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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

Xocalı 1991-cı ilin oktya-
brından bloka da da idi. Oktya-
brın 30-dan etibarən şə hərə
aparan bütün avtomobil yolları
bağ lan mış, yeganə nəq liyyat
vasitəsi vertol yot qal mışdı. 

1992-ci il fevralın ikinci ya-
rısından Xo calı erməni silahlı
dəstələrinin mühasi rə sinə alın-
mış və hər gün toplardan, ağır
texnikadan atəşlərə, erməni
dəstələrinin həmlələrinə məruz
qalırdı.

Xocalıya üç istiqamətdən
hücum apa rıldı ğından, əhali
Əsgəran istiqamətində qaçma-
ğa məcbur olmuşdu. Tezliklə
aydın olmuşdur ki, bu məkrli
hiylə imiş. Naxçı vanik kəndi ya-
xınlığında əhalinin qarşısı er-
məni silahlı dəstələri tərəfindən
kəsilmiş və onlar gülləbarana
tutulmuşlar. Qarlı aşı rımlarda
və meşələrdə zəifləmiş, taqət-
dən düşmüş insanların çox his-
səsi məhz Əs gəran-Naxçıvanik
düzündə er mə ni silahlı dəstələ-
ri tərəfindən xüsusi qəd darlıqla
məhv edilmişdir.

Fevralın 28-də tərkibində
yerli jur na listlərin də olduğu
qrup 2 vertolyotla azərbaycan-
lıların həlak olduqları yerə çata
bildilər. Gördükləri mənzərə ha-
mını dəhşə tə gətirdi - düzənlik

cəsədlərlə dolu idi. İkinci vertol-
yotun havadan mühafizəsinə
bax mayaraq, ermənilərin güclü
atəşi al tında ancaq 4 meyiti gö-
türmək mümkün ol du. Martın
1-də yerli və xarici jurna listlərin
iştirakı ilə hadisə ye rində daha
da dəhşətli vəziyyət müşahidə
olun muşdur. Meyitlərin skalpla-
rının götürülməsi, qu laqlarının
və digər orqanlarının kəsilməsi,
göz lərin çıxardıl ması, çoxsaylı
bıçaq və güllə ya raları, ağır
tex nika ilə əzilmələr, yandırılma
halları aşkar edil mişdir.

Ermənilər tərəfindən qətlə
yetirilmiş azər baycanlı uşaqla-
rın sinəsi yarılıb ürək ləri parça -
lanmış, əksər meyitlər isə tikə-
tikə doğranmışdır.

Xocalı soyqırımının qanlı
statistikası belədir:

Hücum zamanı şəhərdə ol-
muş 3 min nəfərdən 613-ü, o
cümlədən, 106 qadın, 63 uşaq
və 70 qoca xüsusi qəddarlıqla
öldü rülüb, 487 nəfər (76-sı
uşaq) ağır yaralanıb, 1275 nə-
fər girov götürülüb və insanı al -
çaldan işgəncələrə məruz qa-
lıb, 150 nəfə rin taleyi hələ də
məlum deyil. Səkkiz ailə tama-
milə məhv edilib. Həmin insan-
lar yal nız etnik mənsubiyyətlə-

rinə - azərbay canlı olduqlarına
görə amansız casına öldü rü lüb,
işgəncələrə məruz qalıb və
şikəst ediliblər.

SoyQırıMA DAİr 
DünyA MƏtBuAtınDAn

çıXArışlAr

Krua “Eveneman” jurnalı
(Paris), 27 fevral 1992-ci il. “Er-
mənilər Xocalıya hü cum etmiş-
lər. Bütün dünya eybəcər hala
salınmış meyitlərin şahidi oldu.
Azər bay canlılar çoxlu sayda
ölənlər barədə xəbər verirlər”. 

“Sandy tayms” qəzeti
(London), 1 mart 1992-ci il.
“Erməni əsgərləri minlərlə ailə-
ni məhv etmişlər”. 

“Faynenşl tayms” qəzeti
(London), 9 mart 1992-ci il.
“Ermənilər Ağdama tərəf gedən
dəstəni güllələmişlər. Azərbay-
can lılar 1200-ə qədər cəsəd
saymışlar”. 

“tayms” qəzeti (London),
4 mart 1992-ci il. “Çoxları eybə-
cər hala salın mış dır, körpə qı-
zın ancaq başı qalmışdır”. 

“İzvestiya” qəzeti (Moskva),
4 mart 1992-ci il. “Videokamera
qulaqları kəsilmiş uşaqları gös -

tərdi. Bir qadının sifətinin yarısı
kəsilmişdir. Kişi lərin skalpları
götü rül  müşdür”. 

“Faynenşl tayms” qəzeti
(London), 14 mart 1992-ci il.
“General Polyakov bil dir mişdir
ki, 366-cı alayın 103 nəfər er-
mə ni hərbçisi Dağlıq Qarabağ-
da qalmışdır”. 

“le Mond” qəzeti (Paris),
14 mart 1992-ci il. “Ağdamda
olan xarici jurna listlər Xocalıda
öldürülmüş qadın və uşaqlar
ara sında skalpları götürül müş,
dırnaqları çıxar dılmış 3 nəfəri
görmüşlər. Bu, azərbay canlıla-
rın təbliğatı de yil, bu reallıqdır”. 

“İzvestiya” qəzeti (Moskva),
13 mart 1992-ci il. “Mayor Leo-
nid Kravets: “Mən şəxsən təpə-
də yüzə yaxın meyit gördüm.
Bir oğla nın başı yox idi. Hər tə-
rəfdə xüsusi qəd darlıqla öldü-
rülmüş qadın, uşaq, qocalar
görü nür dü”.

Qeyd edək ki, hər il fev-
ralın 26-da saat 17:00-da res-
publikamızda Xocalı soyqırı-
mı qurbanlarının xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilir.  

Allah rəhmət eləsin!

BƏŞƏRİYYƏTİN ƏN DƏHŞƏTLİ FACİƏ Sİ...Sİ...

Bəşər tarixində ən qanlı cinayətlər-
dən biri olan Xocalı soyqırımının 27-ci
ildönümü ilə əlaqədar fevralın 26-da
Bakıda ümumxalq yürüşü keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev,
birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə
üzvləri yürüşdə iştirak ediblər.

Paytaxtın Azadlıq meydanından Xətai
rayonunda ucaldılmış abidəyə doğru hərə-
kətə başlayan və on minlərlə insanın iştirak
etdiyi ümumxalq yürüşünün məqsədi Xoca-
lı faciəsi qurbanlarının xatirəsini ehtiramla
yad etmək, erməni faşistləri tərəfindən in-
sanlığa qarşı törədilmiş bu vəhşi cinayəti
yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə
çatdırmaqdır.

Ön sırada Prezident İlham Əliyevin və
birinci xanım Mehriban Əliyevanın olduq-
ları ümumxalq yürüşünün iştirakçıları qanlı
qırğının günahsız qurbanlarının - xüsusi qəd-
darlıqla qətlə yetirilmiş uşaqların, qadınla-
rın və qocaların portretlərini, 27 il əvvəl tö-
rədilmiş hadisələrin dəhşətli səhnələrini əks
etdirən fotoşəkillər, faciənin təqsirkarların-
dan cavab tələb etmək, onları cəzalandır-
maq, bu soyqırımına beynəlxalq səviyyədə
siyasi-hüquqi qiymət vermək barədə çağı-
rışlar və soyqırımı qurbanlarının adlarının,
soyadlarının əks olunduğu Azərbaycan,
rus, ingilis dillərində plakatlar və transpa-
rantlar tutmuşdular. Marşrut boyunca yolla-
rın kənarlarındakı monitorlarda, binaların
fasadlarında və eyvanlarında “Dünya Xo-
calı soyqırımını tanımalıdır!”, “Xocalıya əda-
lət!”, “Xocalını unutmayın!”, “Rədd olsun er-
məni faşizmi!”, “Xocalı – XX əsrin soyqırı-
mı”, “Cinayətkarlar cəzasız qalmayacaq-

lar!”, “Xocalı soyqırımı – 27 il”, "Xocalı soy-
qırımı bəşəriyyətə qarşı cinayətdir”, “Xoca-
lı, sözün bitdiyi yer" və s. şüarlar nümayiş
etdirilib.

Xocalı soyqırımı qurbanlarının abidəsi-
nin ətrafında fəxri qarovul dəstəsi və tər
çiçəklər düzülmüşdü.

Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımı
abidəsinin önünə əklil qoyub, faciə qurban-

larının xatirəsini ehtiramla yad edib.
Birinci vitse-prezident xanım Mehriban

Əliyeva, Baş nazir Novruz Məmmədov, Milli
Məclisin sədri Oqtay Əsədov, Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla
Əliyeva, Arzu Əliyeva abidənin önünə tər
güllər qoyublar.

