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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

Daxili Qoşunların Baş İdarəsində bir qrup hərbi qulluqçuya 
mükafatların təqdimolunma mərasimi keçirilib

Martın 19-da Bakıda Azərbaycan
xalqının milli bayramı - Novruz müna-
sibətilə ümumxalq şənliyi keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban Əliyeva Nov-
ruz şənliyində iştirak ediblər.

Xalqımız özünün milli və tarixi
ənənəsinə çevrilən Novruzu həmişə ol-
duğu kimi, bu il də böyük sevinclə qar-
şılayır. Yazın gəlişi, təbiətin, bütün can-
lıların oyanışı, gecə ilə gündüzün bəra-
bərləşdiyi bir günlə bağlı olan bu bay-
ram Azərbaycan xalqının milli düşün-
cəsi və milli ruhunu özündə əks etdirir.
Elə bu səbəbdəndir ki, sovet hakimiy-
yəti illərində həyata keçirilən siyasət di-
gər milli-mənəvi dəyərlərimiz kimi,
Novruzu da Azərbaycan xalqının şüu-
rundan silə bilmədi.

Ulu Öndər Heydər Əliyevin tariximiz
qarşısındakı xidmətləri sırasında Nov-
ruzun yenidən xalqımıza qaytarılması
kimi milli məsələ də var idi. Çünki
məhz Milli Liderimiz Heydər Əliyevin
sayəsində ümumi mədəni hərəkatın
tərkib hissəsi kimi milli bayramımız
olan Novruz ötən əsrin 70-80-ci illərin-
də əvvəlki dövrlərlə müqayisədə kütlə-
vi şəkildə qeyd olunmağa başladı. Ulu
Öndər Heydər Əliyevin müstəqil Azər-
baycana rəhbərliyi dövründə isə Nov-
ruz təntənələri xalqımızın həyatına
birdəfəlik daxil oldu. Bu gün Prezident
İlham Əliyev də mədəni-mənəvi irsimi-
zə xüsusi diqqətlə yanaşır. Novruzun
gəlişi ilə bağlı dövlətimizin başçısının
hər il xalqa ünvanladığı təbriklər onun
milli-mənəvi dəyərlərimizə böyük ehti-
ramla yanaşdığını göstərir.

Dövlətimizin başçısı və xanımı Ba-
kının Fəvvarələr meydanına gəldilər.

Bayram şənliyinin iştirakçıları döv-
lətimizin başçısını və xanımını həra-
rətlə qarşıladılar.

Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva sakinlərlə
söhbət etdilər.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban Əliyeva bu-
rada “Torpaq əlimdə, bahar ürəyimdə”
xeyriyyə yarmarkası ilə tanış oldular.

Sonra Prezident İlham Əliyev Nov-
ruz şənliyində iştirak edən xarici öl-
kələrin vətəndaşları ilə görüşüb söhbət
etdi.

Daha sonra dövlətimizin başçısı və
xanımı İçərişəhərə gələrək burada
“Bahar qalası” festivalı ilə tanış oldular.

Ulu Dədə Qorqud xeyir-dua verdi,
Novruz bayramının xalqımıza ruzi-bə-
rəkət gətirməsini arzuladı. Bahar qızı
dövlətimizin başçısına bayram xonçası

təqdim etdi. Novruz bayramının əsas
personajları olan Kosa və Keçəl Pre-
zidenti və xanımını bayram münasibə-
tilə təbrik etdilər. Kosa və Keçəl döv-
lətimizin başçısı ilə yumurta döyüş-
dürdülər.

Prezident İlham Əliyev və birinci xa-
nım Mehriban Əliyeva “Bahar qalası”
festivalı çərçivəsində İçərişəhərdə təş-
kil edilən yarmarka ilə tanış oldular.

Miniatür Kitab Muzeyinin yaradıcısı
və təsisçisi, Əməkdar mədəniyyət iş-
çisi Zərifə Salahova Prezident İlham
Əliyevə miniatür kitablar hədiyyə etdi.

Azərbaycan Dövlət Akademik Musi-
qili Teatrının əməkdaşları göstərdiyi
diqqət və qayğıya görə Prezidentə tə-
şəkkür etdilər. 

Azərbaycan Prezidenti və xanımı
Müasir İncəsənət Mərkəzində oldular
və müasir Azərbaycan rəssamlarının

rəsmlərinə baxdılar.
Sonda dövlətimizin başçısı və xa-

nımı Karvansarayda İçərişəhər sənət-
karlarının əl işlərindən ibarət sərgi ilə
tanış oldular. 

Sonra Prezident İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva sənət-
karlarla söhbət etdilər. 

Prezident İlham Əliyev və birinci xa-
nım Mehriban Əliyeva İçərişəhərdə sa-
kinlərlə çay süfrəsi arxasında söhbət
etdilər. İçərişəhər sakinləri göstərilən

diqqət və qayğıya görə Prezident
İlham Əliyevə və birinci xanım
Mehriban Əliyevaya minnətdarlıq
etdilər.

Sonra “Səma” uşaq rəqs ansamblı-
nın çıxışını izləyən dövlətimizin başçısı
və xanımı ansamblın üzvləri ilə xatirə
şəkli çəkdirdilər.

Daha sonra Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev Qız qalasının qarşısında-
kı meydanda Novruz tonqalını alovlan-
dırdı.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban Əliyeva xalqla birlikdə

Novruz şənliklərində iştirak ediblər

Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qo-
şunlar gününün 27-ci ildönümü
münasibətilə Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin Sərəncamı ilə
dövlətin ərazi bütövlüyünün təmin
olunmasında iştirak etdiklərinə,
döyüş zamanı igidlik göstərdiklə-
rinə, öz xidməti vəzifələrini və hərbi
hissə qarşısında qoyulmuş tapşı-
rıqları yerinə yetirərkən fərqləndik-
lərinə görə qoşunların bir qrup
hərbi qulluqçusu mükafatlandırılıb. 

Bu münasibətlə martın 19-da Daxili
Qoşunların Baş İdarəsində mükafatla-
rın təqdimolunma mərasimi keçirilib. 

Daxili Qoşunlar Komandanının 1-ci
müavini – Qərargah rəisi general-
mayor Tofiq Hüseynov Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin
Daxili Qoşunları hərbi qulluqçularının
təltif edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 7 mart
2019-cu il tarixli Sərəncamını elan
edib. 

Sonra Daxili İşlər Nazirinin müavi-
ni - Daxili Qoşunların Komandanı ge-
neral-leytenant Şahin Məmmədov mü-
kafatları şəhid hərbi qulluqçuların ailə
üzvlərinə və hərbi qulluqçulara təqdim
edib.

Ölümündən sonra “İgidliyə görə”

medalı ilə təltif olunan şəhid hərbi
qulluqçular leytenant Vilayət Xudu-
yevin bacısı Xalidə Kazımova və
əsgər Elşən Qasımovun atası Oruc

Qasımov şəhid ailələrinə yüksək
dövlət qayğısı göstərildiyinə görə
Respublika Prezidentinə və Daxili
İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə dərin
minnətdarlıqlarını bildirərək, Daxili

Qoşunların şəxsi heyətinə xidmətdə
uğurlar arzulayıblar.

Tədbirin sonunda çıxış edən Daxili
Qoşunların Komandanı təltif olunan

şəhid ailələrinin üzvlərini və hərbi qul-
luqçuları təbrik edərək, onların müka-
fatlandırılmasının Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti, Silahlı Qüv-
vələrin Ali Baş Komandanı cənab

İlham Əliyevin Daxili Qoşunlara diqqə-
tinin təzahürü olduğunu qeyd edib. Da-
xili Qoşunların Komandanı əminliklə
bildirib ki, şəxsi heyət bundan sonra da
göstərilən etimadı doğruldacaq, qa-
nunla müəyyən edilmiş vəzifələri və
qarşıya qoyulmuş tapşırıqları layiqincə
yerinə yetirəcək.

