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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

“Azərbaycan” qəzetinin müx-
biri İxtiyar Hüseynlinin dövlət
başçısının son Çin səfərilə bağlı
analitik məqaləsini qısa ixtisarla
sizlərə təqdim edirik. 

Dünyanın ən güclü fövqəl-
dövlətlərindən olan Çinin lideri
Azərbaycan Prezidentini dostu
adlandırdı, onun dəstəyini yük-
sək qiymətləndirdi və daha
uğurlu gələcəyə birgə imza ata-
caqlarını bəyan etdi

Prezident İlham Əliyevin Çi-
nə səfəri işgüzar xarakter daşı-
sa da, keçirilən yüksək səviyyəli
görüşlər, ölkəmiz və liderimizlə
bağlı səslənən fikirlər səfərin
elə rəsmi dövlət statusunda baş
tutduğuna dəlalət edir.

Ən mühüm nüans isə odur
ki, dövlət başçımız “Bir kəmər,
bir yol” layihəsinin əsas dəstək-
çilərindən biri olmaqla kifayət-
lənmədiyini, bu təşəbbüsün hə-
yata keçirilməsində də əsas si-
yasi-iqtisadi istinadlardan ola-
cağını bildirdi və bu rəy beynəl-
xalq səviyyədə olduqca mühüm
müdafiə kimi dəyərləndirildi.

Fövqəlgüc Azərbaycanı
əsas tərəfdaş kimi seçib

İlham Əliyev diplomatiyasın-
da Çinlə münasibətlərə xüsusi
önəm verir. Özü də əməkdaşlıq
yalnız iqtisadi-ticari sahə ilə
məhdudlaşmır. Siyasəti ehtiva

edən olduqca genişprofilli isti-
qamətlər üzrə fəal əməkdaşlıq,
regional təşkilatlardan beynəl-
xalq qurumlaradək hər yerdə
uzlaşdırılmış vahid mövqe sər-
giləmək rəsmi Bakı ilə Pekinin
əlaqələrini strateji tərəfdaşlıq
səviyyəsinə yüksəldib. Bir mü-
hüm məqam da Çinin daim
Azərbaycanın ərazi bütövlü-
yünü qətiyyətlə dəstəkləməsi,
Dağlıq Qarabağ probleminin
yalnız sərhədlərin dəyişməzliyi
prinsipi ilə həllini mümkün say-
masıdır.

Çəkinmədən hər iki ölkəni
səmimi dost, etibarlı partnyor
hesab etmək olar. Münasibətlə-
rin bu axarı Azərbaycan üçün
çox vacibdir. Nəzərə alaq ki,
dünyanın ikinci iqtisadi-siyasi
gücü əzmlə “birinci”yə çevril-
mək iddiasını ortaya qoyub və
bu prosesdə ardıcıl uğurlar
qazanır. Çin “nüfuz dairəsi”ni ar-
tıq sərhəd qonşularından bütün
Asiya və Afrikanı əhatə edən
coğrafi arealadək genişləndirib.
Həmçinin yeni iqtisadi-ticari mü-
nasibətlər sistemi sayəsində
Avropa və Amerika qitələrində
əsas inhisarçılardan birinə çev-
rilir.

İndi Çinin qarşısında duruş
gətirmək olduqca çətindir və
ABŞ-dan Avropa ölkələrinə, Ru-
siyadan Yaponiyayadək bütün
paytaxtlarda anlayırlar ki, dün-
yanın yeni nizamının əsaslı
korrektələrini məhz Pekin edir.

Belə bir siyasi, iqtisadi güclə
dost olmaq Azərbaycan üçün
də, şübhəsiz, böyük uduşdur.

Dünyanın yeni iqtisadi
fatehindən “İlham Əliyev
mesajı”

Si Cinpini Çin Xalq Respubli-
kasının əvvəlki sədrlərindən
fərqləndirən çox xüsusiyyətlər
var. Əvvəla, onun “Çin spesifi-
kalı sosializm” nəzəriyyəsi ölkə-
ni dünyanın yeni iqtisadi fatehi-
nə çevirib.

Həmçinin ötən il “Forbes” tə-
rəfindən planetin ən nüfuzlu
şəxsi seçilməsi də ona beynəl-
xalq münasibətin ən dolğun ifa-
dəsidir. Bir məsələni də xüsusi

vurğulayaq: Çin isteblişmenti öz
liderinin xarizmasını, alternativsiz-
liyini birmənalı qəbul edir, məhz
onun hakimiyyətinin uzunömür-
lülüyünü dövlətin qüdrətinin zə-
mini kimi tanıyır və onilliklər bo-
yu mövcud olan “rəhbərin iki
müddətə seçilməsi” məhdudiy-
yətini götürərək Si Cinpinə eti-
madını göstərir.

