olunur. 

Artıq bir neçə ildir ki, qəzetin
elek t ron variantı Daxili Qoşunların
internet saytında yerləşdi ri lir və bu -
nunla da onun oxucu dairəsi geniş -
lənir.

Daxili Qoşunların bütün hərbi
his sələrində “Əsgər” qəzetinin ştat -
dankənar müxbir postları mövcud-
dur. Qəzetdə yaradıcı istedada ma -
lik hərbi qulluqçuların və veteran la -
rın yazıları da dərc edilir.

Müasir mətbuat tariximizdə hər bi
qəzet olaraq öz möhürünü vuran
“Əsgər” qəzeti məramına sadiq
qalaraq, Daxili Qoşunları bundan
sonra da layiqincə təmsil edəcəkdir.

Mətbuat xidməti

Cari ildə keçirilən ümumi ins -
peksiya yoxlamasının nəticələrinə
əsasən, Daxili Qoşunların 99713
saylı hərbi hissəsində xüsusi vasi -
tə lərin tətbiqi dəstəsi yüksək dö -
yüş hazırlığı, nizam-intizam nü -
mayiş etdirərək, fərqlənməyi ba -
carıb. İlin yekununu “əla” və “yax -
şı” qiymətlərlə başa vuran dəs tə -
nin komandiri polkovnik-leytenant

Va qif Umudəliyev tabeliyində olan
şəxsi heyətin müsbət nəticələr
əldə etməsinin səbəblərini açıq -
ladı. Qeyd etdi ki, bütün bunlar
təlim və məşğələlərin effektiv ke -
çirilməsi sayəsində ərsəyə gəlib:
“Əldə olunan nailiyyətlər tədris
dövründə keçirilən məşğələlər
zamanı qazanılmış biliklərin nəti -
cəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Dü -
şünürəm ki, şəxsi heyət onlara
təhkim olunmuş xüsusi vasitələrin
taktiki-texniki xüsusiyyətlərini nə -

zəri cəhətdən nə qədər mükəm -
məl mənimsəsə, praktiki fəaliyyət
zamanı heç bir çətinliklə üzləş -
məz. Eyni zamanda, ixtisas hazır -
lığının əhəmiyyəti də diqqət dən
kənarda qalmamalıdır. İxtisas ha -
zırlığı məşğələsi hərbi qulluq çu -
ların peşə vərdişlərinin artırıl ma -
sında çox mühüm rola ma likdir”. 

Onun sözlərinə görə, hərbi

qulluqçular məşğələlərdə fəal
iştirak edir və xidmət etdiyi sahə -
də daha çox biliklər qazanmaq
üçün səylərini əsirgəmirlər. Qəflə -
tən qarşıya çıxan tapşırıqların ye -
rinə yetirilməsi, ictimai təhlükə siz -
liyin təmin olunması məqsədilə
daim öz üzərilərində çalışırlar. 

Məşğələlərdə əsas etibarilə
xüsusi vasitələrdən ixtisas hazır -
lığı üzrə qrupların, bölmələrin və
dəstənin sərbəst fəaliyyətinə diq -
qət yetirilir. Təsdiq olunmuş məş -

ğələ cədvəlinə uyğun olaraq, gün -
dəlik şəxsi heyətlə ssenarili və ge -
cə təlimləri keçirilir ki, bu da on la -
rın peşə vərdişlərinin təkmil ləş di -
rilməsini təmin edir. 

Elə bunun nəticəsidir ki, hərbi
qulluqçuların fiziki dözümlülüyü,
nizam-intizamı yüksək səviyyə -
dədir. Kollektivdə yoldaşlıq, dost -
luq münasibətləri qorunub sax -
lanılır. 

Sevindirici haldır ki, 2017-ci il
ərzində dəstədə kobud intizam
pozuntusuna və xəsarətalma hal -
larına yol verilməyib. 

İl ərzində dəstənin şəxsi he -
yəti Bakı şəhərində keçirilən IV İs -
lam Həmrəyliyi Oyunları və “For -
mu la-1 Azərbaycan Qran-Pri” ya -
rış larına cəlb olunub. Xidmət
müd dəti ərzində hərbi qulluqçular
təşəbbüskarlıq nümayiş etdirərək,
tapşırıqların öhdəsindən baca -
rıqla gəliblər. 

Hər bir komandirin özlüyündə
bir tərbiyəçi olduğunu diqqətə
çatdıran polkovnik-leytenant
V.Umu d əliyev hərbi qulluqçularla
tələbkarlıq və qayğıkeşlik prinsip -
lərini paralel şəkildə saxlamaq,
onların hər birinin fərdi xüsusiy -
yətlərini öyrənmək və hər kəsi öz
bacarığına uyğun istiqamətdə
yönləndirməyin vacibliyini vurğu -
ladı. Həmçinin dəstəyə yeni qəbul
olunan hərbi qulluqçulara xüsusi
nəzarətin olduğunu, onlara hami
təyin olunduqdan sonra kollektivə
uyğunlaşmaları üçün qrupun,
bölmənin və dəstənin xüsusiyyət -
lərinin izah olunduğunu sözlərinə
əlavə etdi. Bu işdə dəstə koman -
dirinə bütün kateqoriyalı komandir
heyəti və fəallar tərəfindən yaxın -
dan köməklik göstərilir. 

Daim öz üzərilərində səylə
çalışan dəstənin şəxsi heyəti növ -
bəti illərdə də hərbi hissədə birin -
ciliyi qoruyub saxlamağa israrlıdır.
Biz də, öz növbəmizdə, dəstənin
hər bir hərbi qulluqçusuna uğurlar
arzulayır, yeni-yeni nailiyyətlər
diləyirik.

leytenant N.Ağayeva

“ƏSGƏR” QƏZETİ:  
DÖYÜŞ RUHUNUN DAŞIYICISI, MÜTƏRƏQQİ

MƏTBUAT ƏNƏNƏLƏRİMİZİN DAVAMÇISI

XÜSUSİ VASİTƏLƏRİN
TƏTBİQİ DƏSTƏSİ İLİ 
UĞURLA BAŞA VURUB

Daxili Qoşunların “Əsgər” qəze -
tinin nəşrə başlamasından 25 il ötür,
bu həm redaksiya heyəti, həm də
qəzetin daimi oxucuları - Daxili Qo -
şunlar ailəsi üçün əlamətdar hadi -
sədir. 

Qəzetin “Əsgər” adlandırılması -
nın kiçik və çox maraqlı bir tarixçəsi
var. Yaxşı yadımdadır, 1992-ci ilin
axırları idi, qəzetlərin nüfuzlu ziyalı -
lardan ibarət redaksiya heyəti yara -
dılırdı. Rəhbərlik müntəzəm olaraq
həmin adamlarla qəzet nömrələrini,
mate rialları müzakirə edir, onların
tövsi yələrini, iradlarını, məsləhətlə ri -
ni nəzərə alırdı. Xalq şairi, mərhum
dramaturqumuz Vaqif Səmədoğlu,
millət vəkili Aqil Abbas kimi ziyalılar
redaksiya heyətinə daxil idilər. Ha -
zırlıq mərhələsində, qəzetlə bağlı
toplantıda Vaqif Səmədoğlu qəzetə
uğurlar arzuladı və “mənə elə gəlir
ki, qəzetin adını “Əsgər” qoysanız,
daha uğurlu səslənər, çünki “Əsgər”
sözü türklüyümüzə, mənliyimizə,
ruhumuza, ən əsası da vətəndaşı -
mıza daha doğma və yaxındır” -

deyə məsləhətini bildirdi. 
Beləliklə, qəzetin “Əsgər” adlan -

dırılması qərara alındı. Odur ki,
qəzetimizin adının müəllifinin Vaqif
Səmədoğlu olduğu qənaətindəyəm.