Xatırladaq ki, Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti, Silahlı Qüv-

vələrin Ali Baş Komandanı cənab
İlham Əliyevin 7 mart 2019-cu il
tarixli Sərəncamı ilə ümumilikdə,
Daxili Qoşunların 2 nəfər hərbi qul-
luqçusu “İgidliyə görə” (ölümündən
sonra), 14 nəfər hərbi qulluqçusu
isə “Hərbi xidmətlərə görə” medalı
ilə təltif edilib.

Mətbuat xidməti
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Martın 21-də Daxili İşlər
Nazirinin müavini – Daxili Qo-
şunların Komandanı general-
leytenant Şahin Məmmədov
Novruz bayramı münasibətilə
Daxili Qoşunların 67987 saylı
hərbi hissəsində olub. Hərbi
hissə komandiri polkovnik
Xaliq Eyvazov  hərbi hissənin
döyüş hazırlığının, təlim-təd-
risinin vəziyyəti, o cümlədən
şəxsi heyətin mənəvi-psixo-
loji durumu, Novruz bayramı
münasibətilə keçirilən bay-
ram tədbirləri barədə koman-
dana məruzə edib. 

Daxili Qoşunların Komandanı
hərbi hissədə daxili xidmətin təşkili
və aparılması, şəxsi heyətin kazar-
ma-məişət şəraiti, qidalanması,
sağlamlıq durumu və təminat-təc-
hizatı, o cümlədən xidməti heyvan-
ların saxlanılması şəraiti ilə yaxın-
dan tanış olub, ərazidə aparılan qu-
ruculuq-abadlıq işləri ilə maraqla-
nıb. Novruz bayramı münasibətilə
əsgər və zabitləri təbrik edən ko-
mandan, Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti, Ali Baş Komandan
cənab İlham Əliyevin diqqət və
qayğısı sayəsində Daxili Qoşunla-
rın maddi-texniki bazasının möh-

kəmləndirilməsi istiqamətində məq-
sədyönlü tədbirlərin həyata keçiril-
diyini, hərbi hissələrdə geniş abad-
lıq və quruculuq işlərinin aparıldığı-
nı, müxtəlif təyinatlı obyektlərin, o
cümlədən yeni hərbi şəhərciklərin,
əsgər kazarmalarının tikildiyini, za-
bitlər, gizirlər üçün hər bir şəraitə
malik yaşayış komplekslərinin isti-
fadəyə verildiyini nəzərə çatdırıb.
O, hərbi hissənin xidməti-döyüş
fəaliyyətinin təşkili və digər zəruri
məsələlərlə əlaqədar aidiyyəti üzrə
müvafiq tapşırıqlarını verib.

Sonra Daxili İşlər Nazirinin
müavini – Daxili Qoşunların Ko-
mandanı və hərbi hissənin koman-
danlığı bayram süfrəsi arxasında
şəxsi heyətlə birlikdə nahar edib.

Daxili İşlər Nazirinin müavini-Daxili Qoşunların Komandanı  
bayram münasibətilə hərbi hissədə olub

Xidməti-döyüş tapşırıqlarının
uğurla yerinə yetirilməsinə şəxsi he-
yətin mükəmməl hazırlanması xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Bunun üçün
döyüş təlimi prosesinin keyfiyyətli
təşkili, onun məzmun və üsullarının
davamlı olaraq təkmilləşdirilməsi, xü-
susi texnika, silah və vasitələrin
taktiki-texniki xüsusiyyətlərinin öyrə-
nilməsi, onların praktiki mənimsənil-
məsi, taktika üzrə təlimlərin real şə-
raitə uyğun keçirilməsi peşəkarlıq
vərdişlərinin formalaşmasına əsaslı
zəmin yaradır. Hər bir hərbi hissə və
bölmənin, hərbi qulluqçunun döyüş
qabiliyyəti onun hazırlığına bağlıdır.
Bu baxımdan Daxili Qoşunlarda dö-
yüş təlimi prosesi komandanlığın xü-
susi diqqət mərkəzindədir və ildən-ilə
metodiki cəhətdən yenilənir. 

Mart ayının 14-də 99713 saylı
hərbi hissəyə xidməti ezamiyyətim
zamanı məhz hissənin bölmələrinin
döyüş təlimi haqqında ətraflı material
hazırlamaq qərarına gəldim. Bu
məqsədlə də hərbi hissənin qərargah
rəisinin döyüş təlimi üzrə müavini pol-
kovnik-leytenant Emin Məmmədovla
müəyyən fikir mübadiləsi apardım. 

Məlum oldu ki, 22 illik xidmət təc-
rübəsinə malik olan zabitimiz bütün
bölmələrin döyüş hazırlığının yüksəl-
dilməsi istiqamətində əzmlə calışır.
Döyüş təlimi üzrə planlaşdırmanı
xidmətinin əsas tərkib hissəsi kimi
qiymətləndirən polkovnik-leytenant
E.Məmmədov gündəlik xidmətini Da-
xili İşlər Nazirinin və Daxili Qoşunlar
Komandanının əmr və göstərişlərinə
əsasən apardığını nəzərimizə çatdır-
dı: “Daxili Qoşunlarda döyüş tə-
liminin öz xüsusiyyətləri var. Bu

prosesdə Daxili Qoşunların vəzifə-
lərindən irəli gələn praktiki fəaliy-
yətlərə əsas diqqət yönəldilir. Da-
xili Qoşunların taktikasının çoxşa-
xəli elementləri ötən illərdə qaza-
nılan təcrübə də nəzərə alınmaqla,
təlimlər zamanı müvafiq nizamna-
mə, direktiv və digər normativ sə-
nədlərin tələblərinə uyğun məşq
etdirilir. Bütövlükdə, döyüş təlim-
lərində şəxsi heyətin fiziki hazırlı-
ğının möhkəmləndirilməsinə, si-
lahlardan sərrast atəş açmaq ba-
carıqlarının inkişaf etdirilməsinə,
zirehli texnika, avtomobillərin ida-
rə olunması məharətinin artırılma-
sına, çeviklik, dözümlülük, ahəng-
darlıq, nizamlılıq vərdişlərinin aşı-
lanmasına nail olunur”. 

O, döyüş təliminin xüsusiyyətlə-
rindən danışarkən qeyd etdi ki, Daxili
İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarında
əsas tədbirlərin və döyüş təliminin
təşkili haqqında direktivin tələblərinə
uyğun olaraq bölmələrin şəxsi heyə-

tilə keçirilən məşğələlərin keyfiyyəti-
nin artırılması və təkmilləşdirilməsi
üzrə göstərici məşğələlər hazırlanır,
qabaqcıl təcrübənin yayılması üçün
eyni zamanda, zabit heyətilə mütə-
madi olaraq məşğələlər keçirilir. Ko-
mandir hazırlığı məşğələlərinin, za-
bit, gizir və çavuşlarla metodiki təlim
toplanışlarının hazırlanmasında, tə-
ləb olunan tədris materiallarının işlə-
nilməsində, təlim və məşğələlərin ke-
çirilməsində bilavasitə özünün iştirak
etdiyini, tərəfindən tədris proqramları-
nın yerinə yetirilməsi, təlim prosesi-
nin təşkilində komandir heyətinə
praktiki köməklik göstərildiyini sözlə-
rinə əlavə etdi. Bildirdi ki, maddi-təd-
ris bazasının işlənib hazırlanmasına
və bölmələrin lazımi tədris vəsaitləri,
ədəbiyyatlar, əmlaklar, eləcə də əya-
ni vasitələrlə təmin edilməsinə, onla-
rın istifadəsinə və qorunub saxlanıl-
masına nəzarət olunur. 

