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1991-ci il dekabrın 16-da Naxçıvan Muxtar Res pub li -
ka sı Ali Məclisinin Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçən icla -
sında 31 dekabrın dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi
bayramı kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edilib. Ali
Məclis bununla bağlı qanunvericilik aktının qəbul olun -
ması üçün ölkə parlamentinə - Ali Sovetə müraciət edib.
Dekabrın 25-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin
Milli Şurası müraciəti nəzərə alaraq, dekabrın 31-nin
Dün ya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü elan olun -
ması barədə qanun qəbul edib.

2001-ci il noyabrın 9-10-da Bakıda Dünya Azərbay -
can lılarının I Qurultayı keçirilib. Qurultay soydaşlarımızın
milli mənlik şüurunun güclənməsinə, müxtəlif ölkələrdə
azərbaycanlı icmalarının mütəşəkkilliyinin və fəallığının
artmasına təsir göstərib. Bu, ölkənin ictimai-siyasi hə ya -
tında yeni bir hərəkat, dövlət siyasətinin yeni bir istiqaməti
idi. Həmin qurultayda Ulu Öndərin böyük iftixarla söylədiyi
“Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən
azərbaycanlıyam!” kəlamı isə dillər əzbərinə çevrilib.

Qurultaydan sonra Milli Lider Heydər Əliyevin 2002-ci
il 5 iyul tarixli Fərmanı ilə xaricdəki soydaşlarımız la
əlaqələrin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi məq sə -
dilə Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin (hazırda Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsi) yaradılması, həmin il dekabrın 27-də isə soy -

daşlarımızla bağlı dövlət siyasəti haqqında Qanunun qə -
bul edilməsi dünya azərbaycanlılarının milli birliyi və təş -
kilatlanması prosesini daha da gücləndirib. Dünya azər -
baycanlılarının milli birliyinin ideoloqu, təbliğatçısı və
təşkilatçısı olan Ulu Öndərimiz xarici dövlətlərə səfərləri
zamanı proqramının zənginliyinə, iş gününün gərginliyinə
baxmayaraq, həmin ölkələrdə yaşayan, fəaliyyət gös -
tərən həmvətənlərimizlə görüşlərə də mütləq vaxt ayırır,
onların problem və qayğıları ilə yaxından maraqlanır,
daha sıx təşkilatlanmaları üçün dəyərli tövsiyələr verirdi.

Yorulmaz fəaliyyəti ilə Heydər Əliyev siyasi fəlsəfə si -
nə, onun liderlik məktəbinə söykənən Prezident İlham
Əliyev Ulu Öndərin bu sahədəki xidmətlərini uğurla da -
vam etdirir. Dövlətimizin başçısının “Dünya Azərbaycanlı -
la rının II Qurultayının keçirilməsi haqqında” 2006-cı il
8 fev ral tarixli Sərəncamına uyğun olaraq, həmin il martın
16-da Bakıda keçirilən növbəti mötəbər toplantı xaricdə
yaşa yan azərbaycanlıların diaspordan lobbiyə çevrilməsi
isti qamətində yeni addım olmuş, ölkəmizlə bağlı həqi -
qətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işində əhəmiy -
yətli rol oynamışdır.

Diasporumuzun təşkilatlanması prosesi bu gün daha
sürətlə gedir. Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayında
yaradılmış Əlaqələndirmə Şurasının 2008-ci il dekabrın
18-də Bakıda keçirilmiş iclası, toplantıda “Dünya Azər -
bay canlılarının Xartiyası”nın qəbulu birlik və mütəşək kil -
liyinin artması, tarixi Vətənlə əlaqələrinin möhkəmlən mə -
si, diaspor potensialının möhkəm amilə çevrilməsini gös -
tərməklə yanaşı, müstəqil Azərbaycanın bütün dünya
azərbaycanlıları üçün cazibə mərkəzi olduğunu da bir da -
ha təsdiqləyib.

Həmrəylik günü milli birlik, Azərbaycana məhəbbət,
mil li-mənəvi dəyərlərimizə hörmət, Vətənə bağlılıq hiss -
lərini özündə təcəssüm etdirir.

Dövlətimizin diaspor siyasəti, həmvətənlərimizin birlik
və həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi, onların daha mü tə -
şəkkil formada təşkilatlanması prosesi özünün yeni mər -
hə ləsinə qədəm qoyub. Artıq dünya azərbaycanlıları ya -
şadıqları ölkələrin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni
həyatında daha fəal rol oynayır, respublikamızla qarşılıqlı
əlaqələrin genişlənməsinə böyük töhfə verir, Azərbaycan
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında, zən -
gin mədəni irsimizin təbliğində, təcavüzkar erməni dairə -
lə rinin ideoloji təxribatlarının qarşısının alınmasında qə -
tiy yət nümayiş etdirirlər. Onlar Azərbaycan dövlətinin dəs -
təyi sayəsində qardaş və dost xalqların lobbi və dias por -
ları ilə səmərəli əməkdaşlığın qurulması sahəsində təsirli
tədbirlər həyata keçirir, Azərbaycanın, xalqımızın tarixini
yazır və nəsillərdən-nəsillərə ötürürlər.

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününüz
mübarək!

Cənab generallar, zabitlər, gizirlər, ça vuş lar
və əsgərlər !

Təməli Milli Lider Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuş Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi
günü müstəqillik əldə olunan zamandan etibarən
xalqımız üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən şərəfli
bir tarixə çevrilmişdir. Milli həmrəylik-mənəvi
dəyərlərimizə, tarixi irsimizə bağlılıq, mübarizlik,
özünəməxsus ənənələrimizə sadiqlik deməkdir.
Vətənini, xalqını sevən hər bir azərbaycanlı öz
dövlətini qorumalı, Vətənə böyük məhəbbət və
sədaqət nümayiş etdirməlidir. 

2017-ci il mühüm tarixi hadisələrlə, müs tə qil li-
yimizin və dövlətçiliyimizin əbədiliyi naminə hə -
yata keçirilən ardıcıl və səmərəli tədbirlərlə əla -
mətdar olmuşdur. Respublika Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əli -
yevin rəhbərliyi altında müstəqil Azərbaycan daha
da inkişaf etmiş, qüdrətlənmişdir.  

Ölkə rəhbərinin uğurlu daxili və xarici siyasət
kur sunun təntənəsi kimi respublikada daxili sa -
bitliyin yaradılması və ictimai təhlükəsizliyin eti -
barlılığının təmin olunması, demokratik və hüquqi
dövlət quruculuğu sahəsində qazanılmış nailiy yət -
lər dövlətimizin intensiv tərəqqi dövrünə qə dəm
qoymasına imkan vermişdir. Azərbaycan özü nü
dünyəvi və demokratik dövlət kimi bey nəlxalq
aləmdə təsdiqləmişdir. 

Böyük iftixar hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki,
bu uğurların əldə olunmasında, ölkədə ictimai

asayişin qorunmasında və möhkəmlənməsində,
cinayətkarlıqla mübarizədə sıralarında qulluq
etdiyimiz DİN-in Daxili Qoşunlarının da böyük
xidmətləri olmuşdur. Yola saldığımız ildə dövlətin
və xalqın keşiyində mətin dayanan Daxili Qo -
şunların xidməti fəaliyyəti ölkə Prezidenti, Silahlı
Qüv vələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyev tərəfindən yüksək qiymətlən diril mişdir.  

Əziz silahdaşlarım !

Əminəm ki, qarşıdan gələn 2018-ci ildə də
Daxili Qoşunların şəxsi heyəti dövlət başçısı tə rə -
findən fəaliyyətimizə verilmiş qiyməti və göstə rilən
etimadı şərəflə doğruldacaq, Azər bay can
dövlətinin etibarlı dayaqlarından biri kimi qarşıya
qoyulan məsuliyyətli tapşırıqların öhdə sin dən
müvəffəqiyyətlə gələcəkdir.

Sizi, hörmətli veteranlarımızı, şəhid olmuş
hərbi qulluqçularımızın ailə üzvlərini “Dünya
Azərbay canlılarının Həmrəyliyi Günü” və “Yeni il”
bay ram ları münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, hər
birinizə can sağlığı, uzun ömür, ailə səadəti və
şərəfli işi nizdə yeni-yeni  nailiyyətlər arzulayıram! 