Dövlət və hökumət rəsmiləri, Milli Məc-
lisin deputatları, nazirlər, komitə və şirkətlə-

rin rəhbərləri, diplomatik korpusun nüma-
yəndələri, dini konfessiyaların başçıları,
habelə qırğından xilas ola bilmiş Xocalı
sakinləri də abidənin önünə güllər
düzüblər.

Ümumxalq yürüşündə Rusiyadan gələn
nümayəndə heyəti də iştirak edib.

Prezident İlham Əliyev Rusiyadan gə-
lən nümayəndə heyəti ilə görüşüb və söh-

bət edib.
Heyətə Dövlət Dumasının beynəlxalq

əlaqələr üzrə komitəsinin sədr müavini, dün-
ya şöhrətli idmançı İrina Radnina, Dövlət
Dumasının təhlükəsizlik və korrupsiya
əleyhinə komitəsi sədrinin birinci müavini
Dmitri Savelyev, Dövlət Duması Federal
Məslisinin ailə, qadın və uşaq məsələləri
üzrə komitəsinin sədr müavini Oksana Puş-
kina, Dövlət Dumasının dövlət əhəmiyyətli
tikinti və qanunvericilik üzrə komitəsi səd-
rinin birinci müavini Mixail Yemelyanov, Döv-
lət Dumasının deputatları Tatyana Sibizo-
va, Denis Parfenov və Aleksey Juravlev,
Rusiya Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun di-
rektoru, Azərbaycanın dostları qrupunun əla-
qələndiricisi, tanınmış politoloq Sergey Mar-
kov və həmin institutun MDB ölkələri de-
partamentinin rəhbəri Aleksey Bıçkov, hərbi
ekspert, “Milli müdafiə” jurnalının baş re-
daktoru İqor Karotçenko, rusiyalı rejissor,
yazıçı Aleksandr Rusnak, Rusiya Hökuməti
yanında Maliyyə Universitetinin sosiologiya
və politologiya fakültəsinin dekanı Alek-
sandr Şatilov daxildir.

Sonra Prezident İlham Əliyev Rusiya-
nın “Rossiya-24” kanalına müsahibə verib.

Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü
ilə əlaqədar Bakıda növbəti ümumxalq
yürüşü dünya ictimaiyyətinə bir mesaj-
dır ki, Azərbaycan öz torpaqlarında
ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına
imkan verməyəcək, ərazi bütövlüyünü
bərpa edəcək. Hər kəsə aydın olmalıdır
ki, Xocalı soyqırımını törədənlərin cəza-
sız qalması, münaqişənin nizama salın-
maması nəinki Cənubi Qafqaz regionun-
da, həm də bütün dünyada sülh və
sabitlik üçün təhlükə törədir.

Fevral ayının 22-də Daxili Qoşun-
ların Baş İdarəsində Xocalı faciəsinin
27-ci ildönümünə həsr olunmuş anım
mərasimi keçirilib. Mərasimdə Xocalı
soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla anılıb.

Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, ta-
rix elmləri doktoru Əlamdar Şahverdiyev
Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar çıxış edib.

O, çıxışında XX əsrin ən dəhşətli fa-
ciəsi olan Xocalı soyqırımı və onun baş-
vermə səbəbləri, şəhərin işğalı zamanı
dinc əhaliyə qarşı törədilmiş genişmiqyaslı

qanlı hərbi cinayətlər barədə ətraflı məlu-
mat verib, ötən əsrdən etibarən erməni
daşnakları tərəfindən soydaşlarımızın xü-
susi amansızlıqla qətlə yetirildiyini diqqətə
çatdırıb. Erməni işğalçılarının Azərbaycan
xalqına qarşı törətdikləri silsilə soyqırım
aktlarının, onların məkrli siyasətinin bütün
dünyanın gözü qarşısında baş verməsinə
baxmayaraq, bu tarixi faciəyə dünya bir-
liyinin hələ də lazımi siyasi qiymət vermə-
diyini təəssüf hissi ilə qeyd edib.

Qeyd olundu ki, Milli Lider Heydər
Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra
Xocalı soyqırımının əsl mahiyyəti açıq-
lanıb, 1994-cü ilin fevralında Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi bu faciəyə
hüquqi-siyasi qiymət verib. Tarixdə misli
görünməmiş məlum hadisələr xalqımızın
qan yaddaşında dərin izlər buraxıb, neçə
illər keçməsinə baxmayaraq, Xocalı soy-
qırımı dərin hüzn və ehtiramla yad edilir.

Xocalı faciəsinin dünya ictimaiyyətinə
tanıdılması istiqamətində atılan addımları
mərasim iştirakçılarının diqqətinə çatdıran
Ə.Şahverdiyev vurğuladı ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev bir çox mötəbər beynəlxalq təşki-
latın və qlobal forumların kürsüsündən Xo-
calı həqiqətlərini bütün dünyaya bəyan
edib. Bununla yanaşı, Heydər Əliyev Fon-
dunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya
ədalət” kampaniyası çərçivəsində görül-
müş işlərin nəticəsi olaraq, artıq bir çox
ölkə Xocalı soyqırımını tanıyır.

Ə.Şahverdiyev erməni qəsbkarları
tərəfindən törədilmiş misli görünməmiş
vəhşiliklər, xalqımızın başına gətirilmiş
amansızlıqlar barədə məlumatların dün-
yaya yayılmasına köməklik göstərməyin
hər bir azərbaycanlının vətəndaşlıq borcu
olduğunu qeyd edib.

Daxili Qoşunların Baş İdarəsində
Xocalı faciəsi qurbanlarının 

anım mərasimi keçirilib“Яgяr Xocalы facияsи bиr tяrяfdяn ermяnи ишьalчыlarыnыn
vяhшиlиyиnиn nяtиcяsи olubsa, иkиncи tяrяfdяn  dя bиzиm dюvlяt
orqanlarыnыn, o vaxt respublиkaya rяhbяrlиk edяn sяlahиyyяtlи шяxslя-
rиn etdиyи cиnayяtlяr nяtиcяsиndя vя hяtta deyя bиlяrяm, xяyanяtlяr
nяtиcяsиndя olubdur. Ona gюrя dя bиz bu soyqыrыmы pиslяmяk,
ermяnиlяrиn bu vяhшиlиyиnи dцnyaya gюstяrmяk, yaymaq, onlarы bиr
vяhши kиmи иfшa etmяklя yanaшы, eynи zamanda, юzцmцzцn-юzцmцzя
etdиyimиz cиnayяtи, xяyanяtи dя aшkar etmяlиyиk”.

Миllи Lиder Hейдяр Ялийев

Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar 
Bakıda ümumxalq yürüşü keçirilib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yürüşdə iştirak edib
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28 fevral 2019-úu il

Hərbi hissələrdə sağlam mənə-
vi-psixoloji mühitin yaradılma-
sında, şəxsi heyətlə  tərbiyə işi-
nin yüksəldilməsində təlimatçı-
psixoloqların fəaliyyəti danılmaz-
dır. Bu baxımdan 17072 saylı hər-
bi hissənin tərbiyə işləri üzrə böl-
məsində təlimatçı-psixoloq leyte-
nant Fəzail Rzaquliyevin da əmə-
yini vurğulamaq yerinə düşər. 

F.Rzaquliyev 1995-ci il iyunun
27-də Bakı şəhərində hərbçi ailə-
sində anadan olub. 2012-ci ildə
Abşeron rayonunda yerləşən Qu-
badlı şəhər 3 saylı tam orta mək-
təbi bitirib. 2012-2016-cı illərdə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni-
versitetinin “Psixologiya” fakültə-
sində təhsil alıb. Ali təhsilini də ta-
mamladıqdan sonra 2016-2017-ci
illərdə Müdafiə Nazirliyinin “N” say-
lı hərbi hissəsində müddətli həqi-
qi hərbi xidmət keçib. 2017-ci ilin
sentyabr ayından Daxili Qoşunla-
rın sıralarında xidmət edən hərbi
qulluqçumuz vəzifələrinin öhdə-
sindən layiqincə gəlir. 2018-ci ilin
oktyabr ayında Daxili İşlər Naziri-
nin müvafiq əmri ilə ona ilk zabit -
“leytenant” hərbi rütbəsi verilib. 