Xüsusi təyinatlı dəstənin şəxsi
heyətilə tədris dövrü ərzində 70 fa-
izdən az olmayaraq silahla və döyüş
texnikasında, xüsusi vasitələrin tətbi-
qi dəstələrinin hərbi qulluqçuları ilə

60 faizdən az olmayaraq xüsusi va-
sitələrlə, silahlarla, qurğularla, xüsusi
və digər texnikada maksimum real
döyüş vəziyyətinə uyğun şəraitdə
məşğələlərin keçirilməsi nəzarətdə
saxlanılır. 

Döyüş təliminin fənləri, mövzuları
və ayrı-ayrı suallar üzrə müxtəlif də-
rəcəli hərbi qulluqçuların hazırlıq sə-
viyyəsini müəyyən etmək məqsədilə
hissə komandirinin göstərişinə uyğun
olaraq, onlardan məqbullar qəbul
olunur. Zəif nəticələr göstərmiş hərbi
qulluqçularla əlavə məşğələlər təşkil
olunur. Həmçinin, il ərzində bölmələrdə

keçirilmiş ümumi inspeksiya yoxla-
masının nəticələri müzakirə olunur.
Bu aspektdə mütəmadi olaraq ko-
mandirlər tərəfindən şəxsi heyətlə iş
aparılır. Mütəmadi olaraq aparılan
profilaktik tədbirlərin nəticəsidir ki,
99713 saylı hərbi hissə 2018-ci ilin
yekunlarına görə xidməti-döyüş fəa-
liyyətində, hərbi intizamın möhkəm-
ləndirilməsində, döyüş və ictimai-
siyasi hazırlıqda yüksək nəticələrə
nail olduğuna görə Daxili İşlər Nazi-
rinin müavini-Daxili Qoşunların Ko-
mandanının müvafiq əmrilə fərmanla

mükafatlandırılıb. Döyüş təliminə gö-
rə hissənin bölmələri arasında fərq-
lənmiş xüsusi təyinatlı dəstə isə əlaçı
bölmə adını qazanmağı bacarıb.
Xüsusi təyinatlı dəstə qəflətən qarşı-
ya çıxan tapşırıqların yerinə yetirilmə-
sinə, zərurət olduqda Azərbaycan
Respublikası ərazisinin müdafiəsi
üzrə döyüş əməliyyatlarında iştirak
etməyə, xüsusi vasitələrin tətbiqi
dəstələrinin şəxsi heyəti isə kütləvi
iğtişaşların qarşısının alınması və ci-
nayət törətmiş silahlı şəxsin tutulma-
sı, zərərsizləşdirilməsi və xüsusi
əməliyyatların keçirilməsinə daim ha-
zırdır. Bu istiqamətdə komandir heyə-
ti daim öz üzərində çalışır və peşə-
karlıq vərdişlərini artırmağa müvəffəq
olurlar. 

Yuxarıda qeyd etdiklərimizə əsa-
sən deyə bilərik ki, Daxili Qoşunların
şəxsi heyəti qarşısına qoyulan istə-
nilən döyüş tapşırığını yerinə yetir-
məyə daim hazır və qadirdir.

P.S. Polkovnik-leytenant E.Məm-
mədov cari ildə Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin sərənca-
mına əsasən “Hərbi xidmətlərə
görə” medalı ilə təltif olunub.

baş leytenant Nigar Ağayeva

99713 SAYLI HƏRBİ HİSSƏDƏ
ŞƏXSİ HEYƏTİN DÖYÜŞ TƏLİMLƏRİ...

Hər zaman nailiyyətləri ilə
bizi sevindirərək, istər respubli-
ka çempionatlarında, istərsə də
beynəlxalq idman yarışlarında
öz uğurlu çıxışları ilə Daxili Qo-
şunların şərəfini layiqincə qoru-
yan İdman komandasından bu
günlərdə iki sevindirici xəbər al-
dıq. Belə ki, “Əsgər” qəzetinin
səhifələrində qalibiyyətləri haq-
qında dəfələrlə məlumat verdiyi-
miz Daxili Qoşunların İdman ko-
mandasının hərbi qulluqçuları
mayor Emil Hüseynov və gizir
Vüsal Gözəlov növbəti dəfə id-
man uğurları ilə fərqlənməyi ba-
cardılar.

Fevral ayının 23-dən 25-nə
kimi usta cüdoçular arasında Bakı
şəhərində keçirilən Respublika
çempionatında mayor Emil Hüsey-
nov rəqiblərini üstələyərək birinci-
liyi qazanıb. Məlumat üçün qeyd
edək ki, o, ağır çəkidə keçirdiyi 4
görüşün hər birindən qalib kimi
ayrılıb. 

Hazırda Daxili Qoşunların İd-
man komandasında baş məşqçi-
baş müəllim vəzifəsində xidmətini
şərəflə davam etdirən idmançımız
1977-ci ildə Sumqayıt şəhərində
anadan olub. Azərbaycan Dövlət
Bədən Tərbiyəsi və İdman Akade-
miyasında ali təhsil alıb. 1999-cu
ildən Daxili Qoşunların 16075 say-
lı hərbi hissəsində müddətdən ar-
tıq həqiqi hərbi xidmətə başlayan
Emil maraqlıdır ki, elə müddətli hə-
qiqi hərbi xidmətini də Daxili Qo-
şunların İdman komandasında
keçib. 

Daxili Qoşunlarda xidmət etdiyi
müddət ərzində Avropa mükafat-
çısı, beynəlxalq yarışların qalibi,
respublika çempionu olub və dəfə-
lərlə Daxili İşlər Nazirliyinin birinci-
liyi uğrunda cüdo yarışlarında bi-
rinci yerə layiq görülüb. Sonuncu
nailiyyəti 2018-ci ildə Böyük Brita-
niyada usta cüdoçular arasında
keçirilən Avropa çempionatında ilk

üçlüyə düşməsi olub. 
Növbəti sevindirici

xəbər artıq 12 ildir ki,
Daxili Qoşunların sıra-
larında xidmət edən
gizir Vüsal Gözəlovdan
gəldi. İdman komanda-
sında təlimatçı vəzifə-
sində olan, peşəkar
boksçu kimi yarışlarda
respublika çempionu
və dəfələrlə beynəl-
xalq turnirlərin müka-
fatçısı adını qazanan
silahdaşımız fevral ayı-
nın 25-də Azərbaycan
Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyinin
kollegiyasının qərarı ilə
boks idman növü üzrə
“Azərbaycan Respub-
likasının əməkdar məşqçisi” fəxri
adına layiq görülüb.

Xidmət etdiyi müddət ərzində
nümunəviliyi, intizamı və özünə
qarşı tələbkarlığı ilə seçilən gizir
V.Gözəlov hər zaman Daxili Qo-
şunların idman şərəfini yüksək sə-
viyyədə qoruyub, qazandığı nailiy-
yətləri ilə şəxsi heyətə örnək olub.

O, 1984-cü il sentyabrın 25-də
Xocavənd rayonunun Kuropatkino
kəndində dünyaya göz açıb. Orta
təhsillidir, 2002-2004-cü illərdə
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətin-

də müddətli həqiqi hərbi xidmətdə
olub. Daxili Qoşunlarda 2007-ci il-
dən xidmət edir. 