Müasir oxucu üçün kiçik formatlı
bir qəzetin əhəmiyyətini təsəvvür
etmək yəqin ki, çox çətindir. Bunun
üçün həmin dövrə xəyali səfər
etməliyik. Mətbuat azadlığının təmin
olunduğu bir şəraitdə istənilən şəxs
haqqında qəzetdə yazılar verilə
bilər. Amma o dövrdə vəziyyət baş -
qa cür idi. Əminəm ki, mətbuat or -
qanı kimi istənilən qəzetin rolu indi -
kindən qat-qat artıq idi və məncə,
indiki çoxsaylı qəzetlərin bir yerdəki
bütün oxucuları o vaxtkı azsaylı qə -
zetlərin oxucularının sayından dəfə -
lərlə azdır.

Nəhayət, 1992-ci ilin dekabr ayı -
nın 16-da qəzetin ilk nömrəsi çap -
dan çıxdı. 1-ci say çox uğurlu alındı.
Qoşunların mənəvi-psixoloji hazırlı -
ğında, təbliğat-təşviqat məsələlə -
rində qəzetin əvəzsiz rolu özünü
göstərməyə başladı.

Müxbirlərin daim döyüş bölgə -
sində, döyüşçülərlə bir yerdə olma -
ları, döyüşçülərin hətta ən cüzi bir
şücaətinin də işıqlandırılması, təbliğ
edilməsi, döyüşdənkənar nümunəvi
xidməti ilə seçilən hərbçilərin də diq -
qətdən kənarda qalmamaları, qəze -
tin bütün nömrələrinin əsgərlərə
çatdırılması və s. “Əsgər” qəzeti
qarşısında qoyulan əsas tələblər idi. 

“Əsgər” qəzeti bu gün də qoşun -
ların mətbu orqanı olaraq öz uğurlu
fəaliyyətini davam etdirməkdədir.
Daimi oxucusu kimi bildirmək istə -
yirəm ki, xidməti-döyüş fəaliyyəti ilə
bərabər qəzetdə müntəzəm olaraq
qoşunların döyüş yolu, elmi-popul -
yar, təcrübi-metodiki, təşviqedici
yazılar böyük maraqla izlənilir. Fik -
rimcə, “Əsgər” qəzetinin hərbi jurna -
listika tariximizdəki özünəməxsus
rolu və əhəmiyyəti gələcək tədqi -
qatçıların da diqqətindən kənarda
qalmayacaq.

Bir daha doğma “Əsgər” qəzeti -
mizin 25 yaşını təbrik edirəm, ina nı -
ram ki, Daxili Qoşunların Azərbay -
can dövlətçiliyinin qorunması yolun -
dakı fəaliyyətinə “Əsgər” qəzeti bun -
dan sonra dəyərli töhfələr verə cək.

Səfxan Bayramov, 
AHM-in Fiziki hazırlıq
kafedrasının müəllimi

Dekabrın 16-da Daxili İşlər Na -
zirliyinin Daxili Qoşunlarının “Əsgər”
qəzetinin yaranmasının 25-ci ili ta -
mam olur. Ölkəmizdə nəşr olunan
ilk hərbi qəzetlərdən biri kimi “Əs -
gər” qəzeti ötən dövr ərzində şərəfli
yol keçib, zəngin təcrübə toplayıb
və üzərinə düşən missiyanı layiqin -
cə yerinə yetirib. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
uğrunda döyüşlərin getdiyi dövrdə
yaradılmış “Əsgər” qəzeti döyüş
ruhunun daşıyıcısı olaraq şəxsi
heyətin hərbi-vətənpərvərlik tərbi -
yəsində böyük rol oynayıb. Qəzetin
səhifələrində hərbi qulluqçularımı -

zın qəhrəmanlığı və fədakarlığı
dolğun vəsf edilib, döyüş salnamə -
mizə dair maraqlı faktlar öz əksini
tapıb.

Daxili Qoşunların ötən 25 ildə
formalaşması və keçdiyi inkişaf
yolu, xidməti-döyüş fəaliyyətində
əldə olunan nailiyyətlər, aparılmış
böyük quruculuq işləri müntəzəm
olaraq “Əsgər” qəzetinin səhifələrin -
də işıqlandırılıb.

“Əsgər” qəzeti mütərəqqi mət -
buat ənənələrimizin davamçısı ola -
raq, azərbaycançılıq əqidəsinin,
dövlətçilik təfəkkürünün, milli-mə -
nəvi dəyərlərimizin aşılanmasına

təqdirəlayiq töhfələr verib. Onu da
xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Milli
Lider Heydər Əliyevin siyasi irsinin
təbliğ olunması, Respublika Prezi -
denti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı cənab İlham Əliyevin
daxili və xarici siyasət kursu, res -
publikamızın qüdrətlənməsi, parlaq
gələcəyə doğru inamla inkişafı yö -
nündə gördüyü böyük işlər barədə
hərbi qulluqçularımızın geniş məlu -
matlandırılmasında da “Əsgər” qə -
zetinin fəaliyyəti nəzərəçarpan olub. 

İctimaiyyətlə əla qələrin qurul -
ması, cəmiyyətdə hərbi qulluqçu -
larımızın xidməti barədə düz gün
təsəv vürlərin formalaşması ba xı -
mından da “Əsgər” qəzeti redak -
siyasının özünəməxsus əməyi var. 

“Əsgər” qəzetinin yaradılma sı -
nın 25-ci ildönümü münasibətilə re -
dak siyanın kollektivini ürəkdən təb -
rik edir, yeni-yeni yaradıcılıq uğur la -
rı arzulayıram.

general-leytenant 
Şahin Məmmədov

15 dekabr 2017-ci il.

25 YAŞLI “ƏSGƏR”Ə
Vaqif Səmədoğlu dedi ki, qə zetin adını “Əsgər” qoysa nız,

daha uğurlu səslənər, çünki... 

Hissənin mühəndis təmina -
tının təşkili, şəxsi heyətin mühən -
dis vasitələri ilə təmin edilməsi və
onlardan düzgün istifadə qayda -
ları daima diqqət mərkəzində
saxlanılır. 

Hərbi hissə komandirinin təs -
diq etdiyi müvafiq plana əsasən,
istehkamçıların döyüş hazırlığı
ayda iki dəfə (bir dəfə gecə, bir
dəfə gündüz) yoxlanılır. Şəxsi
heyətlə hər həftənin şənbə günü
ixtisas hazırlığı üzrə nəzəri və
praktiki məşğələlər təşkil olunur.
Məşğələlər yarımqrup tərkibində
də keçirilir. 

İstehkam yarımqrupunun əsas
vəzifələri təhkim olunmuş ərazidə
sahibsiz qalmış şübhəli əşyaların
zərərsizləşdirilməsi, partlamamış
hərbi sursatların aşkar olunaraq
təhlükəsiz hala gətirilməsi və ya

partladılmasıdır. Xüsusi dövlət
tədbirlərində əraziyə daxil olan
avtomobillərin nəzarət-buraxılış
məntəqəsində qanunla müəyyən
edilməmiş əşyaların, partlayıcı
maddələrin axtarılaraq aşkar edil -
məsi də istehkam yarımqru pu nun
qarşısında duran tapşı rıqlar dan dır.

Keçirilən təlimlər zamanı əsa -
sən ərazidə minaların tapılması,
avtomobillərin yoxlanılması və

şübhəli bilinən bağlamalara təhlü -
kəsizlik qaydalarına əməl edilərək
yaxınlaşma kimi elementlərin öy -
rədilməsinə üstünlük verilir. 