Daxili Qoşunların Komandan-
lığı tərəfindən psixoloqların işinə
böyük diqqət göstərildiyini vurğu-
layan leytenant F.Rzaquliyev söy-
lədi ki, yeni çağırışçıların Daxili Qo-
şunlara xidmətə qəbulu zamanı
hərbi xidmətə adaptasiya olmaq-
da çətinlik çəkən, həmçinin,  nəza-
rət tələb edən hərbi qulluqçularla
mütəmadi olaraq maraqlanır, on-
larla müxtəlif mövzularda psixolo-
ji söhbətlər və maarifləndirmə işi
aparılır. Hərbi hissədə mövcud
olan psixoloji mühit, zabit-əsgər,
əsgər-əsgər münasibətləri də də-
rindən öyrənilir. Hər bir hərbi

qulluqçuya fərdi yanaşan psixoloq
onların döyüş və mənəvi key-
fiyyətlərini nəzərə alaraq, bölmə-
lərdə təyinatı üzrə yerləşdirilmə-
sində də yaxından iştirak edir.
Həmçinin, şəxsi heyətin əhvalını,
xarakterik xüsusiyyətlərini öyrən-
mək məqsədilə mütəmadi olaraq
onların psixodiaqnostikasını apa-
rır. Fəaliyyət zamanı eksperiment,
müşahidə, test və digər bu kimi
psixoloji metodlardan geniş isti-
fadə edir: “Qeyd olunan metodlar
içərisində fərdi söhbət effektlidir
və daha tez nəticələr əldə etmə-
yə imkan verir. Çünki fərdi söhbət
zamanı hərbi qulluqçular psi-
xoloqla təkbətək olur, öz hisslə-
rini, onu narahat edən problem-
ləri rahat ifadə edə bilirlər.
Həmçinin, hərbi hissə komandiri-
nin tərbiyə işləri üzrə müavini, bölük
komandirləri, onların müavinləri və
digər məsul hərbi qulluqçuların
iştirakı ilə kompleks iş aparılır”. 

Leytenant F.Rzaquliyev daimi
nəzarət tələb edən hərbi qulluq-

çuları da vaxtaşırı müayinə edə-
rək, psixoloji problemlərinin ara-
dan qaldırılmasında onlara kömək-
lik göstərir. 

Bundan əlavə, o, hər gün qa-
rovul xidmətinə cəlb edilən şəxsi
heyətlə də fərdi söhbətlər aparır.
Psixoloq bildirir ki, qarovul xidməti
böyük məsuliyyət və diqqət tələb
etdiyindən, nizam-intizamı, təlim-
tərbiyəsi ilə fərqlənən, sağlamlıq
durumu qaydasında olan hərbi qul-
luqçular xidmətə cəlb olunurlar.
Lakin bununla yanaşı, yenə də
onlarla aparılan söhbətlərin çox
böyük əhəmiyyəti vardır. Həmin
söhbətlər zamanı problemi olanlar
aşkarlanaraq dərhal xidmətdən
kənarlaşdırılırlar. 

Beləliklə, hərbi qulluqçumuz
şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji du-
rumunu yüksəltmək üçün əlindən
gələni əsirgəmir.

baş leytenant 
Xədicə Hacızadə

TƏLİMATÇI-PSİXOLOQ TƏRƏFİNDƏN
KOMPLEKS İŞ APARILIR

Fevralın 16-da Daxili Qoşunla-
rın 25031 saylı hərbi hissəsində
xidmətə yeni qəbul edilmiş əsgər-
lərin andiçmə mərasimi keçirilib.

Mərasimdə Daxili Qoşunlar Ko-
mandanının 1-ci müavini - Qərar-
gah rəisi general-mayor Tofiq
Hüseynov, Veteranlar Şurasının
üzvləri və əsgər valideynləri işti-
rak ediblər.

Tədbir Milli Lider Heydər Əliyevin
və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda
canlarından keçmiş şəhidlərimizin
əziz xatirəsinin yad edilməsi ilə baş-
layıb. Nümunəvi-göstərici hərbi or-
kestrin müşayiəti ilə Dövlət Himni ifa
olunub.

Hərbi hissə komandiri polkovnik
Əhliman İlmazov çıxış edərək əs-
gərlərə hərbi andın mənasını, öz xal-
qına, Azərbaycan Respublikasına və
Azərbaycan hökumətinə sədaqətlə
and içən hərbi qulluqçuların üzərinə
düşən şərəfli və məsul vəzifələri,
eləcə də Konstitusiyamızın müvafiq
maddələrinin tələblərini xatırladıb.

Gənc əsgərlər hərbi and içərək
Azərbaycan Respublikasının məna-
feyini, onun suverenliyini, ərazi bü-
tövlüyünü və müstəqilliyini şərəflə
qoruyacaqlarına, bundan ötrü canla-
rını belə əsirgəməyəcəklərinə söz
veriblər.

Sonra Daxili İşlər Nazirinin müa-
vini - Daxili Qoşunların Komandanı-

nın hərbi andiçmə münasibətilə əs-
gərlərə ünvanladığı təbrik çatdırılıb.

Təbrikdə hərbi andı qəbul edən
hərbi qulluqçuların Qoşunların bütün
şəxsi heyəti kimi, Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti - Silahlı Qüv-
vələrin Ali Baş Komandanı cənab
İlham Əliyev tərəfindən qarşıya qo-
yulan hər bir tapşırıq üçün şəxsi mə-
suliyyət daşıdıqları qeyd edilib. Mək-
tubda, həmçinin, Daxili Qoşunların
daha da möhkəmlənməsi və qüdrət-
lənməsi üçün göstərilən diqqət və
qayğının sıralarımızda xidmət edən
hər bir gənci öz vəzifələrini mətinliklə
yerinə yetirməyə ruhlandırdığı da
vurğulanıb.

Təntənəli mərasimdə çıxış edən-
lər gənc əsgərlərə Vətənə, dövlətə
və Ali Baş Komandana, hərbi anda
sadiq olmalarını, nümunəvi, nizam-in-
tizamlı xidmət etməyi, silah və texni-
kanın sirlərini dərindən öyrənərək dö-
yüş qabiliyyətlərini daim artırmaları-
nı, komandir-rəis heyətinin əmr və sə-
rəncamlarını dəqiq və vaxtında ye-
rinə yetirmələrini, işğal olunmuş tor-
paqlarımızın azadlığı uğrunda döyü-
şə hər an hazır olmalarını tövsiyə
ediblər.

Mərasim şəxsi heyətin təntənəli
keçidi ilə başa çatıb.

baş leytenant Nigar Ağayeva

Daxili Qoşunlarda xidmətə yeni qəbul 
edilmiş əsgərlər hərbi andı qəbul ediblər 

Daxili Qoşunların döyüş ha-
zırlığını daim qoruyub saxlayan,
hərbi intizamı və nümunəvi xid-
mətilə yüksək nailiyyətlər əldə
edən hərbi qulluqçularının, o
cümlədən hissə və bölmələrinin
fəaliyyəti mütəmadi olaraq qo-
şunların “Əsgər” hərbi-vətənpər-
vərlik qəzetində işıqlandırılır. 

Fevral ayında DQBİ-də Şəxsi he-
yət üzrə İdarənin məqsədli qrupu-
nun tərkibində 67987 saylı hərbi his-
səyə ezam olunmağımın başlıca
məqsədi də məhz bu idi. Soyuq qış
aylarında belə, şəxsi heyətin müşa-
hidə olunan qızğın fəaliyyəti bir da-
ha onu göstərir ki, hərbi qulluqçula-
rımız istənilən hava şəraitində və
hər an qarşıya qoyulmuş tapşırıq-
ları yerinə yetirməyə hazırdır.  

Hərbi hissə komandiri polkovnik
Xaliq Eyvazovla görüşərkən, toxun-
duğumuz əsas mövzu hissənin dö-
yüş və ictimai-siyasi hazırlığının və-
ziyyəti, o cümlədən hərbi qulluqçu-
lar üçün yaradılan hərtərəfli şərait
və nümunəvi xidmətilə seçilən qa-
baqcıl bölmələrin fəaliyyəti oldu. 

Polkovnik X.Eyvazov iqlim şə-
raiti nəzərə alınmaqla mövsümi ha-
zırlıqların vaxtında yerinə yetirildiyi-
ni, bu baxımdan istənilən təbii şə-
raitə uyğun fəaliyyət göstərməyə və
hissənin qarşısına qoyulmuş tapşı-
rıqları yerinə yetirməyə hər an hazır
olduqlarını dedi: “Xidmətin yüksək
səviyyədə təşkil olunub aparıl-
ması üçün hərbi hissədə hər bir
şərait mövcuddur. Cənab Ali Baş
Komandanın və Daxili İşlər Na-
zirinin diqqəti, qayğısı sayəsində
hərbi qulluqçuların mənzil-məi-
şət və kazarma şəraiti yaxşılaş-
mış, maddi-texniki təminat yük-
sək səviyyəyə çatmışdır. Şəxsi
heyət nümunəvi xidməti ilə onla-
ra göstərilən diqqət və qayğıya
cavab olaraq, etimadı doğrultma-
ğa daim səy göstərir. Yaradılan
hərtərəfli şərait, maddi-texniki
imkanlar və şəxsi heyətin yüksək
mənəvi-psixoloji durumu hissə-
nin qarşısına qoyulmuş tapşırıq-
ları layiqincə yerinə yetirməyə im-
kan verir. Ən əsası isə bizə gös-

tərərilən etimadı nümunəvi xid-
mətimizlə doğrultmaq başlıca və-
zifəmizdir”. 