Hələ 6-7 yaşlarından boksla
məşğul olan Vüsal 10 yaşında ilk
qələbəsini qazanaraq Bakı çempi-
onu adına layiq görülüb. İdmanı
çox sevən, bu sahədə daim öz
vərdişlərini təkmilləşdirən hərbi
qulluqçu “A” kateqoriyalı beynəl-
xalq turnirlərdə dəfələrlə qalib və
mükafatçı kimi xidmət etdiyi quru-
mu layiqincə təmsil edib. Daxili Qo-
şunlarda xidmətilə fəxr etdiyini
vurğulayan hərbçimiz fəxri adla
təltif olunmasından çox sevindiyini
və respublikanın idman ictimaiyyə-
tinə sonsuz minnətdarlığını bildirə-
rək, bundan sonra da üzərinə dü-
şən vəzifələrin icrasına məsuliy-
yətlə yanaşacağına söz verdi. O,
hər zaman Daxili İşlər Nazirinin
müavini-Daxili Qoşunların Koman-
danının etimadını doğruldacağını
qeyd etdi.

İdmançılarımızı təbrik edir və
yeni-yeni uğurlar arzu edirik. 

baş leytenant 
Nigar Ağayeva

İDMAN KOMANDASININ UĞURLARI
HƏR BİRİMİZİ SEVİNDİRİR
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Həmişə şəhid hərbi qulluqçula-
rımız barədə məqalə yazanda on-
ların valideynlərini düşünürəm. Va-
lideyn üçün həyatda övladının ölü-
mündən dəhşətli faciə yoxdur. Və-
tən naminə həyatını qurban vermiş
övladına görə valideynlər qürur
hissi keçirsələr də, bu itki ilə heç
vaxt barışa bilmirlər, onlar xatirə-
lərlə yaşayır, düşməndən qisas alı-
naraq torpaqlarımızın işğaldan
azad olunacağı günü böyük ümidlə
gözləyirlər.

Bizim valideynlər Vətən müda-
fiəçisi olan, xalqının qeyrətini dü-
şünən, cəsur və ləyaqətli, əqidə-
sindən, andından dönməz, xeyirxah,
mərhəmətli övladlar, erməni vali-
deynləri isə günahsız insanları
məhv edən, əsir götürən, yurdun-
dan didərgin salan, məscidləri, ev-
ləri yandıran, şəhərləri, kəndləri
xarabalığa çevirən, qəbirləri dağı-
dan, insanlıqdan uzaq, işğalçı, xof-
lu, yırtıcı xislətli övladlar yetişdirib-
lər və yetişdirirlər. Bu gerçəkliklər
ön cəbhənin qarşı tərəfindəki düş-
mənin kimliyini və məqsədlərini ay-
dın şəkildə göstərir. Məhz xalqımı-
zın mübariz oğulları azğın düşmə-
nin qarşısında canlı sipər olublar
və bu gün də yüksək döyüş ruhu
ilə səngərlərdə dayanıblar.

Şəhidlərimizin torpaqlarımızın
toxunulmazlığı uğrunda müharibə-
də keçdikləri şərəfli yol haqq yolu-
dur və tarixdə də məhz belə iz qo-
yacaqdır.

Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qo-
şunlarının respublikamızın ərazi
bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şə-
hid olmuş hərbi qulluqçularından
biri də çavuş Babakişiyev Əzim
Qasım oğludur. Bəzi sənədlərdə
şəhidin soyadı Balakişiyev qeyd
olunub. O, 1973-cü il iyunun 4-də
Xaçmaz rayonunun Sabiroba kən-
dində dünyaya göz açıb. Qasım
Babakişiyev və Güllər Babakişiye-
vanın qurduğu çoxuşaqlı ailədə
böyüyüb boya-başa çatan Əzim
doğmalarına qayğıkeş, ədəb-ər-
kanlı, həmkəndlilərinə hörmətcil,
zəhmətsevər, vətənpərvər əqidəli
gənc kimi formalaşıb.

Əzim Mürşüdoba kəndindəki
orta məktəbdə və Xaçmazdakı 97
nömrəli texniki peşə məktəbində
təhsil alıb. Texniki peşə məktəbin-
də o, traktorçu-maşınçı və III dərə-
cəli təmirçi-çilingər ixtisaslarına yi-

yələnib. Hərbi xidmətədək qısa
müddətə ixtisası üzrə əmək fəaliy-
yəti ilə məşğul olub.

1992-ci ilin may ayında
Ə.Babakişiyev Xaçmaz Rayon Hər-
bi Komissarlığı (hazırda Səfərbər-
lik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin Xaçmaz Rayon
Şöbəsi) tərəfindən müddətli həqiqi
hərbi xidmətə çağırılıb. Həmin
dövrdə Ermənistanın respublika-
mıza hərbi təcavüzü nəticəsində
sərhəd bölgələrində və Dağlıq Qa-
rabağda aramsız döyüşlər gedirdi.
Şuşa və Laçın rayonları işğal olun-
muşdu. Xeyli sayda soydaşımız
məcburi köçkün vəziyyətinə düş-
müşdü, hər gün ön cəbhədən şə-
hid tabutları göndərilirdi.

Əzimin hərbi xidmətə başladığı
Daxili Qoşunların ayrı-ayrı hərbi
hissələrinin şəxsi heyəti də 1992-ci
ilin mart ayından ön cəbhədə idi.
O, Daxili Qoşunların 3270 (sonrakı
25035) saylı hərbi hissəsində PDM,
ZTR və tank komandirləri hazırla-
yan tədris bölüyündə atıcı vəzifəsi-
nə təyin edilib. 1992-ci ilin sentyabr
ayının 19-da ona hərbi hissə ko-
mandirinin müvafiq əmrilə “çavuş”
hərbi rütbəsi verilib. Sonra hərbi
xidmətini 3280 (hazırda 12318),
5478 (hazırda 16075) saylı hərbi
hissələrdə davam etdirib. 5478
(16075) saylı hərbi hissədə taqım
komandirinin müavini vəzifəsinə
yüksəlib. Beləliklə, bacarıqlı və mə-
suliyyətli hərbi qulluqçu kimi ko-
mandanlığın ona göstərdiyi etima-
dı doğruldub. Əzim yüksək döyüş
hazırlığına malik və ürəyi Vətən
sevgisi ilə döyünən hərbi qulluqçu
olaraq dəfələrlə ön cəbhəyə get-
mək üçün müraciət edib.

Daxili Qoşunların Arxivindən ve-
rilən müvafiq arayışda 1993-cü ilin
fevral ayında Əzimin 16075 saylı
hərbi hissədən 17072 saylı hərbi his-
səyə ezam edilməsi barədə qeyd
var. Ancaq burada hərbi xidmət keç-
məsinə dair digər təsdiqedici mə-
lumatlar yoxdur. Arxiv arayışında
onun 1993-cü ilin fevralında döyüş
zonasındakı 15011 saylı hərbi his-
sənin (hazırda mövcud deyil) şəxsi
heyətinin sırasına daxil edilməsi ba-
rədə məlumat da öz əksini tapıb.
Əzim Ağdərə rayonu ərazisində er-
məni işğalçılarına qarşı qətiyyətlə
vuruşub. Qarşıya qoyulan döyüş
tapşırıqlarını cəsurluqla yerinə ye-
tirib. Həmin vaxt erməni silahlı qüv-
vələrinin Ağdərədə əks hücumu
başlamışdı. Dağlarda sərt qışın çə-
tinlikləri ilə üzləşən döyüşçülərimiz
əlverişsiz şəraitdə ağır döyüşlərə
cəlb olunublar. Bu döyüşlərdən biri
zamanı, bəzi məlumatlara görə,
Mehmana kəndi ərazisində çavuş
Ə.Babakişiyev ağır yaralanaraq şə-
hidlik zirvəsinə ucalıb.

18.02.1993-cü il tarixli, IV-JQ
352548 nömrəli ölüm haqqında
şəhadətnamədə Ə.Babakişiyevin
08.02.1993-cü il tarixdə həlak ol-
duğu yazılıb. Daxili Qoşunların Ar-
xivindən verilən müvafiq arayışda
isə onun 06.02.1993-cü ildə şəhid
olduğu göstərilib.