Belə bir şəxsiyyətin dilindən
Azərbaycan Prezidentinə səslə-
nən fikirlər isə, əlbəttə, protokol
iltifatı kimi qəbul olunmamalıdır.
Bu, İlham Əliyevə qlobal miqyas-
da elan edilən növbəti mühüm
dəstək, onun liderliyinə verilən
önəmli qiymətdir.

Çin Xalq Respublikasının
Sədri Si Cinpin Azərbaycan

Prezidentinin şəxsən ikitərəfli
münasibətlərin inkişafına, “Bir
kəmər, bir yol” təşəbbüsünün
birlikdə reallaşdırılmasına verdi-
yi töhfələrə görə təşəkkür etdi,
bu layihənin ilk dəstəkçilərindən
olmasını yüksək qiymətləndirdi.
Azərbaycanı Avrasiya məkanın-
da əməkdaşlıq üzrə Çinin əsas
tərəfdaşlarından biri sayaraq
İlham Əliyevlə birlikdə ortaq
səylərlə inkişaf və firavanlıq na-
minə bütün sahələrdə qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlığı genişləndi-
rəcəklərini söylədi.

Bir kəmər, bir yoldan eyni
hədəflərə, eyni məqsədlərə
doğru…

Səfər çərçivəsində Preziden-
tin Çin şirkətlərinin rəhbərləri ilə
görüşləri də iqtisadi münasibət-
lərin perspektivi baxımından va-
cibdir. Özü də bu şirkətlərin ha-
mısı planetin ən tanınmış isteh-
salçıları, həm də innovasiyalar,
yüksək texnologiyalar üzrə ixti-
saslaşmış transmilli korporasi-
yalar, dünya brendləri idi.

Dünyada telekommunikasi-
ya avadanlıqlarının ən böyük
təchizatçılarından biri olan ZTE,
radioelektronika sahəsində ixti-
saslaşan CETC, informasiya-
kommunikasiya texnologiyaları
sahəsində aparıcı şirkətlərdən
sayılan “Huawei”, “China Natio-
nal Electric Engineering”, “Chi-
na Poly Group” və digərlərinin

rəhbərləri ilə aparılan danışıq-
ların əsas məzmunu bu dünya
nəhənglərinin Azərbaycanla iş-
birliyini genişləndirməyə sövq
etmək idi.

İqtisadiyyat sahəsində möv-
cud olan əməkdaşlıq məhsuldar
olsa da, əslində, mövcud olan
potensial baxımından genişlən-
məsinə böyük ehtiyac var. Döv-
lətlər arasında ticarət dövriyyəsi
1,3 milyard dollar təşkil edir, son
dövrlərdə Çindən idxal da 40
faiz artıb. Pekində ticarət nüma-
yəndəliyi, Urumçi, Luco və Şan-
xayda Ticarət evləri açan Azər-
baycan Çinin Cənubi Qafqaz-
da ən böyük ticarət tərəfdaşıdır.
Ölkəmizdə 120-dək Çin kapitallı
şirkət qeydiyyata alınıb. Ötən
dövr ərzində Azərbaycandan
Çinə 1,7 milyard dollar, onlar-
dan isə respublikamıza 800 mil-
yon dollardan artıq investisiya
yatırılıb. Ölkəmizdə dövlət və-
saiti hesabına icra edilən 600
milyon dollar dəyərində layihə-
lərdə Çin şirkətləri iştirak edib.
Bakı Çinin təşəbbüsünə qoşula-
raq, Asiya İnfrastruktur İnves-
tisiya Bankının həmtəsisçisi
olub. 

Amma İlham Əliyev və Si
Cinpin bunları yetərli saymırlar.
Haqlıdırlar da.

Çünki Bakı ilə Pekini birləş-
dirən tək yollar, kəmərlər deyil,
həm də eyni hədəflər, eyni məq-
sədlərdir...

İlham Əliyevə qlobal miqyasda növbəti böyük etimad

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanının bayrağı təsdiq edilib

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin
32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş
Komandanının bayrağı haqqında Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə
olunur).

2. “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş
Komandanının bayrağının təsviri” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:

3.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana
uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

3.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ-hüquqi
aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

3.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ-hüquqi aktlarının
bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası
barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
məlumat versin;

3.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

4. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarının normativ-hüquqi aktlarının və normativ
xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 11 aprel 2019-cu il.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2019-cu il 11 aprel tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

1. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüv-
vələri Ali Baş Komandanının bayrağı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi
hərbi simvoludur.

2. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüv-
vələri Ali Baş Komandanının bayrağı 3 növdə
hazırlanır:

2.1. etalon (bayrağın orijinalı) – Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin Azərbay-
can Respublikasının Prezident Sarayında
yerləşən xidməti otağında saxlanılır;

2.2. dublikat (bayrağın surəti) – Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş
Komandanı kimi iştirak etdiyi rəsmi tədbirlərin
və digər mərasimlərin keçirilməsi zamanı və

o, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvə-
lərinin struktur qurumlarına gəldikdə həmin
tədbirin keçirildiyi binanın üzərində, olduğu
gəmidə və ya həmin tədbir üçün nəzərdə
tutulan salonda (otaqda) qaldırılır (asılır) və
ya yerləşdirilir;

2.3. kiçildilmiş ölçülü dublikat (nəqliyyat
üçün) – Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvə-
lərinin Ali Baş Komandanı kimi səfərləri za-
manı nəqliyyat vasitəsində quraşdırıla bilər.

3. Ölçülərindən asılı olmayaraq, bayrağın
bütün dublikatları onun etalonunun (orijinalı-
nın) təsviri, rəng çalarları və ölçüləri nisbəti ilə
eyni olmalıdır.

4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Bayrağı ilə birgə qaldırılırsa (asılırsa) və ya
yerləşdirilirsə, qarşıdan baxıldıqda Azərbay-
can Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş
Komandanının bayrağı Dövlət Bayrağından
sağda yerləşdirilir.

“Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələri Ali Baş Komandanının
bayrağı haqqında Əsasnamə”nin

və “Azərbaycan Respublikası
Silahlı Qüvvələri Ali Baş

Komandanının bayrağının
təsviri”nin təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanının
bayrağı haqqında ƏSASNAMƏ

Azərbaycan Respublikası
Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanının

bayrağının TƏSVİRİ
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2019-cu il 11 aprel tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

1. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş
Komandanının bayrağı “Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Bayrağı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
tələblərinə müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət
Bayrağının təsvirinə tam uyğun şəkildə, ikiüzlü qumaşdan
hazırlanır və eninin uzunluğuna nisbəti 1:2-dir. 

2. Bayrağın hər iki üzünün ortasında Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanının emblemi
təsvir edilmişdir. Qumaşın üst kənarı boyu mavi zolaqda qızılı
rəngli hərflərlə “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI”, aşağı kənarı
boyu yaşıl zolaqda isə “SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNİN ALİ BAŞ
KOMANDANI” sözləri yazılmışdır.

3. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş
Komandanının emblemi tiyələri yuxarı yönəlmiş
çarpazlaşdırılmış qılıncların iti ucları arasında yerləşən
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin təsvirindən ibarətdir.
Qılıncların tiyələrinin aşağı əsaslarından uclarına doğru hər iki
tərəfə dəfnə budaqları yönəlmişdir. Dəfnə budaqları və
qılıncların dəstəkləri qızılı, tiyələri isə gümüşü rəngdədir.

4. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş
Komandanının bayrağının dirəyi girdə taxtadandır. Dirək tünd
qəhvəyi boya ilə rənglənir, laklanır və yuxarı ucu aypara ilə
səkkizguşəli ulduz formalı nikellənmiş metal başlıqla örtülür.
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Son illər ölkəmizin paytaxtı
dünyanın idman mərkəzlərindən
birinə çevrilib. İdmanın müxtəlif
növləri üzrə dünya və qitə miq-
yaslı çempionatların, geniş işti-
rakçı tərkibli beynəlxalq turnirlə-
rin məhz paytaxt Bakı şəhərində
keçirilməsi xüsusilə qürurveri-
cidir. 

Bu il aprelin 26-dan 28-dək
paytaxtımız növbəti dəfə “For-
mula-1 Azərbaycan Qran Pri” ya-
rışlarına evsahibliyi etdi.

Reytinqinə görə dünyada
3-cü maraq doğuran bu idman
yarışı zamanı ictimai qaydanın
qorunması və ictimai təhlükəsiz-
liyin təmin olunmasında polis
əməkdaşları ilə birlikdə Daxili İş-

lər Nazirliyinin Daxili Qoşunları-
nın şəxsi heyəti də qarşıya qo-
yulmuş tapşırıqların icrasına tam
məsuliyyətlə yanaşmaqla üzəri-
nə düşən vəzifələrin öhdəsindən
layiqincə gəldi.