Bölmələrdə olarkən səliqə-sah-
manı ilə diqqəti cəlb edən kazar-
maların istiliklə tam təmin olundu-
ğunun şahidi oldum. Şəxsi heyətin
isti geyim forması ilə təminatı da
yüksək səviyyədədir. Hərbi qulluq-
çuların bölmələrdəki əmlak otaqla-
rında səliqəli şəkildə saxlanılan möv-
sümə uyğun geyim formaları məhz
bu fikri söyləməyə əsas verir.

BİRİNCİLİYİ QORUYUB
SAXLAYAN BÖLMƏ

Hərbi hissənin yüksək döyüş ha-
zırlığı və nümunəvi xidməti ilə fərq-
lənən bölmələrindən birincisi olan
baş leytenant Rəhim Soltanovun
komandiri olduğu xüsusi vasitələrin
tətbiqi bölməsi haqqında məlumat
vermək istərdim. 

2018-ci ilin yekun yoxlamasının
nəticələrinə görə, bölmə ən yüksək
bal toplayaraq, Daxili Qoşunlar üz-
rə birinci yerə layiq görülüb. Dəstə
komandiri polkovnik-leytenant Varis
Nəcəfovun qeyd etdiyi kimi, bunun-
la da artıq ikinci ildir ki, Daxili Qo-
şunlar üzrə birinciliyin qorunub
saxlanılmasında bölmə komandiri
baş leytenant R.Soltanovun və

ümumilikdə kollektivin hər bir üz-
vünün rolu və zəhməti böyükdür. 

Baş leytenant R.Soltanov 1989-cu
il aprel ayının 3-də Beyləqan rayo-
nunun Yeni Mil kəndində (hazırda

qəsəbə - A.Ə.) anadan olub. 2007-ci
ilin aprelində qoşunların 67987
saylı hərbi hissəsində əsgər kimi
müddətli həqiqi hərbi xidmətə baş-
layıb. Özünün də qeyd etdiyi kimi,
hələ hərbi xidmətə yenicə qədəm
basan Rəhimin ən böyük arzusu
zabit kimi Vətəninə xidmət etmək
olub. Hərbçi peşəsinə olan xüsusi
marağı onun 2009-cu ilin oktyabr
ayında 16076 saylı hərbi hissədə
müddətdən artıq hərbi xidmətə keç-
məsinə zəmin yaradıb. Bu arzu və
istəklə o, 2010-2012-ci illərdə Daxili
Qoşunların zabit hazırlayan Orta İx-
tisas Hərbi Məktəbini müvəffəqiy-
yətlə bitirərək “leytenant” hərbi rüt-
bəsi alıb. İlk olaraq qoşunların

25031 saylı hərbi hissəsində taqım
komandiri vəzifəsinə təyin olunub.
2013-cü ilin iyun ayından xidmətini
67987 saylı hərbi hissədə davam
etdirən hərbi qulluqçumuz, çalış-

qanlığı, yüksək bilik və bacarığı,
eləcə də intizamlı olması sayəsində
qısa müddətdə hərbi hissə koman-
danlığının etimadını qazanmağa
müvəffəq olub. Hazırda üzərinə dü-
şən vəzifələri layiqincə yerinə yetirir.    

Əldə olunmuş nailiyyətlərdən və
qarşıya qoyulmuş tapşırıqların mü-
vəffəqiyyətlə icra olunmasından
bəhs edən baş leytenant R.Solta-
nov, bunu şəxsi heyətin lazımi hərbi
biliklərə mükəmməl şəkildə yiyələn-
məsində görür: “Tapşırıqların mü-
vəffəqiyyətlə icra olunması şəxsi
heyətin qazandığı bilik və vər-
dişlərdən çox asılıdır. Müvafiq
tədris proqramlarına uyğun nə-
zəri və praktiki məşğələlərin ke-
çirilməsi üçün hərbi hissəmizdə
hər bir şərait mövcuddur. Əgər
müsbət nəticə əldə etmək istəyi-
riksə, o zaman şəxsi heyəti bu
istiqamətdə mükəmməl hazırla-
malı, onların məşğələlərə olan ma-
rağının artırılmasını təmin etmə-
liyik. Əldə olunan müsbət nəti-

cələr, təbii ki, yüksək nailiyyətlə-
rin qazanılmasına zəmin yaradır”.

Baş leytenant R.Soltanov böl-
mədə hərbi intizamın möhkəmlən-
dirilməsində və yüksək nailiyyətin
əldə olunmasında müddətdən artıq
xidmət edən hərbi qulluqçular ara-
sından seçilmiş fəalların böyük ro-
lunun olduğunu bildirdi. Bu baxım-
dan müddətdən artıq xidmət edən

çavuşlar Bilal Mirzəyev, Qarahü-
seyn Qarahüseynli, kiçik çavuş Ta-
leh Cəlilov, əsgərlər Mehman Vəli-
yev, Məhərrəm Hüseynov, Tahir Qur-
banov və Yamən Həsənovun adla-
rını bölmənin nümunəvi xidmətilə
fərqlənən hərbi qulluqçuları olaraq
qeyd etdi.  

Daxili Qoşunlarda xidmətləri ilə
fəxr etdiklərini deyən bu fəallar, öz

döyüş hazırlıqlarını təkmilləşdirmə-
yə daim səy göstərəcəklərini bildir-
dilər: “Hər bir hərbi qulluqçu, hər
hansı qoşun növündə xidmət et-
məyindən asılı olmayaraq, doğ-
ma Vətəninə xidmət etməkdən qü-
rur duymalıdır. Biz də təbii ki, Da-
xili Qoşunlarda xidmətimizlə fəxr
edirik. Ona görə ki, respublika-
mızın daxili sabitliyinin mübariz
keşikçisi olan Daxili Qoşunlar,
həm də zərurət olduqda Vətəni-
mizin müdafiəsində dayanmağa
hazırdır. Müqəddəs torpaqlarımı-
zın müdafiəsi uğrunda qəhrəman-
casına şəhid olmuş hərbi qulluq-
çularımızın həyat və döyüş yolu
bu gün biz gənclərə örnəkdir. Sı-
ralarımıza yeni qatılan silahdaş-
larımızın da bu ruhda tərbiyə
olunmasında biz fəallar koman-
dirlərimizə yardımçı olmalıyıq”.

Gənclərimizin vətənpərvər ruh-
da xidmət apardıqlarını görəndə
təbii ki, insanın qəlbi fərəh hissi ilə
dolur. Onlara bu çətin və şərəfli xid-
mətlərində uğurlar arzulayırıq.

kapitan Anar Əhmədov

GÖSTƏRİLƏN ETİMADI NÜMUNƏVİ
XİDMƏTİMİZLƏ DOĞRULTMAQ

BAŞLICA VƏZİFƏMİZDİR
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Azərbaycan Respublikasının ərazi bü-
tövlüyü uğrunda döyüşlərdə Daxili İşlər Na-
zirliyi Daxili Qoşunlarının şəxsi heyətinin
üzləşdiyi ağır sınaqlar geniş hərbi tədqi-
qatlar üçün vacib mövzudur. 1992-1994-cü
illərdə Daxili Qoşunların hərbi qulluqçuları
şərəfli döyüş yolu keçərək, Vətənin müda-
fiəsində böyük fədakarlıq göstəriblər. O
dövrdə ön cəbhənin elə bir istiqaməti ol-
mayıb ki, Daxili Qoşunların şəxsi heyəti
orada müharibənin od-alovuna atılmasın,
döyüş gücünü nümayiş etdirməsin. Aman-
sız müharibə onların dözüm və iradəsini
ram edə bilməyib. Bəzən əlverişsiz şərait
və çıxılmaz vəziyyətlərdə belə, hərbi qul-
luqçularımız döyüş tapşırıqlarını qətiyyətlə
yerinə yetirməyə can atıblar. Neçə-neçə
döyüşçümüz Vətənə sədaqətini canı və qa-
nı bahasına isbat edib.

“Əsgər” qəzetində bu günədək dərc
olunan şəhid hərbi qulluqçularımız haqqın-
da məqalələrdə Vətənin və xalqın qüruru
zirvəsinə ucalan oğulları sizə tanıtmışıq.
Bu yazı da belə oğullardan biri haqqında-
dır. Daxili Qoşunların şəhid hərbi qulluqçu-
su əsgər Qasımov Elşən Oruc oğlu barə-
sində bu yaxınlarda məqalə hazırlayarkən
ad və soyadı eyni olan digər bir şəhidimizə
aid məlumat ortaya çıxdı. Həmin şəhid əs-
gər Qasımov Elşən İbrahim oğludur.