Çavuş Ə.Babakişiyev doğuldu-
ğu Sabiroba kəndinə qonşu olan
Mürşüdoba kəndinin qəbiristanlığın-
da torpağa tapşırılıb. Məzarı üzə-
rindəki lövhədə isə ölüm tarixi
10.02.1993-cü il həkk edilib.

1995-ci ildə “Azərbaycan” nəş-
riyyatında işıq üzü görmüş, Polad
Qasımov və Müzəffər Məlikməm-
mədovun tərtibçiləri olduğu “Xaç-
maz zəfər gözləyir” kitabında şəhid
hərbi qulluqçumuz barədə məlumat
verilib. Mürşüdobadakı orta məktə-
bin həyətində hər iki kəndin şəhid-
lərinin xatirəsinə abidə kompleksi
yaradılıb. Sabirobada şəhidin adı-
na küçə var.

Şəhidin valideynləri dünyasını də-
yişib. Onun haqqında məlumatla-
rın əldə edilməsinə qardaşının hə-
yat yoldaşı Durna Babakişiyeva və
qardaşı oğlu Rəşad Babakişiyev kö-
məklik göstərdilər. Ailənin digər
üzvləri ilə əlaqə saxlamaq müm-
kün olmadı. Bu gün şəhidin mək-
təbli olan bacısı oğlu onun adını
daşıyır.

Əzim kimi ləyaqətli oğullar hə-
mişə ehtiramla xatırlanacaqlar.

Allah rəhmət eləsin!

Yalçın Abbasov

Şəhidlərimiz

Düşmənin qarşısında canlı sipər oldu...

ŞəHİd əzİm BABAkİŞİYev

Hər il mart ayının 31-i respub-
likamızda Azərbaycanlıların Soy-
qırımı Günü kimi qeyd olunur, er-
məni ideoloqlarının dövlət səviy-
yəsində dəstəklədikləri soyqırımı
və terror siyasətinin günahsız
qurbanlarının xatirəsi dərin ehti-
ramla yad edilir. 

1918-ci ilin martında daşnak-
bolşevik birləşmələrinin Azər-
baycanın müxtəlif bölgələrində
törətdikləri amansız qətliamların
əsas məqsədi azərbaycanlıları
milli etnos kimi yer üzündən sil-
mək, onların tarixi torpaqlarına
yiyələnmək idi.

1918-ci ilin mart-aprel aylarında
Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində
ən müxtəlif cinayətlərə rəvac ver-
miş erməni qəsbkarları soyqırımı
və terroru dövlət siyasətinə çevir-
diklərini bir daha təsdiqləmişlər.

Martın 30-dan aprelin 2-dək da-
vam edən qırğınlarda Şamaxı qə-
zasının 53 müsəlman kəndində er-
mənilər tərəfindən 8027 azərbay-
canlı qətlə yetirilmişdi. Quba qəza-
sında 162 kənd darmadağın edil-
miş, 16 mindən çox insanın həya-
tına son qoyulmuşdu. Lənkəranda,
Muğanda minlərlə soydaşımız öl-
dürülmüşdü. Ermənilər tərəfindən
Dağlıq Qarabağda 150 azərbaycanlı
kəndi tamamilə dağıdılmış, Şuşada
görünməmiş qırğınlar törədilmişdi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
yarandıqdan sonra 1918-ci ilin mart
hadisələrinə xüsusı diqqət yetiril-
miş, Nazirlər Şurası 1918-ci il

iyulun 15-də bu faciənin tədqiqi
məqsədilə Fövqəladə İstintaq Ko-
missiyasının yaradılması haqqında
qərar qəbul etmişdir. Komissiya mart
soyqırımını, ilkin mərhələdə Şama-
xıdakı vəhşilikləri, İrəvan quberni-
yası ərazisində ermənilərin törət-
diklərı ağır cinayətləri araşdırmış,
bu həqiqətlərin dünya ictimaiyyəti-
nə çatdırılması üçün Xarici İşlər Na-
zirliyi nəzdində xüsusi qurum yara-
dılmışdır. 1919 və 1920-ci illərdə
mart ayının 31-i Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti tərəfindən ümummilli
matəm günü kimi qeyd edilmişdir.
Bu, azərbaycanlılara qarşı yürüdü-
lən soyqırımı və bir əsrdən artıq da-
vam edən torpaqlarımızın işğalı
prosesinə tarixdə ilk dəfə siyasi qiy-
mət vermək cəhdi olmuşdur. Lakin
70 illik sovet ideologiyasının tarix-
şünaslığımıza tətbiq etdiyi “vətən-
daş müharibəsi”, “əksinqilabi qiyam”
kimi saxtalaşdırılan mart hadisələri,
əslində, bolşevik-daşnak ittifaqının
xalqımıza qarşı yeritdiyi növbəti
soyqırımı siyasəti olmuşdur. Xalqı-
mız bu gerçək tarixdən məlumatsız
olmuş, saxta ideoloji ehkamlar və
yalan tarix nəticəsində yaddaşımız
uzun illər tamamilə yad istiqamətdə
köklənmişdir. Halbuki, 1918-ci il
martın 31-də Bakı Kommunası və
erməni şovinistləri Azərbaycanda
kütləvi qırğınlar, qətliamlar törətməklə
bəşər tarixində misli görünməmiş
soyqırımına imza atmışdılar.

Bədnam erməni millətçilərinin
tarixi saxtalaşdırmağa, dünya icti-
maiyyətini çaşdırmağa yönəlmiş

saxta kampaniyasına qarşı mütə-
şəkkil müqavimət isə yalnız Ulu Ön-
dər Heydər Əliyevin xalqın istəyi ilə
1993-cü ildə Azərbaycanda siyasi
hakimiyyətə qayıdışından sonra
mümkün olmuşdur. Heydər Əliyev
Azərbaycan tarixinin faciəli, ağır,
məşəqqətli səhifələri ilə xüsusən də
gənclərin yaxından tanış olmaları-
nı, milli həqiqətləri aydın dərk etmə-
lərini, belə demək mümkünsə, qan
yaddaşını qoruyub saxlamalarını
zəruri hesab edirdi. Məhz buna gö-
rə də Milli Lider təkcə ümumtəhsil
məktəblərində, universitetlərdə de-
yil, eləcə də ailədə gənclərlə fəal iş
aparılmasını, onlarda erməni van-
dalizminin gerçək miqyası barədə
dolğun, obyektiv rəyin formalaşma-
sını vacib sayırdı.

Tarixi unutqanlığın azərbaycan-

lılara hansı böyük faciələr bahasına
başa gəldiyini müxtəlif çıxışlarında
dəfələrlə vurğulayan Ulu Öndər
Heydər Əliyev, eyni zamanda,
gəncləri ata-babalarımızın bu səhv-
lərini yenidən təkrarlamamağa ça-
ğırırdı. Obyektiv reallığa əsasla-
nan bu çağırış həm də ona xidmət
edirdi ki, gənclər müasir üsul və va-
sitələrdən, informasiya texnologiya-
larının yaratdığı geniş imkanlardan
istifadə edib milli həqiqətləri dünya
ictimaiyyətinə çatdırsınlar. Bədnam
erməni lobbisinə qarşı mübarizədə
fəal olsunlar və səmərəli əks-hü-
cumu təşkil etsinlər. Yəni müdafiə-
dən hücum taktikasına keçid məhz
yeni dövrün müasir təfəkkürlü, yük-
sək intellektual imkanları ilə fərqlə-
nən gənclərinin hesabına reallaş-
malı idi. Heydər Əliyev bu məqsədi

gerçəkləşdirmək üçün bir tərəfdən
geniş təbliğat işi aparır, digər tə-
rəfdən imzaladığı tarixi əhəmiyyətli
fərman və sərəncamlar vasitəsilə
gənclər arasında ideoloji-siyasi işi
gücləndirirdi.