Daxili  İşlər Nazirinin müavini - 
Daxili  Qoşunların  Komandanı   

general-leytenant  Şahin Məmmədov

23 dekabr 2017-ci il

Dekabrın 24-də Daxili İşlər Na -
zi rinin müavini - Daxili Qoşun ların
Komandanı general-leyte nant Şa -
hin Məmmədovun Daxili Qo şun -
ların 99713 saylı hərbi hissəsində
əsgər vali deyn ləri ilə gö rüşü ke -
çirilib.

Görüşdən əvvəl Daxili Qo şun -
ların Komandanı şəxsi heyətin ka -
zarma-məişət şəraiti, qida lan ması,
sağlamlıq durumu və tə minat-təchi -
zatı ilə tanış olub, ərazidə aparılan
quruculuq-abad lıq işləri ilə maraq -
lanıb.

Hərbi hissə komandiri pol kov nik
Məzahir Ağayev döyüş hazırlığının
vəziyyəti, o cümlə dən şəxsi heyətin
mənəvi-psixo loji durumu barədə mə -
ruzə edib.

General-leytenant Ş.Məmmədov
döyüş xidmətinin təşkili və digər
zəruri məsələlərlə əla qə dar aidiyyəti
vəzifəli şəxslərə müvafiq tapşırıq -
larını verdikdən sonra əsgər vali -
deynləri ilə görü şərək, onların müra -
ciətlərini din lə yib. 

Görüşün təşkil olunmasında əsas
məqsədin valideynlərin mü raciət və

təkliflərinin dinlənilməsi olduğunu
vurğulayan cənab Ko mandan qeyd
edib ki, Daxili Qo şunların bütün hərbi
hissələrində əsgərlərin yüksək səviy -
yədə xid mət aparması üçün hərtərəfli
şə rait yaradılıb. 

Diqqətə çatdırılıb ki, Daxili Qo -
şunların hərbi qulluqçularının sosial-
məişət şəraitinin yaxşı laşdırılması
məqsədilə hərtərəfli şəraitə malik
yaşayış kompleks ləri, yeni hərbi şə -
hərciklər, qərar gah binaları, əsgər
ka zarmaları, yeməkxanalar, tibb
məntəqələri və s. xidməti otaqlar ən
müasir zə ruri avadanlıqlarla təchiz
edilib.   

Daxili İşlər Nazirinin müavini-
Daxili Qoşunların Komandanı bildirib
ki, bütün bunlar bir daha Azərbaycan
Respublikasının Pre zidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cə -
nab İlham Əli yevin hərbi qulluqçulara
göstər diyi diqqət və qayğının bariz
nümunəsidir.

Əsgər valideynləri övladları üçün
yaradılmış hərtərəfli şəraitə görə
Respublika Prezidentinə, həmçinin,
Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə
dərin minnətdar lıq larını bildiriblər. 

Görüşdən sonra Daxili Qo şun lar
Komandanı əsgər vali deyn lərini din -
ləyərək, onların arzu və istəklərinin
yerinə yetiril məsi istiqamətində kon -
kret gös tərişlər verib, icrası mümkün
olan məsələlər isə yerindəcə həllini
tapıb.

Mətbuat xidməti

31 ДЕКАБР - ДЦНЙА АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРЫНЫН ЩЯМРЯЙЛИyИ ЭЦНЦ
«31 dekabr - dЦnya azЯrbaycanlılarının

HЯmrЯylИyИ gЦnЦ» vЯ «yenИ Иl»

bayramları mЦnasИbЯtИ ИlЯ daxИlИ ИШlЯr

nazИrИnИn  mЦavИnИ - daxИlИ QoШunların

komandanının tЯbrИКИ

DAXİLİ İŞLƏR NAZİRİNİN MÜAVİNİ-DAXİLİ
QOŞUNLARIN KOMANDANI ƏSGƏR

VALİDEYNLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜB
Valideynlər övladları üçün yaradılmış hərtərəfli şəraitə görə

Respublika Prezidentinə dərin minnətdarlıqlarını bildi riblər 

Yeni il ərəfəsində “Şərq-
Qərb” nəş riyya tın da Daxili İş -
lər Nazirliyi Daxili Qoşunları -
nın 25 il lik xid mə ti-döyüş fəa -
liyyətini özündə əks et di rən,
yüksək poliqrafik stan dartlara
uy ğun ha  zırlanaraq tərtib olu -
nan “Azər baycan Res pub  likası
Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili
Qo şun ları - 25” kitabı işıq üzü
görüb. 

Daxili Qoşunların keçdiyi
şərəfli yol barədə nəşr olunan bu
üçüncü ki ta bın məzmununda ar -
xiv materialla rı na, rəsmi sənəd -
lərə, çoxşaxəli tədqi  qat işlərinin
nəticələrinə daha geniş istinad
edilib.

Kitаbdа Аzərbаycаn Rеspub -
li kаsı Dахili İşlər Nаzirliyi Dахili
Qоşunlа rı nın ötən 25 ildə fоr mа -
lаşmаsı, inki şаf mərhələləri, Və -
tən, хаlq, dövlət və dövlətçili yi -
miz nаminə хidməti-dö yüş fəа -
liyyəti, ictimаi qaydaların qо ru -
nub sахlаnmаsındа, ictimai təh -
lü kəsizliyin təmin edilməsində,
silаhlı cinаyət kаr lаrın zərərsiz -
ləşdirilmə sin də, fövqəlаdə hаdi -

sə  lə rin nəticələ ri nin аrаdаn qаl -
dırılmаsındа, mü hüm döv  lət оb -
yеktlərinin mühаfizəsində göstər -
diyi fədаkаr xidmət bаrədə əha -
təli məlumаtlаr və maraqlı fo to lar
yеr аlıb. 

Dахili Qоşunlаrın şəхsi hеyə -

tinin tоrpаqlаrımı zın işğaldan
аzаd оlun mаsı uğrundа еrməni
qəsb kаr lаrınа qаr şı döyüşlərdə
göstərdiyi qəhrəmаnlıq nümunə -
lərindən də nəşrdə dolğun bəhs
оlunur. 

Təqdim etdiyimiz yeni nəşrdə
Dа хili Qоşunlаr dа həyаtа kеçi -
rilən quru culuq-аbаdlıq işləri,
hərbi qulluq çulа rımızın döyüş tə -
limləri, idmаn uğur lаrı, Dахili Qо -
şunlаrın həyаtındа əlа mət dаr
hаdisələr, bеynəlхаlq hərbi
əmək  dаşlıq tədbirləri, hərbi his -
sə ləri mi zin həyatı, ayrı-ayrı xid -
mət sahələ rinin fəaliyyəti, vete -
ranlarımızın şəxsi heyətin hərbi-
vətənpərvərlik tər biyəsində əmə -
yi və ictimаiyyətlə əlа qələr öz
əksini tаpıb.

Azərbaycan Respublikasının
Da xili İşlər Naziri general-pol -
kovnik Ra mil Usubovun və Daxili
İşlər Nazirinin müavini - Daxili
Qoşunların Koman da nı general-
leytenant Şahin Məm mə dovun
məsləhət çiləri olduqları kitabın
tərtibçi-müəllifi Mətbuat xid mə -
tinin rəisi polkovnik-ley tenant
Rə şad Sarı yev, redaktoru isə
Daxili Qo şunların Veteranlar Şu -
ra sı nın katibi, eh tiyatda olan
kapitan Yalçın Abba sov dur.

Dахili Qоşunlаr hаqqındа
infor ma siya mənbə yi olan kitabın
ərsəyə gəlməsində köməkliyini
əsir gəmə   yən hərbi qulluqçuları -
mıza və veteran ları mı za min -
nətdarlığımızı bildiririk.

İnanırıq ki, Daxili Qoşunların
25 illik salna mə sini əhatə edən
yeni nəşrimiz oxucularımızın ürə -
yin cə olacaq.

Mətbuat xidməti

DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN
DAXİLİ QOŞUNLARININ 25 İLLİK
XİDMƏTİ-DÖYÜŞ FƏALİYYƏTİNİ

ƏKS ETDİRƏN KİTAB 
İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB
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29 dekabr 2017-ci il

Yanvarın 17-də Daxili Qoşun la -
rın Baş İdarəsində “2016-cı ildə
Daxili Qoşunlarda xidməti-döyüş
fəa liyyəti nin yekunları”na dair Hərbi
Şuranın geniş tərkibdə iclası ke -
çirilib. İclasda Daxili İşlər Nazirinin
müavini-Daxili Qoşunların Koman -
danı general-ley te nant Şahin Məm -
mə dov, Baş İdarə nin şöbə və xid -
mət rəisləri, hərbi his sələrin koman -
dirləri və komandir müa vinləri işti -
rak ediblər.

