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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən
gecə erməni təcavüzkarları Azərbaycanın
Xocalı şəhərində bəşəriyyət tarixində ən
qanlı faciələrlə bir sırada duran soyqırımı
törətdilər. Bu faciədən 28 il ötür. Həmin küt-
ləvi qırğın nəticəsində 106-sı qadın, 63-ü
uşaq, 70-i qoca olmaqla 613 nəfər aman-
sızlıqla qətlə yetirildi, 487 nəfər şikəst oldu,
1275 dinc sakin girov götürüldü, 155 nə-
fərin taleyi isə hələ də məlum deyil. Bu
soyqırımı aktı nəticəsində 8 ailə tamamilə
məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini,
132 uşaq isə valideynlərindən birini itirdi.
Hər il dünya azərbaycanlıları və ədaləti uca
tutanlar Xocalı soyqırımı qurbanlarının xati-
rəsini anırlar.

Azərbaycan paytaxtının minlərlə sakini
Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əla-
qədar anım mərasimində iştirak etmək
üçün fevralın 26-da səhər tezdən Xətai ra-
yonunda faciə qurbanlarının xatirəsinə
ucaldılmış abidənin önünə toplaşıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva anım məra-
simində iştirak etdilər.

Abidənin yanında fəxri qarovul dəstəsi
düzülmüşdü.

Prezident İlham Əliyev abidənin önünə
əklil qoydu, soyqırımı qurbanlarının xatirə-
sinə ehtiramını bildirdi.

Birinci xanım Mehriban Əliyeva, dövlət
və hökumət nümayəndələri, ölkəmizdəki
dini konfessiyaların rəhbərləri abidənin
önünə gül dəstələri qoydular.

Xocalı faciəsi 200 ilə yaxın bir müddət-
də erməni millətçilərinin və onların hava-
darlarının Azərbaycan xalqına qarşı apar-
dığı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasə-
tinin davamı və qanlı səhifəsidir. Soyqırımı
zamanı 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla öldü-
rülüb, 3 nəfər diri-diri yandırılıb, başlarının
dərisi soyulub, bədən əzaları kəsilib, göz-
ləri çıxarılıb, hamilə qadınların qarnı süngü
ilə deşik-deşik edilib. Bu əməllərin qabaq-
cadan düşünülmüş qaydada, milli əlamə-
tinə görə insanların tamamilə və qismən
məhv edilməsi niyyəti ilə törədilməsi Xocalı
faciəsinin beynəlxalq hüquqa əsasən məhz
soyqırımı olduğunu təsdiq edir.

Dünya bu acı həqiqəti bilməli və in-
sanlığa qarşı törədilən bu fakt öz hüquqi
qiymətini almalıdır. Azərbaycan dövləti
erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı törət-
diyi cinayətlər, o cümlədən, Xocalı soyqı-
rımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiy-

yətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi ta-
nıdılması üçün məqsədyönlü və ardıcıl fəa-
liyyət göstərir. Prezident İlham Əliyev Xo-
calı faciəsini təcavüzkar erməni millətçilə-
rinin yüzilliklər boyu Azərbaycan xalqına
qarşı apardığı soyqırımı və etnik təmizləmə
siyasətinin qanlı səhifəsi kimi qiymətlən-
dirib. Çünki XX əsrin sonunda dünyanın
gözü qarşısında baş verən bu kütləvi qırğın
hadisəsi öz amansızlığına və qəddarlığına
görə təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil,
bütövlükdə bəşəriyyətə və insanlığa qarşı
törədilən cinayət idi.

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin haki-
miyyətə qayıdışından sonra Xocalı faciəsi
əsl siyasi və hüquqi qiymətini aldı. 1994-cü
ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü
ilə Azərbaycan parlamenti 26 fevralı Xocalı
Soyqırımı Günü kimi qəbul etdi. O dövrdən
başlayaraq dünya azərbaycanlıları soyqırı-
mın bütün dünyada tanıdılması istiqamə-

tində fəallığa çağırıldı, bununla əlaqədar
onlara müraciət edildi. Həmin vaxtdan
Azərbaycan diasporu Xocalı həqiqətlərinin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamə-
tində fəal iş görməyə başlayıb. Xocalı soy-
qırımı qurbanlarının xatirəsi bu gün dünya-
nın yüzlərlə şəhərində anılır. Qanlı qırğınla
bağlı faktlar növbəti ildönümündə də bey-
nəlxalq təşkilatlar qarşısında bir daha nü-
mayiş etdirilir.

Faciə ilə bağlı həqiqətlərin dünya ic-
timaiyyətinə çatdırılmasında Heydər Əliyev
Fondunun da xüsusi xidmətləri var. Fond
Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar xarici ölkələr-
də layihələr həyata keçirir. Məqsəd bu soy-
qırımın dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
və erməni vəhşiliklərini əks etdirən materi-
alların beynəlxalq təşkilatlar qarşısında nü-
mayiş etdirilməsidir. Fondun həyata keçir-
diyi “Qarabağ həqiqətləri” silsiləsi və işğal
olunan ərazilərdə mədəni-tarixi abidələrin

dağıdılması ilə bağlı ingilis dilində nəşr
olunan kitab və bukletlər xaricdə yayılır.
Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə başlanan “Xocalıya ədalət!”
kampaniyası çərçivəsində dünya ölkələrin-
də mitinqlər, yürüşlər və tədbirlər təşkil
olunur.

Yalan və saxtakarlıq üzərində qurulmuş
erməni təbliğat maşınının iç üzü artıq ifşa
olunub və dünya ictimai fikri Xocalı həqi-
qətlərini qəbul etməyə başlayıb. Xocalı fa-
ciəsinin soyqırımı olması faktı dünyanın bir
çox ölkəsinin və beynəlxalq təşkilatların
qərar və qətnamələrində əks olunur. Dün-
yanın 56 ölkəsinin üzv olduğu İslam Əmək-
daşlıq Təşkilatı Xocalı faciəsini insanlığa
qarşı cinayət kimi qiymətləndirib və onu
soyqırımı kimi tanıyıb. Təşkilat üzv döv-
lətləri həmin faciəyə müvafiq siyasi-hüquqi
qiymət verməyə çağırıb. İndiyə qədər
10-dan çox ölkə Xocalı qətliamını soyqırımı

kimi tanıyıb.
Xocalı soyqırımını törətməkdə düşmə-

nin məqsədi Azərbaycan xalqını sarsıtmaq,
suverenlik və ərazi bütövlüyü uğrunda
mübarizədən çəkindirmək və torpaqlarımı-
zı zorla ələ keçirmək olsa da, bu ağır faciə
xalqımızı daha da mətinləşdirdi, qəhrəman
oğul və qızlarımızı müqəddəs Vətən və
milli dövlətçiliyimiz naminə qətiyyətli və
mütəşəkkil mübarizəyə səfərbər etdi. Hər il
soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsinin
ümumxalq səviyyəsində yad edilməsi onu
göstərir ki, Xocalıda ermənilərin həyata ke-
çirdiyi dəhşətli qətliam xalqımızın yadda-
şından heç vaxt silinməyəcək, gələcək nə-
sillər Xocalı soyqırımının dəhşətlərini heç
zaman unutmayacaq, bu soyqırımını həya-
ta keçirənlər gec-tez ədalət məhkəməsi
qarşısında cavab verərək layiqli cəzala-
rını alacaq, şəhidlərimizin qanı yerdə
qalmayacaq.

Ermənilər Xocalı soyqırımını törətməklə
xalqımızın mübarizə əzmini qırmaq istədi-
lər. Amma faciələrimiz bizi daha da möh-
kəmləndirdi. Biz bir xalq olaraq daha güclü
və əzmli olduq. Biz güclü dövlət yaratdıq.
O dövlət ki, bu gün dünyada söz və nüfuz
sahibidir. Azərbaycan dostluq və tərəfdaş-
lığın nümunəsini dünyada yayan və təbliğ
edən ölkələr sırasındadır. İqtisadi və siyasi
gücünü durmadan artıran, regionda sülhün
və təhlükəsizliyin təmin olunmasına töhfə-
lər verən ölkəmiz Dağlıq Qarabağ münaqi-
şəsinin sülh yolu ilə, ərazi bütövlüyü çərçi-
vəsində həllinə də nail olacaq. Bunu şərt-
ləndirən ən böyük amillər xalqımızın vətən-
pərvərliyi, döyüşkən ruhu, torpağa məhəb-
bəti, həmçinin, dövlətimizin başçısının uğur-
lu siyasəti və qətiyyətli mövqeyidir.