İstehkamçıların peşə vərdişlə -
rinin təkmilləşdirilməsi də diqqət
mərkəzində saxlanılır. Onlar Azər -
baycan Respublikası Ərazilərinin
Minalardan Təmizlənməsi üzrə
Milli Agentliyinin (ANAMA) təşkil
etdiyi və Türkiyə Respublikasında
keçirilən müvafiq kurslara cəlb
olunurlar. Kursu müvəffəqiyyətlə
başa vuran hərbi qulluqçulara
sertifikatlar təqdim olunur.

Mühəndis-istehkamçıların
peşəkarlığının sübutu kimi cari ilin
avqust ayından Xızı rayonunun
ərazisində yerləşən Müdafiə Na -
zirliyinin “N” saylı hərbi hissəsinin
sursat anbarında baş vermiş
partlayışla əlaqədar ərazinin tə -
mizlənməsi əməliyyatında qüsur -
suz xidmət aparmalarını göstərə
bilərik. ANAMA ilə birgə əraziləri
minalar dan təmizləmə əməliy -
yatları üzrə axtarışa cəlb olunmuş
şəxsi heyət tərəfindən partlama -
mış hərbi sursat, partlamış-yan -
mış mərmi qalıqları, yandırma
məhsulu aşkar edilərək götürül -
müşdür. Xidmət vaxtı partlama -
mış hərbi sursatlarla davranış
zamanı təh lükəsizlik qaydalarına
ciddi riayət edilmişdir.

Mühəndis xidmətinin rəisi ma -
yor E.Məmmədov kargü zar çavuş
Lamiyyə Allahverdiyevanı da xid -
mətdə müsbət xarakterizə edir,
onun bir kargüzar kimi üzə rinə
düşən vəzifələrin öhdəsindən la -
yi qincə gəldiyini bildirir.

Qarşıya qoyulmuş xidməti-dö -
yüş tapşırıqlarını yüksək səviy -
yədə yerinə yetirən istehkamçıla -
rımız bundan sonra da vəzifə
borclarından irəli gələn tələblərə
məsuliyyətlə yanaşacaqlarını de -
yərək, rəhbərlik tərəfindən onlara
göstərilən etimadı hər zaman
doğruldacaqlarına söz verdilər. 

leytenant N.Ağayeva

MÜHƏNDİS-İSTEHKAMÇILARIMIZ
XİDMƏTDƏ ŞƏXSİ NÜMUNƏ

GÖSTƏRMƏYİ BACARIR

DAXİLİ İŞLƏR NAZİRİNİN MÜAVİNİ -
DAXİLİ QOŞUNLARIN KOMANDANININ

“ƏSGƏR” QƏZETİNİN YARANMASININ
25-ci İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ
REDAKSİYA HEYƏTİNƏ TƏBRİKİ!

99713 saylı hərbi hissənin Mühəndis xidməti verilən tap -
şırıqların icrası zamanı yüksək döyüş hazırlığını qoruyub sax -
layan xidmətlərdən biridir. Xidmət rəisi mayor Elçin Məmmədov
xidməti-döyüş fəaliyyəti barədə danışarkən qeyd etdi ki, funksio -
nal vəzifə borclarının icrasına məsuliyyətlə yanaşan mühəndis-
istehkamçılar tərəfindən qarşıya qoyulmuş tapşırıqlar layi qincə
yerinə yetirilir. 
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Ötən sayımızda Daxili Qo -
şunla rın 16075 saylı hərbi his -
səsində kitabxana işinin təşkili,
yaradılan şəraitlə bağlı material
dərc et miş dik. Bu dəfə 67987
saylı hər bi his sənin kitabxanası
barədə   məlumat vermək istərdik.

Hərbi hissənin tərbiyə bölmə -
sində kitabxana rəisi-kitabxanaçı
çavuş Şəhla Əliyeva 2015-ci ilin
sentyabr ayından bu vəzifədədir.
O, 1993-cü il avqustun 14-də Bakı
şəhərində doğulub. 2010-cu ildə
Bakı şəhəri, Xətai rayonunda yer -
lə şən 257 nömrəli məktəbi bitirib.
2010-2014-cü illər də Bakı Dövlət
Universitetinin “So sial elm lər və
psixologiya” fakültəsin də fəl səfə
ixtisası üzrə ali təh sil alıb. Daxili
Qo şunların sıralarında xidmət et -
mə mişdən əvvəl 2 saylı ASAN xid -
mətin şəxsiyyət vəsiqə lə rinin veril -
məsi sektorunda könül lü olaraq
çalışıb.

Hərbi hissə komandanlığı tərə -
findən vəzifə borclarının icrasına
mə suliyyətlə yanaşan, nümunəvi
hərbi qulluqçu kimi xarakterizə
olu  nur, bir sıra mükafatlara layiq
görülüb.

Hərbi hissədə kitabxana işinin
təşkilindən söz açan çavuş Ş.Əli -
yeva bildirdi ki, hər ay kitabxana -
nın iş planı hazırlanır və bu plana
əsasən xidmət təşkil olunur. Şəxsi
heyətin bədii, hərbi və metodiki
ədəbiyyatlara olan tələbatının
ödə  nilməsi, onların gün dəlik mət -
bu orqanlarla təmin olun ma sı
kitabxanaçının fəaliyyətinin əsa sı -
nı təşkil edir.

Kitabxana rəisinin sözlərinə
görə, 2015-ci ilə qədər kitabxana -
da kitabların əksəriyyətini hərbi
mövzuda olan dərsliklər, metodiki
vəsaitlər təşkil edirdi. Bədii ədə -
biy yat nümunələri isə nisbətən az
idi. Lakin həmin ilin noyabr ayında
hərbi hissənin kitabxanası Azər -
bay can Respublikası Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin göstərişinə
əsasən, Xətai rayonu M.Ə.Sabir
adın da kitabxana və Nizami ra -
yonundakı Mərkəzləşdirilmiş ki -
tab xana nın səyyar fəaliyyət göstə -
rən şö bələri ilə əməkdaşlıq etmə -
yə başlayıb: “Bu əməkdaşlıq bu
gün də səmərəli şəkildə davam
etdirilir. Belə ki, həmin kitabxana -
lar ayda bir dəfə olmaqla, əsasən
dünya və Azərbaycan ədəbiyyatı
nümunə lə rini bizim kitabxanaya
verir, oxun muş ədəbiyyat nümu -

nə ləri isə geri qaytarılır. Təbii ki,
ədə biyyatların sifarişi zamanı hər -
bi qulluqçuların istəkləri nəzərə
alı nır, siyahı tutu lur və həmin si -
yahılar əsasında ki tablar gətirilir”.

Xidməti istifadə üçün nəzərdə
tutulmuş vəsaitlərlə yanaşı, hərbi
qulluqçular əsasən dedektiv janrı -
na üstünlük verirlər. Çingiz Abdul-
la yevin Azərbaycan və rus dillərin -
də olan əsərləri, həmçinin tarixi
şəxsiyyətlərin həyatı barədə, dün -
ya ədəbiyyatı inciləri sayılan Cek

Londonun, Hemenquenin, Teo dor
Drayzerin və F.M.Dosto yevs kinin
əsərləri xüsusilə çox oxunur. Yerli
ədəbiyyat nümunələ rindən isə
İlyas Əfəndiyevin, Cəlil Məmməd -
qu luzadənin kitablarına böyük ma -
raq var. 

