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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

Yanvarın 13-də Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyevin yanında
2019-cu ilin yekunlarına həsr olunmuş
müşavirə keçirilib.

Dövlətimizin başçısı müşavirədə giriş nitqi
söyləyərək, bütövlükdə 2019-cu ilin ölkəmiz
üçün uğurlu il olduğunu, ilin əvvəlində qarşı-
ya qoyulmuş bütün vəzifələrin uğurla icra edil-
diyini, ölkəmizin dayanıqlı inkişafının təmin
olunduğunu bildirib. Ölkə başçısı həm siyasi,
həm iqtisadi, həm də sosial sahələrdə böyük
uğurların əldə edildiyini və Azərbaycanın sa-
bitlik şəraitində yaşadığını, həmçinin, sabitli-
yin hər bir ölkənin inkişafı üçün əsas şərt
olduğunu qeyd edib.  

İclasda həmçinin, Maliyyə naziri Samir
Şərifov, Baş Nazirin müavini Şahin Mustafa-
yev, Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov,
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri
Sahil Babayev, İqtisadiyyat naziri Mikayıl
Cabbarov, Kənd Təsərrüfatı naziri İnam
Kərimov və Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri
Səfər Mehdiyev çıxış ediblər. 

Sonda dövlətimizin başçısı müşavirə-
də yekun nitqi söyləyərək, 2020-ci ilin də
ölkəmiz üçün uğurlu olacağına əminliyini
ifadə edib:

- Bir məsələyə də münasibət bildirmək is-
tərdim. Son vaxtlar siz də bunu görürsünüz,
Ermənistanın baş naziri öz ölkəsinin dırnaq-
arası uğurları haqqında danışarkən Ermənis-
tanı Azərbaycanla müqayisə edir. Onun gəldi-
yi qənaətə görə, Ermənistan Azərbaycanı bir
çox parametrlər üzrə qabaqlayır. Bəri başdan
bildirirəm və bunu heç sübut etməyə ehtiyac
yoxdur ki, belə bir fərziyyənin heç bir əsası
yoxdur. Azərbaycan Ermənistanı bütün əsas
parametrlər üzrə böyük fərqlə qabaqlayır. Bu-
nu təsdiqləmək üçün, sadəcə olaraq, bir neçə
hadisəni və bir neçə rəqəmi səsləndirmək
istərdim.

Bildiyiniz kimi, Azərbaycan 2011-ci ildə
155 ölkənin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şu-
rasına qeyri-daimi üzv seçilmişdir. Həqiqət isə
ondan ibarətdir ki, 2011-ci ildə bizdən əvvəl
Ermənistan da öz namizədliyini vermişdi. An-
caq biz namizədliyi verəndən sonra onlar gö-
türqoy etdilər və gördülər ki, bizimlə rəqabət-
də onlar 100 faiz uduzacaqlar, çox sakitcə,
qorxaqcasına öz namizədliyini geri götürdülər.

2016-cı ildə Ermənistan dinc Azərbaycan
əhalisinə qarşı hərbi təxribat törədib və bu
təxribat nəticəsində bir neçə dinc vətəndaş

həlak olub. Onların arasında uşaqlar da olub.
Azərbaycan buna cavab olaraq uğurlu əks-
hücum əməliyyatı keçirərək Ağdərə, Füzuli,
Cəbrayıl rayonlarının bir hissəsini, minlərlə
hektar torpağı işğalçılardan azad etdi və o
torpaqlarda Azərbaycan bayrağı ucaldıldı. Bu,
bizim hərbi qələbəmiz idi. Növbəti hərbi qələ-
bə 2018-ci ildə təmin edilmişdir. Uğurlu Nax-
çıvan əməliyyatı nəticəsində 10 mindən çox
hektar ərazi işğalçılardan, erməni silahlı qüv-
vələrindən təmizləndi və bir neçə önəmli stra-
teji yüksəklik azad edildi. Bu yüksəkliklər im-
kan verir ki, biz Ermənistanın strateji kommu-
nikasiyalarına tam nəzarət edə bilək. Bu, bi-
zim ikinci hərbi qələbəmiz idi.

Dünyanın ən güclü orduları reytinqində
Azərbaycan 52-ci, Ermənistan isə 96-cı yer-
dədir. O cümlədən hava gücü üzrə Azərbay-
can 63-cü, Ermənistan 86-cı yerdədir. Dəniz
gücü üzrə Azərbaycan 67-ci yerdədir, Ermə-
nistanda dəniz yoxdur. Tank gücü üzrə Azər-
baycan 32-ci, Ermənistan 78-ci yerdədir.
Mənbə “Global Firepower 2019” hesabatıdır.

İndi əsas makroiqtisadi göstəricilərə diq-
qət yetirirəm. Beləliklə, 2019-cu ildə Azərbay-
canın ümumi daxili məhsulu dollar ekvivalen-
tində 47,6 milyard dollardır, Ermənistanda isə

cəmi 13 milyard dollar. Alıcılıq qabiliyyətinə
görə Azərbaycan 187 milyard dollar daxili
məhsula sahibdir, Ermənistan 33 milyard, fərq
5,6 dəfədir. Adambaşına düşən ümumi daxili
məhsul Azərbaycanda 4800 dollar, Ermənis-
tanda 4500 dollardır. Alıcılıq qabiliyyətinə gö-
rə adambaşına düşən ümumi daxili məhsul
Azərbaycanda 18 min 600 dollar, Ermənistan-
da 11 min dollardır. Valyuta ehtiyatları Azər-
baycanda 51 milyard dollar, Ermənistanda
2 milyard dollardır, fərq 25 dəfədir. Xarici tica-
rət dövriyyəsi Azərbaycanda 33,6 milyard, Er-
mənistanda 7,4 milyard dollardır, fərq 4,5 də-
fədir. İxrac - Azərbaycan 19,6 milyard, Ermə-
nistan 2,4 milyard, fərq 8,1 dəfədir. Müsbət
saldo Azərbaycanda 6 milyard dollar, Ermə-
nistanda mənfi saldo 2,6 milyard dollardır.
Sərmayə qoyuluşu - keçən il Azərbaycana
13,5 milyard dollar qoyulubdur, Ermənistana
900 milyon, fərq 15 dəfədir. Xarici dövlət bor-
cu - Azərbaycanın xarici dövlət borcu 7,9 mil-
yard dollar, Ermənistanın 6 milyard dollardır.
Azərbaycanda xarici dövlət borcu ümumi da-
xili məhsulun 17 faizini təşkil edir, Ermənis-
tanda 40 faizdən çoxdur. Valyuta ehtiyatları
Azərbaycanda xarici dövlət borcundan
6,4 dəfə çoxdur, Ermənistanda xarici dövlət

borcu valyuta ehtiyatlarından 2,3 dəfə çoxdur.
Adambaşına düşən xarici borc Azərbaycanda
799 dollar, Ermənistanda 1900 dollardır.

Əməkhaqları və pensiyalara dair məluma-
tı təqdim edirəm. Beləliklə, 2019-cu ilin de-
kabr ayında Azərbaycanda orta əməkhaqqı
723 manat - bu, 425 dollar təşkil edir, Ermə -
nistanda 369 dollar. Alıcılıq qabiliyyətinə görə
orta əməkhaqqı üzrə Azərbaycan MDB-də
ikinci, Ermənistan doqquzuncu yerdədir. Mini -
mum pensiya Azərbaycanda 200 manat, yəni
118 dollar, Ermənistanda 55 dollardır. Mini -
mum pensiyaya görə Azərbaycan MDB-də
ikinci, Ermənistan doqquzuncu yerdədir. Yox -
sulluq səviyyəsi Azərbaycanda 4,8 faiz,
Ermənistanda 24 faizdir, fərq beş dəfədir. Şə-
hid ailələrinə və müharibə əlillərinə 2019-cu
ildə Azərbaycanda 934 mənzil verilibdir, Er-
mənistanda sıfır. Bütövlükdə Azərbaycanda
bu kateqoriyadan olan insanlara 7590 mənzil
verilib, Ermənistanda, bildiyimə görə, belə
proqram mövcud deyil. Təkcə keçən il bu ka-
teqoriyadan olan insanlara 600 avtomobil ve-
rilib, Ermənistanda sıfır. Bütövlükdə bu kate-
qoriyadan olan insanlara 6750 avtomobil
verilib, Ermənistanda sıfır.