***

Fevralın 10-da Daxili İşlər Na -
ziri nin müavini - Daxili Qoşun la rın
Ko mandanı general-leytenant Şa -
hin Məm mədovun 25031 saylı hər -
bi hissədə xidmətə yeni qəbul olun -
muş əs gərlərlə görüşü keçirilib. 

***
Fevral ayının 24-də Daxili Qo -

şun ların Baş İdarəsində Xocalı fa-
ciəsinin 25-ci ildönümünə həsr
olunmuş təd bir keçirilib. Tədbirdə
Azərbaycan Mil li Elmlər Akademi -
ya sının Tarix İns titutunda aparıcı
elmi işçi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Vaqif Abbasov iştirak edib. 

***

Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili
Qoşunlarının yaranmasının 25-ci
ildönümü münasibətilə Daxili Qo -
şunların Komandanlığı və bir qrup
hərbi qulluqçusu Fəxri Xiyabanda
Milli Lider Heydər Əliyevin xatirəsini
ehtiramla yad ediblər. Görkəmli of -
talmoloq-alim, akademik Zərifə xa -
nım Əliyevanın da xatirəsi anılıb,
mə zarı üzərinə tər çiçək dəstələri
düzülüb.

***
Martın 12-də Daxili Qoşunların

yaranmasının  25 illik yubileyi mü -
na  si bətilə Daxili İşlər Naziri gene-
ral-pol kovnik Ramil Usubovun iş-

tira kı ilə Da xili Qoşunların Baş İda -
rəsində tən tənəli mərasim keçirilib. 

*** 

Martın 18-də Azərbaycan Res -
publikası Prezidentinin Sərəncamı
və Daxili  İşlər  Nazirinin  əmri  ilə
müka fatlandırılmış bir qrup hərbi
qulluq çuya mükafatların təqdim
edilməsi mərasimi keçirilib.

***
Aprelin 5-də Daxili Qoşunların

Ali Hərbi Məktəbində Azərbaycan
Res pub likasında akkreditə olun -
muş xari ci dövlətlərin hərbi atta -
şeləri ilə görüş keçirilib. Görüşdə 14
ölkənin - Ameri ka Birləşmiş Ştatları,
Rusiya Federa siyası, Türkiyə, İran,
Cənubi Ko re ya, Çexiya, Qazaxıs -
tan, Rumı niya, Uk ray na, Pakistan,
Belarus, Bol qa rıs tan, Gürcüstan
respublika la rı nın hər bi attaşeləri və
digər səla hiyyətli nü mayəndələri
iştirak ediblər.

***

Aprelin 9-da Daxili İşlər Nazi -
rinin müavini - Daxili Qoşunların
Komandanı general-leytenant Şa -
hin Məmmədovun Qoşunların Bakı
şəhərində yerləşən hərbi hissə -
sində əsgər valideynləri ilə görüşü
keçirilib.

***

Aprelin 26-da Daxili Qoşunların
Baş İdarəsində Daxili İşlər Nazirinin
müavini - Daxili Qoşunların Koman -
da nı general-leytenant Şahin Məm -
mə dov Türkiyə Respublikasının
Jan  darm Baş Komandanı ordu ge -
neralı Yaşar Gülerin rəhbərlik etdiyi
nüma yəndə heyəti ilə görüşüb.

***

Mayın 2-də  Daxili İşlər Naziri -
nin müavini - Daxili Qoşunların Ko -
man da nı general-leytenant Şahin
Məm mə dovun iştirakı ilə Daxili
Qoşunların 67987 saylı hərbi his -
səsində keçiri lən tədbirdə IV İslam
Həmrəyliyi Oyun ları zamanı ictimai
qaydanın və təhlükəsizliyin təmin
edilməsinə cəlb olunmuş hərbi
qulluqçuların hazırlığı nın, geyim
təminatının, xüsusi ava dan lıq, elə -
cə də nəqliyyat vasitələri ilə təchi -
zatının vəziyyəti yoxlanılıb.

***

İyunun 3-də Azərbaycan Res-
pub  likasının Daxili İşlər Naziri ge -
neral-polkovnik Ramil Usubov IV
İs lam Həmrəyliyi Oyunlarında uğur -
la iştirak edərək yüksək mükafatlar
qazanan polis əməkdaşlarını, Daxili
Qoşunla rın hərbi qulluqçularını və
DİN İdman Cəmiyyətinin yetir mə -
lərini qəbul edib.

***
İyunun 2-də Daxili Qoşunların

Baş İdarəsində  IV İslam Həmrəyliyi
Oyunları zamanı qarşıya qoyulmuş
tapşırıqları keyfiyyətlə yerinə yetir -
diklərinə, yüksək peşəkarlıq və
hərbi intizam nümayiş etdirdiklərinə
görə Daxili İşlər Naziri general-
polkovnik Ramil Usubovun müvafiq
əmrinə əsa sən mükafatlandırılan
Daxili Qo şunların bir sıra hərbi qul -
luq çularına mükafatların təqdim
edil məsi məra simi keçirilib. Müka -
fatları Daxili İşlər Nazirinin müavini-
Daxili Qoşunların Koman danı ge -
ne ral-ley te nant Şahin Məm mə dov
təqdim edib. 

***
Azərbaycan Respublikasının

Pre zidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Ko mandanı İlham Əliyev iyu -
nun 23-də Daxili İşlər Nazirliyinin
Daxili Qoşun la rının Şirvan şəhə rin -
də yerləşən hərbi hissəsinin açılı -
şın da iştirak edib.

***
Daxili Qoşunların Qaraheybət

Təlim Mərkəzinin ərazisində polis
orqanlarının əməkdaşları və Daxili
Qoşunların şəxsi heyəti ilə “Yaşayış
məntəqəsində, meydanda ictimai
qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin
təmini zamanı kütləvi iğtişaşların,
cinayətlərin, eləcə də digər hüquq
pozuntularının qarşısının alınması
üzrə xüsusi əməliyyatın təşkili və
keçirilməsi” mövzusunda birgə
xüsusi-taktiki təlim məşqi keçirilib. 

***

İyunun 26-da Daxili İşlər Nazi -
rinin müavini - Daxili Qoşunların
Ko man danı general-leytenant Şa -
hin Məm mə dov Daxili Qoşunların
Baş İdarə sində Pakistan İslam
Respublikası nın Azərbaycan Res -
pub likasında fəa liyyətini başa vu -
ran hərbi attaşesi polkovnik Səid
İm ran Əlini və həmin vəzifəyə yeni
təyin olunmuş polkov nik Nadem
Yaqub Çodrini qəbul edib.

***

İyulun 15-də Daxili Qoşunların
Baş İdarəsində Hərbi Şuranın
“2017-ci ilin I yarımilində xidməti-dö -
yüş fəa liy yətinin yekunları və qarşı -
da duran və zifələr”ə həsr olunmuş
iclası keçi ri lib.

***

Fevral, may, avqust və noyabr
ay larında Daxili Qoşunların hərbi
hissə lərində xidmətə yeni qəbul
edilmiş əs gərlərin hərbi andiçmə
mərasimi ke çirilib. 

***
Avqustun 14-də Daxili İşlər Na -

zirli yinin Daxili Qoşunları və Səbail
rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən
həyata keçirilən birgə layihə çər -
çivə sində məktəblilərin Daxili
Qoşunların 16073 saylı hərbi hissə -
sində yaradıl mış hərbi-vətənpər-
vərlik təmayüllü “Şahinlər” yay
istirahət düşərgəsinə yolasalma
mərasimi keçirilib. 

***
Sentyabr ayında Daxili Qoşun -

la rın Ali Hərbi Məktəbinə yeni qəbul
olunan kursantların təntənəli andiç -
mə mərasimi keçirilib. 

***
“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 müa -
vini - Daxili Qoşunların Koman da nı -
nın əmri nə əsa sən, Müdafiə Nazir -
liyinin “Go ran” Təlim Mərkəzində
no   yabrın 7-dən 11-dək 16077 və
16073 saylı hərbi hissələrin artille -
riya bölmələri ilə döyüş atışlı taktiki
təlim keçirilib.