“Ermənilərin fikri özlərinə getməsin.
Onlar bəlkə də öz tarixi vətənini unuda
bilərlər. Azərbaycan xalqı heç vaxt öz
tarixi vətənini unuda bilməz. Bu gün
qaçqın şəhərciklərində, Bakıda, başqa
yerlərdə Dağlıq Qarabağdan, işğal edil-
miş bölgələrdən olan ailələrdə doğulan
uşaqlar bir amalla, bir arzu ilə yaşayırlar
ki, doğma torpaqlarına qayıtsınlar”, - de-
yən Prezident İlham Əliyevin bu fikrinin
təməlində çox güclü ideya dayanır: Biz
öz tarixi torpaqlarımıza qayıdacağıq! Bu,
bütün əzmini, dəyanətini canilərin mə-
suliyyətə cəlb olunmasına, belə kütləvi
vəhşilik və soyqırımlarının bir daha tək-
rarlanmamasına yönəldən Azərbaycan
dövlətinin zəfər yürüşü olacaq.

Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anım mərasimində iştirak edib

DÖVLƏT GERBİ SUVERENLİK VƏ DÖVLƏTÇİLİK RƏMZİDİR
Tarixi inkişaf prosesində dövlətlərin

qurulması, dövlətçilik təfəkkürünün yaran-
ması heraldika nümunələrinin meydana
çıxmasına təkan verib. Heraldika isə rəmz
və nişanları öyrənən sahədir, bəzi mənbə-
lərdə isə gerbşünaslıq kimi də adlandırılır.   

Hər bir müstəqil ölkənin suverenlik və
dövlətçilik rəmzləri arasında gerb xüsusi
yer tutur. Belə ki, bu rəmz müstəqil ölkənin
hüquqi-siyasi statusunun göstəricisi olmaq-
la yanaşı, onun tarixi irsinə, milli-mənəvi
dəyərlərinə, mədəni və təbii sərvətlərinə,
hərbi ənənələrinə aid elementləri də özün-
də əks etdirir. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Gerbinin yaradılması istiqamətində ilk ad-
dımlar hələ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə-
tinin fəaliyyəti dövründə atılıb. AXC höku-
məti tərəfindən Dövlət Gerbi layihəsinin ha-
zırlanması barədə qərar qəbul edilərək,
müvafiq müsabiqə elan olunub. Həmin mü-
sabiqə gedişində bir sıra layihələr irəli sü-
rülsə də, AXC-nin süqutu bu işi başa çatdır-
mağa imkan verməyib. 

Sovet dövründə Azərbaycan Sovet So-
sialist Respublikasının öz gerbi mövcud
olub, ancaq bu rəmz məlum səbəbdən su-
verenlik mənasını təcəssüm etmirdi. 

Azərbaycanın yeni dövlət rəmzlərinin
hazırlanması və təsdiqi ilə bağlı məsələ ilk
dəfə Milli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü

ilə 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının Ali Məclisində qaldırı-
lıb. Muxtar Respublikanın Ali Məclisi tərə-
findən dövlət rəmzlərimizlə bağlı məsələ-
lərin kompleks həlli üçün Azərbaycan Res-
publikasının keçmiş Ali Sovetinə müraciət
olunub. 

Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti
1991-ci il fevralın 5-də “Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət Gerbinin ən yaxşı təs-
viri üçün müsabiqə elan olunması haqqın-
da” qərar qəbul edib. Müsabiqiyə yekun vu-
rulması Ali Sovetin Rəyasət Heyətinə tap-
şırılıb. 1991-1992-ci illərdə müsabiqə çər-
çivəsində gerbimizə dair ayrı-ayrı layihələr
təklif olunaraq, ictimai müzakirəyə çıxarılıb.
Müzakirələrin yekunu olaraq, 1919-1920-ci
illərdə hazırlanan gerb layihəsi də nəzərə
alınıb, bu zaman müəyyən düzəliş və tək-
milləşdirmələr də aparılıb. Beləliklə, müstə-
qil Azərbaycanın Dövlət Gerbi “Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Gerbi haqqında”
19 yanvar 1993-cü il tarixli Konstitusiya
Qanunu ilə təsdiq edilib. 1993-cü il fevralın
23-də isə “Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Gerbi haqqında Əsasnamə”nin təs-
diq edilməsi barədə Azərbaycan Respub-
likasının Qanunu qüvvəyə minib. Həmin
əsasnaməyə ötən illərdə müəyyən əlavələr
və dəyişikliklər edilib. 

Milli Lider Heydər Əliyevin respublika-

mıza rəhbərlik etdiyi dövrdə dövlət rəmzlə-
rimizin tarixi köklərinə dair əhatəli tədqi-
qatlar aparılıb, onların azərbaycançılıq
məfkurəsində rolu və əhəmiyyəti geniş təb-
liğ olunub, bu sahədə qanunvericilik bazası
təkmilləşdirilib. Ulu Öndər Heydər Əliyev
gənclərin dövlətçilik rəmzlərinə ehtiram ru-
hunda tərbiyə olunmasını öz çıxışlarında
vacib məsələ kimi vurğulayıb. 

2018-ci il noyabrın 2-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən “Azərbaycan Respublika-
sı Dövlət Gerbinin təsvirinin təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Qanunu imzalanıb.

Dövlət Gerbinin ümumi təsvirində qeyd
olunub: “Azərbaycan Respublikasının  Döv-
lət Gerbi iki palıd budağından və iki sün-
büldən ibarət qövsvari çələngin üzərində
yerləşən Şərq qalxanı şəklindədir.

Qalxanın üzərində Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət Bayrağının rəngləri fo-
nunda səkkizguşəli ulduz, ulduzun mərkə-
zində alov təsviri vardır. Ulduz ağ, alov qır-
mızı, palıd budaqları yaşıl, sünbüllər sarı,
qalxanın və ulduzun sağanaqları, habelə
qalxanın düymələri (8 ədəd) və palıd qo-
zaları (5 ədəd) qızılı rəngdədir”.

Təsvir olunan elementlərdən Şərq qal-
xanı ölkəmizin və xalqımızın Şərq siviliza-
siyasına mənsubluğu, habelə bu qalxan
qədim döyüş alətlərindən biri kimi qəhrə-
manlıq, üçrəngli bayrağımızın rəngləri türk-
çülük, müasirlik və islamçılıq, səkkizguşəli
ulduz əbədiyyət rəmzi olan Günəş, alov
“Odlar yurdu”, palıd budaqları milli hərbi
qüdrət, sünbül torpağımızın bərəkətliyi
mənalarını daşıyırlar.

2019-cu il fevralın 19-da Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev “Azərbaycan Respublikasının Döv-
lət Gerbindən istifadə qaydaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununu
imzalayıb. Böyük əhəmiyyətə malik bu qa-
nun qüvvəyə mindiyi gündən “Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Gerbi haqqında

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barəsində”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 1-ci
maddəsi ləğv olunub. Yeni qanunun 7-ci
maddəsində göstərilir ki, Dövlət Gerbinin
təsvirindən hüquqi aktların və dövlətin
adından verilən sənədlərin blanklarında,
respublikamızın kağız və metal pul nişan-
larında, qiymətli kağızlarında, vətəndaşları-
mızın şəxsiyyət vəsiqəsi və pasportlarında,
hakimiyyət qurumlarının möhürlərində,
dövlət orqanlarının binalarının lövhələrin-
də, dövlət təltiflərində, rəsmi nəşrlərdə və
dövlətimizin sərhəd nişanlarında istifadə
olunur. Həmçinin, qanunun 8-ci maddəsi-
nin tələbinə görə, Dövlət Gerbi oturulan və
ayaq basılan yerdə təsvir edilə bilməz.
Bundan əlavə, Dövlət Gerbinin təhrifinə yol
verilmir.

Respublika Prezidenti, Silahlı Qüvvə-
lərin Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyevin dövlət rəmzlərimizə göstərdiyi eh-
tiram bütün vətəndaşlarımıza, o cümlədən,
hər bir hərbi qulluqçuya nümunədir. Dövlət
başçısının bu sahədə atdığı addımlar və
qəbul etdiyi qərarlar suverenlik rəmzlərimi-
zin müqəddəs mənəvi dəyər kimi cəmiyyət-
də etibarlı qorunmasına, onların hər birinə
ləyaqətli və məsuliyyətli münasibətin uca
tutulmasına möhkəm zəmin yaradıb.