Çavuş Ş.Əliyeva əlavə etdi ki,
mütaliə insanın dünyagörüşünü,
düşüncə tərzini yetkinləşdirən, in-
ki şaf etdirən əsas istiqamətlər dən
biridir: “Kitab oxumaq zehni açır,
stressi azaldır, söz xəzinəsini ge -
niş ləndirir, səlis danışıq qa bi liy -
yətini formalaşdırır. Həmçinin cə-
miy yətdə qurduğumuz əlaqələ rin
də keyfiyyətini artırır. Əlbəttə ki,
kitab oxumaq bir mədəniyyətdir,
deyirlər, lakin mədəniyyət oxudu -
ğun kitabların sayı deyil, anladı -
ğın, dərk etdiyin kitabların sayıdır.
Yaxşı kitab həqiqətən də böyük
sərvətdir. Bu baxımdan, hərbi qul -
luq çuların mütaliəsi hissə koman -
danlığı tərəfindən diqqət mərkə -
zin də saxlanılır”.

Bundan başqa, ölkəmizdə
müx təlif beynəlxalq tədbirlər - Av -
ropa Oyun ları, “Formula 1 Azər -
baycan Qran-Pri” yarışları keçi ri -

lən zaman xidmətə cəlb olunmuş
şəxsi heyət asudə vaxtlarının sə -
mərəli təşkili məqsədilə səyyar
klublar yaradıl mış dı.

Görülən işlərlə yanaşı, hərbi
his sə ko mandirinin tərbiyə işləri
üzrə müa vininin göstərişinə əsa -
sən, komen dant bölüyündə hər
həf  tə nin cümə günləri, icti mai-si -
yasi ha zırlıq otaqlarında isə mütə -
ma di olaraq mət buat və kitab gu -
şə ləri yenilə nir.

Kitabxana fondunun genişlən -
di rilməsinə hərbi qulluqçular da
həvəslə köməklik göstərirlər. Vax -
taşırı müxtəlif bədii və elmi ədə -
biy yat nümunələrini kitabxanaya
təq dim edirlər. Bundan başqa, şə -
hə rimizdə fəaliyyət göstərən mə -
dəniyyət evləri ilə əlaqə saxlanılır
və fondun zənginləşdirilməsi üçün
müəyyən addımlar atılır. Yeni ki -
tablar gəldikcə, onlar qaimə əsa -
sın da anbardan təhvil alınır, in -
ven tar nömrəsi qoyularaq qeydiy-
yata götürülür. Kitabxanadan isti -
fadə edən hərbi qulluqçular üçün
qeydiyyat kitabçası yaradılır, onla -
rın aldıqları kitablar tarixlər üzrə
qeyd olunur.      

Hərbi qulluqçular kitabları təh -
vil verərkən oxuduqları ədəbi, bə -
dii və ya elmi əsərlər haqqında fi -
kir ləri, təəssüratları dinlənilir, mü -
za kirələr aparılır. Kitabxana rəisi
he sab edir ki, şəxsi heyət arasında
bu cür fikir mübadiləsinin geniş
formada aparılması onların müta -
liə yə olan marağının daha da art -
masına səbəb olur.

baş leytenant 
X.Hacızadə

HƏRBİ QULLUQÇULARIMIZIN MÜTALİƏYƏ 
HƏVƏSİ GÜNÜ-GÜNDƏN ARTMAQDADIR

Daxili Qoşunların Ali Hərbi Məktəbində məktəb
rəh bərliyinin və kursantların təşəbbüsü ilə Azər bay -
ca nın işğal altında olan torpaqlarına həsr edilmiş sil -
silə tədbirlər keçirilir. Tədbirdə məktəb rəhbərliyi, Tür -
ki yə Jandarm Qüvvələrinin bir qrup zabiti, eləcə də
mək təbin pedaqoq-müəllim heyəti, zabitlər və kur -
santlar iştirak edirlər. Əsas məqsəd Azərbaycanın iş -
ğal olunmuş əraziləri, erməni təcavüzü, erməni vəh-
şi liyi barədə məlumatların şəxsi heyətə dolğun çat-
dırılması, işğalın səbəbləri, torpaqlarımızın azad edil -
məsi istiqamətində Azərbaycan Respublikasının Pre -
zidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab
İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətin mahiyyəti və qar -
şıda duran vəzifələr barədə məlumatların verilmə -
sidir. 

Tədbirlərə işğal edilmiş rayonların ictimaiyyət nü -
mayəndələri, həmin dövrdə Azərbaycan Müdafiə Na -
zirliyinin, Daxili Qoşunların, yerli özünümüdafiə tabor-
larının tərkibində döyüşmüş veteran döyüşçülər də -
vət olunur, onların döyüş xatirələri dinlənilir, kursant-
ları maraqlandıran suallar cavablandırılır. 

İlk tədbirimiz Xocalı soyqırımına həsr olunmuşdu.
Dəvət olunmuş Xocalı sakinlərinin çıxışları erməni
vəhşiliklərini kino lenti kimi gözlərimiz önündə canlan -
dırırdı. Daxili Qoşunların Veteranlar Şurasının üzvü
Səfxan Bayramov, Türkiyə Jandarm Qüvvələrinin za-
biti Osman Çok da çıxış edərkən həmin dövrdə ölkə -
mizdəki mürəkkəb ictimai-siyasi hadisələr, ordu quru -
culuğu prosesindəki çatışmazlıqlar barədə danış dı -
lar. Qeyd edildi ki, himayədarlarının dəs təyilə təpə -
dən-dırnağadək silahlandırılmış erməni qəsb karla -
rına qarşı respubli ka mızın ərazi bütövlüyü uğrunda
döyüşlərdə Azərbaycan əsgəri son damla qanı na dək
vuruşub. Torpaqlarımızın işğala məruz qalması isə o

zaman hakimiyyət başında olan naşı siyasətçiləri -
mizin səriştəsizliyi, ölkəmizə yönəlik təzyiqlərin, siya -
si oyunbazlığın nəticəsində olub. 

1990-cı illəri əks etdirən müvafiq real materiallar -
dan istifadə edilməklə kursantlarımız tərəfindən ha -
zırlanmış sənədli film nümayiş etdirilib.

Sonda Ali Hərbi Məktəbin rəisi general-mayor
İlqar Məmmədov Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün dövlət siyasətinin əsas istiqa -
mət ləri barədə çıxış etdi. Diqqətə çatdırdı ki, Res pub -

lika Prezidentinin dediyi kimi, Azərbaycan istənilən
vasitə ilə öz torpaqlarını işğaldan azad et mə yə
qadirdir. Həmçinin vətənpərvərlik hisləri aşıla yan belə
tədbirlərin keçirilməsində qardaş Türkiyənin Jandarm
Qüvvələri zabitlərinin göstərdiyi köməkli yə görə
minnətdarlıq ifadə olunub.

Qeyd edim ki, Ali Hərbi Məktəbdə Qubadlı və La -
çın rayonlarının işğalı günü ilə əlaqədar analoji təd -
birlər davam etdirilib.  Onların hazırlanmasında ya -
xın dan iştirak edən, fəallıq göstərən kursantlardan
Asim Eyvazlının və Sahil Əhmədovun adlarını qeyd
etmək istərdim.  

Hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda təşkil edilən bu
formatlı tədbirlərimiz davam etdiriləcək.

Elsevər Bayramov, 
Ali Hərbi Məktəbin kursantı

ALİ HƏRBİ MƏKTƏBDƏ   
SİLSİLƏ TƏDBİRLƏR...

Bu gün müstəqil Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünü,
suverenliyini, müstəqilliyini və onun
mənafeyini qorumaq, bundan ötrü
qanını və canını əsirgəməmək və
lazım gələrsə, hər an əldə silah
Vətənin müdafiəsi uğrunda döyüşə
qalxmaq özünü şüurlu surətdə dərk
edən hər bir Azərbaycan gənci üçün
qürur və şərəf mənbəyinə çevrilib.
Günü-gündən çiçəklənən və inkişaf
edən, torpağında babalarımızın
ayaq izləri, səmasında şəhid ruhları
dolanan Vətəni qorumaq başlıca
amalımızdır.