Keçirik Davos Ümumdünya İqtisadi Foru-
munun qlobal rəqabətlilik hesabatına. Beləlik-
lə, 2019-cu ildəki bəzi rəqəmləri təqdim et-
mək istərdim. İqtidarın uzunmüddətli strategi-
yasına görə Azərbaycan dünyada onuncu,
Ermənistan 59-cu yerdədir. İqtidarın siyasi sa-
bitliyi təmin etməsi - Azərbaycan 11-ci, Ermə-
nistan 58-ci yerdədir. Məhkəmə azadlığı -
Azərbaycan 39-cu, Ermənistan 67-ci yerdədir.
Polis orqanlarına etimad - Azərbaycan 30-cu,
Ermənistan 44-cü yerdədir. Yolların keyfiyyə-
ti - Azərbaycan 27-ci, Ermənistan 91-ci yerdə-
dir. Dəmir yolu xidmətlərinin səmərəliliyi -
Azərbaycan dünya miqyasında 11-ci, Ermə-
nistan 67-ci yerdədir. Hava yolları xidmətləri-
nin səmərəliliyi - Azərbaycan 12-ci, Ermənis-
tan 67-ci yerdədir. İnternet istifadəçilərinin sa-
yına, yəni əhali üzrə payına görə faizlə Azər-
baycan 43-cü, Ermənistan 77-ci yerdədir.
Əhali arasında rəqəmsal biliklər üzrə Azər-
baycan 19-cu, Ermənistan 50-ci yerdədir.
Ümumi daxili məhsul, alıcılıq qabiliyyəti
pariteti üzrə Azərbaycan 69-cu, Ermənistan
120-ci yerdədir.

İndi keçirik idman sahəsinə. Azərbaycan
2019-cu ildə dünya və Avropa çempionatla-
rında 775 medal qazanıb, onlardan 271-i qızıl
medaldır. Ermənistan cəmi 222 medal qaza-
nıb, onlardan 61-i qızıldır. 

Digər önəmli bir məsələ ondan ibarətdir
ki, Azərbaycan faşizmin qəhrəmanlaşdırılma-
sına qarşı ardıcıl mübarizə aparır, Ermənistan
isə faşistləri qəhrəmanlaşdırır. Faşist cəlladı
olan Njdeyə İrəvanın mərkəzində 6 metrlik
abidə ucaldılıb. 

Nüfuzlu “News & World Report” mətbu
orqanı tərəfindən aparılmış təhlilə əsasən
dünyanın ən güclü ölkələrinin siyahısı müəy-
yən edilmişdir. Siyahıda cəmi 80 ölkənin adı
var və Azərbaycan bu siyahıda güclü ölkələr
arasında 45-ci yerdədir. Ermənistanın isə
ümumiyyətlə, adı belə yoxdur. İqtisadi inkişa-
fın templərinə görə isə bizim yerimiz dünya
miqyasında 35-cidir.

Beləliklə, Ermənistan rəhbərliyi növbəti
dəfə saxta məlumat əsasında Ermənistanı
Azərbaycanla müqayisə etmək istəsə, yaxşı
fikirləşsin. Çünki idman dili ilə desək, Azər-
baycan ali liqada, Ermənistan isə üçüncü liqa-
dadır və getdikcə bu fərq daha da böyüyəcək.

Bir sözlə, əminəm ki, bu il Azərbaycan
uğurla inkişaf edəcək. 2020-ci ildə Azərbay-
can daha güclü dövlətə çevriləcək. Sağ olun.

AZƏRTAC-ın materialları əsasında
hazırlanmışdır.

Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi Günü və Yeni il bay-
ramı ərəfəsində - dekabrın 29-da
Daxili İşlər naziri, general-pol-
kovnik Vilayət Eyvazov DİN-in
Daxili Qoşunlarının Şirvan şəhə-
rində və Hacıqabul rayonunda
yerləşən hərbi hissələrində olub.

Qarşılanma mərasimlərindən
sonra nazir hərbi hissələrin qərar-
gahlarında “Şərəf kitabı”nı imzala-
yıb, nazir müavini - Daxili Qoşunla-
rın komandanı, general-leytenant
Şahin Məmmədovun və hərbi hissə
komandirlərinin müşayiəti ilə əsgər
və hərbi qulluqçuların kazarma-
məişət şəraiti, maddi-texniki və ər-
zaq təminatı ilə maraqlanıb, tədris,
silah otaqlarına, avtomobil və zireh-
li texnika parkına, tibb məntəqələ-
rinə və yeməkxanalara baxış
keçirib.

Hərbi hissələrin sıra meydanla-
rında düzülmüş hərbi qulluqçuların
və əsgərlərin qarşısında çıxış edən
general-polkovnik V.Eyvazov Ulu
Öndərin əsasını qoyduğu inkişaf və

tərəqqi strategiyasının Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cə-
nab İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam və inkişaf etdirilməsi nəticə-
sində ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin,
müdafiə potensialının artdığını,
beynəlxalq mövqelərinin möhkəm-

ləndiyini bildirib. O, möhtərəm döv-
lət başçımızın ümumən ordu quru-
culuğuna, o cümlədən, Daxili Qo-
şunların fəaliyyətinin təkmilləşdiril-
məsinə, maddi-texniki təminatına,
iş və məişət şəraitinin daha da yax-
şılaşdırılmasına daim xüsusi diqqət
göstərdiyini vurğulayıb, qoşunların

bütün hərbi hissələrində geniş
abadlıq və quruculuq işlərinin apa-
rıldığını, müxtəlif təyinatlı obyektlə-
rin, o cümlədən, yeni hərbi şəhər-

ciklərin, əsgər kazarmalarının tikil-
diyini, zabitlər, gizirlər üçün hər bir
şəraitə malik yaşayış komplekslə-
rinin istifadəyə verildiyini nəzərə
çatdırıb.

Dünya Azərbaycanlılarının Həm-

rəyliyi Günü və Yeni il bayramı mü-
nasibətilə əsgər və zabitləri təbrik
edən nazir əmin olduğunu bildirib
ki, Daxili Qoşunların şəxsi heyəti

bundan sonra da ölkəmizdə sabitli-
yin, əmin-amanlığın etibarlı qorun-
masına, cinayətkarlıqla qətiyyətli
mübarizə işinə öz töhfəsini verə-
cək, qarşıya qoyulan bütün vəzi-
fələri layiqincə yerinə yetirəcək,

göstərilən ali diqqət və böyük eti-
madı xalqına, Vətəninə, dövlətinə
və Prezidentinə sədaqətli xidməti
ilə doğruldacaqdır. 

Tədbirlərin sonunda hərbi his-
sələrin şəxsi heyətləri təntənəli
marşın sədaları altında tribuna
önündən keçiblər.

DİN-in Mətbuat xidməti

Daxili İşlər naziri bayram ərəfəsində əsgər və zabitlərlə görüşüb

Prezident İlham Əliyevin yanında 2019-cu ilin 
yekunlarına həsr olunmuş müşavirə keçirilib
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Hər bir xalqın öz azadlığı, müs-
təqil dövlətini qurmaq uğrunda mü-
barizəsi çətin sınaqlardan keçir.
Milli istiqlalın qazanılması bir çox
halda ağır itkilər bahasına başa gə-
lir. Ona görə də xalqların, dövlətlə-
rin həyatında müstəqilliyin əldə
edilməsinə, dövlətçiliyin formalaş-
masına gətirib çıxarmış hadisələr
daim xatırlanır, tədqiq olunur, gənc
nəsillərə bu proseslərin tarixi əhə-
miyyəti aşılanır.