Yalçın Abbasov
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Fevralın 25-də Daxili Qoşun-
lar komandanının müavini-Şəxsi
heyət üzrə İdarənin rəisi general-
mayor Vidadi Əliyev Daxili Qo-
şunların Baş İdarəsində Beynəl-
xalq Qızıl Xaç Komitəsinin
(BQXK) Azərbaycandakı Nüma-
yəndəliyinin Polis və Təhlükəsiz-
lik qüvvələri üzrə regional nüma-
yəndəsi cənab Halit Bulanıklını qə-
bul edib. Rəsmi qonağı BQXK-nın
Azərbaycandakı Nümayəndəli-
yində İctimaiyyətlə əlaqələr şö-
bəsinin müdiri İlahə Hüseynova
müşayiət edib. 

Daxili Qoşunlar komandanının
müavini-Şəxsi heyət üzrə İdarənin
rəisi general-mayor Vidadi Əliyev
qonaqları səmimi salamlayaraq,
son illərdə Daxili İşlər Nazirliyi və
onun tərkib hissəsi olan Daxili Qo-
şunlarla BQXK-nın Azərbaycandakı
Nümayəndəliyi arasında əlaqələrin
çox uğurla davam etdirildiyini bil-
dirib. O, 2003-cü ildən indiyədək
BQXK-nın xətti ilə polis əməkdaş-
ları, həmçinin, Daxili Qoşunların
hərbi qulluqçuları üçün “Beynəlxalq
humanitar hüquq”, Beynəlxalq insan
haqları hüququ” və “Polis fəaliyyəti-
nin beynəlxalq standartları” mövzu-
larında çox sayda kursun keçirilmə-
sindən, həmin tədbirlərdə yüzlərlə
polis əməkdaşının və hərbi qulluq-
çunun iştirak etməsindən danışıb.
BQXK tərəfindən icra olunan kurs
və seminarların polis əməkdaşları

və Daxili Qoşunların hərbi qulluqçu-
ları üçün faydalı olduğunu qeyd
edən komandan müavini bu fəaliy-
yətlərin gələcəkdə də davam etdiril-
məsinə böyük maraq olduğunu qo-
nağın diqqətinə çatdırıb. 

Cənab Halit Bulanıklı səmimi
qəbula və BQXK ilə əməkdaşlığı
yüksək qiymətləndirdiyinə görə də-
rin təşəkkürünü ifadə edib. Qonaq
hazırda həm Daxili İşlər Nazirliyi,
həm də onun tərkib hissəsi olan
Daxili Qoşunlarla BQXK-nın Azər-
baycandakı Nümayəndəliyi arasın-
da əməkdaşlığın uğurla davam et-
məsinin təqdirəlayiq olduğunu qeyd
edərək, əlaqələrin gələcəkdə də
eyni şəkildə davam etməsinə əmin-
liyini ifadə edib. 

Görüşün sonunda qonağa hə-
diyyə təqdim olunub, xatirə şəkli
çəkilib. 

Sonra qonaqlar Daxili Qoşunla-
rın Ali Hərbi Məktəbində olublar.
Məktəb rəisi general-mayor İlqar
Məmmədov ilk olaraq onları kur-
santların tədris proqramı ilə tanış
edib. Səmimi ortamda keçən görüş-
də, “Beynəlxalq humanitar hüquq”
və “Beynəlxalq insan haqları hüqu-
qu” mövzularında kurs və ya kon-
fransların təşkili məsələsi müzakirə
olunub. Bu məsələnin günümüzdə
də çox aktual olduğunu deyən cə-
nab Halit Bulanıklı kursantların bu
kimi kurslarda iştirakının vacibliyini
nəzərə çatdıraraq, gələcəkdə
BQXK-nın bu istiqamətdə hər cür
dəstəyi verməyə hazır olduğunu
vurğulayıb.

Beynəlxalq hərbi 
əməkdaşlıq şöbəsi

BEYNƏLXALQ QIZIL XAÇ KOMİTƏSİNİN ÖLKƏMİZDƏKİ 
NÜMAYƏNDƏLİYİ DAXİLİ QOŞUNLARDA GÖRÜŞLƏR KEÇİRİB “2020-ci ildə Daxili Qoşunlarda

əsas tədbirlərin, döyüş təliminin
planlaşdırılması və təşkilinə dair
təqvim planı”na uyğun olaraq, fev-
ralın 25-26-da tabor və dəstə ko-
mandirləri ilə metodiki-təlim topla-
nışı keçirilib. Metodiki-təlim topla-
nışına, ümumilikdə,  28  nəfər hər-
bi qulluqçu cəlb olunub. 

Daxili Qoşunların Qərargah
rəisinin müavini-Əməliyyat və dö-
yüş hazırlığı İdarəsinin rəisi pol-
kovnik Zəfər Əliyev qeyd edib ki,
təsdiq edilmiş məşğələ cədvəlinə
uyğun olaraq, hərbi qulluqçularla
taborun (dəstənin) bölmələrində
döyüş və ictimai-siyasi hazırlıq
məşğələlərinin təşkili, döyüş təli-
minin planlaşdırılması üzrə məş-
ğələlər təşkil olunub. Toplanışın
keçirilməsində əsas məqsəd tabor
və dəstə komandirlərinin döyüş tə-
liminə rəhbərlik üzrə fəaliyyətlərini
daha da təkmilləşdirmək, tədrisin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün
istiqamətləri müəyyən etmək və
bu prosesə nəzarətin təşkili meto-
dikasını aşılamaq olub. 

Bundan əlavə, Daxili Qoşunla-
rın Təlim Mərkəzində təlim toplanı-
şının iştirakçılarından rəhbər sə-
nədlərin tələbləri, Silahlı Qüvvələ-
rin Ümumqoşun Nizamnamələri
üzrə və atəş hazırlığından məq-
bullar qəbul edilib. 

Sonda Daxili İşlər nazirinin
müavini - Daxili Qoşunların ko-
mandanı tərəfindən metodiki-təlim
toplanışına yekun vurularaq, işti-
rakçılara 2020-ci ildə idarəçilik
fəaliyyətlərində, döyüş hazırlığının

yüksək səviyyədə saxlanılmasın-
da və hərbi intizamın möhkəm-
ləndirilməsi istiqamətində tapşırıq-
lar verilib.

Mətbuat xidməti

TABOR VƏ DƏSTƏ KOMANDİRLƏRİ İLƏ
METODİKİ-TƏLİM TOPLANIŞI KEÇİRİLİB

Azərbaycan Respublikası Da-
xili İşlər nazirinin müvafiq əmri-
nin tələblərinə uyğun olaraq, fev-
ralın 17-dən 23-dək Daxili Qoşun-
ların Təlim Mərkəzində Daxili
İşlər Nazirliyinin Arif Heydərov
adına Sıravi və Kiçik Rəis Heyəti
Hazırlayan Məktəbin dinləyiciləri
ilə növbəti məşğələlər keçirilib.

Daxili İşlər nazirinin müavini - Da-
xili Qoşunların komandanı tərəfin-
dən təsdiq edilmiş müvafiq məşğə-
lə cədvəlinə əsasən, Daxili Qoşun-
ların Baş İdarəsinin və 99713 saylı
hərbi hissənin zabitləri tərəfindən

dinləyicilərlə nəzəri və praktiki məş-
ğələlər xüsusi-taktiki, atəş, hərbi mü-
həndis, rabitə və hərbi tibb hazırlığı
mövzularını əhatə edib. Bir həftə
davam edən məşğələlərdə əsas
məqsəd dinləyicilərə daxili işlər
orqanlarının istifadəsində olan
xüsusi texnikanın, silahların, qurğu-
ların və vasitələrin təyinatı, taktiki-
texniki xüsusiyyətləri və istifadəet-
mə qaydaları barədə geniş bilgilər
verməklə, onların peşəkarlıq səviy-
yələrinin artırılmasından ibarət
olub. 

Bundan əlavə, məşğələlər za-
manı dinləyicilərə cinayət törətmiş

və asayişin qrup halında pozulma-
sında fəal iştirak edən şəxslərin

saxlanılması üsulları, silahlarla, dö-
yüş sursatları və imitasiya vasitələri
ilə davranma zamanı təhlükəsizlik
qaydaları, atışın əsasları və qayda-
ları, xidməti-döyüş tapşırıqları yeri-
nə yetirilərkən partlayıcı maddənin
aşkar edilməsi zamanı daxili işlər
orqanları əməkdaşının fəaliyyəti və
ilkin tibbi yardımın göstərilməsi
qaydaları barədə ətraflı məlumat
verilib.   