DAXİLİ QOŞUNLAR 2017-ci İLDƏ...
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GenerAl - MAYor
ƏbdülHƏMİd bƏY QAYtAbAşı

Azərbaycan Xalq Cüm huriyyə -
tinin hərbi naziri Səməd bəy Meh -
manda ro vun 1918-ci il 15 noyabr
tarixli əmri ilə Ümumi qə rar gahın
tərkibindəki növ bətçi general vəzi -
fəsinə tə yin olun muşdu. Onun ta -
be liyində müfəttişlər böl məsi, təmir
və bərpa böl məsi, ümumi bölmə,
qeyri-nizami bölmə və nəşriyyat var
idi.

Ulu babası kapitan Əb dülməcid
bəy XVIII əsrin sonlarında Türkiyənin
İs tan bul şəhərindən Tiflisə köç müşdür.
Alay başçısı olduğuna görə ona Xay -
tabaşı titulu verilir. Ruslar onun Xay -
tabaşı soyadını sə nədlərində səhvən,
təh riflə Qaytabaşı kimi yaz mışlar.
Son ralar rəsmilə şən bu nadir soyad
1920-ci ilin iyun ayında general
Əbdülhəmid bəy güllələ nə nə qədər
işlənmişdir.

Əbdülhəmid bəyin atası Şərif bəy
Qaytabaşı 1835-ci il oktyabrın 26-da
Tiflis Quberniyasında anadan olmuş -
dur. 1890-cı ildə tərtib olunmuş sə-

nəd lər də onun süvarı qoşunlarında
Şərq dillərinin tərcüməçisi olduğu,
pod polkovnik kimi şərəfli yolu, orden
və me dalları göstərilmişdir.

Əbdülhəmid bəy Qay ta başı
1918-1920-ci illərdə Milli Ordumuzun
sıra la rında şərəflə xidmət edən ən
yaxşı generallardan biri idi. Əbdül -
həmid bəy Birinci Dünya Müharibəsi
illərində iki yüz beşinci Şamaxı pi yada
alayında ştabs-ka pitan rütbəsində
döyüş lər də iştirak edib. 1916-cı ildə
dördüncü də rəcəli “Müqəd dəs Vladi -
mir” ordeni ilə təl tif olunmuşdur.

Yunker Əbdülhəmid bəy Peterburq
yaxınlığın dakı Pavlovsk hərbi mək -
təbini bitirib. 1906-cı il fev ralın 23-də
onun altıncı Qre nadyor-Minqrel ala -
yın da xidmətə başlayıb.

Azərbaycan Xalq Cüm huriyyəti
Na zirlər Şurasının 1919-cu il 25 iyun
tarixli qərarı ilə Ə.Qaytabaşı gene ral-
mayor rütbəsinə layiq görülmüşdü. 

1919-cu il dekabrın 10-da general-
mayor Həbib bəy Səlimov Bakı is teh -
kam çılar hissəsinin rəisi təyin edilər -
kən, Ümumi qərar gah rəisi vəzifəsinin
mü vəq qəti icrası Ə.Qaytabaşıya hə -
valə olunmuşdu. Bu və zifəni Azərbay -
can ordusu nun qərargahı yaradılana
qə dər icra etmişdir. 1920-ci il martın
1-dən fəaliyyətə başlayan Azər baycan
ordusu qərargahın da Ə.Qaytabaşı
növ bətçi generalın idarəsinə rəh bərlik
edirdi. Hərbi nazir likdə struktur dəyi -
şik liklə rin dən sonra ümumi böl mə,
təftiş bölməsi, pensiya bölməsi və
nəşriyyat işləri bu idarəyə verilmişdi.
Aprel işğalından (1920) sonra Ə.Qay -
ta başı qısa müddət Azərbaycan ordu -
su qərar ga hının rəisi vəzifəsini icra
etmişdi. Lakin Azərbaycan da sovet-
bol şevik rejiminə qarşı müqavimət
hərəkatı genişləndikdə, bir çox Cüm -
huriyyət generalları kimi, Ə.Qaytabaşı
da bolşe viklər tərəfindən repressi ya ya
məruz qaldı və gül lələndi.

GENERALLARIMIZ
Daxili Qoşunların bütün

hərbi hissələrində olduğu kimi,
25031 saylı hərbi hissənin şəx -
si heyəti hərbi xidmət borcunu
vicdanla ye rinə yetirir, qarşıya
qoyulan tapşı rıq ların icrasına
əzmlə yanaşır. Bu hərbi hissə -
də tez-tez oluram, çünki Daxili
Qoşunların veteran təşkilatı bu -
rada yerləşir. Veteran lar Şu ra -
sının bir sıra tədbirləri bu hərbi
hissədə təşkil edilir. Ona gö rə
də hərbi hissənin şəxsi heyə -
tinin necə xidmət apardı ğını
mü şa hi də etmək imkanım olur.
Bu mü şahidələrim əsasın da,
ha belə hər bi hissə koman danlı -
ğının fikri ni nəzərə alaraq, nü -
mu nəvi xid mət edən əsgər lər
barədə bir yazı hazırlamağı qə -
rara aldım. 

Hərbi hissənin komendant bö -
lü yünə öz təyinatına görə mühüm
vəzifələr həvalə olunub. Gündəlik
olaraq, döyüş xidmətinə cəlb edi -
lən şəxsi heyət döyüş bayrağı,
hər bi şəhərcik və 64412 saylı hər -
bi hissədəki mərkəzləşdirilmiş an -
barların etibarlı mühafizəsinə ca -
vab dehdir. Bölük müasir standart-
la ra cavab verən kazarmada yer -
lə şir və yaradılan belə şərait şəxsi
heyəti nümunəvi xidmətə həvəs -
lən dirən amillərdən biridir.

Baş əsgər Əhməd Qeybulla -
yev komendant bölüyündə man -
qa komandiridir. 1998-ci ildə Xaç -
maz rayonunda anadan olub.
Hərbi xidmətə qədər idma nın sər -
bəst güləş növü ilə məşğul ola -
raq, zona turnirlərində qalib yer lə -
ri tutub. 2017-ci ilin yanvar ayın -

dan Daxili Qoşunların sırala rın da
hərbi xidmətdədir. Bölükdə layiqli
xidməti nəzərə alınaraq, ona baş
əsgər hərbi rütbəsi veri lib. Qaro -
vul xidmətində dəyişdirici kimi
üzə rinə düşən vəzifələri də qiq lik -
lə yerinə yetirir. Manqa ko man diri
olaraq da ona göstərilən eti madı
doğruldur. Kiçik çavuş hər bi rüt -
bə sinə təqdim olunub. Bu il keçiri -
lən inspeksiya yoxlama sın da
“əla” qiymətləndirilib.

O bildirdi ki, komendant bölü -
yün də hərbi xidmət həm şərəfli,
həm də məsuliyyətlidir. Əhməd
bö lükdə hər bir əsgərin həvəslə
xid mət etdiyini söylədi. 

Bölükdə atıcı əsgər Abduley
Məmmədəliyev 1995-ci ildə Oğuz
rayonunda anadan olub. Mingə -
çe vir Dövlət Universitetinin mə zu -
nu dur. Ekologiya mühəndisliyi ix -

ti sasına yiyələnib. 2017-ci ilin iyul
ayından Daxili Qoşunların sırala -
rın da hərbi xidmətdədir. Nizam-
in ti zamı və təlimdə çalışqanlığı ilə
fərqlənir. Qarovul xidmətində sa -
at  dar kimi ayıq-sayıq xidmət apa -
rır. Qarovulun fəallarından biri ki -
mi də öz vəzifələrini bacarıqla ye -
rinə yetirir.

Hərbi hissənin təminat bölü -
yün də yanğınsöndürən əsgər
Ağa qulu Miriyev 1998-ci ildə Sal -

yan rayonunda anadan olub.
2016-cı ilin oktyabr ayından Daxili
Qoşunların sıralarında hərbi xid -
mətdədir. Yanğınsöndürən kimi
və zifələrini mükəmməl bilir və
prak tiki fəaliyyətə daim hazırdır.
Müvafiq yanğınsöndürmə vasitə -
lə rindən istifadə edilməklə keçi -
rilən məşqlərdə çevikliyi və mə -
harəti ilə fərqlənir. Təlim göstəri -
ciləri müsbətdir. İnspeksiya yoxla -
masında “yaxşı” qiymətləndirilib.
O, hərbi xidmətdən sonra yanğın -
sön dürən peşəsi üzrə işləməyi
dü şünür. 