Azərbaycan xalqı azadlıqsevər,
dövlətqurucu, mübarizdir. Tarixən bi-
zim zəngin dövlətçilik ənənələrimiz
formalaşıb. XX əsrin 1918-1920-ci

illərində Müsəlman Şərqində ilk də-
fə qurularaq fəaliyyət göstərmiş
Xalq Cümhuriyyətinin varisi olan
müasir Azərbaycan Respublikası-
nın yaradılması bizim tarixi nailiyyə-
timizdir. Bir əsrdə iki dəfə öz müstə-
qil dövlətini yaratmaq heç də hər bir
xalqa nəsib olmur. Bu faktın özü
xalqımızın qüdrətinin təzahürüdür.

Bugünkü müstəqilliyimizə gə-
tirib çıxaran keşməkeşli yolda
20 Yanvar hadisələri xüsusi yer tu-
tur. 20 Yanvar faciəsi qan yaddaşı-
mız və istiqlal tariximizin qəhrə-
manlıq səhifəsidir. Bu il 20 Yanvar
faciəsindən 30 il ötür. 

1990-cı il yanvar ayının 19-dan
20-nə keçən gecə o vaxt Azərbay-
canın tərkibində olduğu Sovet İttifa-
qının siyasi və hərbi rəhbərliyinin
qərarı ilə, əhaliyə məlumat verilmə-
dən paytaxtımız Bakıya SSRİ Mü-
dafiə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazir-
liyi Daxili Qoşunlarının hərbi kontin-
genti, Sovet İttifaqının ayrı-ayrı böl-
gələrini əhatə etməklə, ehtiyatdan
çağırılmış hərbçilərdən ibarət xüsu-
si dəstələr yeridiliblər. Bakıya daxil
olarkən və şəhərin ərazisini nəzarə-
tə götürərkən adları qeyd edilən hər-
bi qüvvələr dinc əhaliyə divan tutub,
yaşayış binalarına, idarə və müəs-
sisələrə, küçə və meydanlara, və-
təndaşların şəxsi avtomobillərinə,
hətta təcili yardım maşınlarına atəş
açıblar. Həmin qanlı gecədə yüzlər-
lə günahsız soydaşımız qətlə yetiri-
lib, itkin düşüb və yaralanıb. Bakı
Metropoliteni əməkdaşlarının və tə-
cili tibbi yardım xidməti briqadaları-
nın faciə gecəsi fədakarlıq göstərə-
rək fəaliyyətlərini dayandırmamala-
rı dinc sakinlər arasında tələfatın
artmasının qarşısını müəyyən də-
rəcədə alıb. Faktiki olaraq ölkənin
ordusu tərəfindən öz vətəndaşları-
na qarşı hərbi təcavüz aktı həyata
keçirilib. Gecə vaxtı ordunun törət-
diyi vəhşiliklərdən bir neçə saat ön-
cə isə SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi
Komitəsinin xüsusi qrupu tərəfin-
dən Azərbaycan Televiziyasının
yerləşdiyi binanın enerji bloku part-
ladılıb. Bununla da televiziya yayı-
mı dayandırılaraq, xalqımız mühüm
informasiya mənbəyindən məhrum
edilib. 

Bakı qırğınından bir neçə gün
sonra, yanvarın 25-də Neftçalada,
yanvarın 26-da isə Lənkəranda so-
vet hərbçiləri heç bir təhlükə tö-
rətməyən, dinc vətəndaşlarımızı
öldürmüşlər. 

Bu qanlı hərbi aksiya Azərbay-
can xalqının müstəqillik uğrunda
mübarizə əzmini qırmaq, onu qor-
xutmaq, amansızcasına cəzalan-
dırmaq məqsədi daşıyırdı. Ancaq
xalqımız baş verən faciədən nə qə-
dər dərindən sarsılsa da, onun
iradəsi və mənəvi ruhu yenilmədi.
20 Yanvar şəhidlərinin dəfn günü
Bakının küçələrini tarixdə heç vaxt
bənzəri olmayan insan seli bürü-
müşdü. Təcavüzkar sovet ordusu
bu insan selinin qarşısında aciz qal-
mışdı. Bakının kəndlərindən şəhə-
rin qanlı hadisələr olmuş küçə və
meydanlarına yüz minlərlə qərənfil
gətirilərək yerə düzülmüşdü. Şəhid-
lərimizin şəhərin hündür və tarixi
ərazisində, o vaxt bolşevik Kirovun
adını daşıyan parkda torpağa tapşı-
rılmasına da sovet hərbçiləri mane
ola bilməmişdilər. Məzarlar qazılar-
kən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövründə istiqlalımız naminə şəhid
olmuş həmvətənlərimizin torpaq al-
tında gizlədilmiş qəbirləri aşkarlan-
mışdı. Həmin ağrı-acılı günlərdə
hərbi senzuranın nəzarəti altında
radio xəbərləri səsləndirilirdi. Faciə-
dən sonra ilk çap olunan qəzetlər-
dən biri isə “Səhər” qəzeti oldu.
Respublikamızın bir sıra fədakar,
cəsarətli videooperatorları və fo-
toqrafları o qanlı hadisələrin müəy-
yən epizodlarının çəkilişlərini apar-
mış, faciəvi məqamları lentə köçü-
rərək tarixləşdirmişlər. Bu gün hə-
min videokadrlar və fotolar xalqımı-
za qarşı törədilmiş misligörünməz
zorakılıqların sübutudur, təkzibedil-
məz dəlillərdir.

20 Yanvar hadisələri ilə bağlı
o vaxt respublikamız SSRİ rəhbərli-
yinin göstərişi ilə informasiya bloka-
dasına alınsa da, totalitar siyasi re-
jim öz cinayətini ört-basdır edə bil-
mədi. Bu faciə haqqında xəbərlər
bütün dünyaya yayıldı. Keçmiş
SSRİ-nin digər respublikalarında
yaşayan, habelə xarici ölkələrin və-

təndaşı olan soydaşlarımız, eləcə
də dost və qardaş millətlərin nüma-
yəndələri, ümumilikdə, zorakılığa,
irticaya, ədalətsizliyə qarşı barış-
maz mövqedə dayanan çoxsaylı tə-
rəqqipərvər insan xalqımızla həm-
rəyliyini bildirir, bizə başsağlığı
verirdilər. 

Azərbaycan xalqının Milli Lideri
Heydər Əliyev 20 Yanvar faciəsi
baş verdikdən sonra respublikamı-
zın Moskvadakı nümayəndəliyinə
gələrək, öz cəsarətli bəyanatı ilə
xalqımızın harayına səs vermiş,
dinc əhaliyə qarşı hərbi güc tətbiq
edilməsini kəskin pisləmişdi. Həmin
vaxt Moskvada yaşayan Heydər
Əliyevin bu qətiyyətli addımı onun
böyük şəxsiyyət, görkəmli dövlət
xadimi, öz xalqının həqiqi lideri kimi
tarixdə necə bir möhtəşəm iz qoy-
duğunu göstərir. Məhz Ulu Öndər
Heydər Əliyevin respublikamıza
rəhbərlik etdiyi dövrdə 20 Yanvar
faciəsinə dövlət səviyyəsində siyasi
qiymət verilib, həmin hadisələr za-
manı şəhid olmuş vətəndaşlarımı-
zın xatirəsinin əbədiləşdirilməsi yö-
nündə geniş tədbirlər həyata ke-
çirilib, Şəhidlər xiyabanında “Əbədi
məşəl” abidəsi ucaldılaraq, rəsmi
səfərlərin protokoluna bu müqəd-
dəs məkanın ziyarət edilməsi də
salınıb. 

20 Yanvar Azərbaycanda Ümum-
xalq Hüzn Günüdür. Hər il bu ta-
rixdə 20 Yanvar şəhidlərinin xa-
tirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olu-
nur, vətəndaşlarımız və respublika-
mıza xarici ölkələrdən gəlmiş qo-
naqlar kütləvi şəkildə həmin gün
Şəhidlər xiyabanını ziyarət edərək,
faciə qurbanlarının xatirəsinə ehti-
ram göstərirlər. 