O, 1973-cü il sentyabrın 9-da Tovuz ra-
yonunun Aşağı Quşçu kəndində dünyaya
göz açıb. İbrahim Qasımov və Cəmilə Qəh-
rəmanovanın qurduğu ailədə 6 övlad dün-
yaya gəlib. Elşən ailənin sonbeşiyi idi. Bö-
yüdüyü ailədə ömrünün xoşbəxt günlərini

yaşamış Elşən həssaslığı, qayğıkeşliyi,
zəhmətsevərliyi, ədəb-ərkanı ilə fərqlənib.
El-obanın xeyir-şərində öz köməyini əsir-
gəməyib. Valideynləri onu vətənpərvər ruh-
da tərbiyə ediblər. Elşən Aşağı Quşçu kənd
orta məktəbində təhsil alıb. Yeniyetməlik
yaşlarından mütaliəyə və şahmata maraq
göstərib. Həmçinin, Elşən Tovuz şəhərin-
dəki 155 nömrəli texniki peşə məktəbini bi-
tirib. Burada traktorçu-maşinist, çilingər pe-
şəsinə yiyələnib. Hər iki təhsil ocağında
Elşən müəllimlərinin və yoldaşlarının hör-
mətini qazanıb.

E.Qasımov 1991-ci il ilin başa çatma-
sına az bir müddət qalmış, Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qo-

şunlarının formalaşmağa başladığı dövrdə
onun sıralarına müddətli həqiqi hərbi xid-
mətə çağırılan ilk əsgərlərdən biri olub. To-
vuz Rayon Hərbi Komissarlığı (hazırda
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin Tovuz Rayon Şöbəsi) tə-
rəfindən hərbi xidmətə göndərilən Elşən
valideynlərinin xeyir-duasını almışdı, onla-
rın nəsihətlərini heç vaxt unutmayacağına
söz vermişdi.

Həmin dövrdə respublikamız artıq müs-
təqillik yoluna qədəm qoymuşdu. Müstəqil-
liyimizin qorunması və Ermənistanın hərbi
təcavüzünün dəf edilməsi üçün ordu quru-
culuğuna başlanmışdı. Dağlıq Qarabağ və
Ermənistanla həmsərhəd olan rayonlarda
vəziyyət çox gərgin idi. 1992-ci ilin əvvəl-
lərindən başlayaraq torpaqlarımızın işğalı
təhlükəsi artmışdı. Həmin ilin fevral ayının
26-da erməni işğalçıları Xocalıda soydaşla-
rımıza qarşı dəhşətli soyqırım törətdilər.
Müharibənin od-alovu qarış-qarış yurdları-
mızı bürüyür, məcburi köçkünlərimizin sayı
çoxalırdı.

1992-ci ilin mart ayının 12-dən etibarən
Daxili Qoşunların şəxsi heyəti Ağdam ra-
yonu ərazisində torpaqlarımızın müdafiə-
sində dayanırdı. Daxili Qoşunların bölgə-
lərdə, o cümlədən döyüş zonasında yeni
hərbi hissələri formalaşırdı.

Əsgər E.Qasımov 7535 saylı hərbi his-
sədə (1993-cü ilin yanvar ayınadək Daxili
Qoşunların tərkibində olub, hazırda fəaliy-
yət göstərmir - Y.A.) bir müddət hərbi xid-
mət keçdikdən sonra ön cəbhəyə
göndərilib.

Daxili Qoşunların Arxivindən verilən
müvafiq arayışda əksini tapan qeydlərdən
məlum olur ki, əsgər E.Qasımov döyüş
bölgəsində 5477 saylı hərbi hissənin
(hazırda 17072 saylı hərbi hissə) və 67987
saylı hərbi hissənin tərkibində xidmət edə-
rək, erməni işğalçılarına qarşı vuruşub.
Onun döyüş yolu Tərtər, Ağdərə və Ağdam
rayonlarının düşmənlə təmas xəttindəki ya-
şayış məntəqələrindən, habelə bu istiqa-
mətdəki bir sıra yüksəkliklərdən keçib. Ağ-
dərə cəbhəsində ağır döyüşlərdən birində
Elşən qəlpə yarası alıb və qəlbən bağlan-
dığı döyüşçü yoldaşlarından müalicə müd-
dətində ayrı düşsə də, sonra yenə ön cəb-
həyə can atıb, odlu səngərlərə qayıdıb.
“Qlobus” adlanan yüksəklik, Çıldıran, Can-
yataq, Gülyataq, Kasapet, Ortakənd, Qa-
layçılar, Papravənd və Boyəhmədli kəndləri
uğrunda döyüşlərdə Elşən döyüşçü fəda-
karlığı nümunəsi göstərib.

1993-cü il ərzində ön cəbhədə daha da
ağır durum yaranmışdı. Erməni işğalçıları
xarici havadarlarının hərtərəfli dəstəyinə
arxalanaraq və respublikamızın daxilində
baş verən hərc-mərcliyi fürsət bilərək, hərbi
təcavüzün miqyasını genişləndirdilər.

Həmin vaxt iyul ayı ərəfəsində Ağdərə
rayonunu ələ keçirdikdən sonra düşmən
Ağdamın işğalına can atırdı. 67987 saylı
hərbi hissənin şəxsi heyəti bu istiqamətdə
ağır döyüşlərə cəlb olunmuşdu.

Elşənin son döyüşü Ağdamın Boyəh-
mədli kəndi ərazisində olub. 1993-cü ilin
iyun ayının 16-da burada döyüş zamanı it-
kin düşüb (Daxili Qoşunların Arxivindən ve-
rilən müvafiq arayışda itkin düşdüyü və şə-
hid olduğu barədə qeydlər öz əksini tapıb,
həlak olduğu ərazi və tarix də, yuxarıdakı
kimi, Boyəhmədli kəndi və 16.06.1993-cü il
yazılıb). 06.11.2000-ci il tarixdə tərtib olun-
muş AZ 055216 nömrəli ölüm haqqında şə-

hadətnamədə də əsgər E.Qasımovun öl-
müş elan edildiyi yazılıb, öldüyü yer isə
Ağdam rayonunun Boyəhmədli kəndi
göstərilib.

Ailəsinin verdiyi məlumata görə isə,
Elşənin döyüşlərdə itkin düşdüyü və həlak
olduğu təxmin edilən tarix 26.06.1993-cü il,
yer isə Ağdam rayonunun Qalayçılar
kəndidir.

Şəhid haqqında Ramiz Məsimoğlu və
Rüfət Hüseynlinin müəllifi olduqları “Ölməz
qəhrəman” və “Kəndimizin qəhrəmanları”
kitablarında məqalələr verilib. Həmçinin,
“Qərb xəbərləri” qəzetinin 25 sentyabr
2009-cu il tarixli sayında “Hələ də gözlər
intizardadır” başlıqlı yazı dərc edilib. Dərc
olunan materiallarda əsgər E.Qasımovun
itkin düşdüyü və ya ölmüş elan edildiyi tarix
və yer barədə qeydlərdə də müəyyən fərq-
lər mövcuddur. Bu faktın özü müharibə
araşdırmalarının və xüsusən şəhidlik möv-
zusunda məqalələrin yazılmasının nə də-
rəcədə çətin və məsuliyyətli proses oldu-
ğunu bir daha təsdiqləyir. Bütün bunlara
baxmayaraq, hər bir şəhid haqqında müəy-
yən məlumat qaynaqları var və onların dö-
yüş yolu tədqiq edilərkən rəsmi mənbələrə
istinad olunmasına ciddi diqqət yetirmək
gərəkdir.

Tovuz rayonunun Aşağı Quşçu kəndin-
də bu obanın şəhidlərinin xatirəsinə abidə
kompleksi yaradılıb. Həmin abidə komplek-
sində əsgər E.Qasımovun da şəkli qara
mərmər üzərinə həkk olunub.

Elşənin atası uzun illər oğul itkisinin
ağrı-acısı ilə yaşayaraq 2014-cü ildə dün-
yasını dəyişib. Ailə üzvləri, qohumları,
həmkəndliləri və bütün onu tanıyanların
yaddaşında Elşən həmişə fədai oğul kimi
xatırlanacaqdır.

Yalçın Abbasov

Şəhidlərimiz

silaha sarılıb müharibənin od-alovundan keçdi...

ŞəHİD ElŞəN QAsıMoV

Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qo-
şunlarının 16075 saylı hərbi hissə-
sinin 30 yaşı tamam oldu. Hələ
sovet dövründə fəaliyyətə başla-
yan hərbi hissə 1991-ci ilin dekabr

ayında müstəqil respublikamızın
Daxili Qoşunlarının tabeliyinə veri-
lib. O vaxtdan bu günədək forma-
laşma və inkişaf yolu keçən hərbi
hissənin xidməti-döyüş fəaliyyə-
tində əldə etdiyi uğurlar təqdirə-
layiqdir. Daxili Qoşunların tərkibin-
də respublikamızın ərazi bütöv-
lüyü uğrunda döyüşlərdə ləyaqət-
lə iştirak edən və ictimai təhlükə-
sizliyin təmin edilməsində əzmkar-
lıq göstərən hərbi hissə zəngin
təcrübəyə malikdir.

