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FAŞİZM ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏDƏN 75 İL ÖTÜR
Azərbaycan xalqı faşizm üzərində ta-

rixi Qələbəyə sanballı töhfələr verib. İkinci
Dünya Müharibəsində SSRİ-nin qazandığı
şanlı Qələbədə çox böyük payı olan Azər-
baycan xalqı özünün 700 minə yaxın oğul
və qızını cəbhəyə yola salıb. Onların
300 mindən çoxu döyüşlərdə həlak olub.
Həmin müharibə zamanı göstərdikləri
igidliyə görə 123 nəfər Sovet İttifaqı Qəh-
rəmanı adına layiq görülüb, 170 mindən
çox əsgər və zabitimiz müxtəlif orden və
medallarla təltif edilib.

Ulu Öndər Heydər Əliyev 1993-cü
ildə Azərbaycanda hakimiyyətə qayı-
dandan sonra müharibə veteranlarının
hüquqlarını bərpa etdi. Ümummilli Lider
onları “Xalqımızın qızıl fondu” adlan-
dırırdı. 

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko-
mandanı İlham Əliyev də müharibə ve-
teranlarının sosial problemlərinin həlli
istiqamətində daim mühüm addımlar
atır, 9 May - Qələbə bayramı ərəfəsində
onlara birdəfəlik maddi yardımlar göstə-
rilir. Bu isə həmin kateqoriyadan olan
insanların sosial vəziyyətinin daim
diqqət mərkəzində olduğunu nümayiş
etdirir.

Azərbaycan faşizmə
qarşı müharibədə

Azərbaycan hərbi əməliyyat meydanına
çevrilməsə də, müharibənin əvvəlindən
axırınadək onda fəal iştirak etdi. Azərbay-
canın bütün maddi və mənəvi sərvətləri,
insan qüvvəsi faşizmə qarşı müharibəyə
cəlb edildi.

Müharibənin ilk günlərində Azərbaycan-
da 4 mindən çox oğlan və qız faşizmə qarşı
vuruşmaq üçün könüllü surətdə cəbhəyə
getməkdən ötrü hərbi komissarlıqlara mü-
raciət etdi. Avqust ayına qədər təxminən
123 min nəfər xalq qoşunu dəstələrinə
yazıldı.

1941-ci ilin sonunda xalq qoşunu dəs-
tələrində 187 min nəfər döyüşçü vardı. On-
lardan 30 min nəfərdən çoxu qadınlar idi.

1941-1945-ci illərdə Azərbaycanda
Sovet Ordusu sıralarına 700 min nəfərədək

vətəndaş səfərbər edilib cəbhəyə göndəril-
di. Onlar da sabiq SSRİ məkanında ya-
şayan digər xalqların nümayəndələri ilə çi-
yin-çiyinə faşizmə qarşı savaşda iştirak
etdilər.

Müharibənin ən ağır illərində azərbay-
canlı əsgər və zabitlər od-alov püskürən
cəbhələrdə, o cümlədən, Moskva, Lenin-
qrad, Kiyev, Stalinqrad, Ukrayna, Belarus,
Baltikyanı respublikaları uğrunda döyüşlər-
də cəsarətlə vuruşmuş, faşist ordu hissələ-
rinə mətanətlə müqavimət göstərmiş, on-
ların hərbi texnikasını və canlı qüvvəsini
məhv etmiş, işğal edilmiş yaşayış məntə-
qələrinin azad edilməsində, Berlinin süqu-
tunda fəal iştirak etmiş, bu yolda çoxla-
rı ölümləri ilə ölümsüzlüyə, əbədiyyətə
qovuşmuşlar.

Azərbaycanlılardan ibarət diviziyalar

İkinci Dünya Müharibəsinin başlanması
ilə əlaqədar olaraq baş komandan Stalinin

1941-ci ilin 18 oktyabr tarixli əmrinə əsasən
azərbaycanlılardan ibarət 77-ci dağatıcı di-
viziyası, 223-cü milli atıcı, 396-cı milli atıcı,
402-ci və 416-cı milli atıcı diviziyaları ya-
radıldı və onlar Zaqafqaziya hərbi dairə-
sində yerləşdirilmiş 44-cü, 45-ci və 46-cı
orduların tərkibinə daxil edildilər.

Azərbaycanlılardan ibarət 416-cı,
402-ci, 396-cı, 223-cü, 77-ci və s. milli di-
viziyalar Simferopolun, Odessanın və
digər şəhərlərin, 77-ci diviziya Polşa və
Çexoslovakiyanın, 223-cü diviziya Yu-
qoslaviyanın azad olunmasında fəal iş-
tirak etmiş, 416-cı diviziya Qafqazdan
Berlinə qədər böyük döyüş yolu keçmiş,
Berlinin süquta yetirilməsində xüsusi
fəallıq göstərmişdir.

416-cı milli atıcı diviziya - 
“Taqanroq diviziyası”

416-cı milli atıcı diviziyanın tərkibinin,
xüsusilə də komanda heyətinin 92%-i azər-
baycanlılardan ibarət idi. 1942-ci ilin payı-
zında diviziya Şimali Qafqazda 44-cü ordu,
az sonra 58-ci ordu tərkibində Mozdok is-
tiqamətində döyüşlərə başladı. Taqanroq
şəhərinin azad edilməsində fəal iştira-
kına görə “Taqanroq diviziyası” adına layiq
görüldü.

1943-cü ilin iyulundan sonra diviziyaya
general-mayor Heybət Heybətov koman-
danlıq etmişdir. Azərbaycan hökumətinin
ardıcıl köməyi nəticəsində diviziya mühari-
bənin sonuna qədər öz milli tərkibini saxla-
ya bildi.

Diviziya Qafqazdan Berlinə kimi 2500 km
müzəffər döyüş yolu keçmiş, düşmənin
23 minə yaxın əsgər və zabitini məhv et-
miş, 5474 nəfər əsir götürmüş, onların isti-
fadəsində olan çoxlu döyüş texnikasını iş-
lək vəziyyətdə qənimət kimi ələ keçirmişdi.
Diviziyanın 14396 nəfər əsgər və komandiri
SSRİ-nin orden və medalları ilə təltif edil-
mişdi. Komandir və əsgərlərin bir çoxuna xa-
rici ölkələrin orden və medalları verilmişdi.

416-cı diviziyanın 1945-ci ildəki döyüş
fəaliyyəti xüsusilə diqqətəlayiqdir. Diviziya
1945-ci ilin fevral ayının 3-də Oder çayını
keçərək Kyustrin şəhərinin alınmasında iş-
tirak etmişdir. Berlin üzərinə həlledici hü-
cuma başlayan diviziyanın 1373-cü alayı
Berlinin müdafiə xəttini yararaq, aprelin
21-də şəhərin kənarına daxil oldu. May ayı-
nın 3-də marşal Georqi Jukov başda ol-
maqla birinci Belarus cəbhəsinin hərbi şu-
rasının üzvləri, 416-cı diviziyanın Berlində
keçirdiyi döyüş əməliyyatlarının şahidi
olmuş, onun xidmətlərinə yüksək qiymət
vermişdilər.

416-cı milli diviziya İkinci Dünya Müha-
ribəsi cəbhələrində 30 ay fasiləsiz döyüşlər
aparmış, Bakıdan Praqaya qədər 5000 km
yol qət etmiş, 6 Avropa ölkəsindən – Rumı-
niyadan, Bolqarıstandan, Yuqoslaviyadan,
Macarıstandan, Avstriyadan, Çexoslovaki-
yadan və 50-dən çox böyük və orta çaydan
keçərək düşmənin 28 hərbi təyyarəsini,
113 tankını və zirehli maşınını, 549 səhra
topunu, 311 minomyotunu, 1152 pulemyo-
tunu, 200 avtomaşınını, 219 parovozunu,
7400 vaqonunu, 70 anbarını məhv etmiş,
külli miqdarda qənimət ələ keçirmişdi.

Diviziyada xidmət etmiş zabit və əs-
gərlərdən 5 nəfərinə Sovet İttifaqı Qəhrə-
manı fəxri adı verilmişdir. Diviziyanın özü
Qırmızı Bayraq və II dərəcəli Suvorov or-
deni ilə təltif edilmişdir, onun qələbələri şə-
rəfinə Taqonroq şəhərinin yaxınlığındakı
Sanbek yüksəkliyində xatirə abidəsi ya-
radılmışdır, Taqonroqda, Kiyevdə, Nikola-
yev, Odessa şəhərlərində və Moskvada
diviziyaya həsr olunmuş şöhrət muzeyləri
təşkil edilmişdir.