Təminat bölüyündə atıcı əs -
gər Vüqar Ağabəyov 1999-cu ildə
Qəbələ rayonunda anadan olub.
Qəbələ Turizm və Otelçilik üzrə
Peşə Təhsili Mərkəzində təhsil
alıb. İxtisasca aşpazdır. Hərbi xid -
mətə qədər atıcılıq idman növü ilə
məşğul olub. Mahir atıcıdır. Özü -
nün dediyinə görə, 2016-cı ilin
fevral ayında atıcılıq üzrə respub -
lika birinciliyində pnevmotik tir
tüfəngindən sərrast atəş açaraq
qalibiyyət zirvəsinə ucalıb. 2017-ci
ilin yanvar ayında Daxili Qo şun la -
rın sıralarına hərbi xidmətə çağı -
rılıb. Bölükdə əsgər olaraq üzə -
rinə düşən tapşırıqları mə su liy -
yət lə yerinə yetirir. Müvafiq xid -

mətaparma yerlərində ona həvalə
olunan vəzifələrin icrasında əzm -
karlıq göstərir. İnspeksiya yoxla -
masında “əla” qiymətləndirilib.
Hərbi xidmətdən sonra öz ixtisası
üzrə işləmək istəyir və atıcılıq id -
man növündə respublikamızın
adı  nı ucaltmağı arzulayır. 

Bölükdə daha bir atıcı əsgər
Rauf İbrahimzadə də komandirlər
tərəfindən müsbət xarakterizə
olu  nur. O, 1998-ci ildə Gəncə şə -
hə rində anadan olub. Hərbi xid -
mə tədək Gəncə Pedaqoji Univer -
si tetinin idman fakültəsində qiyabi
əsasda təhsil alır. 2016-cı ilin
oktyabr ayında Daxili Qoşunların
sıralarına hərbi xidmətə çağırılıb.
Bölükdə Daxili Qoşunların mər -
kəz ləşdirilmiş anbarlarında yüklə -
mə-boşaltma işlərini yerinə yeti -
rən taqımın tərkibindədir. Qarşıya
qoyulan tapşırıqları müvafiq təli -
matların tələblərinə uyğun yerinə
yetirir. Təlim-tərbiyəsində müsbət
cəhətdən fərqlənir. İnspeksiya
yoxlamasında “yaxşı” qiymətlən -
dirilib. O qeyd etdi ki, hərbi xidmət
hər bir gəncə həyat üçün vacib
keyfiyyətlər aşılayır. Əsgərlərə
göstərilən hərtərəfli diqqət və
qayğı isə uğurlu xidmətə ruhlan -
dıran amildir. 

Yalçın Abbasov            

HƏRBİ XİDMƏT BORCUNU VİCDANLA
YERİNƏ YETİRMƏK ƏZMİ...

29 noyabr - 10 dekabr
ta rix lərin də Azərbaycan
Res pub  lika sının Müdafiə
Nazir liyinin, Daxili İşlər Na -
zirliyinin Daxili Qoşunla rı -
nın, Föv qəla də Hal lar Na -
zirli yi nin, Dövlət Təhlü kə -
sizlik Xid mə tinin, Döv lət
Sər həd Xidməti nin və Göm -
rük Ko mitəsinin nü ma yənd -
lərin dən ibarət heyət Ame -
rika Bir ləşmiş Ştatlarında
səfərdə olub. Məqsəd bu
ölkənin ali hərbi məktəblə -
rilə tanışlıqdan ibarət idi. 

Daxili Qoşunların Baş
İd a  rəsinin Qərargahında
Əmə liy  yat və Döyüş hazırlı -
ğı İda rəsinin rəisi polkovnik
İnqilab Mu rado vun da daxil
olduğu nü mayəndə heyətini
ABŞ-ın Azər  bay can Res -
publikasın dakı Səfirliyi nin
Hərbi əmək daşlıq şöbəsinin
rəi si 2-ci dərəcəli kapitan
Cey Nihal, Hərbi əmək daş -
lıq şöbəsi rəi sinin müa vini
mayor Ross Şaunba un və
hə min şöbənin əmək daşı
Ələkbər Bağırov müşayiət
edib lər.

Səfər proqramı çərçivə -

sin də nümayəndə heyətinin
Meriland şta tının pay taxtı
An napolis şəhərində yerlə -
şən Ali Hərbi Dənizçilik
Mək  tə bi nin rəisi vitse-admi -
ral Valter Kar ter lə görüşü
olub. Gö rüş də məktəb haq -
qında geniş brifinq təqdim
olu nub. Məktə bin tədris ba -
za sı və kursant lar üçün ya -
radıl mış şərait nümayiş
etdi rilib. 

Həmçi nin nüma yəndə
he yəti üçün Ali Hərbi Dəniz -
çilik Məktəbinin ərazi sin də
tarixi Gettisburq döyüş
mey  da nın da eks kur siya
təşkil olunub.

Nümayən də heyəti Nyu-
York ştatının 5 bölgə sindən
biri olan Bruk lin şəhərində
Hərbi Dəniz Qüv vələrinin
tari xi tər sa nə muzeyində də
olub. 

Dekabrın 5-də azərbay -
can lı hər bi qulluqçuları
Nyu-Yorkda, Vest Poynt da
yerlə şən ABŞ-ın Ali Hərbi
Məktə binin rəisi general-
polkovnik Robert Kaslen
qəbul edib. Qə bul za ma nı
məktəbin tari xi, kursant

qəbulu qaydaları barəsində
ge niş brifinq verilib. Sonra
məktəbin tədris bazası, fi zi -
ki hazırlıq şəhərciyi və ku r -
santlar üçün yaradılmış so -
sial-məişət şəraiti ilə ta nış -
lıq olub.

Nümayəndə heyəti de -
kab rın 6-da Konnektikut şta -
tının Groton şə hə rində
ABŞ-ın Sahil Mühafizə Aka -
de mi yasını ziya rət edib.
Aka de mi ya nın rəisi kontr-
admiral Cim Ren don qo-
naqlarla görüşdə məktəb
ba rə sində ümumi məlumat
verib. Hə min gün heyət
Liderlik İn kişafı Mər kə zinin,
Komanda və Əməliyyatlar
Məktəbinin, xüsu si trenajor -
ların və zabit hazırlığı mək -
təbinin imkanları ilə tanış
olub.

Səfər proqramına uy -
ğun ola raq, nümayəndə he -
yəti de kabrın 7-8-də  Kolo -
ra do ştatı nın Denver şəhə -
rin də ABŞ-ın Ali Hərbi Təy -
yarəçilik Mək təbində də
olub, burada yara dıl mış
şəraitlə maraqlanıb. Ali
Hərbi Təy ya rəçilik Məktəbi -
nin rəisi ilə rəsmi görüşdən
sonra nümayən də heyəti nə
təhsil müəssisəsi haq qın d a
bri finq verilib. Qonaqlar
mək tə bin li der lik və xarak -
terin tərbiyəsi mərkə zini,
linqafon kabinetini, aero -
navtika trenajor mərkə zi ni,
kursant yataqxa na sını, ha -
belə dini ibadət ye rini zi -
yarət edərək, Hərbi Hava
Qüvvələri muzeyində nü -
ma yiş etdiri lən ekspo nat -
larla tanış olublar.   

Dekabrın 10-da nüma -
yən də he yə ti nin ABŞ-a sə -
fə ri başa çatıb.

Mətbuat xidməti

AZƏRBAYCANLI HƏRBÇİLƏRDƏN İBARƏT
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ABŞ-ın ALİ HƏRBİ

MƏKTƏBLƏRİ İLƏ TANIŞ OLUB
Daxili Qoşunları səfərdə Qərargahın Əməliyyat və Döyüş

hazırlığı İdarəsinin rəisi polkovnik İnqilab Muradov təmsil edib
Daxili orqanların diaqnostika, müalicə

və profilaktikasını öyrənən terapiya yunan
sözü olub, qulluq etmə, müalicə etmə an -
la mını verir. Terapiya qeyri-cərrahi təba bə -
tin geniş sahəsini əhatə edir. Bura ürək-
damar (revmatizm, ÜİX, hipertoniya xəs -
təliyi, aritmiyalar, ürək çatışmazlığı), tənəf -
füs orqanları xəstəlikləri (qrip, traxeit,
bron xit, pnevmoniya, bronxial astma, ağ -
ci yərlərin xroniki obstruktiv xəstəlikləri),
mədə-bağırsaq sistemi xəstəlikləri (qastrit,
mədə və onikibarmaq bağırsağın xora
xəstəliyi, kolit), revmatik xəstəliklər (birləş -
dirici toxumanın sistem xəstəlikləri, artroz,
artrit), ifrazat sistemi xəstəlikləri (qlome ru -
lonefrit, böyrəklərin digər autoimmun pato -
lo giyalar nəticəsində zədələnmələri), en -
do kri noloji xəstəliklər (şəkərli diabet, tire -
oid xəstəlikləri) və s. aiddir.  