Fevralın 23-də hərbi hissənin ya-
radılmasının 30-cu ildönümü münasi-
bətilə təntənəli mərasim keçirildi. Mə-
rasimdə Sumqayıt Şəhər İcra Ha-
kimiyyəti başçısının 1-ci müavini
Teymur Səmədov, Milli Məclisin de-
putatı Eldar İsmayılov, Sumqayıt şə-
hərinin hüquq-mühafizə orqanlarının
vəzifəli şəxsləri və ictimaiyyət nüma-
yəndələri, Respublika Veteran Təşki-
latının, Daxili İşlər Nazirliyi Veteranlar
Şurasının rəhbərləri, Daxili Qoşunla-
rın veteranları, qoşunların ilk şəhid

hərbi qulluqçusu Hatəmxan Babaye-
vin anası Şükufə Babayeva və digər
qonaqlar iştirak edirdilər.

Hərbi hissəyə gələn qonaqlar bu-
rada Daxili Qoşunların ilk şəhid hərbi

qulluqçusu Hatəmxan Babayev və
hərbi hissənin digər şəhidlərinin adla-
rı həkk olunan xatirə lövhəsi önünə al
qərənfillər qoydular.

Sonra qonaqlar hərbi hissənin
yaradılmasının 30-cu ildönümü mü-
nasibətilə hazırlanan fotostendlə ta-
nış oldular.

Hərbi hissənin klubunda təşkil
edilən təntənəli mərasimi açan hərbi
hissə komandirinin tərbiyə işləri üzrə
müavini polkovnik-leytenant Məzahir
Seyidov qonaqları salamlayaraq,
tədbirin planını çatdırdı.

Milli Lider Heydər Əliyevin və şə-
hidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sü-
kutla anıldı. Dövlət Himni ifa olundu.

Hərbi hissənin komandiri mayor
Emil Rüstəmov hərbi hissənin keçdiyi
30 illik şərəfli yol barədə geniş
məzmunlu çıxış etdi. Çıxışda 1989-cu
il fevralın 23-də yaradılmış hərbi his-
sənin ağır döyüş sınaqlarından keç-
diyi vurğulandı, Daxili Qoşunların ilk
şəhid hərbi qulluqçusu çavuş Hatəm-
xan Babayevin vaxtilə burada xidmət

etdiyi, hərbi hissənin əsgəri olmuş
Ruslan Muradovun ölümündən son-
ra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
fəxri adına layiq görüldüyü, ümumi-
likdə, hərbi hissənin şəxsi heyətindən

onlarla hərbi qulluqçunun şəhidlik zir-
vəsinə ucaldığı nəzərə çatdırıldı.

Mayor E.Rüstəmov bildirdi ki,
hərbi hissənin şəxsi heyəti ötən
dövrdə polis orqanlarının əməkdaş-
ları ilə birgə ictimai asayişin pozulma-
sı hallarının qarşısının alınması və
silahlı cinayətkarların zərərsizləşdiril-
məsi üzrə keçirilən xüsusi əməliyyat-
larda yüksək peşəkarlıq göstərib.

Qeyd edildi ki, hərbi hissə yaran-
dığı gündən bu günədək şəxsi he-
yətin döyüş hazırlığının yüksəldil-
məsi, nizam-intizamının möhkəmlən-
dirilməsi, hərbi qulluqçuların Vətənə,
hərbi anda sadiqlik ruhunda tərbiyə
olunması daim diqqət mərkəzində
olub.

Hərbi hissə komandiri öz
çıxışında Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin
Daxili Qoşunlara göstərdiyi diqqət və
qayğının təzahürü olaraq, hərbi his-
sənin maddi-texniki bazasının möh-
kəmləndirildiyini, müasir silah-sursat,

texnika, xüsusi vasitələrin şəxsi he-
yətin istifadəsinə verildiyini, hərbi qul-
luqçuların xidmət və məişət şəraiti-

nin yaxşılaşdırılması, sosial rifahının
yüksəldilməsi üçün böyük işlər görül-

düyünü  xüsusi  vurğuladı.
O, hərbi hissənin yaradılmasının

30-cu ildönümü ilə bağlı şəxsi heyəti
və veteranları ürəkdən təbrik edərək,
bildirdi ki, hərbi qulluqçular rəhbərlik
tərəfindən göstərilən etimadı bundan
sonra da doğruldacaq, qarşıya qoyu-
lan tapşırıqları daim əzmlə yerinə
yetirəcəklər.

Hərbi hissə komandirinin 1-ci
müavini-qərargah rəisi polkovnik-
leytenant Vüqar Novruzov hərbi
hissənin yaranma günü münasi-
bətilə Daxili İşlər Nazirinin müa-
vini-Daxili Qoşunların Komandanı
general-leytenant Şahin Məmmə-
dovun təbrik məktubunun məzmu-
nunu mərasim iştirakçılarına çat-
dırdı.

Sumqayıt Şəhər İcra  Hakimiyyəti

başçısının 1-ci müavini T.Səmədov,
Daxili Qoşunların veteranı, ehtiyatda
olan general-mayor Şirin Xəlilov,

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin Sumqayıt Şə-

hər İdarəsinin rəisi N.Qarayev, Res-
publika Veteranlar Təşkilatı sədrinin
müavini C.Xəlilov və Daxili Qoşun-
ların Veteranlar Şurasının sədri Çin-
giz Daşdəmirov mərasimdə çıxış
edərək, yubileyi qeyd olunan hərbi
hissənin şəxsi heyətinə öz ürək söz-
lərini bildirdilər.

C.Xəlilov hərbi hissənin koman-
diri mayor E.Rüstəmova “General
Cəmşid Naxçıvanski”  yubiley meda-
lını, Daxili Qoşunların Veteranlar Şu-
rasının sədri Ç.Daşdəmirova isə  Res-
publika Veteran Təşkilatının yubiley
medalını təqdim etdi.

Daxili Qoşunların Veteranlar Şura-
sının sədri Ç.Daşdəmirov silahlı ci-
nayətkarların zərərsizləşdirilməsi üz-
rə xüsusi əməliyyatda həlak olmuş
kapitan Gündüz Abdullayevin hərbi

hissədə zabit kimi xidmət edən oğlu
baş leytenant Xəyyam Abdullayevə
“Daxili Qoşunlar-25” kitabını təqdim
edərək, ona xidmətdə uğurlar arzu-
ladı.

Sumqayıt şəhərindəki 42 saylı or-
ta məktəbdə təşkilatçı Yaqud Atakişi-
yeva kollektiv adından hərbi hissənin
şəxsi heyətini təbrik etdi. Orta mək-
təbin şagirdi Günay Məmmədzadə
mərasimdə vətənpərvər ruhlu şeir
söylədi. 

Daha sonra hərbi hissə ko-
mandirinin 1-ci müavini-qərargah
rəisi polkovnik-leytenant V.Novru-
zov hərbi hissənin yaradılmasının
30-cu ildönümü münasibətilə şəx-
si heyətin mükafatlandırılması ba-
rədə Daxili İşlər Nazirinin müavini-
Daxili Qoşunların Komandanının
və hərbi hissə komandirinin mü-
vafiq əmrlərini elan etdi.

Hərbi qulluqçulara, veteranlara
mükafatlar və şəhid H.Babayevin
anası Ş.Babayevaya xatirə hədiy-
yəsi təqdim olundu.

Şəhid anası oğlunun xatirəsinə
göstərilən ehtirama görə Daxili Qo-
şunların Komandanlığına, habelə
hərbi hissənin komandanlığı və şəxsi
heyətinə ailəsi adından dərin minnət-
darlığını bildirdi.  

Təntənəli mərasimin rəsmi hissə-
si hərbi hissənin xidməti-döyüş fəaliy-
yətini əks etdirən videoçarxın nüma-
yişi ilə başa çatdı.

Rəsmi hissədən sonra Daxili Qo-
şunların Nümunəvi-göstərici hərbi
orkestrinin solistləri və musiqiçiləri-
nin, habelə Sumqayıt şəhəri incəsə-
nət ustalarının iştirakı ilə maraqlı kon-
sert proqramı təqdim olundu.

Sonda hərbi hissəyə gəlmiş
qonaqlarla xatirə şəkli çəkdirildi.

Yalçın Abbasov

30 yaşlı hərbİ hİssənİn keçdİyİ
yol təqdİrəlayİqdİr

İctimaiyyət nümayəndələri və veteranların
iştirakı ilə təntənəli mərasim keçirilib
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Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşun la -
rının Ali Hərbi Məktəbinə qəbula na -
mizədlər Azərbaycan dilini sərbəst bi -
lən, boyu azı 165 sm, çağırışçı kimi
Azər bay can Respublikası Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin yerli idarə, şöbə və bölmə -
lə rində qey diy yatda olan, buraxılış
sin  fində oxuyan və ya tam orta təhsilli,
qəbul edildiyi ildə 17 yaşı tamam olan
və 20 yaşı ta mam ol ma yan Azər bay -
can Respubli ka sının vətən daş ları
(yalnız oğlanlar) sıra sından se çilirlər.