Azərbaycan partizan hərəkatı 
Qərbi və Şərqi Avropada

Azərbaycan oğulları faşizmə qarşı par-
tizan və müqavimət hərəkatında da fəal iş-
tirak etmişdilər. Onlar Krımda, Ukraynada,
Belarusda, Şimali Qafqazda, Baltikyanı
ölkələrdə, Polşada, Çexoslovakiyada, Ma-
carıstanda, Yuqoslaviyada və İtaliyada par-
tizan dəstələri sıralarında, Fransada antifa-
şist müqavimət hərəkatında igidliklə vuruş-
muşdular. İsmayıl Əliyev Smolensk vilayə-
tində fəaliyyət göstərən partizan briqadası-
nın qərargah rəisi, Məmməd Əliyev Krımda
partizan dəstəsinin başçısı, Ələkbər Əliyev
Belarusda “Dyadya Kolya” partizan birləş-
məsinin qərargah rəisi olmuşdu. 

Qərbi Avropa ölkələrində, xüsusən Fran-

sada müqavimət hərəkatında üç mindən
çox azərbaycanlı iştirak etmişdi ki, onlar-
dan “Armed Mişel” (Xarqo) adı ilə tanı-
nan Əhmədiyyə Cəbrayılov Fransanın Milli
Qəhrəmanı adını və digər ali döyüş mü-
kafatlarını almışdı.

Yuqoslaviyada əfsanəvi partizan Mixay-
lo kimi məşhurlaşmış Azərbaycanın igid
oğlu Mehdi Hüseynzadə Yuqoslaviya Xalq
Azadlıq Ordusunun kəşfiyyat-təxribatçı
qrupuna rəhbərlik etmişdi. Onunla birgə
partizan hərəkatında iştirak edən 50-yə
yaxın həmvətənimiz Yuqoslaviyanın orden
və medallarına layiq görülmüşdü.

Arxa cəbhə

Müharibə illərində Azərbaycanın bütün
iqtisadiyyatı da müharibə tələblərinə uy-
ğunlaşdırılmış, bütün sənaye sahələri
məhz cəbhə üçün çalışmağa başlamışdı.
O zaman SSRİ neftinin 70-75 faizini, ben-
zinin 85-90 faizini Bakı verirdi. 1941-1945-ci
illərdə Bakıdan cəbhəyə 75 milyon ton neft,
22 milyon ton benzin göndərilmişdi.

Bakı neftinin müharibənin gedişi üçün
həlledici rol oynadığını bilən Hitlerin tapşı-
rığı ilə Almaniyanın I tank ordusu 1942-ci
ilin sentyabr ayının 25-də Bakını zəbt et-
məli idi. Hitler Qafqaza hücuma başlayan-
da feldmarşal Manşteynə demişdi: “Biz müt-
ləq Bakını tutmalıyıq. Əgər biz Bakı neftini
ələ keçirməsək, müharibəni uduzacağıq”.

Ümumilikdə, Bakıda 130-dan çox silah
və onun hissələri hazırlanır, o cümlədən,
“Katyuşa” raketi və “Şpagin” pulemyotu isteh-
sal edilir, “YAK-3” qırıcı təyyarəsi yığılırdı.

Azərbaycan müharibə illərində 500 min
ton pambıq və digər strateji xammal təda-
rük etmişdi.

1941-1943-cü illərdə müdafiə fonduna
15 kiloqram qızıl, 952 kiloqram gümüş,
311 milyon manatlıq istiqraz verilmiş,
cəbhəyə 1,6 milyon ədəd müxtəlif əşya,
125 vaqon isti paltar göndərilmişdi.

Azərbaycanın alimləri də öz bilik və
bacarıqlarını faşizm üzərində qələbəyə sərf
etmişdilər. Məşhur akademik Yusif Məm-
mədəliyev başda olmaqla kimyaçı alimlər
tərəfindən 38 növ sürtkü yağının, 9 adda
təyyarə benzininin və 8 növ dizel yanacağının
istehsalı təşkil olunmuşdu.

Ölkə qospitallarında cəbhədə yaralan-
mış 440 min nəfər müalicə olunub.

Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbay-
canın faşizm üzərində qələbəyə verdiyi
töhfələr keçmiş SSRİ rəhbərliyi tərəfindən
lazımınca qiymətləndirilməmişdir.

Qələbənin təmin edilməsində Azər-
baycanın böyük xidmətləri haqqında
xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər
Əliyev demişdir: “Tarix bu gün də bil-
məlidir ki, İkinci Dünya Müharibəsində
Azərbaycan Respublikasının xidməti,
fəaliyyəti, rolu çox böyük olmuşdur”.

Böyük Vətən Müharibəsi veteranları xal-
qımızın fəxridir. Onların müharibə illərində
göstərdikləri qəhrəmanlıq bu gün də böyük
hörmətlə xatırlanır, həlak olan soydaşları-
mızın xatirəsi ehtiramla yad olunur. Böyük
Qələbənin qazanılmasından 75 il keçsə də,
İkinci Dünya Müharibəsində misilsiz şücaət
göstərmiş xalqımızın xidmətləri heç vaxt öz
əhəmiyyətini itirmir.

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti
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Yarandığı ildən etibarən şə-
rəfli döyüş yolu keçərək, böyük
təcrübə toplayan, maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi,
döyüş təlimi və xidmət səviyyə-
sinin artırılması, şəxsi heyətin
sosial-məişət şəraitinin yaxşılaş-
dırılması istiqamətində nəzərə-
çarpacaq irəliləyişlərə nail olan
hərbi hissələrimizdən biri də
67987 saylı hərbi hissədir. Növ-
bəti dəfə Şəxsi heyət üzrə İda-
rənin məqsədli qrupunun tərki-
bində hərbi hissədə olarkən bir
daha bunun şahidi oldum.

Hərbi hissə komandiri polkovnik
Xaliq Eyvazov ötən 28 il ərzində
hərbi hissədə böyük dəyişikliklər və
yeniliklər olduğunu diqqətə çatdır-
dı. O, aparılan yenidənqurma işlə-
rinin və inkişafın Daxili İşlər Na-
zirliyi rəhbərliyinin şəxsi heyətə
göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğı-

sının nəticəsi olduğunu söylədi: “Bu
gün hərbi hissədə hərbi qulluqçu-
ların peşəkarlığının artırılması üçün
təlim prosesinin təkmilləşdirilməsi,
tədrisin müasir standartlara uyğun
şəkildə aparılması məqsədilə mü-
vafiq effektiv tədbirlər həyata ke-
çirilməkdədir. Hərbi hissə müasir
tələblərə cavab verən maddi-texni-
ki təchizatı, yüksək səviyyədə xid-
mət və məişət şəraiti, eləcə də zən-
gin təcrübəsi ilə seçilir”.

Bu gün əminliklə demək olar ki,
şəxsi heyət ictimai asayişin və təh-
lükəsizliyin keşiyində mətinliklə da-
yanır. Ciddi nizam-intizamın hökm
sürdüyü hərbi hissə əmin-amanlı-
ğın, asayişin sadiq keşikçisi olaraq,
qarşıya qoyulan xidməti-döyüş tap-
şırıqlarını tam və keyfiyyətlə, yük-
sək səviyyədə yerinə yetirməyə
qadirdir.  

Ümumiyyətlə, bu gün hərbi his-
sənin döyüş hazırlığı yüksək səviy-
yədədir desək, yanılmarıq. Təbii ki,
yüksək döyüş hazırlığının qorunub
saxlanılmasında xüsusi əhəmiyyət
kəsb edən bölmələr var. Onlardan
biri də xüsusi təyinatlı dəstədir. 

HƏRBİ HİSSƏNİN 
“KOBRA”LARI TƏDRİS

DÖVRÜNÜN YEKUNLARINA
GÖRƏ BİRİNCİLİYİ QAZANIB

İstənilən şəraitdə ictimai təhlü-
kəsizliyin qorunub saxlanılması,
hüquqazidd əməllərin qarşısının

alınması, silahlı cinayətkarların ax-
tarılıb tutulması və zərərsizləşdiril-
məsi dəstənin şəxsi heyətinin əsas
vəzifəsidir.