Daxili Qoşunların 12576 saylı hərbi
hissəsinin-hərbi qospitalının Terapiya şö -
bəsinin savadlı tibb personalı da hərbi
qulluqçularda aşkarlanan bu xəstəliklərin
müalicəsi ilə məşğul olur. Bu barədə  şöbə
rəisi vəzifələrini müvəqqəti icra edən
həkim-endokrinoloq baş leytenant Pərva -
nə Mirzəyeva məlumat verdi. 

Baş leytenant P.Mirzəyeva 1983-cü il
noyabr ayının 5-də Bakı şəhərində do -
ğulub. 2000-2007-ci illər ərzində Azər -
baycan Tibb Universitetinin “Müalicə işi”
fakültəsində ali təhsil alıb. 2011-ci ildən
Daxili Qoşunların sıralarında xidmət edir.
Hərbi hissə komandanlığı tərəfindən
nizam-intizamlı hərbi qulluqçu, savadlı
həkim-mütəxəssis kimi xarakterizə olunur,
müxtəlif mükafatlara layiq görülüb. 

Söhbət zamanı o bildirdi ki, şöbədə
bütün nozologiyalar üzrə xəstələr müalicə
ala bilir: “İlk olaraq, onlar qospitalın qəbul
şöbəsinə qəbul olunurlar. Həkim-terapevt -
lər-kardioloq, endokrinoloq, pediatr və
digərləri qəbul şöbəsində xəstələri müay i -
nə edir, müvafiq diaqnoz qoyulur, xəstəlik
tarixçəsi açılır və xəstəliyin növündən,
inkişafından, xəstənin vəziyyətindən asılı

olaraq ambulator və ya stasionar müa li -
cəyə qəbul olunurlar. Ambulator müalicə -
yə qəbul olunan xəstələr evə buraxıl dıq -
dan  sonra da tam olaraq sağalana kimi
hə kimlərin nəzarəti altında olurlar. Xüsu -

silə, şəkərli diabet xəstəliyindən əziyyət
çəkən xəstələrin mütəmadi olaraq müali -
cə ləri davam etdirilir”.   

Stasionar müalicənin müddəti isə bir
həftədən bir aya kimi davam edir. Ağır -
laşma halları olarsa, bu müddət uzadıla
bilər. 

Şöbə öz fəaliyyətini günün nizam qay -
dalarına uyğun həyata keçirir. Hər gün
hərbi hissə komandirinin rəhbərliyi ilə ke -
çirilən ümumi iclasdan əlavə, şöbədə hə -
kimlərin və tibb bacılarının iştirakı ilə mü -
şavirə keçirilir, burada hər bir hərbi qul -
luqçuya müvafiq tapşırıqlar verilir. Həf tə -
nin cümə axşamı günləri keçirilən həkim -
lərin seminarında terapiya şöbəsinin hərbi

qulluqçuları fəallıq nümayiş etdirir, müx -
təlif aktual mövzularla çıxış edirlər. Bun -
dan əlavə, ayda bir dəfə olmaqla, konf -
rans keçirilir ki,burada müxtəlif tibb müəs -
sisələrindən dəvət olunmuş qonaqlar da
çıxış edirlər. 

Gündəlik olaraq, bir neçə dəfə şö bə -
dəki xəstələrin vəziyyətinə baxış keçirilir,
müvafiq müalicəvi təyinatlar verilməsinə
nəzarət olunur. Xəstələrin vəziyyəti, xəs -
tə liyin gedişatı, müalicəsini başa çatdır-
dıq dan sonra şöbədən çıxarılan və şöbə-
yə yeni qəbul olunan xəstələr barədə şöbə
rəisini məruzə olunur. Palatalarda rejim və

sanitar-gigiyena qaydalarına əməl olun -
ması  şöbə rəisi tərəfindən nəzarətdə sax -
l a nılır. 

Şöbənin həkimləri - pediatr kapitan
Lətifə İbrahimova, terapevt baş leytenant
Venera Abdullayeva, kardioloq baş leyte -
nant Günel Nəsirli, endokrinoloq leytenant
Gülnarə Hacıyeva, işçi hə kim-terapevtlər
Şahin Hüseynov və Lütfiyə Sultanlı, həm -
çinin baş tibb bacısı gizir Aynur Babayeva,
tibb bacıları kiçik gizir Həvva Əliyeva, baş
çavuşlar Əzəmət İsgəndərova, Ayşən
Səfərli, Nəzakət Quliyeva, Əminə Əliyeva
və çavuş Aysel Əsədova vəzifələrinin öh -
də sindən layiqincə gəlirlər. 

Baş tibb bacısı gizir A.Babayeva tibb
bacılarını təlimatlandırır, onların işinə
nəzarət edir. 

Tibb bacıları xəstələrlə müvafiq prose -
dur ları, dərmanların vaxtında qəbulunu tə -
min edirlər. Həftənin bazar ertəsi günləri
keçirilən seminarda iştirak etmələri isə
onların ixtisas hazırlıqlarını təkmilləşdir -
mə lərinə imkan verir.

baş leytenant X.Hacızadə

TERAPİYA ŞÖBƏSİNİN SAVADLI
MÜTƏXƏSSİSLƏRİ 

HƏRBİ QULLUQÇULARIN
SAĞLAMLIĞININ KEŞİYİNDƏDİR
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29 dekabr 2017-ci il

Daxili Qoşunların şəxsi heyəti Daxili İşlər Nazirinin müavini-Daxili Qoşunların Koman danı general-
leytenant Şahin Məmmədova atası Məmmədov İsgəndər Məhəmməd oğ lu nun vəfatı ilə əlaqədar
dərin hüznlə başsağlığı verir. 

ßÑÝßÐßÑÝßÐ

Bu günlərdə 25031 saylı
hərbi hissədə Daxili Qoşunların
Veteranlar Şurasının növbəti
ümu mi yığıncağı keçirilib. Ümu -
mi yığıncaqda Veteranlar Şu -
rasının ötən iki ildə gördüyü işlər
barədə hesa batı dinlənilib. Mü -
za kirələr zamanı Veteranlar Şu -
rasının hesabat dövründə ictimai
fəaliyyəti, ümu milikdə, müsbət
qiy mətləndirilib. 

Bununla yanaşı, ümumi yı -
ğın caqda Veteranlar Şurasının
növ bəti iki ildə fəaliyyət göstər -
mək üçün yeni tərkibi də seçilib.
Ümu  mi yığıncaq iş ti rakçıla rı vete -
ranlardan Çingiz Daşdəmi rov,
Murad Mürsəlov, Telman As la -
nov, Səfxan Bayramov, Va qif
Nə sibov, Elxan Mirzəyev və Yal -
çın Abbasova yekdilliklə etimad
gös tə riblər.

Veteranlar Şurasının yeni
tər kibdə keçirilən iclasında təşki -
lati məsələlərə baxılıb. Ç.Daşdə -
mi rov səs çoxluğu ilə Veteranlar
Şurasının sədri se çilib. 

Ç.Daşdəmirov 15 avqust

1963-cü ildə İsmayıllı rayonunun
Balik kəndində anadan olub.
SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin Or -
co nikidze adına Ali Hərbi Ko -
man danlıq Məktəbində ali hərbi
təhsil alıb. Həm çinin Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvə ləri -
nin Hərbi Akademiyasında Döv -
lət Müdafiəsini İdarə etmə Aka -
demik Kursunu bitirib. 

SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin
Daxili Qoşunları və Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər Nazir -
liyinin Daxili Qoşunlarının sırala -
rında zəngin xid mət yolu keçib.

Azərbaycan Daxili Qoşunlarının
formalaş ma sın da iştirak etmiş
zabitlərdən biri olub. Respub -
likamızın ərazi bütövlüyü uğrun -
da döyüşlərdə iş tirak edib. Ön
cəb hədə düşmənlə dö yüşdə
ağır ya ralansa da, yenidən sıra -
ya qayıdıb, hərbi xidmət borcunu
fədakarcasına yerinə yetirib. 