Namizədlər Daxili Qoşunların Baş
İdarəsində yaradılmış fiziki ha zırlıq,
hərbi-həkim və mandat komis si yalarında
Daxili İşlər Nazirliyi tərəfin dən müəyyən
edilmiş normativlər üzrə sınaqdan keç -
məlidirlər (fiziki hazırlıq üzrə minimal
normativlər: turnikdə dartınma - 6 dəfə;
qaçış - 100 metr məsafəyə 15 saniyə və
1000 metr məsafəyə 4 dəqiqə; qolların
üzərində bədənin döşəmədən qaldırılıb-
endirilməsi - 18 dəfə, gövdənin dö şə mə -
dən qaldırılıb-endirilməsi - 18 dəfə).

Sınaq və müvafiq yoxlamalardan mü -
vəffəqiyyətlə keçən namizədlərin siya hı sı
qəbul imtahanlarında iştirak etmək üçün
Azərbay can Respublikasının Dövlət İm -
ta han Mərkəzinin Direktorlar Şurasına
göndərilir.

İmtahanlar test üsulu ilə, 3-cü ixti -
sas qrupunun fənləri üzrə Azərbay can
və rus dillərində keçirilir. 

Qəbul imtahanlarının keçirilməsi ilə
bağlı bütün təşkilati tədbirlər, sənədləş -
mə, imtahanların vaxtı, yeri və digər şərt -
lər Azərbaycan Respublikasının Döv lət
İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurası
tərəfindən müəyyən edilir. Namizədlər bu
məqsədlə mər kəzin internet saytında və
ya kütləvi in formasiya vasitələrində veri -
lən elanları izləməlidirlər.

Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunla -
rının Ali Hərbi Məktəbinə qəbul olunmuş
şəxslər dövlət hesabına geyim for ması,
yataqxana və yeməklə təmin edi lir lər.
Məktəbdə tədris Azərbaycan dilində apa -
rılır, təhsil müddəti 4 ildir.

Məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirmiş
mə zunlara “İctimai təhlükəsizlik və
idarəet mə” ixtisası və “leytenant” hər -

bi rütbəsi ve rilərək, Daxili Qoşun larda
müvafiq və zi  fə lərə təyin edilirlər. 

İkili vətəndaşlığı, di  gər dövlətlər qar -
şı sında öhdəlikləri olan, 2019-cu ilin
aprel və iyul çağırış la rın da hərbi xidmətə
getməli olan çağı rış çılar, din xadimləri,
məhkəmənin qanuni qüv və yə minmiş
qərarı ilə fəaliyyət qa biliy yəti olmayan və
ya məhdud fəaliyyət qa biliyyətli hesab
edilmiş, cinayət törətdi yinə görə əvvəllər
məhkum olunmuş, habelə barəsində
cinayət işinin icraatına bəraətverici
əsaslar olmadan xitam veril miş, eləcə də
Daxili Qoşunlarda xidmətə qəbul üçün
müəyyən olunmuş digər şərtlərə uyğun
gəlməyən şəxslər Daxili İşlər Nazirliyi
Daxili Qoşunlarının Ali Hər bi Məktəbinə
qəbul edilmirlər.  

Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşun la -
rının Ali Hərbi Məktəbinə qəbul üçün
namizədlər Daxili İşlər Nazirliyinin
Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsinə
(ünvan: Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu,
Q.Musabəyov küçəsi 4) aşağıdakı
sənədləri şəxsən təqdim etməlidirlər:

- şəxsiyyət vəsiqəsi və doğum haq -
qında şəhadətnamə (əsli və nota rial
qay dada təsdiq olunmuş surəti);

- təhsil müəssisəsinin buraxılış
sin fin də oxuması haqqında arayış və
ya tam orta təhsil haq qında sənəd
(attestatın əsli və no tarial qaydada
təsdiq olunmuş su rəti); 

- yaşayış yeri üzrə tibb müəssi sə -
sin dən sağlamlıq haq qında arayış;

- ilkin hərbi qeydiyyata alınma haq -
qında vəsiqə (əsli və notarial qay da da
təsdiq olunmuş surəti);

- oxuduğu təhsil müəssisəsi tərə -
findən verilmiş xa siy yət namə;

- 9x12 sm ölçüdə 2 ədəd, 4x6 sm
ölçüdə 4 ədəd fotoşəkil (papaqsız,
rəng li, donuq kağızda).

Ərizə və sənədlərin qəbulu 2019-cu
il martın 1-dən aprelin 10-dək (bayram
və ba zar günləri istisna olmaqla) hər
gün saat 10:00-dan 17:00-dək həyata
keçiri ləcək.

Məlumat üçün əlaqə telefonları:
(012)-590-65-07, (012)-560-27-00.

aZərbaycan respublİkası daxİlİ İşlər
naZİrlİyİ daxİlİ qoşunlarının  alİ  Hərbİ

məktəbİnə 2019/2020-cİ tədrİs İlİ üçün 
tələbə qəbulu qaydaları

Yeni avtomatik tüfənglər ABŞ
ordusunun silahlanmasına daxil

ediləcək

Döyüş tankı gücündə olduğu vurğu-
lanan yeni avtomatik tüfənglər tezliklə
ABŞ ordusu silahlanmasına daxil edilə-

cək. Ordu.az xarici KİV-lərə istinadən xə-
bər verir ki, bu barədə ABŞ ordusunun
Baş Qərargah rəisi general Mark Milley
bildirib. Onun sözlərinə görə, yeni tü-
fənglər istənilən zirehli hərbi avadanlığın
zirehini məhv edə biləcək. Onların 2022-ci
ildə silahlanmaya daxil olacağı və bunun-
la da artıq köhnəlmiş M16 və M4 silahla-
rının bacarıqlarını artıracağı gözlənilir.

Rusiya ordusu bu il 12 ədəd
“Armata” tankı əldə edəcək

Rusiya Quru Qoşunlarına cari il ərzin-
də 12 ədəd T-14 “Armata” döyüş tankının
çatdırılması planlaşdırılır. Ordu.az xarici

KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu ba-
rədə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən olan
mənbə bildirib. Mənbənin sözlərinə görə,
T-14-lərlə yanaşı, daha 4 ədəd T-16 zi-
rehli vasitənin Rusiya ordusuna verilməsi
də nəzərdə tutulub. 

HƏRBİ XƏBƏRLƏR .YENİLİKLƏR .

XX əsrin sonlarında ölkəmizi, milliyyəti-
mizi tanıtmağa çətinlik çəkirdik. Çünki, illər-
lə SSR-nin tərkibindəki on beş respublika-
dan biri olmuşduq. Beynəlxalq aləmdə ta-
nınmamışdıq. İmzamız xalqların imzaları
arasında yox idi.

1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqın-
da Konstitusiya Aktı qəbul olundu. Azadlığı-
mızı qazandıq. Lakin, bu bizə asan başa
gəlmədi. Müstəqilliyimiz naminə qanlar axı-
dıldı, qurbanlar verdik.

Müstəqilliyimizin ilk illərində öncül məq-
səd beynəlxalq arenada tanınmaq, başımı-
za gələn müsibətləri tanıtmaq, ərazi bütöv-
lüyümüzü bərpa etmək idi. 1992-ci il martın
2-də BMT-nin üzvlüyünə qəbul edildik, ma-
yın 6-da Azərbaycanın BMT nəzdində Dai-
mi Nümayəndəliyi açıldı. Bu yeni doğul-
muş, ilk qədəmlərini atan respublikamızın
üzv olduğu birinci beynəlxalq təşkilat idi.
BMT ilə əməkdaşlığın ilk günündən ölkə
rəhbərliyi çalışırdı ki, beynəlxalq ictimaiy-

yətin diqqətini Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə cəlb etsin.
1993- cü ildə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası
bu münaqişəyə dair 822, 853, 874, 884
saylı qətnamələr qəbul etdi. Qətnamələrdə
Azərbaycanın ərazi toxunulmazlığı təsdiq
olunaraq, dərhal atəşkəs elan olunması və
işğalçı qüvvələrin ölkə ərazisindən çıxarıl-
ması tələbləri irəli sürülüb. BMT-nin baş ka-
tibi və Təhlükəsizlik Şurasının sədri Azər-
baycanın ərazi bütövlüyünü təsdiq edən
bəyanatlarla çıxış ediblər. Təəssüflər olsun
ki, bu qətnamələrin müddəaları hələ də ye-
rinə yetirilməyib.

2012-2013-cü illər üçün BMT Təhlükə-
sizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə ölkə-
mizin namizədliyi irəli sürüldü və bu seçkidə
qalib gəldik. Bu fakt Azərbaycanın böyük
diplomatik qələbəsi idi. 

27 il ərzində Azərbaycan BMT ilə əla-
qələri daha da möhkəmləndirib, onun bir
çox xüsusi qurumları - UNİCEF, İnkişaf
Proqramı, YUNESKO, Qadınlar Fondu,
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə fəal və
səmərəli əməkdaşlıq edir. 