Bu faciə haqqında indiyədək
müxtəlif kitablar yazılıb, bədii və sə-
nədli filmlər lentə alınıb, muzeylər-
də xüsusi ekspozisiyalar düzəldilib,
internet şəbəkəsində əhatəli infor-
masiya resursları yerləşdirilib, teatr
tamaşaları, televiziya və radio proq-
ramları hazırlanıb, rəsmlər çəkilib,
abidələr yaradılıb, metro stansiya-
sına, küçə və meydanlara 20 Yan-
var adı verilib. Bütün bunlar faciə-
nin yalnız Hüzn Günündə deyil,
daim xatırlandığını, heç vaxt unu-
dulmadığını göstərir.

Respublika Prezidenti cənab
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə pay-
taxtımızın 20 Yanvar dairəsinin ya-
xınlığında bir neçə il öncə həmin
faciə qurbanlarının xatirəsini əbədi-
ləşdirən möhtəşəm abidə komplek-
si ucaldılıb. Bu abidənin o qanlı ha-
disələrin baş verdiyi yerlərdən birin-
də ucaldılması tarixi yaddaş baxı-
mından böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Bununla yanaşı, dövlət başçısının
göstərişi əsasında ötən illərdə
“Əbədi məşəl”in alovlandığı Şəhid-
lər xiyabanında abadlıq-quruculuq
işləri də görülüb. Həmçinin, Res-
publika Prezidentinin müvafiq fər-
man və sərəncamları ilə 20 Yanvar
şəhidlərinin ailələrinin, o cümlədən,
faciəvi hadisələr zamanı əlil olmuş
vətəndaşların sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi yönündə vacib ad-
dımlar atılıb. 

Bizim kimi, SSRİ adlı dövlətin
tərkibində yaşamış digər respublika
və xalqlar da öz azadlıqları uğrunda
mübarizədə hərbi zorakılığa məruz
qalıblar. Belə ki, Gürcüstan və
Litvada baş vermiş məlum hadisə-
lər də oxşar ssenari üzrə cərəyan
etmişdi. Beynəlxalq aləmdə müəy-
yən dairələr ayrı-ayrı vaxtlarda bu
hadisələrə fərqli yanaşma nümayiş
etdiriblər. Belə bir mövqe beynəl-
xalq münasibətlərdəki ikili standart-
lardan irəli gəlir. Xüsusən də  Ermə-
nistan dövləti və erməni diasporu
20 Yanvar hadisələrinin mahiyyətini
təhrif etməyə yönəlik təbliğat aparıb
və aparmaqdadırlar. Ancaq həqiqə-

tin gücü və kəsəri həmişə qalib gə-
lib, bundan sonra da tarixi gerçəyi
dəyişmək mümkün olmayacaq. 

20 Yanvar faciəsi xalqımızın öz
azadlığı uğrunda mücadiləsinə qar-
şı qəsd, milli oyanışımızın, dirçəlişi-
mizin yolunu kəsməyə yönəlmiş
amansız qətliam hadisəsidir. Təəs-
süf ki, bu hadisələrdən uzun illər
keçməsinə baxmayaraq, indiyədək
20 Yanvar faciəsinin günahkarları
ədalət məhkəməsi qarşısında ca-
vab  verməyiblər. Onların bir qismi-
nin adı geniş ictimaiyyətə məlum-

dur. Faciənin araşdırılmalı məqam-
larının olması da istisna deyil və bu
missiya tarixçilərimizin üzərinə
düşür. 

Bu gün biz müstəqil dövlətə

sahib olduğumuza görə istiqlal

şəhidlərimizə borcluyuq. Müstə-

qil Azərbaycan yaşadıqca, onla-

rın adları daim ehtiramla anıla-

caq, xalqımızın istiqlal məşəli

heç vaxt sönməyəcəkdir!

Yalçın Abbasov

XALQIMIZIN İSTİQLAL MƏŞƏLİ HEÇ VAXT SÖNMƏYƏCƏK!

20 Yanvar faciəsindən 30 il ötür
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Daxili Qoşunların Baş İdarəsi-
nin Qərargahında Əməliyyat və dö-
yüş hazırlığı İdarəsinin döyüş ha-
zırlığı şöbəsində baş zabit polkov-
nik-leytenant Tural Novruzov de-
kabr ayının 22-dən 25-dək Türkiyə
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi-
nin Jandarm Baş Komandanlığının
Ankara şəhərində yerləşən Jan-
darm Komando Özəl Asayiş Ko-
mandanlığında işgüzar səfərdə
olub. 

Səfərdə məqsəd qoşunların
99713 saylı hərbi hissəsinin yeni-
dən formalaşdırılmış xüsusi təyi-
natlı dəstəsinin şəxsi heyəti üçün
müasir tələblərə cavab verən ge-
yim və təchizatın seçilməsi, keyfiy-
yətinin yoxlanılması, istifadəsi, elə-
cə də xüsusi təyinatlıların hazırlığı
istiqamətində qabaqcıl təcrübənin

öyrənilməsi olub. 
Səfər barədə məlumat verən

polkovnik-leytenant T.Novruzov bil-
dirib ki, ilk olaraq, dekabrın 23-də
Jandarm Komando Özəl Asayiş ko-
mandanı general-mayor Ali İhsan-
la, daha sonra onun müavini pol-
kovnik Durali Ceylan və təlim-tədris
şöbəsinin rəisi polkovnik Necmed-
din Tetiklə görüşlər keçirilib. Səmi-
mi şəraitdə keçən görüşlər zamanı
komandoların təlim proqramları və
onlarla keçirilən müvafiq komando
kursları barədə məlumat toplanılıb,
Daxili Qoşunların 99713 saylı hərbi
hissəsində yenidən formalaşdırıl-
mış xüsusi təyinatlı dəstənin fəaliy-
yətinin perspektivləri haqqında
söhbətlər aparılıb.

Bundan əlavə, həmin gün
JÖAK-ın Jandarm Özəl Operasyon

(JOPER) Tabor Komandanlığı tərə-
findən əməliyyat taborlarının vəzi-
fələri, xidməti fəaliyyəti, eləcə də
istifadədə olan silah və texnikalar
barədə brifinq verilib.

Polkovnik-leytenant T.Novruzov
vurğulayıb ki, brifinqdən sonra
JOPER taborlarının yerləşmə yer-
ləri, təlim prosesi və istifadə etdik-
ləri silahlar, texnikalar nümayiş et-
dirilib, komandolarla yaxından gö-
rüşmək üçün şərait yaradılıb və
sual-cavab əsnasında xidməti fəa-
liyyətlə bağlı aidiyyəti mövzulara
aydınlıq gətirilib.

Səfərin növbəti günü - dekabrın
24-də isə JÖAK-ın Lojistika şöbəsi-
nin rəisi mayor Arif Terzi ilə birgə
JOPER taborlarının şəxsi heyətinin
istifadəsində olan geyim formala-
rına, dəbilqə və qoruyucu jiletlərə,
xüsusi cihazlara baxış keçirilib. 

Səfərin son günü JÖAK-ın rəh-
bər heyəti ilə nəticə və təkliflər ba-
rədə müzakirələr aparılıb, xatirə
şəkilləri çəkilib.

baş leytenant 

Xədicə Hacızadə

P.S. Qeyd edim ki, “Azərbay-
can Respublikası Hökuməti ilə
Türkiyə Respublikası Hökuməti
arasında Azərbaycan Respubli-
kası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili
Qoşunlarının Baş İdarəsinin şəxsi
heyətinə Türkiyə Jandarm İdarəsi
tərəfindən ediləcək təlim-təhsil və
təchizat yardımına dair Protokol”
1997-ci il oktyabrın 31-də imzala-
nıb. Bu Protokolun imzalanması
ilə Azərbaycan Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları
və Türkiyə Jandarm Baş Koman-
danlığı arasında uğurlu əməkdaş-
lığın təməli qoyulub. Belə ki, bu
günədək Daxili Qoşunların yüzlər-
lə hərbi qulluqçusu Türkiyə Res-
publikası Jandarm Baş Koman-
danlığının təlim-tədris mərkəzlə-
rində müxtəlif istiqamətlər üzrə
ixtisas və təkmilləşdirmə kursları
keçib. 