Milli Lider Heydər Əliyevin
1997-ci il 18 dekabr tarixli “1948-
1953-cü illərdə azərbaycanlıların
Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-
etnik torpaqlarından kütləvi surətdə
deportasiyası haqqında” Fərmanı
ilə həmvətənlərimizin Qərbi Azər-
baycandakı dədə-baba yurdların-
dan zorla köçürülməsi, Ermənistan
SSR ərazisindəki tarixi-etnik tor-
paqlarından kütləvi surətdə depor-
tasiyasının hərtərəfli tədqiq edilmə-
si, Azərbaycan xalqına qarşı dövlət
səviyyəsində həyata keçirilmiş bu
tarixi cinayətə hüquqi-siyasi qiymət
verilməsi və onun beynəlxalq icti-
maiyyətə çatdırılması məqsədilə
dövlət komissiyası yaradılmışdı.

Bundan bir müddət sonra
1998-ci il 26 mart tarixində “Azər-
baycanlıların soyqırımı haqqında”
Fərman imzalayan Heydər Əliyev
gənclərin tarixi həqiqətlərlə tanışlı-
ğına daha geniş meydan açmış,
onları mübarizə ruhunda kökləmiş-
dir. 1918-ci ilin məlum mart hadisə-
lərinin 80-ci ildönümündə imzalan-
mış fərman erməni millətçilərinin
hərəkətlərinə verilən ilk dolğun və
hərtərəfli hüquqi-siyasi qiymətdir.
Bu fərman gənc nəsildə milli yad-
daşın qorunması baxımından, bir
növ, proqram sənədidir. Fərmanda
göstərilirdi ki, “Azərbaycan Res-

publikası müstəqillik qazandıqdan
sonra xalqımızın tarixi keçmişinin
obyektiv mənzərəsini yaratmaq im-
kanı əldə edilmişdir. Uzun illər gizli
saxlanılan, üzərinə qadağa qoyul-
muş həqiqətlər açılır, təhrif olunmuş
hadisələr özünün əsl qiymətini alır.
Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə
törədilmiş və uzun illərdən bəri öz
siyasi-hüquqi qiymətini almamış
soyqırımı da tarixin açılmamış sə-
hifələrindən biridir”.

2003-cü ildən Azərbaycana
inamla rəhbərlik edən dövlət baş-
çısı cənab İlham Əliyev də uydur-
ma erməni təbliğatının beynəlxalq
səviyyədə ifşa edilməsini, həqiqət-
lərin dünya ictimaiyyətinə çatdırıl-
masını ilk gündən Xarici İşlər Na-
zirliyi və diaspor qarşısında mühüm
vəzifələrdən biri kimi müəyyənləş-
dirmişdir. Eyni zamanda 2018-ci il
yanvarın 18-də Prezident İlham
Əliyev 1918-ci il azərbaycanlıların
soyqırımının 100 illiyi haqqında Sə-
rəncam imzalayıb. Sərəncamda bil-
dirilir ki, erməni millətçiləri tarixin
müxtəlif mərhələlərində mifik “Bö-
yük Ermənistan” ideyasını gerçək-
ləşdirmək məqsədilə soydaşlarımı-
za qarşı etnik təmizləmə, deporta-
siya və soyqırımları həyata keçir-
mişlər. 

Ötən illər ərzində aparılmış
araşdırmalar sayəsində üzə çıxmış
tarixi faktlar erməni millətçilərinin
həyata keçirdikləri qanlı aksiyaların
coğrafiyasının daha geniş və faciə
qurbanlarının sayının qat-qat çox
olduğunu sübut edib.
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Hərbi xidmətdə şəxsi heyətin
mənəvi-psixoloji hazırlığının,
onun döyüş ruhunun yüksəldil-
məsinə, vətənpərvərlik əqidəsi-
nin formalaşmasına müsbət təsir
göstərən amillər var. Bu amillər
arasında hərbi ehtiram ənənələ-
rinin də rolunu xüsusi qeyd et-
mək lazımdır. 

Tarixə nəzər salsaq, müxtəlif
dövrlərdə ayrı-ayrı ölkələrin silahlı
qüvvələrinin həyatında hərbi ehti-
ram ənənələrinə riayət olunması,
səxsi heyətin bu ruhda tərbiyə edil-
məsi olduqca vacib məqam kimi öz
əksini tapıb. Hərbi ehtiram ənənə-
ləri ilk növbədə hərbçi şərəfi və nü-
fuzunun uca tutulmasını aşılayır.
Bu ənənələr həm müqəddəs missi-
yanı yerinə yetirən hərbçilərə cə-
miyyətdə layiqli münasibət, həm
Vətən yolunda həyatını qurban ver-
miş şəhidlərin xatirəsinə ehtiram,
həm də şəhid ailələrinə, veteranla-
ra hörmət və sayğı göstərilməsini
özündə ehtiva edir. Qeyd etmək zə-
ruridir ki, hərbi ehtiram ənənələri
bütöv bir mənəvi dəyərlər sistemi-
nə söykənir və tarixi köklərə bağlı-
dır. Hər bir xalqın və dövlətin keç-
diyi mübarizələr, sınaqlar, mücadi-
lələr yolu onun güc və əzminin güz-
güsüdür. Bu güc və əzmi özündə
cəmləşdirən mənəvi dəyərlər və
ənənələr möhkəm ideoloji bünövrə
formalaşdırır. Hərbi qulluqçular
üçün tarixi qəhrəmanlıq salnaməsi
yenilməzlik örnəyidir.

Öz xalqının və dövlətinin to-
xunulmazlığını qoruyan hərbçilərin
şərəfləndirilməsi, rəşadətə, fəda-
karlığa ruhlandırılması, ideoloji cə-
hətdən düzgün istiqamətləndirilmə-

si, məslək və amallarına inamının
qüvvətləndirilməsi nöqteyi-nəzər-
dən hərbi ehtiram ənənələri böyük
tərbiyəvi mahiyyət daşıyır. Hərbi
qulluqçuların dünyagörüşü və tə-
fəkküründə hərbi ehtiram ənənələri
dərin iz buraxmaqla, onların hərbi
xidmətə qəlbən bağlanması, xalqın
və dövlətin göstərdiyi etimada görə

qürur hissi keçirməsi baxımından
vacib mənəvi dəyərə malikdir.

Hərbi ehtiram ənənələrinin hə-
yata keçirildiyi tədbirlər və məra-
simlər müxtəlifdir. Belə ki, hərbi
andiçmə, hərbi parad, döyüş bay-
rağının təqdim olunması, dövlət
mükafatlarının verilməsi, şəhidlərin
dəfn və anım mərasimləri bu ən-
ənələri əks etdirən rituallar, qayda-
lar, elementlərə uyğun keçirilir. Bu
tədbirlərin hər biri hərbi xidmət haq-
qında müəyyən rəy və təsəvvür ya-
ratmaqla yanaşı, hərbçilərin çətin
və şərəfli fəaliyyətinin dövlət üçün
nə qədər əhəmiyyətli olduğunu da
cəmiyyətə göstərir.

Xalqının və dövlətinin keşikçisi
olan hərbçilər həm öz sıralarında,
həm də ictimaiyyət arasında ehtira-
ma həmişə layiqdirlər. Hərbçini qəh-
rəmanlığa aparan yol onun məslə-
yinə, əqidəsinə, şəxsiyyətinə, pe-
şəkarlığına, dəyanətinə, fədakarlı-
ğına hörmətdən başlayır. Silahdaş-
lıq, əsgəri qardaşlıq məfhumları hər-
bi andiçmə, hərbi parad, mükafat-
landırılma mərasimlərində və hərbi
xidmətin digər mühüm məqamla-
rında təlqin edilərək, olduqca gə-
rəkli mənəvi keyfiyyətə çevrilir.