Texnoloji inqilabların baş ver diyi
bir dövrdə Azərbaycan Respub li -
kası da daxil olmaqla, ən qabaqcıl
ölkələrin orduları elektronlaşır və
kompyuterləşmə dönəminə keçid
edir, elmi-texniki tərəqqinin nailiy-
yət lə rindən bəhrələnirlər. Belə bir
za manda düşmən ordusunu dəfə -
lərlə üstələyən Azərbaycanın şanlı
ordu su dünyanın bir çox qabaqcıl
ölkə-lərinə nümunədir. 

Bunun əksinə olaraq, mənfur
düş mən ordusunu öz cənginə alan
“intihar epidemiyası” hətta Ermənis -
tan cəmiyyətini də uçuruma sürük lə -
yir, onu xaos məngənəsində fırla dır.

“Əski pambıq bez olmaz, qarı

düşmən dost olmaz” kəlamı bütün
dövrlərdə aktuallığını itirmir, günü-
gündən öz doğruluq aksiomasını
təsdiqləmiş düzgün statusa çevrilir.
Düşmən nə qədər zəif olsa da, ge -
cələr yatmır, daima öz mənfur və
alçaq əməllərini həyata keçirməyə
can atır. Məhz bu məkrli cəhdlərin
qarşısını almaqdan ötrü müsəlləh
Azərbaycan əsgəri məğrur qartal
tək postunda ayıq-sayıq xidmət
aparır. Lakin bir həqiqəti də etiraf et -
mək lazımdır ki, “ən təhlükəli düş -
mən görünməyən düşməndir” ifadə -
si yanlış deyildir. Düşmən bizim ya -
nımızda, yaxınımızda ola, hər an
zərbə endirmək üçün fürsət gözləyə
bilər. Elə buna görə də  67987 saylı

hərbi hissənin komendant bö lüyü,
başda bölük komandiri baş leyte -
nant Məhəmməd Məhərrəmov və
bölük komandirinin müavini baş
leytenant Məzahir Ağalarov olmaq -
la, tam tərkibli şəxsi heyətlə onlara
tapşırılmış postlarda mühafizə və
müdafiə tədbirləri həyata keçirir,
qarovul xidmətini la yi qincə yerinə
ye tirirlər. Hər gün mü təmadi olaraq
həyata keçirilən hərbi və fiziki ha -
zırlıq məşğələləri, həm çinin ictimai-
siyasi hazırlıq saatları hərbi qul luq -
çuların mənəvi-psixoloji və fiziki
key fiyyətlərinin yüksəldilmə sini şərt -
ləndirir.  

Qarovul xidmətinə cəlb olunan
şəxsi heyətin sayıq xid mət apar ma -
sı, mənəvi keyfiyyətlə ri nin yüksək
olması, habelə Qarnizon və Qarovul
Xidmətləri Nizamnamə sinin tələblə -
rini dərindən mənimsə məsi onların
qarşıya qoyulmuş tapşırıqları uğurla
yerinə yetirməsinə im kan yaradır.
Döyüş xidməti aparan çavuş və əs -
gərlərin maddi-texniki təchizatı, qi -
da lanma sı, normaya uyğun yuxu və
istirahət vaxtı ilə təmin olunması
daim nə za rətdə saxlanılır, bö lük və
taqım komandirləri tərəfindən meh -
riban, sağlam kollektiv formalaş dı rılır.

Məhz bu sadalanan amillər əs -
gər lərimizi daha da gücləndirir, dö-
zümlü və mərd edir. 

əsgər İlqar Qurbanov,
67987 saylı hərbi hissə

YÜKSƏK DÖYÜŞ HAZIRLIQLI
MEHRİBAN VƏ SAĞLAM KOLLEKTİV

17072 saylı hərbi hissənin xid -
məti-döyüş fəaliyyətində, habelə
daimi yüksək döyüş hazırlığının qo -
ru nub saxlanılmasında mühüm əhə -
miyyət kəsb edən sahələrdən biri də
Rabitə və AİS xidmətidir. Bu xidmət
etibarlı və arasıkəsil məz ra bitənin
təmin edilməsi üzrə fəaliyyəti uğurla
yerinə yetirir.  

Xidmət rəisi mayor Yusif Meh -
diyev 25 ilə yaxındır ki, bu sahədə
xidmət edir və qarşıya qoyulmuş

tapşırıqların öhdəsindən layiqincə
gəlir. O, hərbi hissədə rabitə işini
Da xili İşlər Nazirinin müvafiq əmr lə -
rinin tələbləri əsasında qurur. Belə
ki, hərbi hissədə rabitənin vax tında
təşkilinə, qarşılıqlı əlaqələrin yara -
dılmasına, rabitə və AİS vasitələrin -
dən düzgün istifadə olunmasına,
həmçinin, bütün texniki rabitə va -
sitələri ilə danışıq qay dalarına riayət
edilməsinə cavabdehdir. Funksional
vəzifə lə rinə uyğun olaraq, rabitə

böl mələrinin şəxsi heyəti tərəfindən
qoşun ların gizli idarə edilməsi, məx -
fiçiliyin təmin olunması tələb lərinə
ca vab verir. Daimi olaraq xid mətin
şəxsi heyəti tərəfindən rabitə və AİS
vasitələrinin texniki vəziyyəti nə -
zarətdə saxlanılır, onların qorunub
saxlanılması, zərurət yaran dıq da
təmir edilməsi həyata ke çirilir. 

Əsas diqqət yetirilən istiqamət -
lərdən biri komanda-qərargah ma -
şınının daima döyüşə hazır vəziy -
yətdə saxlamaq, eləcə də düzgün
istismarıdır. 

Bundan başqa, rabitə və AİS
sahəsində fəaliyyət göstərən hər bi
qulluqçuların ixtisas hazırlığı da diq -
qət mərkəzində saxlanılır. On ların
ixtisas hazırlığının artırıl ma sı, peşə -
karlıq səviyyəsinin yüksəldil məsi,
bilik və bacarıqlarının tək milləşdiril -
məsi üçün şəxsi heyətlə həftədə bir
dəfə altı saat müddə tin də məşğə -
lələr keçirilir. Proq rama uyğun ola -
raq, “Fövqəladə hallar, silahlı cina -
yətkarların zərərsizləş dirilməsi za -
manı radiomübadilənin aparılması”,
“Məlumatların alınıb-ötürülməsi”,
“Bölmələrin ayrı-ayrı lıqda öz şəbə -
kə lərində idarə olun ması” və s.
mövzular tədris olunur. Məşğələlər -
də gizir Nahid Əliyev, çavuş Ca mal
Mehdiyev və çavuş Fahripur Abbas -
qulu daha çox fəallıq göstərərək ixti -
sasları üzrə dərin biliklərə sahib ol -
mağa çalışırlar.

Bir sözlə, hərbi hissənin Rabitə
və AİS xidməti daimi yüksək dö yüş
hazırlığını qoruyub saxla yır, qar şıya
qoyulmuş bütün tələb ləri mü vəf fə -
qiyyətlə icra edir.

baş leytenant T.Əlizadə

YÜKSƏK İXTİSAS HAZIRLIĞINA
MALİK RABİTƏÇİLƏRİMİZ... 