Davamlı olaraq həyata keçirilən
təlim-məşq prosesləri zamanı hərbi
hissənin “Kobra”ları qarşıya qoyu-
lan bütün tapşırıqları məsuliyyətlə
və müvəffəqiyyətlə yerinə yetirirlər.
Bütün bunlar dəstənin şəxsi heyəti-
nin gündəlik fəaliyyətinin düzgün
təşkilinin, atəş və fiziki hazırlığının
yüksək olmasının nəticəsidir.

Tədris dövrünü əla qiymətlərlə
başa vuran dəstənin hərbi hissənin
qabaqcıllarından olmasında, fərq-
lənməsində, əlbəttə ki, dəstə ko-
mandiri polkovnik-leytenant Füzuli
İmrəliyevin fəaliyyəti danılmazdır.

Ötən illər ərzində qazandığı
təcrübəni tabeliyindəki şəxsi heyət-

lə bölüşən dəstə komandiri döyüş
təliminin təşkili və keçirilməsi za-
manı bölmələrin hərbi qulluqçuları-
nın qarşısında duran vəzifələrdən
söz açdı. Bildirdi ki, təsdiq olunmuş
müvafiq plana əsasən keçirilən
məşğələlər dəstənin üzərinə düşən
vəzifələrin və tapşırıqların əhəmiy-
yətinin dərk edilməsi istiqamətində
təşkil olunur. 

Xüsusi təyinatlı dəstənin tərki-
bində olan döyüş texnikasından ba-
carıqla və peşəkarcasına istifadə
edə bilmələri üçün müxtəlif ərazi
relyefində və hava şəraitində məş-

ğələlər keçirilir. Yaşayış məntəqə-
sində və çoxmərtəbəli binalarda
döyüş tapşırıqlarının yerinə yetiril-
məsi zamanı müxtəlif ərazi relyefin-
də çevik və peşəkar fəaliyyət gös-
tərilməsi üçün alpinist qülləsindən
geniş istifadə olunur. Təlimin əsas
mahiyyətinin verilmiş döyüş tapşırı-
ğının müvəffəqiyyətlə yerinə yetiril-
məsi olduğunu deyən dəstə ko-
mandiri qeyd etdi ki, praktiki məş-
ğələlər zamanı hərbi qulluqçulara
xüsusi metod və vasitələr öyrədilir.

Həmçinin, cinayətkar dəstələrin zə-
rərsizləşdirilməsi və tərksilah edil-
məsi üzrə praktiki fəaliyyətə üstün-
lük verilir. 

Dəstə komandiri fəal hərbi
qulluqçulardan baş çavuş Vüqar
Cəfərovun, çavuşlar Mübariz Qur-
banzadə, Çingiz Qədimov, Asiman
Əzimovun adlarını da çəkməyi
unutmadı. 

Qürurverici haldır ki, çətinlik də-
rəcəsindən asılı olmayaraq, dəstənin
şəxsi heyəti qarşıya qoyulan tapşı-
rıqları müvəffəqiyyətlə icra edir. 

NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ
MƏŞĞƏLƏLƏRİN KEÇİRİLMƏSİ

ÜÇÜN HƏR BİR ŞƏRAİT
MÖVCUDDUR

Hərbi hissənin yüksək döyüş ha-
zırlığı və nümunəvi xidməti ilə fərq-
lənən bölmələrindən biri də mayor
Rüfət Muradovun komandiri olduğu
xüsusi vasitələrin tətbiqi dəstəsidir.
2002-ci ilin oktyabr ayından Daxili
Qoşunlarda xidmətə başlayan hər-
bi qulluqçumuz əvvəllər müxtəlif hər-
bi hissələrdə xidmət edib. 2018-ci
ilin iyun ayından 67987 saylı hərbi
hissədə xidmətini davam etdirir.
2020-ci ilin fevral ayından xüsusi va-
sitələrin tətbiqi dəstəsinin koman-
diridir. Nizam-intizamlı, nümunəvi
hərbi qulluqçu kimi xarakterizə
olunur. 

Tabeliyində olan bölmələrin ümu-
mi fəaliyyətini təhlil edən komandir
dəstənin qarşısına qoyulmuş vəzi-
fələr barədə danışarkən bildirdi ki,
şəxsi heyətlə keçirilən bütün təlim-
lər, məşğələlər, eləcə də aparılan
tərbiyə işi yalnız bir məqsədə - hər-
bi qulluqçuların verilmiş tapşırıqla-
rın icrasına hər zaman hazır olma-
sına xidmət edir. O, əldə edilmiş
nailiyyətlərdən və qarşıya qoyul-
muş tapşırıqların müvəffəqiyyətlə
icra olunmasından danışaraq dedi
ki, tapşırıqların uğurla yerinə yetiril-
məsi şəxsi heyətin qazandığı bilik
və vərdişlərdən çox asılıdır: “Müva-
fiq tədris proqramlarına uyğun nə-
zəri və praktiki məşğələlərin keçiril-
məsi üçün hərbi hissəmizdə hər bir
şərait mövcuddur. Əgər müsbət
nəticə əldə etmək istəyiriksə, o za-
man şəxsi heyəti bu istiqamətdə
mükəmməl hazırlamalı, onların
məşğələlərə olan marağının artırıl-
masını təmin etməliyik. Əldə olu-
nan müsbət nəticələr, təbii ki, yük-
sək nailiyyətlərin qazanılmasına
zəmin yaradır”.

Mayor R.Muradov, eyni zaman-
da, ölkəmizdə yayılan koronavirus
epidemiyasının törədə biləcəyi fə-
sadların qarşısının alınması və xü-
susi karantin rejiminin tələblərindən
irəli gələn vəzifələrin icrasının tə-

min olunmasına dəstənin şəxsi he-
yətinin də cəlb olunduğunu söylədi.

Dəstədə yüksək döyüş hazırlı-
ğının, möhkəm hərbi intizamın və
kollektivdə qarşılıqlı sağlam müna-
sibətlərin mühüm rol oynadığını nə-
zərimizə çatdıran mayor R.Muradov
bu işdə dəstə komandirinin tərbiyə
işləri üzrə müavini kapitan Rəşad
Abdullayevin əməyini yüksək
qiymətləndirdi.

Kapitan R.Abdullayev dəstədə
keçirilən çoxşaxəli tərbiyə işi tədbir-
lərinin şəxsi heyətin hərbi-vətən-
pərvərlik ruhunun yüksəldilməsinə
və hərbi intizamının möhkəmləndi-
rilməsinə böyük təkan verdiyini diq-
qətə çatdırdı. O, dəstənin istənilən
çətinliyin öhdəsindən gəlməyə ha-
zır olduğunu bildirdi.

Dəstə komandirinin müavini tə-
lim və məşğələlərdə nümunəvi xid-
mətilə fərqlənən, işinə məsuliyyətlə

yanaşan hərbi qulluqçulardan gizir
Cahid Müslümovun, çavuş Nicat
İbişovun, kiçik çavuş İsgəndər Vəli-
yevin və əsgər Oruc Mustafayevin
adlarını çəkdi.   

Daxili Qoşunlarda xidmətləri ilə
fəxr etdiklərini deyən hərbi qulluqçu-
larımız bundan sonra da döyüş ha-
zırlıqlarını təkmilləşdirməyə daim
səy göstərəcəklərini bildirdilər.

Daxili Qoşunların sıralarında
belə nümunəvi hərbi qulluqçuların
xidmət etməsi qürurvericidir. Ümid-
varıq ki, hərbi hissənin şəxsi heyəti
bundan sonra da hərbi xidmət bor-
cunu vicdanla yerinə yetirəcək, və-
tənpərvərlik amalına sadiq qalaraq,
dövlətçiliyimizin qorunması naminə
öz töhfəsini əsirgəməyəcəkdir.

baş leytenant
Xədicə Hacızadə

HƏRBİ HİSSƏ XİDMƏTİ-DÖYÜŞ TAPŞIRIQLARINI TAM VƏ KEYFİYYƏTLƏ YERİNƏ YETİRMƏYƏ QADİRDİR

Ötən sayımızda 16077 saylı
hərbi hissənin yüksək döyüş
hazırlığı və nümunəvi xidmətilə
fərqlənən bəzi bölmələrinin fəa-
liyyətini işıqlandırmışdıq. Bu sa-
yımızda isə şəxsi heyətin sağ-
lamlığının keşiyində ayıq-sayıq
dayanan tibb xidməti, həmçinin,
hərbi qulluqçuların qidalanması-
nın vəziyyəti barədə məlumat
verəcəyik.