Şəhid silahdaşlarımızın dəfn və
anım mərasimləri, eləcə də vete-
ranların son mənzilə yola salınması
zamanı onlara hərbi ehtiram göstə-
rilməsi hərbçilik mənəviyyatının if-
tixar doğuran cəhətidir. Bununla
yanaşı, şəhid hərbi qulluqçularımı-
zın memorial komplekslərinə, hey-
kəl və büstlərinə, xatirə guşələrinə,
məzarlarına hərbi ehtiram göstəril-
məsi də cəmiyyətdə vətənpərvərli-
yin ali mənəvi dəyər olduğunun tə-
cəssümüdür.

Hərbi ehtiram ənənələrinin təb-
liğində bədii ədəbiyyat və kino nü-
munələrinin, teatr tamaşalarının,
hərbi mətbuatın, hərbi marşların,
hərbi muzeylərin rolu danılmazdır.
Bütün bu vasitələr hərbi ehtiram
ənənələrinə dolğun ictimai münasi-
bət yaradır. Gənclərdə hərbi xidmə-
tə maraq yaratmaq, onları hərbçi
peşəsinə meyilləndirmək baxımın-
dan hərbi ehtiram ənənələrinə düz-
gün və obyektiv ictimai yanaşma
vacibdir. Bütövlükdə, hərbi ehtiram
ənənələri bu gün olduğu kimi, gə-
ləcəkdə də öz aktuallığını qoruyub
saxlayacaqdır.

Yalçın Abbasov

HƏRBİ EHTİRAM ƏNƏNƏLƏRİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK 
ƏQİDƏSİ FORMALAŞDIRIR
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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 RESPuBLİKASI DAXİLİ İŞLƏR
NAZİRLİYİ DAXİLİ QOŞuNLARININ  ALİ  HƏRBİ

MƏKTƏBİNƏ 2019/2020-Cİ TƏDRİS İLİ ÜçÜN 
TƏLƏBƏ QƏBuLu QAYDALARI

OTOKAR Afrika qitəsində

əlaqələrini gücləndirir

Türkiyənin “Otokar” şirkəti Kot-dİvuarda
keçirilən “Shield Africa” beynəlxalq təhlü-
kəsizlik və müdafiə sərgisində iştirak edib.
Bu barədə “AzeriDefence”yə “Otokar”
şirkətindən məlumat verilib. 
“Otokar”ın zirehli maşınlarının 32 ölkədə

xidmət etdiyini deyən şirkətin baş direk-
toru Sərdar Görgüç bu günədək istehsal
etdikləri 30 mindən çox maşının Afrika,
Asiya, Yaxın Şərq və Mərkəzi Avropa
ölkələrində istifadə olunduğunu bildirib.

Rusiya Arktikaya yeni 
raketlər yerləşdirəcək

Rusiya ordusu Arktikanın müdafiə
mövqeyini möhkəmləndirmək məqsədilə
həmin regiona əlavə raketlər yerləşdirəcək.

Ordu.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər
verir ki, Rusiya Donanması Şimal Flotili-
yasının komandanı, admiral Nikolay Yev-

menov bunun zəngin karbohidrogen ehti-
yatlarına sahib regionun müdafiəsi məq-
sədilə planlaşdırıldığını bildirib. 

HƏRBİ XƏBƏRLƏR .YENİLİKLƏR .

Daxili Qoşunların avtomobil və zirehli
texnika təmiri bazası uzun illərdir uğurla
fəaliyyət göstərir. Onun əsas vəzifəsi qo-
şunlarda nəqliyyat vasitələrinin və aqre-
qatlarının təmirinin həyata keçirilməsidir.
Mövcud qurum hərbi hissələrdə istismar
müddəti başa çatmış, ləğv olunması və sö-
külməsi barədə qərar verilmiş nəqliyyat
vasitələrinin, habelə onların aqreqatlarının
saf-çürük edilməsində də iştirak edir. Gö-
ründüyü kimi, avtomobil və zirehli texnika
təmiri bazasının üzərinə düşən vəzifələr
qoşunların balansında olan hər növ tex-
nikanın saz vəziyyətdə saxlanılması baxı-
mından çox əhəmiyyətlidir.

Avtomobil və zirehli texnika təmiri ba-
zasının rəisi mayor Etibar Yusibov bizimlə
söhbətində bildirdi ki, qurumun fəaliyyəti
daim Daxili Qoşunlar Komandanlığının xü-
susi diqqət mərkəzindədir. Burada qarşıya
qoyulan tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün
lazımi şərait yaradılıb. Mayor E.Yusibov

məlumat verdi ki, daxili qayda-qanuna, mü-
əyyən edilmiş iş rejiminə ciddi riayət olunur.
Bazanın şəxi heyətinin nizam-intizamının
möhkəmləndirilməsi və döyüş hazırlığının
yüksəldilməsi yönündə müntəzəm olaraq
tədbirlər görülür. Həmçinin, bazada təmir
işlərinin texnoloji cəhətdən düzgün aparıl-
ması, bu zaman təhlükəsizlik qaydalarına
əməl olunması fəaliyyətin əsas məqam-
larındandır. Mayor E.Yusibov bazada nü-
munəvi xidmətilə seçilən, funksional vəzifə-
lərinin öhdəsindən bacarıqla gələn hərbi
qulluqçulardan gizir Tural Vəliyev, baş
çavuş Emil Kamilov və baş çavuş Polad
Əsədovun adlarını qeyd etdi.

Gizir T.Vəliyev 1989-cu il martın 11-də
Qəbələ rayonunun Vəndam kəndində ana-
dan olub. 2007-ci ilin aprel ayından Daxili
Qoşunların sıralarındadır. 2014-cü ilin no-
yabr ayından təmir bazasında texnik və-
zifəsinə təyin olunub. O, təmir bazasında
yerləşən avadanlıqların, dəzgah və alətlə-

rin texniki cəhətdən saz və işlək vəziyyətdə
saxlanmasına cavabdehdir. Öz işinin peşə-
karıdır, nəqliyyat vasitələrinin  texniki xüsu-
siyyətlərinə yaxşı bələddir. İş təcrübəsi
praktiki fəaliyyətdə onun köməyinə yetir.

Baş çavuş P.Əsədov da təmir bazasın-
da texnikdir. 1995-ci il yanvarın 1-də Saatlı
rayonunda anadan olub. 2013-2014-cü il-
lərdə Müdafiə Nazirliyinin “N” saylı hərbi
hissəsində müddətli həqiqi hərbi xidmətdə
olub. 2016-cı ilin iyul ayından təmir baza-
sında xidmət edir. O, təmirə gətirilmiş av-
tomobil və aqreqatların keyfiyyətli təmir
olunması üçün öz əməyini əsirgəmir. İxtisas
biliklərini artırmağa çalışır. İcraçılığı, özünə
tələbkarlığı qənaətbəxşdir.

Təmir bazasında sınaqçı-sürücü baş
çavuş E.Kamilov 1988-ci il noyabrın 25-də
Bakı şəhərində anadan olub. 2007-2008-ci
illərdə Daxili Qoşunların 25033 saylı hərbi
hissəsində müddətli həqiqi hərbi xidmətdə
olub. 2013-cü ilin mart ayından bu vəzifə-
dədir. O, təmirdən çıxmış maşınların texniki
vəziyyətinin yoxlanılmasına və sınaqdan
keçirilməsinə cavabdehdir. Üzərinə düşən
vəzifələrə vicdanla yanaşır. Sınaqçı-sürücü
kimi öz işində mahir və bacarıqlıdır. Müsbət
fərdi keyfiyyətlərə malikdir.