Ç.Daşdəmirov Daxili Qoşun -
la rın ayrı-ayrı hərbi hissələrində
və Baş İdarəsində məsul vəzifə -
lərə tə yin olunub. Daxili Qoşun -
la rın sıralarında polkov nik hərbi
rütbəsinə və Daxili Qoşunların
Baş İda rəsin də İnspeksiya rəisi -
nin müavini vəzifəsinədək yük -
sə lib. O, şəxsi heyətin döyüş və
mənəvi-psixoloji ha zırlığının yük -
səl dil məsində öz əməyini əsirgə -
mə yib.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti tərə fin dən “Vətən uğ -
runda” və “Hərbi xidmətlərə gö -
rə” me dalları ilə təltif edilib. Hərbi
xidmət dövründə bir çox müka -
fat lara layiq görülüb. Azərbay -
can Res publikası müharibə və
Silahlı Qüvvələr veteranıdır.     

Hazırda veteran kimi gənc
nəslin hərbi-vətənpərvərlik tərbi -
yə sin də fəal iştirak edir.

Mətbuat xidməti

“2017-ci ildə Daxili Qoşunlar -
da əsas tədbirlərin, döyüş təlimi -
nin planlaşdırılması və təşkilinə
dair təqvim planı”na əsasən, “Da-
xili Qoşunlarda avtomobil xidmə-
ti nin təşkilinə dair Təlimat”ın tə -
ləb lərinə uyğun olaraq, Daxili İş -
lər Nazirinin müavini - Daxili Qo-
şun ların Komandanının əmri ilə
oktyabrın 2-dən noyabrın 16-dək
Ali Hərbi Məktəbdə və hərbi his -
sə lərdə nəqliyyat vasitələrinə illik
texniki baxış keçirilib.

Baxış zamanı avtomobil və
zirehli texnikanın vəziyyəti, onla -
rın düzgün istismarı, parklarda
daxili xidmətin təşkili,  yol-nəqliy-
yat hadisələrinin qarşısını almaq
məqsədi ilə keçirilən tədbirlər, bu
sahəyə cavabdeh vəzifəli şəxslə -
rin və mütəxəssislərin ixtisas ha -
zır lığı, müvafiq əmlakların, yana -
caq-sürtkü materiallarının hesa -
ba tı, qorunub-saxlanması, istifa-
də olunması yoxlanılıb və qiy -
mət ləndirilib.  

Texniki baxışa Ali Hərbi Mək -
təbin və hərbi hissələrin qeydiy-
ya tında olan bütün nəqliyyat
vasitələri təqdim olunub. Qo şun-
lar üzrə nəqliyyat vasitələrinin tex -
ni ki hazırlığı “əla” qiymət lən dirilib.

Nəqliyyat vasitələrinə illik tex -

niki baxışın nəticələrindən müəy -
yən edilib ki, nəqliyyat vasitələ ri -
nə texniki xidmət və təmir işləri -
nin aparılması, onların illik texniki
baxışa hazırlığı Ali Hərbi Məktəb -
də, 99713, 67987, 17072, 12318,
25033, 16077, 17071, 17074,
16075 və 16076 saylı hərbi his -
sə lər də ümumən yüksək səviy -

yə də təşkil edilib.   
Bu işdə yüksək peşəkarlıq

göstərən, xidməti vəzifə borcları -
nın icrasına layiqincə yanaşan
hərbi qulluqçular Ali Hərbi Məktə -
bin rəisi və hərbi hissə komandir -
lə rinin səlahiyyətləri ilə mükafat -
lan dırılıblar.

baş leytenant X.Hacızadə

VETERANLAR ŞURASININ
YENİ SƏDRİ SEÇİLİB

NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN
TEXNİKİ HAZIRLIĞI “ƏLA”

QİYMƏTLƏNDİRİLİB

Daxili İşlər Nazirinin əmrinə
əsasən, dekabrın 7-dən 9-dək
da xili işlər orqan və hissə ləri ara -
sında əlbəyaxa döyüş üz rə şəxsi

və komanda birinciliyi uğ runda
yarış keçirilib. Yarışda Daxili Qo -
şun ların yığma koman dası 8 id -
mançı və 1 nümayəndə  ilə təmsil

olunub.  
Şəxsi birincilikdə 67987 saylı

hərbi hissənin hərbi qulluqçuları-
çavuş Nur lan Hacıyev 65 kq, ley-
tenant Natiq Allayarov 70 kq, gizir
Tural Süleymanov 80 kq, 16075
saylı hərbi hissənin hərbi qulluq -
çusu əsgər Müşviq Hüseynov
90 kq çəki dərəcəsində 1-ci yeri
tu tublar. 

16075 saylı hərbi hissənin di -
gər hərbi qulluqçusu gizir Elçin
Gü ləliyev 80 kq, 67987 saylı hər -
bi hissədən çavuş Rafiq Təhmə -
zov +90 kq çəki dərəcəsində 2-ci,
99713 saylı hərbi hissənin hərbi
qulluqçusu kiçik çavuş Əli Quli -
yev 75 kq, çavuş Əsail Mu sa yev
isə 85 kq çəki dərəcəsin də 3-cü
yerə layiq görülüblər. 

Daxili Qoşunların yığma ko -
man dası komanda birinciliyin də
I yeri tutub.

Yarışda yüksək nəticələr gös -
tərən idmançı hərbi qulluqçular
hərbi hissə komandirləri tərəfin -
dən mükafatlandırılıblar.

İDMANÇI HƏRBİ
QULLUQÇULARIMIZ

MÜKAFATLANDIRILIBLAR

Salam hörmətli redaksiya!

Dünyada hər bir dəyərdən üstün
bir dəyər var. Bu, qədim mütərəqqi
adət-ənənələrə söykənən milli də -
yər dir. Xalqımızın milli maddi-mənəvi
dəyərləri sırasında onun tarixi boyu
həyat yolunu, yaşam tərzini, döv lət -
çilik və qəhrəmanlıq ənənələrini, es -
tetik dünyagörüşünü özündə əks et -
dirən mətbuatın xüsusi rolu və yeri
var.

Müstəqilliyimizin əldə edildiyi bir
vaxtda, Dağlıq Qarabağ uğrunda
mənfur Ermənistanla aparılan müha -
ribə zamanı əsgərlərimizin döyüş
salnaməsini, qəhrəmanlıq tarixini, ən
başlıcası dövlətçilik ənənələrimizi
geniş oxucu auditoriyasına çatdır -
maq üçün əsgər tək döyüşkən bir
mətbu orqanın - “Əsgər” qəzetinin

yaradılması tarixi bir zərurət, günün
ən aktual, ən ümdə məsələləri kimi
meydana çıxmışdır. 

16 dekabr 1992-ci il tarixdə hör -
mətli ziyalılarımızın xeyir duası və
tövsiyəsi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin
Daxili Qoşunlarının mətbu orqanı -
“Əsgər” qəzeti işıq üzü gömüşdür.
Bununla da, ikinci dəfə dövlət müstə -
qil liyimizi əldə etdikdən sonra hərbi
jurnalistikanın yenidən əsası qoyul -
muş dur. 

Bu gün “Əsgər” qəzetinin müs tə -
qil ordu quruculuğu sahəsində xalqı -
mıza bəxş etdiyi uğurlar və töhfələrlə
qürur duymaq onun bütün əmək daş -
ları  ilə yanaşı, Daxili Qoşunların hər
bir hərbi qulluqçusunun mənəvi haq -

qıdır.
Şərəfli yol keçən bu mətbu or -

qanda müxbir və məsul katib vəzifə -
lə rində çalışmağıma görə xüsusi qü-
rur hissi duyuram.

Yaranışından dövlətimizin və xal -
qımızın xidmətində döyüşkən mü -
səlləh əsgər kimi dayanan “Əsgər”
qəzetinin 25 illik yubileyi müna si -
bətilə qəzetin bütün yaradıcı kollek ti -
vini səmimi qəlbdən təbrik edir, yeni-
yeni yaradıcılıq uğurları və ən baş -
lıcası, düşmən üzərində böyük qələ -
bə müjdəsi arzulayıram.

Mərdan Hüseynli,
“Azərbaycan yolları”
qəzetinin redaktoru, 
ehtiyatda olan zabit

TƏBRİK MƏKTUBLARI DAVAM EDİR...

Hər il Daxili Qoşunların hissə
və bölmələri ilin yekun yoxlama la -
rına cəlb olunur. Yoxlamalar zama -
nı hərbi hissələr xidməti-döyüş
fəa liyyətlərinə görə qiymətlən diri -
lir lər. 