DAXİLİ QOŞUNLARLA JANDARM BAŞ KOMANDANLIĞI ARASINDA
İŞGÜZAR ƏMƏKDAŞLIQ MÜNASİBƏTLƏRİ UĞURLA DAVAM ETMƏKDƏDİR

Daxili Qoşunların şəxsi heyəti-
nin, hərbi qulluqçuların ailə üzvləri-
nin, eləcə də veteranlarımızın sağ-
lamlığının keşiyində duran Hərbi
Qospital - 12576 saylı hərbi hissə
yanvarın 11-də yaradılmasının 27-ci
ildönümünü qeyd edib. Bu müna-
sibətlə hərbi hissədə mərasim
keçirilib.

Mərasimdə qoşunların sırala-
rında xidmət etmiş veteran həkim-
lər, respublikamızın aparıcı səhiyyə
müəssisələrinin həkim, profes-
sorları və digər qonaqlar iştirak
ediblər. 

Tədbirin rəsmi hissəsi Milli
Lider Heydər Əliyevin və ölkəmizin
müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrun-
da canlarını qurban vermiş şəhid-
lərimizin əziz xatirəsinin bir dəqiqə-
lik sükutla yad olunması ilə başla-
nıb. Dövlət Himni ifa olunub.

Hərbi Qospitalın rəisi - 12576 say-
lı hərbi hissənin komandiri tibb xid-
məti polkovniki Şəmsəddin Heydə-
rov tədbiri giriş sözü ilə açaraq,
keçən zaman kəsiyində qospitalın
öz uğurlu fəaliyyətini ildən-ilə tək-
milləşdirdiyini qonaqların nəzərinə
çatdırıb. Tibbi personalın fədakar
xidmətindən söz açıb. 

Daxili İşlər nazirinin müavini-
Daxili Qoşunların komandanı gene-
ral-leytenant Şahin Məmmədovun
Hərbi Qospitalın yaradılmasının

27-ci ildönümü münasibətilə şəxsi
heyətə ünvanladığı təbrik məktubu-
nun çatdırılması üçün söz Daxili
Qoşunların Baş İdarəsində Tibb xid-
mətinin rəisi tibb xidməti polkovnik-
leytenantı Alışan Musayevə verilib. 

Hərbi Qospitalın yarandığı ilk
günlərdən tibb işçilərinin ön cəbhə-
də yüzlərlə yaralının həyatını xilas
etdikləri xatırladılan təbrik məktu-
bunda bu gün Daxili Qoşunların
şəxsi heyətinin sağlamlığının keşi-
yində müsəlləh əsgər kimi duran
tibbi personalın vəzifəsinin öhdə-
sindən məharətlə gəldiyi qeyd olu-
nub. Hərbi Qospitalın şəxsi heyəti-
nin bundan sonra da qarşıya qoyu-
lacaq tapşırıqları uğurla yerinə yeti-
rəcəyinə, hərbi bilik və bacarığını,
peşəkarlıq səviyyəsini artıracağına,

hərbi qulluqçulara keyfiyyətli tibbi
xidmət göstərəcəyinə əminlik ifadə
edilib. 

Təbrik məktubunda o da vurğu-
lanıb ki, tibb heyəti Milli Lider
Heydər Əliyevin ideyalarına sadiq
qalaraq, Vətən, dövlət və xalq qar-
şısında öz şərəfli borcunu düzgün
anlayaraq, Respublika Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Koman-
danı cənab İlham Əliyevin Daxili
Qoşunlara göstərdiyi etimadı doğrul-
dacaq, bundan sonra da ləyaqətli
xidmət nümunəsi göstərəcəkdir. 

Hərbi Qospital rəisinin müalicə
işləri üzrə müavini - tibb hissəsinin
rəisi tibb xidməti polkovnik-leytenantı
Şahin Şahmarov, eləcə də qonaqlar
mərasimdə çıxış edərək, qospitalın
yaranma günü münasibətilə şəxsi
heyəti təbrik edib, arzu və tövsiyə-
lərini çatdırıblar. 

Sonda hərbi hissə komandirinin
əmrinə əsasən, xidməti-vəzifə borc-
larını layiqincə yerinə yetirdiklərinə,
şəxsi nümunə, yüksək hərbi inti-
zam nümayiş etdirdiklərinə görə bir
qrup hərbi qulluqçuya “Təşəkkür”
elan olunub, “Fərman”, “Qiymətli
hədiyyə” və digər mükafatlar təq-
dim edilib.

Rəsmi hissə başa çatdıqdan
sonra mərasim Daxili Qoşunların
Nümunəvi Göstərici Hərbi Orkes-
trinin konsert proqramı ilə davam
etdirilib.

baş leytenant 

Nigar Ağayeva

DAXİLİ QOŞUNLARIN HƏRBİ QOSPİTALININ 
YARADILMASININ NÖVBƏTİ İLDÖNÜMÜ QEYD OLUNUB

Daxili Qoşunların digər hərbi his-
sələrində olduğu kimi, 25033 saylı
hərbi hissədə də şəxsi heyətin xid-
mət apardığı rayonun muzey və ta-
rixi abidələri ilə tanış olması üçün
gəzintilər təşkil edilir. Bu kimi tədbir-
lər şəxsi heyətin asudə vaxtının sə-
mərəli təşkili ilə yanaşı, hərbi xid-
mətə yeni başlayan əsgərlərin əsl
vətəndaş kimi formalaşması, eləcə
də vətənpərvər ruhda tərbiyə edil-
məsi baxımından da faydalıdır.  

Qeyd olunan hərbi hissədə xid-
məti ezamiyyətdə olarkən, bu kimi
tədbirlərin təşkilində özüm də işti-
rak edərək, hissə komandanlığı tə-
rəfindən müvafiq şəraitin yaradıldı-
ğının şahidi oldum.   

Komendant bölüyündə taqım
komandiri baş leytenant Elmir Mir-
zəyevin rəhbərliyi ilə xidmətə yeni
başlayan müddətli həqiqi hərbi xid-
mət hərbi qulluqçularının gəzintisi
üçün ayrılmış avtobusun ilk hərəkət
istiqaməti iki dəfə Sovet İttifaqı Qəh-
rəmanı, general-mayor Həzi Asla-
novun Lənkəran şəhərində yerlə-
şən ev muzeyi oldu.  

Muzeylə ilk tanışlığımız Həzi
Aslanovun 1918-ci ildə öz əli ilə ək-
diyi 101 yaşlı innab ağacının ziya-
rəti ilə başladı. Bələdçi məlumat
verdi ki, qəhrəmanın ev muzeyi
1969-cu il mayın 9-da istifadəyə ve-
rilib. Ev muzeyi istifadəyə verilən
vaxt sahəsi 35 kvadratmetr olmaq-
la, cəmi 2 otaqdan ibarət olub.
1983-cü il mayın 8-də ev muzeyinin
yeni ekspozisiya otaqlarının açılışı
ərəfəsində otaqların sayı 5-dək ar-
tırılıb və muzeyin ümumi sahəsi
114 kvadratmetrə çatdırılıb. Muze-
yin ilk direktoru isə generalın həyat
yoldaşı Xavər xanım Aslanova
olub. 2010-cu ildə muzey Lənkəran
Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən
əsaslı təmir edilib.

Sonra bələdçinin müşayiəti ilə
otaqları gəzərək, qəhrəmanın hə-

yat və döyüş yolunu əks etdirən
eksponat və şəkillərlə tanış olduq. 