Hərbi hissələrdə xidmətin key-
fiyyətlə yerinə yetirilməsində, şəxsi
heyətin sağlamlığının qorunub sax-

lanılmasında tibb xidməti persona-
lının fəaliyyəti danılmazdır. Bu məq-

sədlə hərbi hissələrdə davamlı ola-
raq müalicəvi-profilaktik tədbirlər

həyata keçirilməkdədir. 
Hərbi hissənin tibb personalı da

vəzifə borcuna məsuliyyətlə yana-
şır, qarşıya qoyulmuş tapşırıqları
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirir. 

Tibb xidməti rəisi tibb xidməti
mayoru Sadətdin Bəkirov bildirdi ki,
gündəlik olaraq xidmət öz işini his-
sə komandiri tərəfindən təsdiq olun-
muş plana əsasən təşkil edir. Öncə
xidmət daxilində müşavirə keçirilir.
Müşavirə zamanı gün ərzində görü-
ləcək işlərin bölgüsü aparılır, hər bir
hərbi qulluqçuya aidiyyəti üzrə tap-
şırıqlar verilir.

Tibb xidmətinin hərbi qulluqçu-
ları - tibb məntəqəsində feldşer gi-

zir Leyla Əliyeva, sanitar təlimatçı-
dezinfektor baş çavuş Elməddin
Səfərov və mülki işçi, aptek rəisi
Günay Allahverdiyeva qoyulan tap-
şırıqları uğurla və vaxtında icra
edirlər.  

Xidmət rəisi söylədi ki, hərbi his-
sədə sanitar-gigiyenik vəziyyət hər
zaman nəzarətdə saxlanılır. Xüsusi-
lə, bütün dünyada, eləcə də ölkəmiz-
də yayılan koronavirus (COVID-19)
pandemiyası səbəbindən hərbi qul-
luqçuların təhlükəli infeksiyaya yo-
luxmasının qarşısının alınması, on-
ların sağlamlığının qorunması məq-
sədilə profilaktik tədbirlər həyata
keçirilir.  

BİŞİRİLƏN XÖRƏKLƏRİN
KEYFİYYƏTİ TƏLƏBLƏRƏ TAM

CAVAB VERİR

Hərbi hissənin komandanlığının
diqqət yetirdiyi sahələrdən biri də
şəxsi heyətin keyfiyyətli, kalorili ye-
məklərlə qidalanmasıdır. Çünki hər-
bi qulluqçuların sağlamlığının qo-
runması və səhhətinin möhkəmlən-
dirilməsi digər amillərlə yanaşı, sağ-
lam və keyfiyyətli qidalanmadan da
asılıdır. 

Ərzaq xidmətinin rəisi kapitan
Elmar Əkbərov şəxsi heyətin qida-
lanmasının Azərbaycan Respubli-
kası Nazirlər Kabinetinin “Silahlı Qüv-
vələrdə ərzaq normalarının bölün-
məsi Qaydaları”na, Daxili İşlər na-

zirinin müvafiq əmri ilə təsdiq edil-
miş “Daxili Qoşunlarda ərzaq xid-
mətinin təşkili haqqında Əsasna-
mə”yə və digər rəhbəredici sənəd-
lərin tələblərinə əsasən təşkil edil-
diyini söylədi.   

Kapitan E.Əkbərov şəxsi heyə-
tin qidalanması və gündəlik qida ra-
sionu barədə də məlumat verdi. Bil-
dirdi ki, hərbi qulluqçuların qidalan-
masında əsasən milli təamlara üs-
tünlük verilir. Həftə ərzində hərbi qul-
luqçulara birinci xörək düyü şorba-
sı, noxud əzməsi, mərci şorbası, küf-
tə, bozbaş, borş, ikinci xörək olaraq
isə makaron süzməsi, lobyalı və ya
mərcili düyü plovu ət qovurması ilə,
qarabaşaq, dolma, kotlet kimi ye-
məklər verilir. Gündəlik olaraq möv-
sümi salatlar və meyvə şirələri də qi-
da rasionuna daxildir. 

Kapitan E.Əkbərov yeməkxana
rəisi baş gizir Elbrus Paşayevin və
aşpaz-təlimatçı kiçik gizir Elvin Sa-
dıqovun əməyini xüsusilə vurğula-
dı. Onların qarşıya qoyulan vəzifə-
lərin öhdəsindən layiqincə gəldiklə-
rini, qidaların tələb olunan keyfiy-
yətdə hazırlanması, gigiyena qay-
dalarına ciddi əməl olunması üçün
öz əməklərini əsirgəmədiklərini diq-
qətə çatdırdı. 

Əlavə olaraq, qidaların tələb olu-
nan səviyyədə hazırlanmasında
kurs keçmiş ixtisaslı əsgər aşpazlar
İmran Hümmətovun, Rasim Həm-
dəmlinin, mülki işçi - aşpazlardan
Etibar Mustafayev, Nazim Dadaşov,
Qənirə Dadaşova və Serbiya Cəfə-
rovanın fəaliyyətini də müsbət xa-
rakterizə etdi.

baş leytenant Xədicə Hacızadə

HƏRBİ QULLUQÇULARIN SAĞLAMLIĞI VƏ 
KEYFİYYƏTLİ QİDALANMASI VACİB ŞƏRTDİR
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Bədii söz çələngimizdə şəhidlərimiz

haqqında dəyərli fikirlər ifadə olunub.

Bu fikirlərdən birində şəhidlər nura qən-

şər bir yolun əbədi yolçuları adlandırı-

lıblar. Həmin nura qənşər olan yol əbə-

diyyət zirvəsinə aparır. Şəhid ömrü ye-

nilməzlik rəmzidir. O xalq ki, öz torpağı

uğrunda şəhidlər verib, onun şərəf və

qeyrətinə heç kəs kölgə sala bilməz. Və-

tənin varlığını və xalqın ləyaqətini uca

tutaraq həyatını fəda etmiş oğulların ad-

ları daim anılacaqdır.

Mərhum böyük şairimiz Məmməd Araz
deyib:

Mərd oğullar mərdliyilə öyünməz,

Torpaq altda ölümlüyə gömülməz!

Bakının Keşlə qəsəbəsindəki Şəhidlər
xiyabanında torpaq altda uyuyan şəhidlər-
dən biri kiçik çavuş Səmədov Gülümxan
Hüseyn oğludur. Daxili İşlər Nazirliyi Daxili
Qoşunlarının 1992-1994-cü illərdə gedən
döyüş əməliyyatları nəticəsində şəhid ol-
muş hərbi qulluqçularının siyahısında onun
adı 387-ci sıra nömrəsi ilə qeydə alınıb. 

G.Səmədov 1973-cü il iyun ayının 26-da
Bakı şəhərində dünyaya göz açıb. Hüseyn
Səmədov (2012-ci ildə vəfat edib - Y.A.) və
Roza Səmədovanın qurduğu ailədə dünya-
ya gələrək boya-başa çatan Gülümxan öz
istiqanlılığı, qayğıkeşliyi ilə həm valideynlə-
rinin, həm də qardaşları və bacılarının se-
vimlisi olub. Doğmaları əzizləmə mənasın-
da onu Ataş deyə çağırıblar. 

Səmədovlar ailəsi uzun illərdir Keşlədə
yaşayır. Çoxuşaqlı bu ailənin yetirməsi olan
övladlar öz ədəb-ərkanları ilə el arasında
hörmət qazanıblar. Gülümxanın ömrünün
ən xoşbəxt günləri Keşlədə keçib. Burada
227 nömrəli səkkizillik orta məktəbdə təhsil
alıb. Ailəsinin bildirdiyinə görə, Gülümxan
yeniyetməlik illərində güləş və karate id-
man növləri ilə məşğul olub. Müxtəlif yarış-
lara da qatılıb, idmançı məharətini nümayiş
etdirib və neçə-neçə rəqibinin kürəyini yerə
vurub. 