Dinləyicilər məşğələlər zamanı

qarşıya qoyulmuş bütün tapşırıqla-
rı, o cümlədən, xüsusi taktiki hazır-
lıq üzrə müxtəlif şəraitlərdə (küçə
yürüşlərində, binalarda, nəqliyyat
vasitələrində və s.) fərdi qaydada
silah və xüsusi vasitələrin tətbiq
edilməsi üzrə praktiki fəaliyyəti ye-
rinə yetiriblər.  

Məlumat üçün qeyd edək ki,
fevralın 10-dan 16-dək Daxili Qo-
şunların Təlim Mərkəzində Daxili İş-
lər Nazirliyinin A.Heydərov adına
Sıravi və Kiçik Rəis Heyəti Hazırla-
yan Məktəbinin dinləyiciləri ilə tə-
limlərin birinci mərhələsi də uğurla
başa çatdırılıb.

Mətbuat xidməti

POLİS ƏMƏKDAŞLARI İLƏ 
MƏŞĞƏLƏLƏR UĞURLA BAŞA ÇATIB

Hərbi hissənin döyüş xidməti
dedikdə, ilk növbədə, Döyüş Bay-
rağının, anbarların, hərbi şəhərci-
yin mühafizə və müdafiəsindən
söhbət gedir. 16073 saylı hərbi
hissənin komendant bölüyü hissə-
nin etibarlı şəkildə qorunmasını
həyata keçirir. Hərbi hissə koman-
danlığı tərəfindən müsbət xarakte-
rizə olunan bölüyün şəxsi heyəti
daim ayıq-sayıqlığı və əzmkarlığı
ilə fərqlənir.  

Bölük komandiri baş leytenant
Rabil Əmirxanov söhbət zamanı
döyüş xidmətinin xüsusiyyətlərini
vurğulayaraq, üzərlərinə düşən
mühüm tapşırıqların əhəmiyyətini

diqqətə çatdırdı. Komendant bölü-
yündə xidmətin çətin, lakin şərəfli
olduğunu və döyüş xidmətinə se-
çilən hərbi qulluqçuların döyüş və
mənəvi-psixoloji hazırlıqlarının nə-
zərə alındığını bildirdi. Məlumdur
ki, məsuliyyətli, eyni zamanda mü-
hüm vəzifəni yerinə yetirmək üçün
bölükdə xidmət edən hər bir hərbi
qulluqçunun fiziki baxımdan sağ-
lam, nizam-intizamının qənaət-
bəxş və atəş hazırlığının yüksək
səviyyədə olması vacib amillərdir.
Bu gün xidmətə cəlb olunan şəxsi
heyətdə sadalanan keyfiyyətlərin
olduğunu deyən bölük komandiri
hərbi qulluqçularla keçirilən məş-
ğələlərin əhəmiyyətini önə çəkdi.
Keçirilən məşğələlərin şəxsi heyə-
tin hərbi bilik və bacarığının artırıl-
masına təkan verdiyini dedi. Onun
fikrincə, təlim-tərbiyəsi düzgün
təşkil edilən, eləcə də vətənpər-
vərlik əqidəsinə malik olan hərbi
qulluqçu əzmkar döyüşçüdür. Həf-
təlik məşğələ cədvəlinə uyğun ola-

raq, hərbi qulluqçularla atəş ha-
zırlığı, ixtisas hazırlığı, fiziki hazır-
lıq, ictimai-siyasi hazırlıq və Daxili
Qoşunların taktikası məşğələləri
keçirilir. Mütəmadi olaraq şəxsi
heyətlə aparılan işin nəticəsidir ki,
2019-cu ilin II yarımilinin yekunla-
rına görə komendant bölüyü hərbi
hissənin bölmələri arasında birinci
yerə layiq görülüb. 

Xidmətin təşkilində Azərbay-
can Respublikasının Silahlı Qüv-
vələrinin Qarnizon və Qarovul
Xidmətləri Nizamnaməsinin tələb-
ləri əsas götürülür. Baş leytenant
R.Əmirxanov komandir kimi şəxsi
heyətin döyüş hazırlığının yüksəl-
dilməsi, nizam-intizamının möhkəm-
ləndirilməsi üçün daim çalışır. Tə-
ləbkarlığı ilə yanaşı, şəxsi heyət-
dən diqqət və qayğısını da əsir-
gəmir. Fəalların seçilməsində və
təlimatlandırılmasında bölük ko-
mandirinin tərbiyə işləri üzrə müa-
vini leytenant Pənah Quliyevin
əməyini xüsusilə vurğulayan baş
leytenant R.Əmirxanov onun zabit

kimi peşakarlıq səviyyəsini müs-
bət qiymətləndirdi. Bildirdi ki, o,
üzərinə düşən vəzifələri vicdanla
yerinə yetirir. 

Qarovul xidmətinə çıxan hərbi
qulluqçuların asudə vaxtlarının sə-
mərəli təşkili məsələsinin önəmin-
dən danışan leytenant P.Quliyev
bunun üçün hərbi hissədə lazımi
şəraitin yaradıldığını söylədi. Müx-
təlif növ ədəbiyyatların mütaliə
olunması, stolüstü oyunların oyna-
nılması da diqqətdən qaçmayan
məsələlərdəndir. Bir sözlə desək,
uğurlu fəaliyyətin nəticəsidir ki, ke-
çən il ərzində döyüş xidmətinin
təşkili və aparılması zamanı heç
bir pozuntu faktı qeydə alınmayıb.

Baş leytenant R.Əmirxanov
komendant bölüyünün qabaqcıl
hərbi qulluqçularından gizir Ağaki-
şi Əliyevin, çavuş Ələddin Ələs-
gərlinin, baş əsgər Məhəmməd
Fətəlizadənin, baş əsgər Habil
Hüseynovun, əsgər Nurlan Əmir-
aslanovun xidmətlərini yüksək qiy-
mətləndirdi, onların digər yoldaş-
larına nümunə olduqlarını qeyd
etdi. Ümumiyyətlə, zabit şərəfini
hər şeydən üstün tutan komandir
hər bir zabitin özlüyündə tabeliyin-
də olan hərbi qulluqçulara örnək
ola bilməsinin vacibliyini, tələbkar-
lıq və qayğının uzlaşdırılmasının
da önəmli olduğunu sözlərinə əla-
və etdi: “Deyə bilərəm ki, bu gün
bizə həvalə olunan tapşırıqların
öhdəsindən layiqincə gəlmək
üçün əlimizdən gələni edirik və ob-
yektlərin mühafizə və müdafiəsi
etibarlı şəkildə təmin olunur”.

baş leytenant 
Nigar Ağayeva
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Daxili Qoşunların 17077 saylı hər -
bi hissəsinin nümunəvi xidmətilə fərq -
lə nən, nizam-intizamlı hərbi qulluq çu -
ları barədə mütəmadi olaraq “Əsgər”
qəzetinin saylarında müxtəlif məqalə -
lər dərc olunub. Onlardan biri də baş
leytenant Elvin Xanəliyevdir. 

O, 1984-cü il yanvarın 17-də Bakı
şəhərində anadan olub. 2000-ci ildə
Bakı şəhərindəki 143 saylı tam orta
mək təbi bitirib. Elə həmin ildə Azər -
bay can Memarlıq və İnşaat Universi -
tetinə qəbul olunub. 2004-cü ildə ali
təhsilini başa vuran Elvin 2004-2005-ci
illərdə Dövlət Sərhəd Xidmətində
müddətli həqiqi hərbi xidmət keçib.
2008-ci ildən Daxili Qoşunların sırala -
rın da xidmət edən hərbi qulluqçumuz

ilk olaraq 99713 saylı hərbi hissənin
xüsusi təyinatlı dəstəsində heyət nə -
fəri vəzifəsinə təyin olunub. 2012-ci
ildən 17077 saylı hərbi hissənin para -
şüt-desant və axtarış xilasetmə qru -
pun da xidmət edir. 2012-ci ildə Daxili
İşlər nazirinin müavini - Daxili Qoşun -
la rın komandanının müvafiq əmrinə
əsasən, peşəkarlıq vərdişlərini tək -
mil ləşdirmək üçün Türkiyənin Kayseri
şəhərində birinci komanda tuqayında
“Paraşütün qatlanması və texniki qul -
luğu” kursunu keçib. 2014-cü ildə isə
Türkiyədə “Havadan yüklərin desant -
laş ması” kursunda iştirak edib.