Avtomobil və zirehli texnika təmiri ba-
zasının şəxsi heyətinə xidməti fəaliyyətində
uğurlar arzulayırıq. 

“Əsgər”

TEXNİKANIN SAZLIĞI DÖYÜŞ
HAZIRLIĞININ VACİB ŞƏRTİDİR

DÜNYANIN ƏN DƏHŞƏTLİ PROBLEMİ -

NARKOMANİYA

Müasir dövrümüzdə cəmiyyəti düşün-
dürən və narahat edən ən dəhşətli prob-
lemlərdən biri də narkomaniyadır. Narkotik
insanın iradəsini iflic edir. Dünya ictimaiy-
yətinin səylərinə baxmayaraq, hələ də nar-
komaniya bəlası ilə mübarizə aparmaq
üçün səmərəli yollar aşkar etmək və nar-
komanların sayını azaltmaq mümkün ol-
mayıb.

Narkomaniya ilə mübarizə uzunmüd-
dətli, çoxşaxəli, külli miqdarda pul vəsaiti
tələb edən bir prosesdir. Bu problemin ic-
timai təhlükəli olması isə ondan ibarətdir
ki, bu cinayət həmişə gizli şəraitdə baş ve-
rir, nəzarətdən kənarda qalır və günü-gün-
dən artır. 

Narkotik vasitələrdən istifadə ailələrin
dağılmasına, cinayətkarlığın artmasına,
cəmiyyətdə ən böyük bəlalardan olan
QİÇS (Qanda İmmun Çatışmazlığı Sin-
diromu) xəstəliyinə gətirib çıxarır. Narkotik
vasitələr insanlarda asılılıq yaratdığı üçün
narkotikin vaxtı çatdıqda o mütləq qəbul
edilməlidir. Narkomanın isə narkotik vasi-
təni almağa pulu olmadıqda o, hər cür va-
sitəyə, yəni oğurluğa, adam öldürməyə və
digər cinayətlərə əl ata bilər.

Bəşəriyyəti düşündürən bu bəla ilə mü-
barizə sahəsində Azərbaycan Respublika-
sında da məqsədyönlü işlər aparılır. 

Milli Lider Heydər Əliyev narkomanlığa
və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyə-
sinə qarşı mübarizəni ümumdövlət vəzifəsi
hesab edərək, 1996-cı il avqustun 26-da
müvafiq fərman imzalayıb və bu problemin
həll edilməsi üçün görülən işlər keyfiyyət
baxımından yeni mərhələyə qədəm qoyub.

Bu fərman əsasında ölkəmizdə narko-
tiklərin qanunsuz dövriyyəsi və narkoman-
lıqla mübarizə sahəsində dövlət siyasəti-
nin strateji istiqamətləri müəyyən olunub,
təşkilati-hüquqi, institusional və praktiki
tədbirlər həyata keçirilib. “Narkotik vasitə-

lərin, psixotrop maddələrin və onların pre-
kursorlarının dövriyyəsi haqqında”, “Nar-
koloji xidmət və nəzarət haqqında” Azər-
baycan Respublikasının qanunları və digər
normativ-hüquqi aktlar qəbul edilib, ölkə-
miz narkotik vasitələr və psixotrop maddə-
lərə nəzarət sahəsində BMT-nin konven-
siyalarına və bir sıra digər beynəlxalq sə-
nədlərə qoşulmuş, həmsərhəd və digər
dövlətlərlə, habelə beynəlxalq təşkilatlarla
daim inkişaf edən əlaqələr qurub. Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci
il 15 iyul tarixli Fərmanı ilə 2000-2006-cı
illər üçün “Narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və prekursorların qanunsuz
dövriyyəsi və narkomanlığın yayılması ilə
mübarizə üzrə Proqram” təsdiq edilib və
həyata keçirilib.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 24 iyun 2013-cü il tarixli Sərəncamı ilə
“Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin
və onların prekursorlarının qanunsuz döv-
riyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübari-
zəyə dair 2013-2018-ci illər üçün Dövlət
Proqramı” təsdiq edilib.

Lakin bu kimi tədbirlərin görülməsinə
baxmayaraq, bəşəriyyət üçün təhlükə mən-
bəyinə çevrilmiş narkomanlığın dünyada
geniş şəkildə yayılması respublikamızda
yeniyetmə və gənclərin bu problemlə qar-
şılaşma riskini durmadan artırır. 

Bu baxımdan gənc və yeniyetmə nəslin
bu kimi təhlükəli məsələlərdən qorunması
üçün onların daimi olaraq narkomaniya,
onun insan sağlamlığına ziyanı barədə ge-
niş şəkildə maarifləndirilməsinə ehtiyac
vardır. 

Daxili Qoşunların sıralarında xidmət
edən hərbi qulluqçuların böyük bir hissə-
sini gənclər - əsgərlər təşkil edir. Qoşun-
ların sıralarına daxil olan hər bir hərbi qul-
luqçu, o cümlədən, əsgərlər və çavuşların
hərbi xidməti dövründə Vətən qarşısında

şərəfli borcunu məsuliyyətlə yerinə yetir-
mələri, eləcə də bəşər övladını məhvə
aparan narkomaniya haqqında kifayət qə-
dər biliklərə yiyələnmələri üçün müvafiq
tədbirlər görülür. 

“Narkotik vasitələrin, psixotrop maddə-
lərin və onların prekursorlarının qanunsuz
dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mü-
barizəyə dair 2013-2018-ci illər üçün Döv-
lət Proqramı”nın icrası ilə əlaqədar Daxili
Qoşunlarda bir sıra tədbirlərin həyata ke-
çirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respubli-
kasının Daxili İşlər Naziri tərəfindən təsdiq
edilmiş 07.08.2013-cü il tarixli tədbirlər
planının müvafiq bəndlərinin icrası davam
etdirilir.

Şəxsi heyət arasında narkomanlığın
cəmiyyətə və insan sağlamlığına ziyanı
barədə təbliğat işinin gücləndirilməsi məq-
sədilə Daxili Qoşunlar Komandanının
müavini-Şəxsi heyət üzrə İdarə rəisinin
müvafiq göstərişinə əsasən, bütün dərəcə-
li hərbi qulluqçularla hər rüb əlavə məşğələ
planlaşdırılıb keçirilir.  

Bundan əlavə, Daxili Qoşunların hərbi
hissələrinin yerləşdiyi şəhər və rayonlarda
hərbi qulluqçular arasında sağlam həyat
tərzinin təbliğ olunması məqsədilə səhiy-
yə, o cümlədən daxili işlər orqanlarının
əməkdaşları ilə görüşlər təşkil olunur,
izahedici söhbətlər aparılır.  

Bununla yanaşı, hərbi qulluqçuların
sağlamlığının qorunmasına xidmət edən
maarifləndirmə işlərinin genişləndirilməsi
üçün mütəmadi olaraq Daxili Qoşunların
Tibb xidmətinin hərbi qulluqçuları tərəfin-
dən hərbi hissələrdə tibbi profilaktiki işlər
görülür. 

Bəşəriyyətin bəlası olan narkomaniya
ilə mübarizə nəinki dövlətin, həmçinin, bu
dövlətdə yaşayan hər bir vətəndaşın
borcudur.  

Mətbuat xidməti

Daxili Qoşunların Komandanlığı ma-
yor Qılman Musayevə atasının vəfa-
tından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.

25031 saylı hərbi hissənin koman-
danlığı əsgər Hüseynov Babək

Qəşəm oğlunun vaxtsız vəfatından
kədərləndiyini bildirir və ailəsinə dərin
hüznlə başsağlığı verir.
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