O, məktəbli olduğu illərdən birinə təsa-
düf edən hadisə zamanı öz qorxmazlığı ilə
bir yeniyetmənin həyatını xilas edib. Belə
ki, su anbarında batan yeniyetməyə yeti-
şərək ona yardım etməklə sudan çıxarıb. 

Gülümxan üçün nəslin və ailənin adı,
daşıyıcısı olduqları mənəvi dəyərlər uca
məfhum idi. Onun ata babası Səfər Səmə-
dov İkinci Dünya Müharibəsində faşistlərə
qarşı vuruşub. Sonuncu məktubu Stalin-
qraddan gəlib. Sonrakı taleyindən bir xəbər
olmayıb. 

Atasının fəaliyyət yolu da Gülümxan
üçün bir həyat məktəbi idi. Hüseyn Səmə-
dov uzun illər Daxili İşlər Nazirliyi sistemin-
də baş mühəndis vəzifəsində işləyib. Pen-
siyaya çıxdıqda isə dispetçer vəzifəsində
çalışıb. O, əməksevər, iradəli olmağı, şəxsi
ləyaqət hissini qorumağı və vətənpərvərliyi
övladlarına aşılayıb. 

Hərbi xidmətə qədər Gülümxan Bakı
şəhəri 11 nömrəli texniki-peşə məktəbində
3-cü dərəcəli elektrik-qaz qaynaqçısı ixtisa-
sına yiyələnib. Həmçinin, o, müvafiq sürü-
cülük kursunu da bitirib. 

Daxili Qoşunların Arxivindən verilən
04.11.2019-cu il tarixli arayışda qeyd olu-
nub ki, G.Səmədov 1992-ci ilin iyun ayında
Nizami Rayon Hərbi Komissarlığı (hazırda
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin Nizami Rayon Şöbəsi -
Y.A.) tərəfindən müddətli həqiqi hərbi xid-
mətə çağırılıb. DİN-in Daxili Qoşunlarının
3270 saylı hərbi hissəsində (sonrakı dövrdə
25035 saylı, hazırda 25031 saylı hərbi his-
sə - Y.A.) hərbi xidmətə başlayıb. 3270 say-
lı hərbi hissədə hərbi andı qəbul edib. Bu-
rada sürücülər hazırlayan tədris bölüyündə,
habelə kimya bölmələri və silah ustaları ha-
zırlayan tədris bölüyünün avtomobil taqı-
mında xidmət keçib. Hərbi hissə komandi-
rinin 10.11.1992-ci il tarixli əmri ilə ona
“kiçik çavuş” hərbi rütbəsi verilib. 

1992-ci ilin dekabr ayında Gülümxan ilk
dəfə olaraq cəbhə zonasına - Ağdam rayo-
nuna, 3650 saylı hərbi hissəyə (hazırda
67987 saylı hərbi hissə - Y.A.) ezam edilib.
Həmin vaxt ilk döyüş sınaqları ilə üzləşib.
Ön mövqelərə hərbi sursat və digər növ
təchizatın çatdırılması üzrə tapşırıqları
əzmkarlıqla yerinə yetirib. 

Sonra 1993-cü ilin fevral ayında növbəti
dəfə Ağdam rayonuna ezam edilərək,
67987 saylı hərbi hissənin tərkibindəki dö-
yüşən bölmələrdən birində torpaqlarımızın
müdafiəsində dayanıb. 

O vaxtkı 25035 saylı hərbi hissənin təyi-
natından irəli gələn fəaliyyət üzrə tapşırıq-
ların icrası ilə yanaşı, qısa fasilələrdən son-
ra müntəzəm olaraq ön cəbhəyə göndəri-
lən Gülümxan əsl döyüşçü kimi yetişib. 

1993-cü ilin noyabr ayından etibarən o,
99713 saylı hərbi hissədə hərbi xidmətini
davam etdirib. Bu hərbi hissədən həmin ilin
dekabr ayında Füzuli rayonuna göndərilə-
rək göstərilən istiqamətdə torpaqlarımızın
müdafiə olunmasında qətiyyət göstərib.

1994-cü ilin yanvar ayında Daxili Qo-
şunların 67987, 99713 və 25032 saylı hərbi
hissələrinin şəxsi heyətinin, habelə digər
hərbi qüvvələrin iştirakı ilə uğurlu Horadiz
əməliyyatının keçirilməsi nəticəsində Füzuli
rayonunun bir sıra yaşayış məntəqələrinin
işğalına son qoyuldu. Həmçinin, Cəbrayıl
rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi düşmən
tapdağından azad olundu. 1994-cü ilin may
ayında atəşkəs elan edilənədək olan

dövrdə düşmən Füzuli istiqamətində bir ne-
çə dəfə əks hücuma keçib, ancaq onun
müdafiə xəttini yarmaq cəhdləri baş tutma-
yıb. Hərbi qulluqçularımız o ağır döyüşlər-
də səngərlərdən geri çəkilməyiblər. 

Gülümxan döyüş bölgəsində kəşfiyyata
da göndərilib, düşmənin qarşıdakı atəş
nöqtələri barədə gərəkli məlumatlar əldə
edib.

Ermənilər müharibədə terror vasitələ-
rindən də istifadə ediblər. 1994-cü ilin mart
ayının 19-da Bakıdakı metro stansiyasında
Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının təş-
kilatçısı olduqları terror aktı törədilib (həmin
ilin iyul ayında da paytaxt metrosu növbəti
terror aktı ilə üzləşib - Y.A.). Terror aktı za-
manı onlarla həmvətənimiz həlak olub və
yaralanıb. Bu dəhşətli xəbər o vaxt ön cəb-
həyə də çatıb və döyüşçülərimizin qisas
hissini daha da şiddətləndirib. 

1994-cü ilin mart ayının 21-də Cocuq
Mərcanlı kəndi yaxınlığındakı ərazidə dö-
yüş tapşırığını yerinə yetirərkən bir qrup
döyüşçümüz düşmənin müxtəlif çaplı silah-
lardan atəşinə məruz qalıb, eləcə də bura-
da basdırılmış minaların partlaması nəticə-
sində onlar ağır yaralanaraq həlak olublar.
Bu döyüşçülərin arasında Gülümxan da
vardı. 

29.03.1994-cü ildə tərtib olunmuş ölüm
haqqında şəhadətnamədə G.Səmədovun

21.03.1994-cü ildə erməni işğalçılarına
qarşı döyüşdə odlu silahdan atəş nəticəsin-
də güllə yaralanmasından öldüyü yazılıb.
Şəhid 23.03.1994-cü ildə dəfn olunub. 

Keşlədəki Şəhidlər xiyabanında fədai

oğulların xatirəsinə abidə ucaldılıb. Səmə-
dovlar ailəsinin yaşadığı ünvanda mərhu-
mun xatirə lövhəsi yaradılıb. 

Vəli Həbiboğlunun müəllifi olduğu və
1995-ci ildə işıq üzü görən “Keşlə və keş-
ləlilər” kitabında şəhid hərbi qulluqçumuz
barədə məlumat verilib.

Şəhidin döyüşçü yoldaşları ilə birgə ön
cəbhədə çəkdirdiyi son şəkil ailədə ən də-
yərli yadigardır (Gülümxan şəkildə soldan
ikincidir - Y.A.). 

Yeddi oğuldan birini mühabirədə, iki oğ-
lunu dinc dövrdə itirmiş Roza xanıma təsəlli
vermək çox çətindir. Dərdin, ağrı-acıların
qarşısında bir ana vüqarı dayanıb. Ona ya-
şamağa mənəvi güc verən digər övladları
və nəvələridir. Belə fədakar analarımıza
ehtiramımız sonsuzdur. 

Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin!

Yalçın Abbasov  

P.S. Məqalənin hazırlanmasında gös-
tərdiyi köməyə görə şəhidin qardaşı, polis
əməkdaşı Vüqar Səmədova təşəkkürümü-
zü bildiririk.