2018-ci ilin avqust ayından para -
şüt-desant və axtarış xilasetmə qru -
pu nun rəisi vəzifəsində xidmət edir.
Hərbi hissə komandiri tərəfindən
müs bət xarakterizə edilən baş leyte -
nant E.Xanəliyev çox məsuliyyətli,
özü nə qarşı tələbkar hərbi qulluq çu -
dur. Verilən tapşırıqların icrası zama -
nı sayıqlıq nümayiş etdirir. 

Paraşüt-xilasetmə və desant ha -
zır lığının təşkil olunub keçirilmə si nə,
uçuş heyətinin xilasedici əmlakla rının
düzgün istismarına cavabdehlik daşı-
yan baş leytenant E.Xanəliyev qeyd
et di ki, ümumiyyətlə, paraşütlərin
müx təlif növləri mövcuddur: “Para şüt -
lərin insanların xilas edilməsi, yüklə -
rin yerə endirilməsi, qırıcılarda istifa -
də edilən növləri olur ki, onlardan hər
birinin istifadə təlimatları var. Paraşüt -
lərlə həmin təlimatlara uyğun olaraq
req lament işləri aparılır. Eyni zaman -
da, hər üç aydan bir paraşütlər açılır,
on lara texniki baxış keçirilir və hər
han sı bir nasazlıq varsa, ara dan qal-
dırılması təmin olunur”. 

Bundan əlavə, baş leytenant
E.Xan əliyev tərəfindən həm qrupun
şəxsi heyətinə, həm də uçuş heyətinə
mütəmadi olaraq xilasedici vasitələr -
dən istifadə, onların istismarı və işlə -
mə qaydaları mövzusunda məşğələ -
lər keçirilir.  

Qrup rəisi onu da vurğuladı ki,
hər bi hissələrin xüsusi təyinatlı dəstə-
lərinin şəxsi heyətilə birlikdə xüsusi
tapşırıq və ya təlimlər zamanı paraşüt
hazırlığı üzrə məşğələlər təşkil olu-
nur, pa raşütlə müəyyən hündürlük-
dən prak tiki tullanışlar yerinə yetirilir.   

Görülən işlərdə, əlbəttə ki, qrupun
bütün şəxsi heyətinin əməyi var. Belə
ki, paraşüt avadanlıqlarının reqla -
ment işləri üzrə baş texnik leytenant
Ramazan Əmirbəyov paraşüt-xi laset-
mə təminatının təşkilinə, para şüt-de-
sant qrupunun qüvvə və vasi tələrinin
hazırlığına cavabdehlik daşı yır. Uçuş
günləri xilasetmə vasitələri nin istifa-
dəsinə nəzarət edir, uçuş he yətilə bir-
likdə paraşüt tullanışlarını və təlim
katapultunu yerinə yetirir. 

Qrupda mütəxəssis baş çavuş
Sa mir Gülməmmədov paraşüt-xilas -
etmə və desant texnikasının uçotunu
aparır, onların vəziyyətini yoxlayır, la -
zım gələrsə, əmlakların dəyişdiril mə -
sini təmin edir və istifadəsi mümkün
olmayan avadanlıqlar barədə qrup
rəisinə məlumat verir. O, həmçinin,
paraşütlərin vaxtında yığılmasına,
xilasetmə vasitələrinin uçuşlara ha -
zır lanmasına və istifadəsinə nəzarət
edir.   

Qrupda təlimatçı baş çavuş Azər
Əliyev isə uçuş üçün paraşüt və digər
xi la setmə vasitələrini hazırlayır, onla-
rın paylanmasını, paraşüt-xilasetmə
əmlaklarının qəbulu və verilməsi za -
manı müvafiq jurnalda qeydlərin apa -
rılmasını təmin edir.

baş leytenant 

Xədicə Hacızadə

PEŞƏ VƏRDİŞLƏRİ VƏ MƏHARƏTİN VƏHDƏTİ VARSA...

99713 saylı hərbi hissənin

“Şahin”ləri yaxşıların yaxşısı ol -

maq əzmindədir

Hərbi hissənin döyüş hazırlı ğı -
nın qoru nub saxlanılmasında xüsu -
si əhəmiyyət kəsb edən bölmələr -
dən biri də xüsusi tə yinatlı dəstədir.
Dəstənin əsas vəzifəsi icti mai təh -
lükəsizliyin qorunub saxlanılma sı,
hüquqazidd əməllərin qarşısı nın
alınması, o cümlədən, silahlı cina-
yət karların axtarılıb tutulması və
zərərsiz ləş di ril  məsidir. 

99713 saylı hərbi hissənin dəs -
tə ko mandiri polkovnik Zəfər Yusi -
bov bildirdi ki, yüksək döyüş hazırlı -
ğını qoruyub saxlamaq məqsədilə
şəxsi heyət mütəmadi olaraq real
döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılmış tə -
lim lərə cəlb olunur. Praktiki məşğə -
lələrə üs tünlük verildiyini deyən
komandir xüsusi təyinatlı bölmə lə -
rin şəxsi heyətinin ayda bir dəfə ol -
maqla 2-3 günlük “Dəstə reyd fəa -

liyyətində” mövzusunda xüsusi-tak -
tiki tə lim lərə cəlb olunduğunu qeyd
etdi. Vurğu ladı ki, məşğələlər xüsu -

si-taktiki hazırlıq, hərbi dağçılıq,
hərbi topoqrafiya, hərbi mü həndis
hazırlığı, ləpirçilik, həmlə-desant
ha zırlığı mövzularında keçirilir. 

Bu zaman təlimlərin keçirilməsi
üçün öncədən məntəqə müəyyən -
ləş dirilir, şəxsi heyətin təyin olun -
muş məntəqəyə marşı ke çirilir. Xid -
məti-döyüş fəaliyyətinin basqın,
pusqu, axtarış, kəşfiyyat və digər
fəaliy yət lərini özündə ehtiva edən
təlimlər zamanı şəxsi heyətin bilik
və bacarıqlarının, həm çi nin, dö -
züm lülük qabiliyyətinin artırılması,
cinayətkarların axtarılması və tu -
tulması zamanı hər hansı bir ma-
neə ilə rastlaş dıq da onu ötüb keç -
mə üsulları öyrədilir, komandir he -
yətinin isə real döyüş şəraitinə uy -
ğun düzgün qərarların verilməsi
vərdişlə ri təkmilləşdirilir. Keçirilən

praktiki məşğələ lər şəxsi heyətin
peşə vərdişlərinin artırıl ma sında çox
əhəmiyyətli rol oynayır. Dəstə ko -
mandiri təlimlər zamanı şəxsi heyət
tərə findən təhlükəsizlik qaydalarına
da ciddi riayət olunduğunu qeyd et -
di. Hərbi qulluq çuların döyüş hazır -
lı ğını qənaətbəxş hesab edən ko-
mandir məşğələlərdə şəxsi heyətin
fəallığını onların mənəvi-psixoloji
keyfiyyət lərinin yüksək olması ilə
əlaqələndirdi. 

Hər bir xüsusi təyinatlı öz hərbi
peşə sini, vəzifə borclarını dərindən
öyrənməli, fərdi qaydada, heyət,
yarımqrup, qrup, dəstə və qoşun
ele mentlərinin tərkibində üzərinə
düşən tapşırıqların yerinə yetiril mə -
sində əzmkar praktiki vərdişlərin
əldə edilməsində maraqlı olmalıdır.
Təhkim olunmuş silaha mükəmməl
yiyələnməsi, əlbəyaxa döyüş fənd -
lərinin öyrənilməsi, müxtəlif şərait -
lər də xidməti-döyüş tapşırıq larının
ye rinə yetirilməsi zamanı döyüş və
digər texnikanı bacarıqla tətbiq et -
məlidir. 