Bu il yüksək döyüş hazırlığı, o
cümlədən nizam-intizam nümayiş et -
dirərək keçirilən ilin yekun yoxlaması
zamanı “əla” və “yaxşı” qiymətlərlə
qiymətləndirilmiş bölmələrdən biri də
67987 saylı hərbi hissənin xüsusi
təyinatlı dəstəsidir. Dəstə 2017-ci il -
də qarşıya qoyulmuş bütün tapşı -
rıqların öhdəsindən layiqincə gəlib.

Bütün bunlar dəstənin şəxsi

heyətinin gündəlik fəaliyyətinin
düzgün təşkilinin, fiziki, atəş hazır lı -
ğının yüksək olmasının nəticəsidir.

Xüsusi təyinatlı dəstənin koman -
diri vəzifələrini icra edən kapitan Rə -
şad Məmmədov cari ildə əldə olunan

uğurlardan danışarkən Xızı rayonu
ərazisində Müdafiə Nazirliyinin “N”
saylı hərbi hissəsinin sursat anba -
rında baş vermiş partlayışla əlaqədar
tapşırığın icrasını önə çəkdi. Baş
vermiş hadisə ilə əlaqədar dəstədən
xüsusi-həmlə qrupunun və istehkam
yarımqrupunun şəxsi heyəti gündəlik
olaraq xidmətə cəlb olunublar. Ərazi -
də aparılmış əməliyyat-axtarış təd -

bir ləri zamanı dəstə tapşırıqları
uğurla həyata keçirərək fəaliyyətini
müvəffəqiyyətlə başa vurub. Vəzifə -
lə rin uğurla icra olunmasında xüsusi-
həmlə qrupunun komandiri baş ley -
te nant Vüsal Həsənovun və isteh -
kamçı yarımqrupunun komandiri baş
gizir Sənan İbayevin əməyi təqdirə la -
yiqdir. 

Cari ildə dəstə bir neçə idman
nailiyyətlərinə də imza atıb. Leyte -
nant Natiq Allayarov bu il idmanın
cü-do və əlbəyaxa döyüş növləri
üzrə, ümumilikdə, üç yarışa qatılıb.
Hər üç turnirdə bütün rəqiblərini üs -
tə ləyərək çempion adına layiq gö rü -
lüb. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki,
ley te nant N.Allayarov Ukraynada
güc strukturları arasında keçirilmiş
əlbəyaxa döyüş növündə 73 kq çəki
dərəcəsində dünya kubokunu qaza nıb. 

Bütün bu sadalanan və il ərzində
əldə olunan nailiyyətlər təbii ki,
gündəlik xidməti fəaliyyətə məsuliy -
yətlə yanaşmağın, eyni zamanda,
ke çi rilən praktiki təlim və məşğə lə -
lərdə qazanılmış biliklərin, peşə vər -
dişlərinin nəticəsidir.

Şəxsi heyətin özünəinam hissi
deməyə əsas verir ki, dəstə bu il
olduğu kimi, gələn il də yüksək dö -
yüş qabiliyyətini qoruyub saxlamaq,
əldə etdiyi uğuru təkrarlamaq əzmin -
dədir.

baş leytenant T.Əlizadə

DƏSTƏ 2017-ci İLDƏ QARŞIYA
QOYULMUŞ TAPŞIRIQLARIN

ÖHDƏSİNDƏN LAYİQİNCƏ GƏLİB

Əməliyyat-axtarış tədbirləri za -
ma nı xüsusi fəallıqları ilə seçilən
bir qrup hərbi qulluqçumuz Daxili
İşlər Nazirinin müavini - Daxili
Qoşunların Komandanının müva-
fiq əmri ilə mükafatlandırılıblar

Xızı rayonu ərazisində yerləşən
Müdafiə Nazirliyinin “N” saylı hərbi
hissəsinin sursat anbarında baş ver -
miş yanğın və partlayış nəticə sin də
ətrafa yayılmış sursat və mərmi
qalıqlarının təmizlənməsi məqsədilə
həyata keçirilən əməliyyat-axtarış

tədbirləri dekabrın 14-də başa çatıb.
Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin
Qərargahında Mühəndis xidməti -
nin rəisi polkovnik Rizvan Abbaso -
vun rəhbərliyi ilə 99713, 67987 və
16075 saylı hərbi hissələrin şəxsi
heyəti də avqustun 28-dən etibarən
keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirlə -
rin də iştirak edib.  

90 gün müddətində xidməti-dö -
yüş tapşırıqlarının yerinə yetirilmə -
sinə cəlb olunmuş hərbi qulluqçu -
ları mız tərəfindən 7346 hektar əra -
zidə 21803 ədəd partlamamış hərbi

sur sat, 12608 ədəd partlamış-yan -
mış mərmi qalıqları və 77701 kq
yan dırma atımı (barıt) aşkar edilə -
rək, Azərbaycan Respublikası
Ərazilərinin Minalardan Təmizlən -
məsi üzrə Milli Agentliyin (ANAMA)
əməkdaşlarına təhvil verilib.

Xidmətin aparılması zamanı şəx-
si heyət tərəfindən təhlükəsizlik qay -
dalarına ciddi əməl edilib, heç bir
nöqsana yol verilməyib və yüksək
pe şəkarlıq nümayiş etdirilib. Xidmət
zamanı xüsusi fəallıqları ilə seçilən
bir qrup mühəndis-istehkamçılarımız
Daxili İşlər Nazirinin müavini-Daxili
Qoşunların Komandanının müvafiq
əmrilə mükafatlandırılıblar.

Mətbuat xidməti

MÜHƏNDİS-İSTEHKAMÇILARIMIZ YÜKSƏK
PEŞƏKARLIQ NÜMAYİŞ ETDİRİB

Daxili Qoşunların hərbi hissələ ri -
nin geyim, təsərrüfat əmlakları ilə
təc hizatı, əşya əmlaklarının düzgün
saxlanılması, qorunması, hamam-
ca maşırxana xidmətləri şəxsi heyətin
sosial-məişət təminatında ümdə
məsələlərdəndir. 17072 saylı hərbi
hissənin əşya xidməti də maddi-
texniki təminat üzrə vəzifələrinin
öhdəsindən layiqincə gəlir, tapşırıq -
ları vaxtında və düzgün icra edir. 

Əşya xidmətinin rəisi mayor Ka -
mil Məmmədovdur. O, 2004-cü ildən
Daxili Qoşunların sıralarında xidmət
edir. Nizam-intizamlı, məsuliyyətli,
savadlı, peşəkar və öz işini dərindən
bilən təcrübəli zabitdir. Daima hərbi
hissə komandanlığının qarşıya qoy -
duğu tapşırıq və tələblərə məsuliy -
yətlə yanaşaraq, öz işini rəhbər sə -

nədlərin tələbləri əsasında qurur.
Əşya anbarının işinə rəh bər lik edir,
ləvazimatların saz olma sını və düz -
gün istismarını nəzarətdə saxlayır.
Əmlakların bölmələrə veril diyi vaxt
möhürlənməsini, texnikanın, əşya və
təsərrüfat əmlakının düzgün istifadə
olunmasını, habelə təmirini təşkil
edir. 

Onun əsas diqqət yetirdiyi mə -
qamlardan biri də hərbi qulluqçuların

geyim əmlakları ilə təminatı zamanı
hərbi geyimin fərdi qaydada uy ğun -
laşdırılmasıdır. Bu işə həssas lıqla
yanaşan xidmət rəisi hissə koman -
danlığı tərəfindən qarşıya qoyulmuş
hər bir tapşırığı uğurla icra edir.
Xidmət, eyni zamanda, iki ayda bir
dəfədən az olmayaraq, hərbi hissə -
nin uçot göstəricilərinə görə, bölmə -
lərdə və hissənin anbarında olan
əşya və təsərrüfat əmlakının miqda -
rını, vəziyyətini, kateqoriyasını, kom -
plektliyini və onların qorunub saxlan -
ma şəraitini yoxlayır. Sözsüz ki, gö -
rülən işlər zamanı yanğına qarşı təh -
lü kəsizlik tədbirləri, daxili qayda lara
ciddi riayət olunması da nəza rətdə
saxlanılır.  

Bir sözlə, hərbi hissənin xidməti-
döyüş fəaliyyətinin qüsursuz yerinə
yetirilməsində Əşya xidmətinin fəa -
liyyəti əhəmiyyətli rola malikdir.

baş leytenant T.Əlizadə

VƏZİFƏ BORCLARININ İCRASINA MƏSULİYYƏTLƏ 
YANAŞAN TƏCRÜBƏLİ ZABİT

4_Layout 1  28.12.2017  13:05  Page 1


	1
	2
	3
	4