17072 saylı hərbi hissədə xid -
məti-döyüş fəaliyyətini müvəffə-
qiyyətlə yerinə yetirən bölmələr dən
biri də təminat taborudur. Ta bor
üzərinə düşən bütün növ tapşı rıq ları
uğurla icra edir. Qərargah kur yeri,
gün naryadı, xətt nəzarətçisi, radio -
stansiya mərkəzi üzrə növ bətçi,
yeməkxana fəhlələri, av t opark və
digər növ naryadları yerinə yetirən
təminat taborunun şəxsi heyəti
həvalə olunmuş və zi fələrə məsuliy -
yətlə yanaşır, peşə karlıq səviyyə lə -
rinin artırılması is tiqamətində daima
öz üzərlərində çalışırlar. Təminat
taborunun ko man diri polkovnik-ley -
tenant Emin Aslanov taborun cəlb
olunduğu xid mətlər barədə danışar -
kən bil dirdi ki, xidmətə intizamlı,
funk sio nal vəzifələrini dərindən bi -
lən, sağlam düşüncəyə malik hərbi
qulluqçular cəlb olunurlar. Şəxsi he -
yət xidmətə cəlb olunmamışdan

öncə təlimatlandırılır, mənə vi-psixo -
loji durumlarına nəzarət edi  lir, onlar -
la söhbətlər aparılır.

Əlbəttə ki, nizam-intizamlı, psi -
 xoloji cəhətdən sağlam olan əs gər
xidmətini qanunvericiliyin, elə  cə də
rəhbər sənədlərin tələb ləri əsasında
qurur. Belə olan hal da hər hansı bir
nöqsana yol ver mək dən söhbət gedə
bil məz.

Şəxsi heyətdə hökm sürən ruh
yüksəkliyi, o cümlədən daxili qay da-
qanuna ciddi əməl olun ma sı tabor
komandirinin tərbiyə iş ləri üz rə

müavini kapitan Əli Ağayevin əmə -
yi nin nəticəsidir. 

Bir qədər də taborun şəxsi he -
yətinin cəlb olunduğu xidmət lər dən
bəhs etmək istərdim.  Av topark nar -
yadı avtomobillərin park  dan giriş-
çıxışını tənzimləyir, xidmət aparma
yerində daxili sə liqə-sahmanın qo -
runub saxlanıl ma sını həyata keçirir.
Radiostan siya üzrə növbətçi hərbi
hissəni daima fa siləsiz rabitə ilə
təmin edir, alınan məlumatları vax -
tın da aidiyyəti üzrə xidmətlərə ötü -
rür, xətt nəzarətçisi isə rabitə xətləri -
nin sazlığını yox layır. 

Gün ərzində hərbi qulluqçu la rın
xidmətlərinin nəzarətdə saxla nıl -
ması məqsədilə bölük koman dirləri
kapitan Qüdrət Əliyev və ka pitan
Alqayıt Məhərov bir neçə dəfə qəf -
ləti olaraq xidmətin təşkili və aparıl -
masını yoxlayırlar. Yəni şəx si he -
yətin cəlb olunduğu bütün növ xid -
mətlər zabitlər tərəfindən tam nə -
zarət altında saxlanılır. 

Be lə olan halda əminliklə demək
olar ki, təminat taboru həvalə olun -
muş tapşırıqların öhdəsindən layi -
qincə gəlir. 

baş leytenant T.Əlizadə

XİDMƏTƏ İNTİZAMLI, FUNKSİONAL
VƏZİFƏLƏRİNİ DƏRİNDƏN BİLƏN

HƏRBİ QULLUQÇULAR CƏLB OLUNUR
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15 dekabr 2017-úi il

“Volvo PV 544” avtomobili  kəmə -
rin tətbiq olunduğu ilk avtomobil kimi
tarixə düşüb. 1949-cu ildə bu avto mo -
bildə quraşdırılan, üç nöqtədən bərki -
dilən təhlükəsizlik kəməri iş prinsipinə
görə indiki varislərindən seçilmir. Qu-
ruluş dəyişməz olaraq qalır, sadəcə
son model təhlükəsizlik kəməri insanın
bədəninə görə avtomatik tənzimlənir,
sürücü və sərnişinlər rahat hərəkət
edə bilirlər. Əvvəlki təhlükəsizlik kə -
mər ləri isə bir vəziyyətdə qalırdı, hərə -
kət imkanı məhdud idi.

Avtomobil sənayesinin tarixi 120 il -
dən çox müddəti əhatə edir. İlk 50 il
ərzində heç bir avtomobil etibarlı qoru-
yucu vasitə ilə təmin olunmamışdı.
Statistika göstərir ki, bu müddət ər -
zində təhlükəsizlik kəmərləri tətbiq
olun saydı, bir milyondan çox insanı xi-
las etmək mümkün idi. Bəlkə də kə-
mər 120 il əvvəl istehsal olunsa idi,
dün yanın demoqrafik vəziyyəti tam
başqa olardı.

təyyarədən avtomobilə

Təhlükəsizlik kəmərini ixtira edən
mühəndis Nils Bolin “Volvo” şirkətin -
dən əvvəl aviasiya zavodunda çalışıb.
Burada o, katapult oluna bilən otura -
caq lar üçün layihələr işləyib hazırla-
yıb. Qəza zamanı oturacağın insanı
han sı sürətlə kənara atması Bolinə
mə lum idi və o, insanı oturacaqdan
ay rıl mağa imkan verməyən sistem ya -
ratmağı qarşıya məqsəd qoydu. Bu
həm də istifadəsi çox asan bir sistem
ol malı idi.

Min bir zəhmət bahasına ərsəyə
gələn təhlükəsizlik kəmərləri 1949-cu
ildə “Volvo PV 544” və “Volvo Amazon”
modellərində quraşdırıldı. Bütün avto-
mobil istehsalçılarının sərbəst istifa -
dəsi üçün Bolinin yeni ixtirası açıq pa -

tent aldı.
Əvvəlcə yeni ixtira birmənalı qəbul

edilmədi. Sürücülər gah hərəkət edə
bilməməkdən, gah da təhlükəsizlik kə -
mə rinin geyimi qırışdırmasından şika-
yət edirdilər. Lakin qısa vaxt ərzində
insanlar təhlükəsizlik kəmərinin fayda-
sını anlamağa başladılar.

1963-cü ildə “Volvo” ixrac etdiyi
avtomobilləri təhlükəsizlik kəməri ilə
komplektləşdirməyə başladı. Avropa
və Amerika bazarlarında daha təhlü -
kə siz bir avtomobil ortaya çıxdı. “Vol -
vo”nun mütəxəssisləri yeni məhsulun
nə qədər səmərəli olduğunu öyrənmək
üçün 30 min qəzanı araşdırdılar və
mə lum oldu ki, təhlükəsizlik kəməri
trav ma riskini 50-60% azaldıb.

1967-ci ildən etibarən bütün avto -
mo billər təhlükəsizlik kəmərləri ilə
təchiz edilir.

0,2 saniyəyə baş verən faciə

Fransız ekspert Kristian Jerondo
80 km/saat sürətdə qəza anını belə
təs vir edir:

- 0,026 saniyədən sonra bamper
qatlanır, avtomobilin kütləsindən 30
də fə böyük bir qüvvə onun hərəkətini

qabaq oturacaq xəttində saxlayır. Təh -
lükəsizlik kəmərindən istifadə etmə-
yən sürücü və sərnişinlər 80 km/saat
sürətlə irəli atılır;

- 0,039 saniyə sonra sürücü 15 sm
irəli hərəkət edir;

- 0,044 saniyə sonra sürücünün
döş qəfəsi sükan çarxını sındırır.
0,050 saniyə sonra sürət böhran həd-
dinə düşür. Bu zaman avtomobil, sürü -
cü və sərnişinlərə düşən ağırlıq qüv -
vəsi onların öz kütləsindən 80 dəfə ar -
tıq olur;

- 0,068 saniyə sonra sürücü 9 ton
zərbə ilə qabaq panelə çırpılır;

- 0,092 saniyə sonra sürücü və
öndəki sərnişinin başı şüşəyə çırpılır
və baş beyin ölümcül travma alır;

- 0,100 saniyə sonra sürücü geri
atılır - onun sonu gəldi;

- 0,110 saniyə sonra avtomobil
yün gülcə geriyə hərəkət edir;

- 0,113 saniyə sonra təhlükəsizlik
kəməri taxmayan arxadakı sərnişinlər
irəli atılır və ölümcül xəsarət alırlar;

- 0,150 saniyə sonra ortaya sükut
çökür. Şüşə və metal parçaları ətrafa
səpələnməyə başlayır. Hadisə yeri
toza bürünür.