Bildirildi ki, bəşər tarixinə ən
dağıdıcı müharibə kimi yazılmış
İkinci Dünya Müharibəsi zamanı altı
yüz mindən artıq qeyrətli övladımız
müharibəyə yollanaraq müxtəlif
cəbhələrdə vuruşub, Azərbaycan
diviziyaları Qafqazdan Berlinədək
şanlı döyüş yolu keçiblər. Xalqımı-
zın igid oğulları sırasında general-
mayor Həzi Aslanovun qəhrəmanlıq
rəmzinə çevrilmiş adı bu gün də də-
rin ehtiramla çəkilir. Dünyanın fa-
şizmdən qurtulması uğrunda ağır
döyüşlərdə H.Aslanov mahir hərbi
sərkərdə istedadı nümayiş etdirib
və hərb salnaməsində yeni parlaq
səhifələr açıb. Onun cəbhədə gös-
tərdiyi misilsiz şücaəti bu gün əldə
silah Vətənimizin müdafiəsində
ayıq-sayıq dayanan, eləcə də iş-
ğala məruz qalan torpaqlarımızın
azad edilməsinə hər zaman hazır
olan Azərbaycan əsgəri üçün əsl
qəhrəmanlıq nümunəsidir.

Sonra hərbi qulluqçuları aparan
avtobus Lənkəran Tarix Diyarşü-
naslıq Muzeyinə doğru istiqamət
aldı.

Məlumat üçün qeyd edək ki, bu
muzey tarixi abidə olan və yerli

əhali arasında “Xan evi” kimi tanı-
nan Mirəhməd xanın evində yerlə-
şir. Bu möhtəşəm abidə 1913-cü
ildə, xan nəslindən olan Mirəhməd
xanın dəvəti ilə Avropadan gəlmiş
memarlar tərəfindən, Bakıdan gə-
mi ilə gətirilmiş tikinti materialların-
dan inşa edilib. Üçmərtəbəli saray
Lənkəranın ilk çoxmərtəbəli binası
sayılır. Burada ilk dəfə, hələ inqilab-
dan əvvəl elektrik işıqlandırma sis-
temi qurulub, mərkəzi istilik sistemi
olub. Hazırda muzeydə Lənkəranın
tarixini əks etdirən 6 mindən çox
eksponat qorunub saxlanılmaqda-
dır. Bundan əlavə, arxeoloji qazıntı-
lar zamanı tapılmış və müxtəlif
dövrlərə aid əmək alətləri, silah və
sənətkarlıq nümunələri Lənkəranın
zəngin tarixi barədə insanda mü-
fəssəl təsəvvür yaradır.   

Hərbi hissəyə qayıdarkən əs-
gərlərdən gəzintilə bağlı təəssürat-
larını öyrənmək qərarına gəldim.
Hərbi qulluqçuların ümumi mövqeyi
birmənalı olaraq müsbət olsa da,
əsgərlərdən Röyal Məmmədovun
və Yasin Zeynalovun fikirləri daha
maraqlı idi. 

Azərbaycan Dövlət Bədən Tər-
biyəsi və İdman Akademiyasının
məzunu olan əsgər Röyal Məm-

mədov “Boks müəllimi” ixtisası üzrə
ali təhsil alıb. O, tələbəlik illərində
respublikamızın bir sıra muzeylə-
rində olsa da, xidmət etdiyi bu ra-
yonun tarixi məkanları ilə ilk dəfə
tanış olduğunu dedi: “Lənkəran qə-
dim tarixə malik və maddi mədəniy-
yət abidələri ilə zəngin rayonla-
rımızdan biridir. Muzeyləri ziyarət
etməyimiz, bir növ, tarixi keçmişimizə
“səyahət etmək” baxımından ma-
raqlı oldu. Əlbəttə, tariximizin hər
səhifəsi bizim üçün əzizdir. Ən
əsası isə xalqımızın Həzi Aslanov
kimi qəhrəman sərkərdələrinin hə-
yat və zəngin döyüş yolu ilə yaxın-
dan tanış olmaq, eləcə də gələcək-
də daha geniş şəkildə öyrənmək,
deyərdim ki, gənc nəslin hərbi-və-
tənpərvərlik tərbiyəsində xüsusi
əhəmiyyətə malikdir”.

Digər müsahibim əsgər Yasin
Zeynalov Rusiya Federasiyasının
Moskva şəhərindəki Yeni Rusiya

Universitetinin Hüquq fakültəsinin
məzunudur. Təhsil aldığı illərdə
Moskvada keçirilən bir çox tədbirdə

Azərbaycan diasporunun nüma-
yəndələri ilə birgə ölkəmizin mədə-
niyyətinin təbliğ olunmasında digər
tələbələrimiz kimi fəal iştirak edib.

O, bu kimi tədbirlərin tez-tez keçi-
rilməsinin əsgərlərin dünyagörüşü-
nün müsbət məcrada formalaşması

baxımından faydalı olduğunu düşü-
nür: “Ulu Öndərimizin təbirincə de-
sək, “Xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə
tanınır, sayılır və dünya xalqları

içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyət-
lərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mə-
dəniyyətdir”. Bu baxımdan, mədə-
niyyət ocağı kimi dəyərli tarixi inci-
lərimizin toplanılaraq nümayiş etdi-
rildiyi muzeylərlə tanışlığımız çox
maraqlı və yaddaqalan oldu. Xid-
mət etdiyimiz bölgənin, ümumilikdə
isə Vətənimizin tarixini bilmək biz
əsgərlər üçün ancaq faydalı ola
bilər. 

General-mayor Həzi Aslanov
haqqında bir çox yazı və məqalələr
oxusam da, qəhrəmanın doğulub
boya-başa çatdığı ev muzeyini zi-
yarət edərkən, bələdçidən bəzi ma-
raqlı məlumatları da öyrəndim. Dü-
şünürəm ki, general-mayor Həzi
Aslanovun qəhrəmanlıqlarla zəngin
döyüş yolu barədə daha dərin bi-
liklərə malik olmaq üçün öyrənməli
hələ çox mənbə var”. 

mayor Anar Əhmədov

Tariximizin şərəfli səhifələri qürur mənbəyimizdir
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Yanvarın 11-də 25031 saylı hərbi
hissədə Daxili Qoşunların veteranlarının
ümumi yığıncağı keçirilib. Ümumi yığın-
caqda Daxili Qoşunların sıralarından
ehtiyata buraxılmış müharibə və Silahlı
Qüvvələr veteranları iştirak ediblər.

Daxili Qoşunların Veteranlar şurasının
sədri Çingiz Daşdəmirov yığıncağı açaraq
veteranları salamlayıb. Tədbir iştirakçıları
tərəfindən şəhidlərin və vəfat etmiş vete-
ranların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
olunub.  

Sonra yığıncağın gündəliyində duran
məsələlərin müzakirəsinə başlanılıb. Vete-
ranlar şurasının idarə heyətinin hesabat
dövrü ərzində fəaliyyətinin yekunları barə-
də məruzə ilə şuranın sədri Ç.Daşdəmirov
çıxış edib. O, öz məruzəsində bildirib ki,
ötən müddətdə Respublika Prezidenti cə-
nab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata
keçirilən sosial islahatlar çərçivəsində
şəhid ailələrinə 11 min manat birdəfəlik pul
kompensasiyası verilib, habelə müharibə
veteranları üçün xüsusi təqaüd təsis olu-
nub. Artıq pensiyada olan müharibə vete-
ranları da bu təqaüdü almaq hüququna
malikdirlər. Bununla yanaşı, son illər hərbi
qulluqçuların aylıq vəzifə maaşlarının artı-
rılması barədə dövlət başçısı tərəfindən
imzalanan sərəncamların nəticəsi olaraq,
ehtiyatdakı hərbçilərin pensiyasının məblə-
ği də əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Veteran-
lar bu böyük diqqət və qayğıya görə Res-
publika Prezidentinə öz minnətdarlıqlarını
bildirirlər. 