DÖYÜŞÇÜ QANI TÖKÜLƏN
TORPAQ OCAĞA DÖNƏR

Şəhidlərimiz

Hər bir dövlət və xalq üçün öz

tarixi irsi böyük əhəmiyyət kəsb

edir. Tarixi abidələr milli irs sər-

vəti və ulu əcdadların yadigarı ki -

mi bizə keçmişimizi dərk etməyə

imkan verir. Unutmaq olmaz ki,

tarixi yaddaş milli ruhun və əqi -

dənin əsas qaynağıdır.

Dünya ölkələrində çoxlu sayda
müxtəlif yaşı və quruluşu olan tarixi
abidə mövcuddur. Bu abidələr ayrı-
ayrı xalqlar tərəfindən yaradılsa da,
özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə se -
çilsə də, bəşər tarixinin vahidliyi
nöqteyi-nəzərdən ümumdünya irsi -

nin tərkib hissəsidir. Təsadüfi deyil ki,
UNESCO-nun Abidələrin və diq -
qətəlayiq yerlərin mühafizəsi məsə -
lələri üzrə Beynəlxalq Şurasının
1983-cü ildə qəbul etdiyi qərarı
əsasında hər il aprelin 18-də dünya
üzrə Tarixi abidələrin mühafizəsi
günü qeyd olunur. Belə bir günün
təsis olunmasında məqsəd beynəl-
xalq ictimaiyyətin diqqətini tarixi abi-
dələrin qorunmasına yönəltməkdir.

UNESCO tərəfindən bu günə-
dək tarixi abidələrin mühafizəsi üz-
rə bir sıra qlobal layihələr həyata
keçirilib, geniş təbliğat, maariflən-
dirmə işləri aparılıb. Həmçinin, bu
sahədə xüsusi beynəlxalq konven-
siyalar qüvvəyə minib, Ümumdün-

ya İrs Siyahısı tərtib olunaraq, tarixi
abidələrin mühafizəsi kriteriyaları
və mexanizmləri işlənilib.

Qeyd etmək lazımdır ki, tarix
boyu müxtəlif abidələr hərbi müna-
qişələr, təbii fəlakətlər, terror aktla-
rı, vandalizm hərəkətləri, baxımsız-
lıq, qeyri-peşəkar bərpa işləri, fiziki
aşınma və digər səbəblərdən da-
ğıntılara məruz qalıb, öz əvvəlki
gör kəmlərini itirib, onların mənsu-
biy yətinin saxtalaşdırılması da hə -
yata keçirilib. İdeoloji müharibənin
məkrli vasitələrindən biri də tarixi
abidələrin arxitekturasının özgə ləş -
dirilməsi, onlar barədə səhih məlu-
matların gizlədilərək təhrif olunma-
sıdır. Belə basqılar tarixi abidələrin

əsl sahibi olan xalqların zəngin mə-
dəniyyətinin izlərini silmək, onları
öz köklərindən ayırmaq üçün düşü-
nülərək törədilən fitnədir.

Tarixi abidələrə qalalar, saray-
lar, məqbərələr, məbədlər, türbələr,
sərdabələr, məscidlər, körpülər, ov-
danlar, karvansaralar, qəbirstanlıq-
lar, mağaralar, daş kitabələr, qaya-
üstü təsvirlər və sair aiddir. Göstəri-
lən bu növlər üzrə tarixi abidənin
hər biri müəyyən dövr, cərəyan et-
miş hadisələrlə sıx bağlılığa malik-
dir. Bu günümüzə gəlib çatmış ayrı-
ayrı tarixi abidələrin tədqiqi qədim
insanların, bütövlükdə, sivilizasiya-
ların şüur və əməyinin heyrətamiz
məqamlarını üzə çıxardır.

Azərbaycan dünya əhəmiyyətli
tarixi abidələr məmləkətidir desək,
yanılmarıq. Ölkəmizin ərazisində
yerləşən Azıx və Tağlar mağaraları
dünyanın ən qədim insan məskən-
lərindən sayılır. Bununla yanaşı,
Qobustan, Gəmiqaya, İstisu qaya-
üstü təsvirlərinin çoxəsrlik yaşı var
və dünyada analoqu yoxdur.

Bakının Suraxanı qəsəbəsində-
ki Atəşgah od məbədi də qədim bir
dövrün yadigarıdır. Atəşpərəstliyin
rəmzlərindən biri kimi öz qeyri-adi
memarlıq üslubu ilə onu görənləri
heyrətləndirir.

Paytaxtımızın simvollarından
sayılan Qız qalası, Şirvanşahlar

sarayı da milli memarlığımızın inci-
ləridir və onların hər daşında ulu ta-
rixin izləri qalmaqdadır.   

Şəki Xan sarayı da öz möhtə-
şəmliyi ilə fərqlənir və əcdadlarımı-
zın parlaq istedadını təcəssüm etdirir.

Çıraqqala, Oğlanqala, Cavanşir,
Gülüstan, Əlincə, Şuşa, Buğurd, Gə-
lərsən-görərsən, Ramana, Sumuq
kimi qalalarımız vaxtilə hərb mey-
danında müdafiə əhəmiyyətinə gö-
rə mühüm rol oynayıb.

Möminə xatın, Nüşabə, Yusif ibn
Küseyr, Qarabağlar adlanan məq-
bərələrimiz mədəni irsimizin zəngin-
liyi barədə dolğun təsəvvür yaradır.

Göy, Şah Abbas, Gövhərağa,
Cümə, Təzəpir kimi məscidlərimiz
xalqımızın müqəddəs İslam dininə
dərin ehtiramının təzahürü olaraq
inşa edilib.

Araz çayı üzərində Xudafərin
körpüsü, Xram çayı üzərində Qır-
mızı körpü, Gədəbəydə Qanlı kör-
pü tarixi abidələrimizin əhatə etdiyi
geniş coğrafi məkan barədə tədqi-
qatçıların yoluna işıq salır.

Ermənistanın hərbi təcavüzü nə-
ticəsində bir sıra rayonlarımızın iş-
ğal olunması səbəbindən 500-dək
tarixi-memarlıq, 100-dən çox arxeo-
loji abidə düşmənin əlinə keçib.
1852 mədəniyyət və incəsənət abi-
dəmiz erməni vandalizminə məruz
qalıb. İşğalçılar ayrı-ayrı tarixi abi-
dələrimizin erməniləşdirilməsi yö-
nündə çirkin fəaliyyətlərindən qal-
mayaraq, öz saxta tarixlərini dün-
yaya təqdim edir, beynəlxalq icti-
maiyyəti aldatmağa daim cəhd gös-
tərirlər. Ancaq hər bir saxtakarlıq if-
lasa məhkumdur. Səhih tarixi mən-
bələr, alimlərimizin elmi tədqiqatları
ermənilərin özününküləşdirməyə
çalışdıqları abidələrin həqiqi sahibi-
nin kim olduğunu ortaya çıxarır.

Azərbaycan dövləti tərəfindən
tarixi abidələrimizin bərpası və mü-
hafizəsi istiqamətində bu günədək
böyük işlər görülüb. Bundan əlavə,
tarixi abidələrimizin beynəlxalq icti-

maiyyətə tanıdılması üçün həyata
keçirilən çoxşaxəli tədbirlər də
təqdirəlayiqdir.

Bəzi qədim abidələrimizin adları
UNESCO-nun Ümumdünya İrs Si-
yahısına daxil edilib. Bununla da hə-
min abidələrimizin beynəlxalq miq-
yasda təbliği və mühafizəsi baxı-
mından geniş imkanlar açılıb.

Xalqımızın tolerantlığını əyani
təsdiq edən faktlardan biri də onun
tarixi abidələrə, dini inanc məbəd-
lərinə, müxtəlif dinlərin və millətlə-
rin nümayəndələri olmuş insanların
dəfn edildikləri məzarlıqlara ehti-
ramla yanaşması, toxunulmazlığı-

nın qayğısına qalmasıdır.
Bugünkü nəslin üzərinə düşən

vacib missiyalardan biri də tarixi
abidələrimizin gələcək nəsillər üçün
qorunub saxlanılmasına, onların
ömrünün uzadılmasına öz töhfəsini
verməkdir.

Azərbaycan gənclərinin vətən-
pərvərlik tərbiyəsinin yüksəldilmə-
sində tarixi abidələrimiz barədə mə-
lumatların dolğun çatdırılması, onla-
rın yerləşdikləri məkanların qürur ün-
vanları kimi aşılanması da önəmli
məqamdır.