Bütün bu hadisələr saniyənin iyir -
midə biri müddətində baş verir.

Əlavə edək ki, hava yastıqları ilə
təchiz olunan avtomobildə təhlükə siz -
lik kəməri taxmamaq daha ağır fəsad -
lara yol aça bilər. Avtomobilin sürəti
art dıqca, qəza zamanı insanın üzərinə
düşən zərbə də həndəsi silsilə ilə artır.

əziz sürücü və sərnişinlər!

Tədqiqatlar göstərir ki, təhlükə siz -
lik kəmərindən istifadə edərkən ölüm
ris ki avtomobilin aşması zamanı 5, üz -
bəüz toqquşma zamanı 2,5, yandan
zər bə zamanı isə 1,8 dəfə azalır. 

Bir halda ki, hər şey aydındır, o
zaman təhlükəsizlik kəmərindən ne cə
imtina etmək olar? Bir düşü nün. 

Maddi-texniki təminat İdarəsinin
Avtomobil və zirehli texnika şöbəsi

Daxili Qoşunların Komandanlığı tibb xidməti polkovniki Rasim  Qüdrətova anasının
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir. 

Daxili Qoşunların Komandanlığı polkovnik-leytenant İlham Abıyeva anasının
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir. 

Daxili Qoşunların Komandanlığı polkovnik-leytenant Asəf Cəfərova atasının
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir. 
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TƏHLÜKƏSİZLİK KƏMƏRİ - 
avtomobillərin ayrılmaz detalı və
yaxud sürücü həyatının qarantı

türkmənistan Çindən aldığı “nsG-127”      
snayper tüfəngini nümayiş etdirib

Türkmənistan Çindən aldığı “NSG-127” in -
deksli snayper tüfəngini hərbi paradda nümayiş
e tdirib. Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda müs -
təqillik günü münasibətilə keçirilən hərbi paradda,
“NSG-127” snayper tüfənginin hərbçilər tərə fin -
dən nümayiş etdirilməsi diqqət mərkəzində olub.

“NORİNCO” şirkətinin istehsalı olan “NSG-127”
Çin ordusu xaricində istismarda olduğu ilk dəfə
Türkmənistanda keçirilən hərbi paradda zirehli
maşın üzərində təqdim olunub. 

12.7×108 mm çaplı “NSG-127” snayper
tüfənginin çəkisi 13 kq, effektiv atış məsafəsi isə
1500 metrdir.

belarus “Polonez-m” yArs-in 
sınaqlarını tamamlayıb

Belarusun Dəqiq Elektromexanika Zavodu
“Polonez” yaylım atəşli reaktiv sistemin 300 km
atış uzaqlığına malik “Polonez-M” səviyyəsinə
çatdırılması üzrə modernləşdirmə işləri aparır. Bu
barədə “AzeriDefence” Belarus Dövlət Hərbi Sə -
naye Komitəsinə istinadən məlumat verib.

Məlumatda qeyd olunur ki, noyabrın 30-da
Komitənin müvafiq komissiyası oktyabr ayının
26-da həyata keçirilmiş müasirləşdirilmiş məmu -
latın atış sınaqlarının yekununa dair aktı imza layıb. 

Qomel rayonundakı poliqonda keçirilən sı -
naq lar zamanı 299 km məsafədə raketin dəqiq
atışı olub.

Layihə çərçivəsində kompleksin təkərli şas-
sisi, əlaqə vasitələri, məlumatların ötürülmələri və
proqram təminatı yenilənib. Buraxıcı qurğu
“MZKT 7930-3013” maşınına yerləşdirilib. Maşın -
da şəxsi heyətin partlayış təsirlərindən müdafiəsi
nəzərə alınıb.

qazaxıstan daha bir “c-295” 
hərbi nəqliyyat təyyarəsini 

istifadəyə qəbul edib

Qazaxıstan Hərbi Hava Qüvvələri növbəti
“C-295” hərbi nəqliyyat təyyarəsini istifadəyə qə -
bul edib.

“C-295” təyyarəsi şəxsi heyəti və yükləri əla -
və yanacaq doldurmadan uzaq məsafələrə daşı -
maq imkanına malikdir. Təyyarəyə, həmçinin, ha -
va da yanacaq doldurmaq mümkündür.

Yeni təyyarə HHQ-nin Alma-Atı şəhərində
yerləşən aviabazasına daxil olub. Onu İspani ya -
dan Qazaxıstan HHQ-nin pilotları gətiriblər.

Qeyd edək ki, 2012-ci ilin martında Qazax ıs -
tan “Airbus Military” şirkəti ilə iki ədəd “C-295”
təy yarəsinin çatdırılmasına dair müqavilə bağ -
layıb. İlk iki “C-295” təyyarəsi Qazaxıstana
2013-cü ildə ve rilib. Həmin il “Airbus Military”
şirkətinə əlavə olaraq 4, 2017-ci ilin aprel ayında
isə 2 ədəd “C-295” təyyarəsi sifariş verilib.

“C-295” təyyarəsi qoşunların və yüklərin da -
şınması, habelə dəniz patrul xidmətində, kəş fiy -
yat aparılması, tibbi evakuasiyada, desant, hu -
ma  nitar əməliyyatlarda tətbiq edilə bilər. 

“Azeridefence”

Üçnöqtəli avtomobil kəməri

Gizir Ramil Babayev
16075 saylı hərbi hissə nin in -
tizamlı, bacarıqlı hərbi qulluq -
çularından biridir. 

O, 1983-cü il iyunun 20-də
Mingəçevirdə doğulub. Orta
təh silini Sumqayıtdakı 33 saylı
mək təbdə alan Ramil 1999-cu
ildə Sumqayıt Po li texnik Texni -
ku muna qəbul olunub. 2003-cü
ildə tex nikumu bitirərək həmin
ilin aprel ayında Mü da fiə Na zir -
liyinin “N” saylı hərbi hissəsində
müddətli həqiqi hərbi xidmət ke -
çib. Məhz həmin dönəm lər də,
Və tə nə olan borcunu yerinə ye -
ti rərkən artıq öz həyat yolunu
yə qinləşdirir. Uşaqlıq dan hərbi
peşəyə olan marağı heç də tə -
sa düfi deyildi. Ata sı nın polis za -
biti olması onu qürrə ləndirir, gə -
lə cəyinə işıq salırdı. 

2009-cu ildə 16075 saylı
hərbi hissədə müd dətdən artıq
həqiqi hərbi xidmət hərbi qul -
luq çusu kimi xidmətə başlayır.
Hazırda avtomobil və zi reh li
texnika ehtiyat hissələri anbarı -
nın rəisi vəzifə sində xidmətini

ləyaqətlə davam etdirir. 
Maddi vəsaitlərin düzgün

istismarına, saxlan ma sına, də -
qiq uçotun aparılmasına, faktiki
mövcudluğuna, anbarda daxili
qaydalara riayət olun masına
ciddi nəzarət edən gizir R.Ba -
ba yev hissə komandirinin tərbi -
yə işləri üzrə müavini polkov nik-
leytenant Məzahir Seyidov tərə -
findən müsbət xarakterizə olu-
nur. 