Ç.Daşdəmirov qeyd edib ki, Daxili Qo-
şunların komandanının tapşırığına əsasən,
qoşunlarda ictimai təşkilatların əsasnamə-
lərinin yenilənməsi işi həyata keçirilib.
Beləliklə, 2005-ci ildən qüvvədə olan Daxili
Qoşunların Veteranlar şurasının əsasna-
məsində də bəzi dəyişikliklər edilib. Bu za-
man Veteranlar şurasının müəyyən təkliflə-
ri də nəzərə alınıb. Bütövlükdə, yeni əsas-
namə təşkilatın fəaliyyətinin təkmilləşdiril-
məsinə, müasir tələblər səviyyəsində təşki-
linə imkan verəcək. 

Məruzəçi nəzərə çatdırıb ki, şuranın
idarə heyəti öz işini veteranların etimadının

doğruldulması yönündə təşkil edib. Vete-
ranların təşkilatlanmasına, ictimai işə cəlb
olunmalarına, onların mənafelərinin qorun-
masına əsas diqqət yetirilib. Veteranların
hüquqi maariflənməsi yönündə də işlər
aparılıb. 

O, xüsusi vurğulayıb ki, Daxili İşlər na-
ziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov Da-
xili İşlər Nazirliyi sistemində xidmət etmiş
və edən bütün kateqoriyalı veteranlara diq-
qət və qayğı ilə yanaşır. Onlarla keçirdiyi
görüşlərdə cənab nazir veteranların fəda-
kar əməyini yüksək qiymətləndirir. 

Daxili İşlər nazirinin müavini - Daxili

Qoşunların komandanı general-leytenant
Şahin Məmmədov tərəfindən də şuranın
fəaliyyəti daim diqqət mərkəzində saxlanı-
lır. Ötən dövrdə Daxili Qoşunların koman-
danı ilə veteranların görüşləri keçirilib, ve-
teranların bir qrupuna “Azərbaycan Res-
publikası Silahlı Qüvvələrinin veteranı” və-
siqəsi təqdim olunub. Həmçinin, Daxili Qo-
şunların komandanının göstərişi ilə “Daxili
Qoşunlar” kitabı ictimai işdə fərqlənən ve-
teranlarımıza hədiyyə edilib. 

Cənab komandan qoşunların şəxsi he-
yətinin mənəvi-psixoloji hazırlığı prosesin-
də veteranların rolunun artırılmasını təşki-
latın qarşısında vacib vəzifə olaraq qoyub.

Ç.Daşdəmirov veteranlar tərəfindən
qoşunların şəxsi heyətinin hərbi-vətənpər-
vərlik tərbiyəsinin yüksəldilməsi yönündə
görülən çoxşaxəli işlərdən ətraflı danışıb. 

Məruzədə Veteranlar şurasının  digər
veteran təşkilatları ilə əməkdaşlıq əlaqələri
və birgə keçirilən tədbirlər, ahıl veteranların
yubileylərinin qeyd olunması, təhsil ocaqla-
rında oxuyan gənclərlə görüşlər, hami-tər-
biyəçilik prosesində hərbi hissələrə kömək-
lik göstərilməsi, şəhidlərin xatirəsinin əbə-
diləşdirilməsi istiqamətində atılan addımlar,
ictimaiyyətlə təmaslar haqqında geniş mə-
lumat verilib. 

Veteranlar şurasının sədri veteranların
birliyinin və həmrəyliyinin möhkəmləndiril-
məsi məqamlarına da toxunub, qoşunların
nüfuzunun, habelə veteran adının uca tu-
tulmasının vacibliyini diqqətə çatdırıb.
O, bildirib ki, təşkilatın işinin inkişaf etdiril-
məsinə hər bir veteran öz töhfəsini vermə-

lidir. Şuranın yeni idarə heyətinin tərkibinə
də fəal veteranlar seçilməlidirlər. 

Daha sonra məruzənin məzmunu ilə
bağlı müzakirələr aparılıb. Veteranlar tərə-
findən hesabat dövründə şuranın idarə
heyətinin fəaliyyəti qənaətbəxş qiymətlən-
dirilib. 

Ümumi yığıncaqda şuranın idarə heyə-
tinin yeni tərkibi də seçilib. İdarə heyətinin
say tərkibinin 9 nəfər olması qərarlaşdırılıb.
Ən çox səs toplayan namizədlər şuranın
idarə heyətinə üzv seçilərək, onlara etimad
göstərilib. 

Şuranın idarə heyətinin təşkilat iclasın-
da şura sədri, onun müavini və katib seçi-
lərək yığıncaq iştirakçılarına bu barədə
məlumat verilib. 

Yığıncağın gedişində veteranların cari
məsələlər barədə sualları da cavablan-
dırılıb. 

Daxili Qoşunların Baş İdarəsində Şəxsi
heyət üzrə İdarənin mənəvi-psixoloji hazır-
lıq şöbəsində baş zabit polkovnik-leytenant
Aydın Nağıyev tədbirdə çıxış edərək, təş-
kilatın yeni əsasnaməsindən irəli gələn mə-
sələlərə toxunub, şuranın idarə heyətinə
fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. 

Tədbirdə şuranın sədri Ç.Daşdəmirov
tərəfindən qoşunların veteranı Sərvər
Cəfərova “Daxili Qoşunlar” kitabı təqdim
olunub.  

Sonda veteranlar xatirə şəkli çək-
diriblər.

Yalçın Abbasov

DAXİLİ QOŞUNLARIN VETERANLARININ
ÜMUMİ YIĞINCAĞI KEÇİRİLİB

Daxili Qoşunların komandanlığı gizir Arzu Məmmədovaya atasının vəfatından
kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

17072 saylı hərbi hissənin komandanlığı kapitan Bəhruz Abbasova atasının

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

25033 saylı hərbi hissənin intizamı,
nümunəvi xidmətilə seçilən hərbi qul-
luqçularından olan əsgərlər İzzət
Şahbazov və Abduləli Quliyev müd-
dətli həqiqi hərbi xidmətdədirlər. Hərbi
hissənin rabitə xidmətinin rəisi ma-
yor Emin Musayev tərəfindən müsbət
xarakterizə olunan hər iki əsgərimiz
qısa zamanda digər hərbi qulluqçulara
nümunə olmağı bacarıblar. 

Əsgər İ.Şahbazov 2000-ci il noyabrın
12-də Şabran rayonunda dünyaya gəlib.
Şabran rayonu Əmirxanlı kənd tam orta
məktəbinin 11-ci sinfini 2017-ci ildə biti-
rib. Orta təhsillidir. 2019-cu ilin fevral
ayından hərbi hissənin rabitə taqımında
xətt nəzarətçisi kimi xidmət edir. O, daim
öz üzərində çalışır, özünə qarşı tələbkar-
dır. Xidmətə ciddi münasibətilə seçilir.
Hərbi xidmətə həvəsi, əzmkarlığı ilə ya-
naşı, lazım olduqda əsgər yoldaşlarına
da köməklik göstərməsi onun müsbət
xüsusiyyətlərindəndir. 

Hərbçi ləyaqətini hər şeydən üstün
tutan əsgərimizin ən böyük arzusu müd-
dətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə qəbul
olunaraq, həyatını, bütün bilik və bacarı-
ğını Vətənə xidmətə həsr etməkdir.

Hərbi hissənin digər intizamlı əsgəri
Abduləli Quliyevdir. O, 2000-ci il iyunun

10-da Gəncə şəhərində anadan olub.
2017-ci ildə Gəncə şəhərindəki Nigar
Rəfibəyli adına tam orta məktəbi bitirib.
Hələ uşaq yaşlarından həvəskar kimi id-
manın güləş növü ilə məşğul olub. Ən
böyük həvəsi isə musiqiyədir. Həyatını
musiqiçi kimi davam etdirməyi düşünür.  