Yalçın Abbasov

Tarixi abidələrimiz milli irs sərvəti və ulu əcdadların yadigarıdır
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Daxili Qoşunların komandanlığı və 12576 saylı hərbi hissənin şəxsi heyəti
t/x. polkovniki Şəmsəddin Heydərova atasının vəfatından kədərləndiyini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Daxili Qoşunların komandanlığı baş leytenant Nigar Ağayevaya anasının
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Daxili Qoşunların avtomobil və zi-
rehli texnika təmiri bazası uzun illərdir
uğurla fəaliyyət göstərir. Baza öz işini
Daxili  İşlər  nazirinin müavini - Daxili
Qoşunların komandanının müvafiq
əmri ilə təsdiq edilmiş “Daxili Qoşun-
ların avtomobil və zirehli texnika təmi-
ri bazasının Əsasnaməsi”nin tələbləri-
nə əsasən təşkil edir.

Təmir bazasının əsas vəzifəsi Daxili
Qoşunların balansında olan nəqliyyat va-
sitələrinin və onların aqreqatlarının təmi-
rinin həyata keçirilməsidir. Baza hərbi
hissələrdə istismar müddəti başa çatmış,
ləğv olunması və sökülməsi barədə qərar
verilmiş nəqliyyat vasitələrinin, habelə
onların aqreqatlarının saf-çürük edilmə-
sində iştirak edir. Bundan əlavə, təmir
işlərinin texnoloji cəhətdən düzgün apa-
rılması, bu zaman qabaqcıl təcrübədən
istifadə edilməsi, eləcə də təhlükəsizlik
qaydalarına ciddi riayət olunması şəx-
si heyətin qarşısına qoyulan mühüm
vəzifələrdəndir.

Avtomobil və zirehli texnika təmiri ba-
zasının rəisi mayor Etibar Yusubov bil-
dirdi ki, bazanın üzərinə düşən vəzifələr
qoşunların balansında olan hər növ tex-
nikanın saz vəziyyətdə saxlanılması ba-
xımından əhəmiyyətlidir və Daxili Qoşun-
ların komandanlığının xüsusi diqqət mər-
kəzindədir. Burada qarşıya qoyulan tap-
şırıqların yerinə yetirilməsi üçün lazımi
şərait yaradılıb. Təmirə göndərilən bütün
nəqliyyat vasitələri onların təmirə veril-
məsi üçün texniki şərtlərin tələblərinə
cavab verir. 

Baza rəisi söylədi ki, nəqliyyat vasi-
tələri təmirə təmir bazasının nümayən-
dəsi tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin tə-
mirə verilməsi və təmirdən qəbul edilmə-
si üçün nəzərdə tutulmuş texniki şərtlərə
əsasən qəbul edilir.

Təmir bazasında daxili qayda-qa-
nuna, müəyyən edilmiş iş rejiminə ciddi
riayət olunur. Bazanın şəxsi heyətinin ni-
zam-intizamının möhkəmləndirilməsi və
döyüş hazırlığının yüksəldilməsi yönün-
də müntəzəm olaraq tədbirlər görülür. 

Mayor E.Yusubov nümunəvi xidməti
ilə seçilən hərbi qulluqçulardan baş
çavuşlar Orxan Əliyev, Emil Kamilov və
Polad Əsədovun adlarını qeyd etdi.

Bildirdi ki, baş çavuş P.Əsədov təmir
bazasında texnikdir. 2016-cı ilin iyul ayın-
dan təmir bazasında xidmət edir. O, tə-
mirə gətirilmiş avtomobil və aqreqatların
keyfiyyətli təmir olunması üçün öz əmə-
yini əsirgəmir. İxtisas biliklərini daha da
artırmaq üçün səylə çalışır. 

Təmir bazasında sürücü-sınaqçı olan
baş çavuş E.Kamilov isə 2013-cü il mart
ayından bu vəzifədədir. Təmirdən çıxmış
maşınların texniki vəziyyətinin yoxlanıl-
masına və sınaqdan keçirilməsinə ca-
vabdehdir. Üzərinə düşən vəzifələrə vic-
danla yanaşır. 

Biz də, öz növbəmizdə, avtomobil və
zirehli texnika təmiri bazasının şəxsi he-
yətinə bundan sonrakı xidməti fəaliyyə-
tində uğurlar arzulayırıq.

baş leytenant 
Xədicə Hacızadə

TƏMİr baZaSında daXİlİ Qayda-QanUna, MÜƏyyƏn 
EdİlMİş İş rEJİMİnƏ Cİddİ rİayƏT OlUnUr  

Hərbi hissənin qarşısına qoyulmuş tap-
şırıqların müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi
şəxsi heyətin, silah-sursatın və digər dö-
yüş təminatının əməliyyat rayonuna təhlü-
kəsiz, eləcə də vaxtında çatdırılmasından
birbaşa asılıdır. Bu baxımdan hərbi hissə-
nin avtomobillərinin və zirehli texnikalarının
saz vəziyyətdə saxlanılması, sürücü hərbi
qulluqçuların peşə vərdişlərinin və baca-
rıqlarının yüksək səviyyəyə qaldırılması
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Sadalanan bu amillərə Daxili Qoşun-
ların digər hərbi hissələrində olduğu kimi,
25033 saylı hərbi hissəsinin ayrı yerləşən
patrul taborunda da xüsusi diqqət yetirilir.
Tabor komandirinin maddi-texniki təminat
üzrə müavini mayor Mübariz Məmmədov
avtomobil parkında olan avtomobillərə və
zirehli texnikalara yüksək səviyyədə qulluq
göstərildiyini qeyd edərək, sürücülərlə ke-
çirilən ixtisas hazırlığı məşğələlərinə də
ciddi fikir verildiyini bildirdi: “Qarşımıza qo-

yulan əsas tapşırıqlardan biri avtomobillə-
rin döyüş hazırlığını hər zaman yüksək sə-
viyyədə qoruyub saxlamaqdır. Bu baxım-
dan texnikaların daim saz vəziyyətdə olma-
sına xüsusi fikir verilir. Avtomobil parkına
qayıtdıqdan sonra hər bir avtomobilin sü-
rücüsü ona təhkim olunmuş nəqliyyat va-
sitəsinə texniki qulluq göstərir, aşkar edil-
miş nöqsanları aradan qaldırır. Texnikaları
təmiz saxlamaq, təbii ki, onların istismar
müddətini uzadır. Bundan əlavə, keçirilən
təlimlər və texniki qulluq zamanı şəxsi he-
yətin təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmə-
sinə də komandir heyəti tərəfindən ciddi
nəzarət olunur”. 

Mayor M.Məmmədov nümunəvi xidmə-
ti, bilik və bacarığı ilə digər yoldaşlarına
nümunə olan sürücü hərbi qulluqçuların ad-
larını da qeyd etdi. O, müddətdən artıq
həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularından
kiçik çavuş Vüqar Ərəbov, baş əsgər
Şəhriyar Şahmərdanov, əsgərlər Samir Hü-
seynov, Tufan Nəsirli, Sərxan Verdiyev,
Şahlar Sadıqov, eləcə də müddətli həqiqi
hərbi xidmət hərbi qulluqçularından əsgər-
lər Nəbi Tağıyev, Vurğun Ağayev və Ayhan
Qiyaslının müsbət cəhətdən fərqləndiklərini
diqqətə çatdırdı.

25033 saylı hərbi hissənin
ştatdankənar müxbir postu

“avtomobillərimiz hər zaman saz vəziyyətdə saxlanılır”

Daxili Qoşunların sıralarında nizam-inti-
zamı və nümunəvi xidmətilə seçilən hərbi
qulluqçular barədə “Əsgər” qəzetinin, de-
mək olar ki, hər sayında məlumat veririk.
Belə hərbi qulluqçulardan biri də Daxili Qo-
şunların Dayaq Rabitə Qovşağında manqa
komandiri baş çavuş Niyaməddin Süleyma-
novdur. O, 1995-ci il martın 4-də Gədəbəy
rayonunun Sonalar kəndində dünyaya göz
açıb. Orta təhsilini Gədəbəy rayonunun
Hacılar kəndində yerləşən orta məktəbdə
alıb. 2010-2013-cü illərdə Bakı şəhərindəki
12 nömrəli Peşə Litseyində “Rabitə ava-
danlığının quraşdırıcısı” ixtisasına yiyələ-
nib. 2013-2014-cü illərdə Müdafiə Nazirliyi-
nin “N” saylı hərbi hissəsində müddətli hə-
qiqi hərbi xidmət keçib. 2018-ci ildən Daxili
Qoşunların sıralarındadır. Daxili Qoşunla-
rın Dayaq Rabitə Qovşağında müxtəlif və-
zifələrdə xidmət edib. 2019-cu ilin avqust
ayından manqa komandiridir. Nümunəvi hər-
bi qulluqçumuz ötən ilin yekun yoxlamasını
da yaxşı qiymətlərlə başa vurub.    