Hərbi qulluqçuya xas olan
bir çox xüsusiyyət lə rə malik ol -

ma sı xidməti fəaliyyətində özü -
nü gös tərir. Anbarda saxlanılan
maddi vəsaitlərin nomenklatu -
rasını bilmək, onların dəstləş -
mə sinə, möv cudluğuna və key -
fiyyətinə diqqət yetirmək, ha -
belə maddi vəsaitləri ancaq
təyin olunmuş sə nədlər əsasın -
da anbardan buraxmaq və qə -
bul et mək onun əsas vəzifələ -
ridir. Anbar rəisi kimi üz ərinə
düşən vəzifələrin məsuliyyətini
dərk edərək, tapşırıqların icrası -
nı təmin edir. 

O, fəaliyyətini düzgün tən-
zimlədiyinə, öz üzə rində çalışa -
raq xidmətdə fərqləndiyinə görə
cari ildə hərbi hissədə keçirilən
ümumi inspeksiya yoxla ması
zamanı müsbət nəticələr əldə
edib. 

Xidmətdə nizam-intizamlı
ol mağı ən vacib amil lərdən sa -
yan hərbi qulluqçu Daxili Qo -
şun lar da xidmətilə fəxr etdiyini
bildirdi. Rəhbərlik tərə fin dən
ona göstərilən etimadı hər za -
man doğrul da cağını, bunun
üçün bütün gücünü səfərbər
edə  cəyini vurğuladı. 

leytenant n.Ağayeva

NÜMUNƏVİ XİDMƏT

ЩЯРБИ ХЯБЯРЛЯР
Hərb tariximizə qızıl hərflərlə

yazılan və gənc nəslə örnək olan
qəhrəmanlıq nümunələrindən biri
də 1993-cü ilin dekabrında Füzuli
rayonunda gedən şiddətli döyüş lər
zamanı baş verdi...

1993-cü ilin noyabr-dekabr ayla -
rın da Füzuli rayonu ərazisinin bö yük
hissəsinin işğalını tam başa çat -
dırmaqla, digər ərazilərimizi ələ ke -
çirməyi planlaşdıran ermənilər Bey-
ləqan istiqamətində hücumlarını da -
vam etdirirdilər. Daxili Qoşunların his -
sələri Füzuli rayonunun işğal olun -
mamış yaşayış məntəqələrinə düş -
mənin hücumunun qarşısını al maq və
onu geri oturtmaq üçün əzm lə vuru -
şurdu. Çavuş Şahin Ab ba sovun ko -
mandiri olduğu manqa bu döyüş lərdə

xüsusilə fərqlənirdi.
11 dekabr 1993-cü il. Həmin gün

Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli
kəndi ətrafında gedən döyüş zama nı
Daxili Qoşunların 67987 saylı hərbi
hissəsinin beş nəfər döyüşçü sü -
manqa komandiri çavuş Şahin Ab -
basov, əsgərlər - snayperçi Yalçın
Qəh rəmanov, qumbaraatançı Maqsud
Daş dıyev, pulemyotçu Fərhad Yusifov
və atıcı Siyavuş Rüstəmov dəmir yolu

qırağındakı mühüm əhə miyyətli pos -
tun müdafiəsi zamanı son nəfəsədək
vuruşmuş, dayan dıqları səngərə şı -
ğıyan düşmən tankının altında tor -
pağa gömülərək əbədiyyətə qovuş -
muşlar. İrəliləyən düşmən tankı qarşı -
sından geri çə kilməyib ölümün gö zünə
dik baxan bu döyüşçülər qəhrə manca -
sı na şə hid olmuşlar (Bu manqa qo -
şun ların igid hərbi qulluqçusu kapitan
Natiq Şahbazovun komandiri olduğu
bö lü yün tərkibində idi. Kapitan N.Şah -
ba zovun özü isə bu döyüşdən bir qə -
dər sonra - 1993-cü il dekabrın 19-da
Füzuli rayonu ərazisində tor paqları mı -
zın müdafiəsi zamanı şə hid olmuş dur).

Şəhid döyüşçülərimizin xatirəsi ni
əbədiləşdirmək məqsədilə onla rın hə -
lak olduqları yerdə abidə ucaldılıb.

Belə qəhrəman döyüşçülərimizi ta -
nımaq və təbliğ etmək hər biri mi zin
bor cudur. 

Allah bütün şəhidlərimizə
rəhmət eləsin!

YENİLMƏZ MANQA...

AzərbAycAn XAlq cümhurİyyə tİnİn 
İlk müdAfİə nAzİrİ

Xosrov bəy sultAnov

Xosrov bəy Sultanov 1879-cu il
martın 10-da Zəngəzur qəzasının Ha -
cısamlı bölgəsində (hazırda La çın ra -
yonu) dünyaya göz açıb. Gəncə Gim -
naziyasını bitirdikdən sonra Odes -
sada ali tibb təhsili alıb.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə ti nin
ilk müdafiə naziri, əkinçilik na ziri,
1919-1920-ci illərdə Şuşada Qa  ra -
bağın ge neral-qubernatoru olub.

1919-cu ilin 21-30 martında Əsgə -
ran döyü şündə daşnak generalı Dro nu
məğ lub edib. 1919-cu ilin iyu nunda
Şu şa ya ermənilərə silah gəti rənləri və
erməni Milli Şurasının üzv l ərini həbs
etdirib. 

Tarixi sənədlərə görə, 1919-cu il
yanvarın 15-də Azərbaycan De mok -
ratik Respublikası hökumətində keçi -
rilən iclasda əsas məsələ Zən gə zur və
Qarabağda yaranmış ağır vəziyyət idi.

Hər iki bölgənin eyni qubernator -
luğunun yaradılma sı mə sə ləsi gün -
dəmdə dururdu. Əsas səbəb Xosrov
bəyin əslən Zən gəzur bölgəsindən
olması, böl gə ləri yaxşı tanıması, ən
əsası isə Xos rov bəyə dayaq dura
biləcək qar daşı Sultan bəyin yuxarı
Zəngə zu run Hacısamlı hissəsinin sə -
lahiy yətli bəyi olması, onun xeyli silahlı

dəstəsinin olması və silah-sursata,
nizamlı orduya ma lik daş nak-erməni
gene ralı And ra nikin qar şısında dayana
bilməsi idi.

AXC özünün həm 15, həm də 29
yanvar tarixli yığıncaqlarında Qa rabağ
general-qubernatorlu ğu nun yaradıl -
masını və bu vəzifəyə Xos r ov bəyin
təyin edilməsinə yek dilliklə qərar ver -
mişdir. Bu qərarla Xosrov bəy Sulta -
nov Zəngəzur, Cavanşir, Şuşa və
Cəbrayıl inzibati ərazisinin rəhbəri,
Çingiz İldırım isə onun müavini ol muş -
dur. Hər iki şəxs 1919-cu il fev ralın 12-
də quberniyanın mərkəzi olan Şuşa
şəhərinə gəl miş və özlərinin ilk müşa -
virəsini fev ra lın 15-də keçir miş lər. Bu
yığıncaq da polis təşkilatla rının fəaliy -
yə tinin gücləndirilməsi, qaç qınla rın öz
tor paq larında məskunlaş dırıl ması,
əkin sahələrinin gücləndiril məsi, təh -
sil, tibbi işlər, poçt və teleqraf, hər bə
çağırış və cari məsələlər diq qət
mərkəzində olmuşdur.

1923-cü ildən etibarən onun mü -
ha cirət dövrü başlayıb və 1943-cü ildə
(bəzi ədə biyyatlarda 1947-ci il gös -
tərilir) Türkiyədə vəfat edib.
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