2019-cu ilin fevral ayından bu hərbi
hissədə müddətli həqiqi hərbi xidmət-
dədir. Hazırda hərbi hissənin rabitə taqı-
mında radiotelefonçudur. Üzərinə düşən
vəzifələrin məsuliyyətini dərk edən əsgər
A.Quliyev hərbi hissə komandanlığı tərə-
findən müsbət xarakterizə olunur. İstəni-
lən vaxtda verilən tapşırıqların icrasında
sayıqlıq göstərir, dərhal onları keyfiyyətlə
yerinə yetirməyə çalışır. 

Vətənə olan borcunu axıra kimi lə-
yaqətlə yerinə yetirməyi düşünən əsgəri-
miz müddətli hərbi xidmətini başa vur-
duqdan sonra müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kimi Daxili
Qoşunların sıralarında xidmət etmək
arzusundadır. 

Biz də nümunəvi hərbi qulluqçu-

larımıza xidmətlərində nailiyyətlər ar-

zulayır, uğurlarının davamlı olmasını

diləyirik.

baş leytenant 

Nigar Ağayeva

25033 SAYLI HƏRBİ HİSSƏNİN BACARIQLI,
İNTİZAMLI HƏRBİ QULLUQÇULARI

25032 saylı hərbi hissənin qərargahın-
da şəxsi heyətin uçotu üzrə bölmə xidməti
fəaliyyətində müsbət cəhətdən fərqlənir.
Qərargah rəisinin şəxsi heyətin uçotu üzrə
baş köməkçisi mayor Namiq Ağayev bil-
dirdi ki, uğurlu xidmətin arxasında mehri-
ban və işgüzar kollektivin böyük əməyi du-
rur. Belə ki, tapşırılan bütün işlərin vaxtında
və keyfiyyətlə həyata keçirilməsi, şəxsi he-
yətin uçotunun müvafiq təlimatın tələbləri-
nə uyğun təşkil edilməsi və aparılması
üçün bölmənin bütün hərbi qulluqçuları əl-
lərindən gələni əsirgəmirlər. 

Mayor N.Ağayev də xidmət etdiyi illər
ərzində qazandığı təcrübəni hər zaman on-
larla bölüşür. Özünə və tabeliyində olanla-
ra qarşı ciddi və tələbkardır.  

O, 1976-cı il iyun ayının 1-də Lerik ra-
yonunun Bülüddül kəndində anadan olub.
Orta təhsilini Nazim Ağayev adına kənd or-
ta məktəbində alıb. (Qeyd edim ki, Nazim
Ağayev hərbi qulluqçumuzun əmisi oğlu-
dur və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda
aparılan döyüş əməliyyatları zamanı şəhid
olub - X.H.) 

1993-cü ildə orta məktəbi bitirdikdən
sonra Müdafiə Nazirliyinin “N” saylı hərbi
hissəsinin tərkibində Tərtər-Ağdərə istiqa-
mətində gedən döyüş əməliyyatlarında
iştirak edib. 2003-cü ildə müddətdən artıq
həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kimi
Daxili Qoşunların 16073 saylı hərbi hissə-
sində xidmətə başlayıb. 2006-2008-ci illər-
də Daxili Qoşunların Orta İxtisas Hərbi
Məktəbində (hazırda Daxili Qoşunların Ali
Hərbi Məktəbi - X.H.) təhsil alıb. İlk zabit -
leytenant hərbi rütbəsini aldıqdan sonra
25032 saylı hərbi hissənin komendant
bölüyündə taqım komandiri vəzifəsinə
təyin olunub. 2018-ci ilin sentyabr ayına-
dək 16073, 25032 saylı hərbi hissələrdə
müxtəlif vəzifələrdə xidmət edib. 

Qərargah rəisinin şəxsi heyətin uçotu
üzrə baş köməkçisi vəzifəsində öz nəzəri
və praktiki biliklərini artırmaq üçün daim
çalışır. Nizam-intizamı, şəxsi keyfiyyətləri

ilə fərqlənən hərbi qulluqçumuz dəfələrlə
Daxili İşlər naziri, Daxili Qoşunlar və hərbi
hissə komandanlığı tərəfindən mükafat-
landırılıb. 2015-ci ildə Daxili Qoşunların
“Xidmətdə fərqləndiyinə görə” döş nişanı
ilə təltif olunub.   

O, görülən işlər barədə məlumat verdi
ki, bölmənin fəaliyyəti Daxili İşlər nazirinin
müavini-Daxili Qoşunların komandanının
müvafiq əmri ilə təsdiqlənmiş “Daxili İşlər
Nazirliyinin Daxili Qoşunlarında şəxsi he-
yətin uçotunun aparılması qaydalarına dair
müvəqqəti Təlimat”ın tələblərinə uyğun
olaraq təşkil edilir. Belə ki, hərbi hissədə
şəxsi heyətin uçotu, gündəlik döyüş məs-
rəfi, şəxsi heyət üzrə müəyyən edilmiş mə-
lumatlar vaxtlı-vaxtında hazırlanaraq hərbi
hissə komandirinin 1-ci müavini-qərargah
rəisinə məruzə olunur. 

Mayor N.Ağayev dedi ki, gündəlik ola-
raq bölmənin hərbi qulluqçularına funk-
sional vəzifələrinə uyğun tapşırıqlar verilir
və həmin tapşırıqların məsuliyyətlə, vaxtın-
da və düzgün icra edilməsinə nəzarət
olunur. 

Qərargah rəisinin şəxsi heyətin uçotu

üzrə köməkçisi baş leytenant Elzamin Sa-
dıqov hərbi hissəyə gəlmiş müxtəlif kate-
qoriyalı hərbi qulluqçuların bölmələrə bö-
lüşdürülməsi üzrə hesablamaların tərtib
olunmasına, o cümlədən, xidmət üzrə yer-
dəyişmələrə, hərbi rütbələrin verilməsi və
təltiflərə təqdim olunmasına nəzarət edir.  

Qərargahda şəxsi heyətin uçotu üzrə
məsul icraçı gizir Mirgüllər Əhmədova ni-
zami hissə üzrə əmrin layihəsini vaxtında
hazırlayıb təqdim etməklə yanaşı, zabit, gi-
zir və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət
hərbi qulluqçularının qeydiyyat dəyişikliklə-
rini müntəzəm olaraq uçot kitablarında
qeyd edir. 

Qərargahda kargüzar çavuş İbrəhim
Qəhrəmanov isə məzuniyyət biletlərini,
ezamiyyət və göndəriş vərəqlərini, habelə
şəxsi heyətin qeydiyyatına dair sənədləri
hazırlayıb hərbi qulluqçulara təqdim edir. 

Ümumilikdə, bölmənin şəxsi heyəti bilik
və bacarıqlarının artırılması istiqamətində
səylə çalışır.

baş leytenant 

Xədicə Hacızadə

BÖLMƏ ÜZƏRİNƏ DÜŞƏN VƏZİFƏLƏRƏ MƏSULİYYƏTLƏ YANAŞIR, QARŞIYA
QOYULMUŞ TAPŞIRIQLAR VAXTINDA VƏ DÜZGÜN İCRA OLUNUR

Pakistan Çindən 236 ədəd

SH-15 özüyeriyən haubitsa alır

Pakistan Ordusu Çinin NORICO şirkəti
ilə SH-15 özüyeriyən haubitsaların satın
alınmasına dair müqavilə imzalayıb.
“AzeriDefence”in Pakistan mediasına isti-
nadən verdiyi məlumata görə, ümumi də-
yəri 512 milyon ABŞ dolları təşkil edən mü-
qavilə üzrə Pakistan 236 ədəd SH-15 özü-

yeriyən haubitsa alacaq. SH-15 standart
sursatla 20 km uzaqlıqda, reaktiv mərmi-
lərlə 53 km məsafədə hədəflərə atəş aça
bilir. 

Qeyd edək ki, SH-15 haubitsası

2018-ci ilin noyabr ayında Karaçi şəhə-

rində keçirilmiş IDEAS-2018 beynəlxalq

müdafiə sərgisində nümayiş etdirildik-

dən sonra Pakistan Ordusunun sınaqla-

rına verilib.
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