Ölkəmiz müstəqil olduqdan sonra
ATƏT, Avropa Şurası kimi bir çox beynəl-
xalq təşkilatlara üzv olub, onlarla əməkdaş-
lıq edir və hər zaman Ermənistan-Azərbay-
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini ön pla-
na qoyur.

Azərbaycan artıq müstəqilliyi yolunda
kövrək addımlarını atan ölkə deyil, Cənubi
Qafqazın lider dövlətidir, inkişaf etmiş ölkə-
lər arasında ön sıradadır və söz, güc, qüd-
rət sahibidir.

gizir  Ariz Aslanov

martın 2-də bu təşkilata üzv olmağımızın 27 ili tamam olur

Qızılca virus mənşəli kəskin yoluxucu
xəstəlikdir, hava-damcı yolu ilə yayılır və
ümumi intoksikasiya, tənəffüs yollarının il-
tihabı, iri papulyoz səpki və tənəffüs yolları-
nın fəsadlaşmaları ilə səciyyələnir. 

Xəstəlikdə yeganə infeksiya mənbəyi
qızılcaya yoluxmuş şəxsdir. O, xəstəliyin
prodormal dövründə və səpkilər əmələ gə-
ləndən 3-5 gün sonra ətrafdakılar üçün yo-
luxucudur. Ən yüksək yoluxuculuq prodor-
mal dövrdə və səpkilərin yaranmasının 1-ci
günü qeyd edilir.

Qızılca ilə yoluxma hava-damcı yolu ilə
baş verir, öskürmə, asqırma zamanı qızılca
virusu yuxarı tənəffüs yollarının selik hissə-
cikləri vasitəsilə ətraf mühitə ifraz olunur.

Xəstəliyin klinikası əsasən virusla yo-
luxduqdan sonra 14 gün ərzində meydana

çıxır. Bu zaman xəstədə hərarətin yüksəl-
məsi, gözlərin qızarması, burundan selikli
ifrazatın axması və öskürək qeyd olunur.
Bununla yanaşı, xəstəliyin başlanğıcında
ağızda yanaqların iç səthində xüsusi lə-
kələrin (Belski-Filatov-Koplik) əmələ gəl-
məsi səciyyəvidir. Bu ləkələrin mərkəzi
ağımtıl göy rəngdə, ətrafı qızarmış olur.

Səpki dövrü xəstəliyin 4-5-ci günündən
başlanır və xəstələrin dərisində səpkilər
baş nahiyəsindən başlayıb yavaş-yavaş
bədənin digər hissələrinə yayılır.

Qızılca diaqnozunun təyin edilməsi
xəstəliyin klinikasına və götürülmüş qan nü-
munələrinin laborator tədqiqinə əsaslanır.

Profilaktikası xəstələrin erkən aşkar
olunması və xəstə şəxslərin səpki meydana
çıxdıqdan 4 gündən az olmayaraq, ətrafda-

kılardan təcrid edilməsidir. Qızılcanın profi-
laktikasında əsas spesifik tədbir bu xəstəlik
əleyhinə peyvəndin aparılmasıdır.   

Azərbaycanda qızılca ilə xəstələnmə
hallarının sayı son onilliklərdə immuni-
zasiyaya görə əhəmiyyətli dərəcədə
azalıb. Təsdiq edilmiş peyvənd təqvimi-
nə əsasən, bu gün respublikada qızılca
xəstəliyinə qarşı vaksinasiya tədbirləri
12 aylıq və 6 yaşda olan uşaqlar arasın-
da aparılır. 

Tibb xidməti polkovnik-leytenantı
Vüqar İbrahimov 

qıZılca xəstəlİyİ və
onun profİlaktİkası

Həkim məsləhəti

bmt-aZərbaycan əməkdaşlığı

16077 saylı hərbi hissənin koman-
danlığı gizir Dilafət Xurşudova atasının
vəfatından kədərləndiyini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verir.

AzərTAc xəbər verir ki, Böyük Britaniya-
nın “Oxfam” humanitar təşkilatının maliyyə
dəstəyilə nəşr olunan “Fövqəladə hallarda
davranış qaydaları” kitabında təbii xarak-
terli fövqəladə hallar şəraitində əhalinin
davranış qaydaları müəyyən edilib, dəyərli
məsləhət və tövsiyələr verilib.

Respublikamızın ərazisi bütövlükdə
fəal seysmik zonada yerləşdiyindən, bu-
rada da hər an belə təhlükənin baş ver-
məsi ehtimalı vardır.

Zəlzələ yer qabığında və yaxud manti-
yanın üst hissəsində qəfil baş verən yer-
dəyişmələr və qırılmalar nəticəsində yara-
nan və elastiki seysmik (yunan dilində
seysmos zəlzələ deməkdir) dalğalar şəklin-
də uzaq məsafələrə ötürülən yer titrəməsi
və ya yeraltı təkanlardır.

Bəs, zəlzələ baş verərsə, insanlar nə
etməli, nəyi bilməlidirlər? Əsas odur ki, zəl-
zələ olduğu təqdirdə hamı adi təhlükəsizlik
qaydalarına riayət etməlidir.

Zəlzələlərin tarixi və təhlili sübut edir ki,
bu təbiət hadisəsindən qorunmağın əsas
yolu adamların fəlakət baş verdiyi anda öz-
lərini itirməməsidir. Yadda saxlamaq lazım-
dır ki, ilk təkanları hiss edən kimi heç bir

vahiməyə düşmədən, səs-küy və qışqırtı
salmadan, səbr və təmkinlə hərəkət
etməklə, həm özünüzə, həm də ailə üzvlə-
rinizə bir o qədər kömək göstərə bilərsiniz.

Yeraltı təkanları hiss edən kimi dərhal
mənzilin və otağın qapısını açın. Zəlzələ
nəticəsində divarların əyilməsindən və bü-
tövlükdə, binanın deformasiyasından giriş
qapıları əksər halda pərçimlənir ki, bu da
sonradan onu açıb otaqdan rahat çıxmağa
imkan vermir. Sakitcə gözləyin, başqalarını
qorxuya sala biləcək hərəkətlərə yol vermə-

yin. Zəlzələ zamanı əksər bədbəxt hadisə-
lər ondan yaranır ki, adamlar tələsik otaq-
dan və ya binadan çıxmağa və yaxud küçə-
dədirlərsə, evə daxil olmağa çalışırlar. Bəzi-
ləri isə hətta yuxarı mərtəbələrin pəncərə-
lərindən tullanırlar ki, bu da çox vaxt bəd-
bəxt hadisələrlə nəticələnir. Əgər otaqdası-
nızsa, təcili olaraq təhlükəsiz yerə keçin.
Masanın və ya çarpayının altına girin. Daxili
qapı boşluğunda və ya otağın əsas divarına
yaxın olan daxili küncündə durun. Yadda
saxlayın ki, ən çox binanın xarici divarları
uçur. Ona görə də, heç vaxt otağın xarici
divarına yaxın yerdə, xüsusilə də otağın və
ya zalın ortasında durmayın. Pəncərələr-

dən, yerindən tərpənən və yıxıla bilən ağır
əşyalardan, məsələn soyuducudan, mebel-
dən və s. uzaq dayanın.

Qaçaraq binadan çıxmayın. Yuxarıdan
divar boyu düşən qırıntılar çox təhlükəli
olur. Əgər siz çox da hündür olmayan bi-
nanın içindəsinizsə, yaxşı olar ki, oranı tərk
edəsiniz. Yuxarıdan düşən daş parçaların-
dan və şüşə qırıntılarından özünüzü qoru-
maq şərtilə binadan bacardıqca tez və ehti-
yatla çıxın. Çoxmərtəbəli binanın içərisin-
dəsinizsə, onda ən yaxşısı elə oradaca qal-
maqdır. Pilləkənə çıxmağa və liftə minməyə
tələsməyin. Birincisi, əksər hallarda ola bil-
sin ki, lift işləməsin, ikincisi, pilləkəndə
adamların sıxlığı yaransın. Bundan başqa,
unutmayın ki, zəlzələ vaxtı ən çox lift və pil-
ləkən sıradan çıxır.

Güclü zəlzələdən sonra təkrarlanan
təkanlardan qorxmayın. Bu heç də yeni
zəlzələ deyildir. İlk təkandan birinin
digərindən bir neçə saniyə sonra baş
verməsinin səbəbi əvvəlcə boyuna, son-
radan eninə dalğaların gəlib çatmasıdır.
Bundan sonra da arabir təkrar güclü tə-
kanlar hiss edilə bilər. Bəzən ilk təkan-
dan sonra təkrar zərbələr zədələnmiş və
konstruksiyaları zəifləmiş binaların da-
ğılmasına gətirib çıxarır.

ZəlZələ baş verərsə, İnsanlar
nə etməlİ, nəyİ bİlməlİdİrlər?
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