Polkovnik Z.Yusibov, həmçinin,
hazırda dəstədə olan yenilikləri
nəzərimizə çatdırdı. Belə ki, 99713
saylı hərbi hissənin xüsusi təyinatlı
dəstəsi Daxili İşlər nazirinin müa vini
- Daxili Qoşunların komandanı
tərəfin dən təsdiq edilmiş “Xüsusi
təyinatlı dəstə nin perspektiv inkişaf
planı”na uyğun ola raq, Daxili Qo -
şun la rın hərbi hissələrinin xüsusi
təyinatlı dəstələrinin hərbi qulluqçu -
larından müəyyən olunmuş fənlər
üzrə nəzəri və praktiki imtahanlar
qəbul oluna raq komplektləşdirilib.
Hərbi qulluqçuların yetişdirilmə sin-
də xarici dövlətlərin təcrü bə sindən
faydalanmağa üstünlük verilir. Əsas

etibarilə Türkiyə Respublikasının
xü susi tə yinatlılarının təlim proqra -
mına və döyüş təcrübəsinə istinad
olunur. Şəxsi heyətin geyimi, təchi -
zatı, xüsusi silah və silah əm lakları -
nın, xüsusi cihaz, avadanlıqların,
pul təminatının müasir tələblərə
uyğun forma laşdırılması qarşıda
duran prioritet məsələ lərdir. Türkiyə
Respublikasının Jandarm Koman -
dan lığı ilə Daxili Qoşunlar arasında
sıx əməkdaşlığa, hər iki ölkə ara -
sın da ikitərəfli müqavilələrə əsa -
sən, orada keçi rilən bütün təkmil -
ləş dirmə kurslarında bizim hərbi
qulluqçuların da iştirakı təmin olu -
nur. Komando Təməl, Komando

İxtisas, JÖAK, Təməl, Snayper,
Həssas Nöqtə və Şəxslərin Qorun -
ması, Dağda Axtarış və Xi las etmə,
Məskun-mahal Axtarış kursla rında
(yaşayış məntəqəsində axtarış)
xüsusi təyinatlılarımız yük sək peşə -
karlıq və dözümlülük nü mayiş etdi-

rə rək sertifi kat lar alıb, təşəkkür -
namələrlə təltif olunublar. Qeyd
edək ki, 2019-cu ilin sentyabr ayın -
dan bu günə kimi 37 nəfər müxtəlif
kurslar dan keçib, 22 nəfər hərbi
qulluqçunun isə hazırda həmin
kurslarda iştirakı davam edir. 

Ümumiyyətlə, dəstənin hərbi
qulluqçu la rının təkmilləşdirilməsi
istiqamətində ya radılan hər cür
şəraitə görə Daxili İşlər na zirinə və
Daxili İşlər nazirinin müavini-Daxili
Qoşunların komandanına dərin
min  nətdarlığını bildirən polkovnik
Z.Yusibov qəflətən qarşıya çıxan
xidməti-döyüş tapşırıqlarının peşə -
karcasına və müvəffəqiyyətlə yeri -
nə yetirilməsinə bundan sonra da,
yorulmadan, arxayınlaşmadan ha-
zır lıqlarının davam etdirildiyini vur -
ğuladı: “Son olaraq xüsusi təyinatlı
dəstənin komandiri kimi hərbi his -
sələrimizdə xüsusi təyinatlı bölmə -
lərin hər bir hərbi qulluqçusunun
gələcəkdə “Şahin” xüsusi təyinatlı
dəstəsinin sıralarında xidmət etmək
üçün fiziki, psixoloji və peşəkarlıq
baxımından hazır olmasını arzula-
yır, bu yolda üzərilərində durma dan
çalışmalarını tövsiyə edirəm”.

baş leytenant 

Nigar Ağayeva

XÜSUSİ TƏYİNATLILARIN PEŞƏ HAZIRLIĞI 
DAİM DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR

Fevralın 8-də Daxili Qoşun-

ların Təlim Mərkəzində Daxili

Qoşunların Ali Hərbi Məktəbi

və Bakı qarnizonunda yerlə-

şən hərbi hissələri arasında

atıcılıq üzrə birincilik yarışı

keçirilib. 

Yarışın təşkili və keçirilmə-
si üçün hakimlər kollegiyası aşa-
ğıdakı tərkibdə təyin edilib:
baş hakim - polkovnik-leytenant
Aydın Zahidov, katib – mayor
Mehman Nəsibov.

Ali Hərbi Məktəbin rəisi,
99713, 67987, 25031, 16075 və
16076 saylı hərbi hissələrin ko-
mandirləri tərəfindən 7 nəfərdən
ibarət komandanın yarışa hazır-
lanması (6 idmançı, 1 nümayən-
də) təmin edilib. 

Şəxsi və komanda birinciliyi
uğrunda keçirilən yarışın nəticə-
ləri aşağıdakı kimi olub:

AKM

I yer  -  MAXE baş çavuş El-
vir Həsrətov  (16075 saylı hərbi
hissə);

II yer - MAXE çavuş Orxan
Ömərov (67987 saylı hərbi
hissə);

III yer - kursant Əvəz Seyful-
layev (Ali Hərbi Məktəb).

Zəfər-K tipli tapança (kişilər

arasında) PM-1

I yer -  baş leytenant Elşən
İbadov (67987 saylı hərbi hissə);

II yer - gizir Elşən Səfərov
(99713 saylı hərbi hissə);

III yer - baş leytenant Rüfət
Quliyev (Ali Hərbi Məktəb).

Zəfər-K tipli tapança (kişilər

arasında) PM-4

I yer - MAXE çavuş Elşən
Əlməmmədov (99713 saylı hərbi
hissə);

II yer - baş gizir Zaur Kərimov
(16076 saylı hərbi hissə);

III yer - mayor Mehman
Nəsibov (DQBİ).

Zəfər-K tipli tapança (qadınlar

arasında) PM-1

I yer - MAXE çavuş Minat
Gülümova  (Ali Hərbi Məktəb);

II yer - MAXE çavuş Təranə
Əliyeva (16075 saylı hərbi
hissə);

III yer - kiçik gizir Həqiqət
Atayeva (99713 saylı hərbi
hissə).

Komanda üzrə Ali Hərbi

Məktəb ilk pillədə qərarlaşma-

ğı bacarıb. 99713 və 16075

saylı hərbi hissələr isə müva-

fiq olaraq 2-ci və 3-cü yerləri

bölüşüblər. Hərbi hissələr ara-

sında birincilik yarış la rının nə-

ticələrinə görə Ali Hərbi Mək-

təb “Kubok” və “Diplom”la,

99713, 16075 saylı hərbi hissə-

lər ancaq “Dip lom”la təltif

olunublar.

ATICILIQ ÜZRƏ YARIŞDA HƏRBİ QULLUQÇULAR 
YÜKSƏK MƏHARƏT GÖSTƏRİBLƏR

İdman
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Daxili Qoşunların komandanlığı gizir Rəna Hüseynovaya anasının vəfatından
kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

67987 saylı hərbi hissənin şəxsi heyəti mayor Ariz Abdullayevə anasının

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

16073 saylı hərbi hissənin şəxsi heyəti kiçik çavuş Əfqan Kamilova
qardaşının vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Şəhidlik şərəfli ölüm və eyni zamanda,
ölümsüzlük deməkdir. Bu müqəddəs zir və -
yə ucalan qeyrətli oğullarımızın mənəvi güc
mənbəyi Vətən andı və döyüş ruhu olub.
Onların müharibə sınaqlarında nümayiş
etdirdikləri döyüşçü fədakarlığı həmişə
ehtiramla xatırlanacaq. Doğma torpağı mı -
zın köksündəki şəhid məzarları bizə və gə -
ləcək nəsillərə daim Vətən məfhumunun
ucalığını xatırladacaqlar. 

Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının
şəhid hərbi qulluqçularının siyahısında
əsgər Mustafayev Rövşən Qasım oğlunun
da adı var. O, 1973-cü il sentyabrın 30-da
Qasım İsmayılov rayonunun (indiki Goran -
boy rayonu - Y.A.) Kürəkçay stansiyası
adlanan yaşayış məntəqəsində anadan
olub. Qasım Mustafayev və Kifayət Mus -
tafayevanın (şəhidin valideynləri vəfat edib
- Y.A.) qurduğu ailədə dünyaya göz açaraq
böyüyən Rövşən üç bacının yeganə qarda -
şı idi. Bu ailənin taleyinə Rövşən adında
daha bir oğul övladını böyütmək yazılıb -
mış, ancaq o, qardaşı şəhid olduqdan son -
ra dünyaya gəlib. 

Rövşən rayondakı 2 saylı orta məktəb-
də təhsil alıb. Məktəbdə oxuduğu dövrdə
müəllimlərin və yoldaşlarının hörmətini
qazanıb, ictimai tədbirlərdə fəal iştirak edib,
Vətənimizin tarixinə, xalqımızın qəhrəman
oğullarının həyat yoluna xüsusi maraq
göstərib. Ümumilikdə, valideynləri və müəl -
limləri Rövşəni vətənpərvər əqidəli gənc
kimi yetişdiriblər. 