Baş çavuş N.Süleymanov tabeliyindəki
şəxsi heyətin təlim-tərbiyəsinə, hərbi intiza-
mının möhkəmliyinə, mənəvi-psixoloji və-
ziyyətinin sabitliyinə, manqada daxili qay-
da-qanuna əməl edilməsinə, eləcə də təh-
kim olunmuş rabitə və digər texnikanın və-
ziyyətinin qorunub saxlanılmasına cavab-
dehlik daşıyır. Ona həvalə edilmiş vəzifəni
məsuliyyətlə yerinə yetirir. 

Hərbi qulluqçumuz bildirdi ki, idarəetmə
zamanı qarşıya qoyulmuş müvafiq tapşırı-
ğın müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsini müa-
sir və etibarlı rabitə şəbəkəsi olmadan tə-
səvvür etmək mümkün deyil. 

Bu gün Daxili Qoşunların istifadəsində
yüksək keyfiyyətli rabitə vasitələri mövcud-
dur. Şəxsi heyətlə həmin rabitə vasitələrinin
xüsusiyyətlərinin, eləcə də onlardan düz-
gün istifadə edilməsinin öyrədilməsi məq-

sədilə təsdiq edilmiş müvafiq təqvim planı-
na əsasən, ixtisas hazırlığı üzrə məşğələlər
keçirilir, xüsusi hazırlıqla bağlı təlim proq-
ramları yerinə yetirilir. Bundan əlavə, hər
həftənin cümə axşamı günləri Daxili Qo-
şunların Baş İdarəsi və hərbi hissələrlə bir-
likdə radioməşğələ təşkil olunur. Həmin vaxt
komanda-qərargah maşınlarının yoxlanıl-
ması, bütün qoşunlar üzrə radioməşğələ-
nin keçirilməsi, hərbi hissələrdən məlumat-
ların alınması və aidiyyəti üzrə vaxtında və
keyfiyyətlə ötürülməsi, eləcə də rabitə va-
sitələrinə texniki qulluğun göstərilməsi icra
olunur. 

Həmçinin, rabitə vasitələri ilə işləyərkən
təhlükəsizlik qaydalarına da ciddi riayət
edilir. Bütün bu nəzəri və praktiki məşğə-
lələr isə manqanın şəxsi heyətinin peşəkar-
lığının artırılması üçün vacibdir. 

Baş çavuş N.Süleymanov manqanın
nümunəvi hərbi qulluqçularından baş ça-
vuşlar Mehman Alışov və Ceyhun Baba-
yevin, çavuş Ceyhun Əliyevin və müddət-
dən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluq-
çusu əsgər Elşən Əliyevin də adlarını qeyd
etməyi unutmadı.

baş leytenant 
Xədicə Hacızadə

KEÇİrİlƏn MƏşğƏlƏlƏr şƏXSİ HEyƏTİn 
PEşƏKarlığının arTırılMaSına XİdMƏT Edİr

Dietoloqlar qarabaşağı buğdaya sağ-
lam alternativ hesab edirlər. Buna səbəb
digər dənli bitkilərlə müqayisədə onun
tərkibindəki antioksidantların daha yük-
sək və kalorisinin aşağı olmasıdır. Geniş
yayılan dənlilərə nisbətən qarabaşağın
tərkibi manqan, maqnium və dəmir kimi
minerallarla daha zəngindir.

AZƏRTAC “MedikForum”a istinadla bu
dənli bitkinin faydalarını nəzərinizə çatdırır.

Qarabaşağın tərkibində ürək üçün fay-
dalı olan rutin və sellüloz kimi birləşmələr
mövcuddur. “Food Research Internatio-
nal” jurnalında dərc edilən tədqiqat mate-
rialında bildirilir ki, qarabaşaq qan döv-
ranının yaxşılaşdırılmasında istifadə olu-
nan güclü oksidant - rutin üçün əla mən-
bədir. Həzmi yaxşılaşdırır.

Qarabaşağın qida lifləri həzm sis-
teminin yaxşılaşmasına kömək edir.
“Gastroenterology Review”də dərc olun-
muş tədqiqat, həmçinin, göstərir ki, qida
lifləri bağırsağın iltihabi xəstəliklərə tutul-
ma ehtimalını aşağı salır. Qanda şəkərin
miqdarını nizamlayır.

Bu dənli bitki mürəkkəb karbohidrat-
ların mənbəyidir. Karbohidratlar gec həzm
olunur, bu da, öz növbəsində, qanda şə-
kərin miqdarına daha az təsir göstərir. Bu

isə şəkərin miqdarının tədricən artması
və sabitliyin daha uzun müddətə qorunub
saxlanılması ilə nəticələnir. “The New
England Journal of Medicine” jurnalında
yayılan hesabatda müşahidə edilir ki, sel-
lülozla zəngin olan pəhrizlər qlikemik nə-
zarəti gücləndirməyə və orqanizmdə in-
sulinin yüksək miqdarını azaltmağa, elə-
cə də çəkiyə nəzarətə yardım edir.

Kliniki qidaya dair Amerika jurnalında
dərc olunan tədqiqat sübut edir ki, bədən
kütləsinin tənzimlənməsində zülal əsas
rol oynayır. Tədqiqatçılar bunu toxluqla
və ya yeməkdən sonra doyma hissi ilə
əlaqələndirirlər. Toxluq hissini artıran
məhsullar daha uzun müddətə aclığın
qarşısını almaq, qəbul edilən ümumi ka-
lorini səmərəli şəkildə azaltmaq imkanına
malikdir.

Qarabaşağın faydaları

Həkim məsləhəti

Nümunəvi xidmət

İsrail şirkəti İsveçrə ordusunu
komanda və nəzarət sistemləri ilə

təchiz edəcək

İsrailin “Elbit Systems” şirkəti İsveçrə
ordusunu komanda və nəzarət (Command

and Control) sistemləri ilə təchiz edəcək.
Ordu.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir
ki, bunun üçün İsveçrə şirkətlə 15 milyon
dollar dəyərində müqavilə imzalayıb. Bildi-
rilir ki, müqavilədə nəzərdə tutulan işlər 3 il
ərzində yerinə yetiriləcək.

Argentina ordusu daha çox 
AB 206 helikopteri əldə edəcək

Argentina ordusu aprelin 9-da iki ədəd
"Agusta-Bell" AB 206 helikopteri əldə edib.
Ordu.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir
ki, helikopterlər 2016-cı ildə İtaliyadan sifa-
riş olunub.

Bildirilir ki, ilin sonunadək daha 6 heli-
kopterin çatdırılması nəzərdə tutulub.

Orduya təhvil verilməzdən əvvəl heli-
kopterdə "Fadea" tərəfindən bir sıra tək-
milləşdirmələr aparılır.

Britaniya ordusu yeni döyüş
robotları sifariş verib

Britaniya ordusu 4 ədəd amfibik 8x8 tə-
kər formuluna malik “Cargo” döyüş robotla-
rının çatdırılması üçün Almaniyanın
“Rheinmetall” şirkəti ilə müqavilə imzala-

yıb. Ordu.az xarici KİV-ə istinadən xəbər
verir ki, robotların bu il ərzində çatdırılması
nəzərdə tutulub. Müqaviləyə robotla bağlı
ehtiyat hissələri, təlim avadanlıqları da
daxildir. 

Qeyd edək ki, “Rheinmetall” tərəfindən
istehsal olunan robotlar döyüşün səmərəli-
liyini artırmaq üçün nəzərdə tutulub. 

HƏRBİ XƏBƏRLƏR .YENİLİKLƏR .
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