Həmçinin, babası Yusif  Rəsulovun İkin-
ci Dünya Müharibəsi iştirakçısı kimi bir sıra
medallarla təltif edilməsi gənc olaraq onun

üçün dəyərli örnək idi. 
Ailəsinin dediyinə görə, Rövşən el-oba

arasında böyüklərə hörməti, həmyerlilərinin
xeyir-şərində öz köməyini əsirgəməməsi,
zəh mətkeş olması, şəxsi ləyaqəti ilə fərq -
lənib. 

Hərbi xidmətə çağırılanadək Rövşən
rayonun Qazanbulaq kəndində yerləşən
müəssisədə tornaçı işləyib, halal əməyi ilə
ailənin dolanışığına öz payını verib. 

Daxili Qoşunların Arxivindən verilən
4 noyabr 2019-cu il tarixli arayışda qeyd
edilir ki, əsgər Rövşən Mustafayev 1991-ci
il de kabrın 25-də müddətli həqiqi hərbi
xidmətə çağırılaraq, qoşunların 5478 saylı
hərbi hissəsinin (hazırda 16075 saylı hərbi

his- sə - Y.A.) sıralarına qəbul olunub.
Həmin vaxt Azərbaycan Respublikasının
Daxili Qo şun ları yeni formalaşırdı. SSRİ
DİN-in Daxili Qoşunlarının tərkibində
yaradılmış və Sumqayıtda yerləşdirilmiş
5478 saylı hərbi hissə də Azərbaycanın
Daxili Qoşun-larının tabeliyinə keçmişdi. 

Əsgər R.Mustafayev bu hərbi hissədə
hərbi andı qəbul edib. Andiçmə mərasi min -
də iştirak etmiş valideynləri və əmisi bu
şərəfli anları qürurla izləyiblər. 

Hərbi hissə komandirinin 17.02.1992-ci
il tarixli müvafiq əmri ilə o, kino-radio me xa -
nik vəzifəsinə təyin olunub. Burada xidmət
etdiyi müddətdə nizam-intizamlı və baca -
rıqlı əsgər kimi üzərinə düşən vəzifələri vic -
danla yerinə yetirib. 

1992-ci ilin mart ayının 12-dən etibarən
Daxili Qoşunların şəxsi heyəti Ağdam ra -
yonu ərazisində erməni işğalçılarına qarşı
döyüşə başlamışdı. 5478 saylı hərbi hissə -
nin hərbi qulluqçuları da ön cəbhəyə ilk
gön dərilən dəstələrin tərkibində olublar.
Son rakı aylarda da hərbi hissədən mün tə -
zəm olaraq döyüş bölgəsinə şəxsi heyət
ezam edilib. 

O dövrdə Dağlıq Qarabağ və ətraf ra -
yonların ərazisində vəziyyət daha da pis -
ləşmişdi, şəhər və rayonlarımız düşmə nin
hərbi təcavüzünə məruz qalır, məcburi
köçkünlərin sayı artırdı. Ağdam rayonunda
da döyüşlər səngimirdi. 

5478 saylı hərbi hissə komandirinin
16.06.1992-ci il tarixli müvafiq əmri ilə dö -
yüş tapşırığını yerinə yetirmək üçün əsgər
R.Mustafayev Ağdam rayonuna ezam edi -
lib. Hərbi qulluqçu burada düşmənlə tə mas
xəttindəki mövqelərimizdə torpaqları mızın
müdafiəsində dayanıb. Onun döyüş yolu
1992-ci il iyunun 16-dan 27-dək olan qısa
müddəti əhatə edir. Ancaq həmin qısa
müddətdə döyüşçülərimiz dəfələrlə düşmə -

nin şiddətli atəşinə məruz qalıb, cəbhə xət -
ti ni yarmaq cəhdlərinin qarşısını alıblar.
Hərbi qulluqçularımızın əksəriyyəti o gün -
lər də ilk dəfə döyüş sınağı ilə üz-üzə qalıb.
Rövşən də bu sınaqdan alnıaçıq çıxaraq,
düşmənə qarşı cəsarətlə vuruşub, təhlükəli
şəraitdə öz qətiyyətini itirməyib. 

1992-ci il iyunun 27-də Ağdam rayonu -
nun Qazançı kəndi ətrafında döyüş zamanı
əsgər R.Mustafayev ağır yaralanaraq həlak
olub. Bu barədə Daxili Qoşunlar koman da -
nı tərəfindən 16.09.1992-ci ildə təsdiq olun -
muş rəy sənədində yazılıb. 

1992-ci il iyunun 29-da tərtib olunmuş
ölüm haqqında şəhadətnamədə hərbi qul -
luqçumuzun Ağ dam rayonu ərazisində er -
məni işğalçıları ilə döyüşdə güllə və qəl pə

yaralanmasından şəhid olduğu qeyd edilib. 
Şəhid Goranboy rayonunun Rəhimli

kəndinin (onun ata yurdu Qara Süleymanlı
kəndinin qonşuluğundakı kənd - Y.A.)
qəbiristanlığında dəfn olunub. Mərhumun
adına rayon mərkəzində küçə var. Bir sıra
nəşrlərdə və elektron mənbələrdə onun
haqqında məlumat verilib. 

Qeyd edim ki, Rəhimli qəbiristanlığında
naməlum şəhid məzarı mövcuddur. O şə -
hidin də Daxili Qoşunların sıralarında dö -
yüşdüyü ehtimal edilir. Onun nəşi həmin
vaxt yanlış olaraq Mustafayevlər ailəsinə
gətirilib. Ailə üzvləri tabutdakı meyitə bax -
dıqda Rövşənə aid olmadığını bildiriblər.
Buna baxmayaraq, cənazə geri aparıl ma -
yıb və ehtiramla orada torpağa tapşırılıb.
Bir neçə gün sonra Bakıdan kəndə iki nəfər
gəlib, özləri ilə şəkil də gətiriblər. Mustafa -
yevlər ailəsinin üzvləri şəkildəki şəxsin dəfn
edilən naməlum şəhidə bənzədiyini söylə -
sələr də, gələnlər buna tərəddüdlə yanaşa -
raq geri qayıdıblar. Bu məsələnin araşdırı -
la raq naməlum şəhidin kimliyinə aydınlıq
gətirilməsinə ciddi zərurət var. 

Şəhidin atası Q.Mustafayev Ağdam
rayonunda Rövşənin nəşini axtararkən
Bakıdakı xəstəxanalardan birində saxlan dı -
ğını öyrənib. Bu məlumat təsdiqini tapıb.
Beləliklə, şəhidin nəşinin rayona gətirilməsi
təmin olunub, onun başqa ünvana gön də -
ril məsinin qarşısı alınıb. 

Vətən torpağına qovuşmuş hər bir şə -
hidin xatirəsi unudulmazdır. 

Allah rəhmət eləsin!

Yalçın Abbasov 

P.S. Məqalənin hazırlanması üçün

göstərdiyi köməkliyə görə şəhidin ba -

cısı Səbinə Mustafayevaya təşəkkü rü -

mü zü bildiririk.

VƏTƏN ANDI, DÖYÜŞ RUHU MÜQƏDDƏSDİR

Enerji içkiləri iki kateqoriyaya ayrılır.
Birinci qrupa kofein həcmi artıq olan,
ikin ci qrupa isə karbohidratın həcmi çox
olanlar daxildir. Kofeini yüksək içkilərə
gənclər daha çox üstünlük verirlər. Kar -
bo hidratı çox olan içkilərdən isə əsasən
idmanla məşğul olanlar istifadə edirlər.
Həmin içkilərin təsiri təxminən 3-4 saat
davam edir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Elmi-Təd -
qiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun hə -
kim-terapevti Taleh Abbasov enerji içkilə -
rinin uşaqların, hamilə qadınların və
ürək-damar xəstəliyindən əziyyət çəkən -
lə rin qəbul etməsinin çox təhlükəli oldu-
ğunu deyir: “Tərkibi kofeinlə zəngin olan
energetik içkilərin qəbulu süni stimul ya -
tor təsiri göstərir, yəni orqanizmdə bütün
enerji mənbələrini süni olaraq kəskin
şəkildə gücləndirir, bu isə xüsusilə ürək-
damar sisteminə çox ciddi təzyiq yaradır
və nəticədə ürək-damar sistemi normal
olduğundan qat-qat artıq işləyir”.

Enerji içkilərinin təsiri keçdikdən son -
ra insanda yorğunluq hissi yaranır. İd -
manla məşğul olduqdan sonra isə içilən
enerji içkisi qan təzyiqinin yüksəlməsinə,
qan-damar sisteminin hərəkət prosesinə
ciddi təsir göstərir. Mütəxəssislər bu iç -
kiləri təbii şirələrlə əvəz etməyi daha
məq sədəuyğun sayırlar.

Həkim-terapevtin dediyinə görə, al -
ma, kök, çuğundur, nar, armud kimi mey -
və və tərəvəzlərdən hazırlanan və gündə
1 və ya 2 stəkan qəbul edilən təbii şirələr
süni stimulyator içkilərini tamamilə əvəz
edə bilər.

10 qram kofein insan üçün təhlü kə -
lidir. Belə içkilər qısamüddətli yaxşı əhval-
ruhiyyə yaradır, süni enerji artımı isə or -
qanizmin zəifləməsinə səbəb olur.

Xatırladaq ki, yanvarın 1-dən ölkə -
miz də “Enerji içkilərinə dair müvəqqəti
sa nitariya normaları və qaydaları” qüvvə -
yə minib. Azərbaycan Respublikasının
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) tə -
rəfindən hazırlanan yeni qaydalar bu
məh sulların minimum keyfiyyət göstə rici -
ləri və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə
bağlı qablaşdırılması, etiketlənməsi, da -
şın ması və saxlanmasına, həmin məh -
sul ların istehsalında istifadə olunan xam -
mal və materiallara dair məcburi tələbləri
əks etdirir. Məqsəd enerji içkilərinin insan
həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə sizliyi -
nin, istehlakçıların hüquqlarının müdafiə -
si nin təmin olunmasıdır. Bu qaydalar tər -
ki bində insanın mərkəzi sinir sisteminə
stimullaşdırıcı və ya antisedativ təsir
gös tərən enerji içkilərinə şamil edilir.

ENERJİ İÇKİLƏRİNDƏN İSTİFADƏ
ORQANİZMİN ZƏİFLƏMƏSİNƏ SƏBƏB OLUR

Şəhidlərimiz

SağlamlıqDaxili Qoşunların 25033
saylı hərbi hissəsinin ayrı yerlə-
şən patrul taborunda təminat
bölüyünün təminat taqımında
qazanxana rəisi baş çavuş Asif
Nuriyev intizamlı hərbi qulluqçu
kimi xa rak terizə olunur. O, 12 av-
qust 1983-cü ildə Cəlilabad ra-
yonunun Şabanlı kəndində dün-
yaya göz açıb. Şabanlı kən-
dindəki S.Abbasov adına orta
məktəbdə təhsil alıb. Təhsilini
2000-ci ildə tamamla dıq dan
sonra 2001-ci ildə müddətli hə-
qiqi hərbi xid mətə çağırılıb.
2001-2003-cü illərdə Müdafiə
Nazirliyinin “N” saylı hərbi his-
səsində xidmət ke çib. Daxili
Qoşunların sıralarına qəbul olu-
nanadək, müstəqil şəkildə id-
man ustası kimi fəaliyyət gös-
tərib. 2008-ci ilin dekabr ayında
Daxili Qo şun ların 99713 saylı
hərbi hissəsində xüsusi təyinat-
lı qrupun yarımqrupunda atıcı və-
zifəsində, əsgər hərbi rütbəsin-
də müddətdən artıq həqiqi hərbi
xidmətə başlayıb. 2009-cu ilin
may ayında ona “kiçik çavuş”,
dekabr ayında “çavuş” hərbi
rütbəsi verilib. 

2010-cu ilin mart ayından
Daxili Qoşunların 25033 saylı
hərbi hissəsinin ayrı yerləşən
patrul taborunda xidmətini da-
vam etdirir. 2011-ci ilin no yabr
ayından qazanxana rəisi vəzi-
fəsində xidmət edir. O, qurğu-
ların, ava danlıqların düz gün
texniki istismarına, yanacaq
materiallarının uçotunun aparıl-

masına, həmçinin, qazanxana-
da yanğın dan mühafizə tədbir-
lərinin yerinə yetiril mə sinə görə
məsuliyyət daşıyır. Nümunəvi
xidmətilə fərqlənən hərbi qul-
luqçu hissə komandanlığı tərə-
findən dəfələrlə mükafatlan-
dırılıb.

Baş çavuş A.Nuriyev bildirdi
ki, gündəlik xid mət “AYPT-nin
qazanxananın işçi heyəti üçün
təhlükəsizlik texnikası üzrə”,
“Elektrik avadan lıq ları ilə işlə-
yən zaman təhlükəsizlik qayda-
ları üz rə” və “AYPT-nin müasir
tipli qazanlara xidmət üzrə is-
tehsalat” təlimatların tələblərinə
əsasən təşkil olunur. Belə ki,
qazanxana, qazanlar və bü tün
avadanlıqların hər zaman saz
vəziyyətdə, təmiz və səliqəli

saxlanılması təmin olunmalıdır. 
Qazanxana rəisi söylədi ki,

qazanları yalnız qazanxana
rəisinin göstərişindən sonra işə
salmaq olar. Bundan əvvəl isə
onların və digər avadanlıqların
işlək vəziyyətdə olması diqqətlə
yoxlanılır. 

Qazanxanada müəyyən na-
sazlıqlar yaran dıq da və qaza-
nın yanma kamerasının qaz
yollarında hər hansı bir iş gö-
rülərkən təhlükəsizlik qaydala -
rı na ciddi riayət olunur. Belə ki,
bu zaman qazan xa nada tem-
peraturun 50-60 dərəcədən
artıq olmamasına xüsusi diqqət
yetirilir. Həmçinin, belə vəziy-
yətdə operatorun qazanın içəri-
sində 20 dəqiqədən çox qalma-
sına qətiyyən yol verilmir.     

Bundan əlavə, qazanxanala-
rın içini kənar əş ya larla doldur-
maq və ya orada hər hansı
material və ya əşyaların saxla-
nılması qəti qadağan olunur.
Elektrik avadanlıqlarını qısaqa-
panmadan və artıq yüklənmə-
dən qorumaq və baş verə bilə -
cək yanğınların qarşısını almaq
məqsədilə qoru yu culardan isti-
fadə edilir. 

Baş çavuş A.Nuriyev görü-
lən işlərdə mülki işçi operator
Cəmil Həsənovun da əməyini
yük sək qiymətləndirdi. Onun
vəzifələ rinin məsuliy yə tini də-
rindən dərk edərək, qoyulan
tapşırıqları vaxtında və keyfiy-
yətlə yerinə yetirdiyini vurğuladı.

Qeyd edim ki, C.Həsənov
1967-ci il iyulun 8-də Cəlilabad
rayonunun Mirzəli kəndində
anadan olub. 2013-cü ildən
Daxili Qoşunlarda işləyir.

baş leytenant 

Xədicə Hacızadə

QAZANXANANIN FƏALİYYƏTİNDƏ TƏHLÜKƏSİZLİK
QAYDALARINA CİDDİ RİAYƏT OLUNUR

Türkiyənin təhlükəsizlik

qüvvələrinə “Kargu-2” kamikadze

dronu tədarük edilib

Türkiyənin Müdafiə Sənayesi Komitəsi
ilə STM şirkəti arasında imzalanmış mü-
qavilə çərçivəsində təhlükəsizlik qüvvələ-
rinə “Kargu-2” kamikadze dronlarının ilk
partiyası təhvil verilib.

“AzeriDefence”in məlumatına görə, bu
barədə Müdafiə Sənayesi Komitəsinin

sədri İsmail Dəmir sosial media hesabında
bildirib. Müqavilə çərçivəsində təhlükəsizlik
qüvvələrinə uçuş müddəti, uçuş tavanı və
avtonomluğu artırılmış, səs səviyyəsi azal-
dılmış, müasir hədəf aşkarlama və izləmə
alqoritminə sahib 356 ədəd “Kargu-2” ka-
mikadze dronunun tədarükü planlaşdırılır.

“Kargu-2” PUA verilən koordinata və ya
görüntü əsasında seçilən hədəfə kami-
kadze hücumu həyata keçirmək üçün
təyinatlandırılıb. 

HƏRBİ XƏBƏRLƏR .YENİLİKLƏR .
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