“Formula-1 Azərbaycan Qran
Pri” yarışı ilə əlaqədar Daxili Qo-
şunların şəxsi heyətinin hazırlığı
yoxlanılıb

Yarışlar keçirilməzdən əvvəl ap-
rel ayının 18-də Daxili İşlər Nazirli-
yinin Daxili Qoşunlarının Bakı şə-
hərində yerləşən “N” saylı hərbi his-
səsində Daxili İşlər Nazirinin müa-
vini - Daxili Qoşunların Komandanı
general-leytenant Şahin Məmmə-
dovun rəhbərliyi ilə keçirilən tədbir-
də “Formula-1 Azərbaycan Qran
Pri” yarışı zamanı ictimai qaydanın
qorunmasına və ictimai təhlükəsiz-

liyin təmin olunmasına cəlb edilə-
cək hərbi qulluqçuların xidmətə ha-
zırlığı, təminat-təchizat məsələləri-
nin həlli, eləcə də nəqliyyat vasitə-
lərinin vəziyyəti yoxlanılıb. 

Daxili İşlər Nazirinin müavini -
Daxili Qoşunların Komandanına

məruzə edilib ki, yarış zamanı xid-
məti-döyüş tapşırıqlarının və müəy-
yən edilmiş vəzifələrin tam həcmdə
yerinə yetirilməsi üçün planlaşdırıl-
mış hazırlıq tədbirlərinin vaxtlı-vax-
tında icrası təmin olunub. İlk növbə-
də, müvafiq plan-hesab hazırlana-
raq şəxsi heyətin xidmət sahələri
üzrə bölgüsü aparılıb, polislə
qoşunların birgə fəaliyyətinin əla-
qələndirilməsi, tədbirin təşkilatçıla-
rı, aidiyyəti dövlət qurumları ilə qar-
şılıqlı əlaqələrin təşkili məqsədilə
baş idarəetmə mərkəzi yaradılıb.
Yarışların təşkil olunacağı ərazi və
obyektlərə baxış keçirilərək xidmə-

tin təşkili baxımından təhlil olunub,
aidiyyəti üzrə komandir heyəti xid-
mətaparma yerləri ilə əyani tanış
edilib. Xidməti-döyüş tapşırıqlarının
yerinə yetirilməsinə cəlb olunan
şəxsi heyətə tədbirin əhəmiyyəti,
qanunçuluq, vətəndaşların hüquq
və azadlıqlarının qorunması prin-
sipləri izah edilərək, vəzifə borcları-
nın icrasına məsuliyyətlə yanaşıl-
ması tələb olunub.

Bununla yanaşı, qeyd olunub
ki, hazırlıq mərhələsində həvalə
edilən obyektlərin mühafizəsi, nə-
zarət-buraxılış məntəqələrində bu-
raxılış rejiminin təmin olunması
mövzuları üzrə xüsusi məşğələlər

keçirilib, xidmətə cəlb olunacaq
qadın hərbi qulluqçuların da müva-
fiq məşğələlərdə iştirakı təmin
edilib.

Tədbirə hazırlıqların yoxlanıl-
ması məqsədilə xüsusi təyinatlı
bölmələrin, perimetr boyu xidmətin

aparılmasına cəlb olunacaq şəxsi
heyətin, o cümlədən qadın hərbi
qulluqçuların xüsusi geyim forma-
larına, hərtərəfli təminatına, xüsusi
vasitə və avadanlıqlarla, rabitə va-
sitələrilə təchizatına və nəqliyyat
vasitələrinə baxış keçirilib.

Şəxsi heyətin hazırlığını qə-
naətbəxş qiymətləndirən general-
leytenant Ş.Məmmədov “Formula-1
Azərbaycan Qran Pri” yarışı ilə
bağlı qarşıya qoyulan tapşırıqların
icrasına məsuliyyətlə yanaşılması-
nın, nəzərdə tutulmuş tədbirlərin
vaxtında və tam həcmdə həyata
keçirilməsinin vacibliyini vurğula-
yıb. O, xidmətin aparılması ilə əla-
qədar konkret tapşırıqlarını verə-
rək, şəxsi heyətə bu məsuliyyətli
işdə uğurlar arzulayıb, qarşıya qo-
yulmuş tapşırıqların yüksək səviy-
yədə yerinə yetiriləcəyinə əminliyini
bildirib.

Yarış və qeyri-yarış obyektlə-
rinin mühafizəsi istiqamətində
qarşıya qoyulmuş tapşırıqlar
hərbi qulluqçularımız tərəfindən
uğurla yerinə yetirilib

Məlum olduğu kimi, aprel ayının
21-də Atletlər kəndində, aprelin
27-dən etibarən isə Bakı Kristal zal-
da ictimai qaydanın qorunması və
ictimai təhlükəsizliyin təmin olun-
ması məqsədilə Daxili Qoşunların
xidmətə cəlb olunan hərbi qulluqçu-
larının polis əməkdaşları ilə birlikdə
xidməti başlayıb. Hərbi qulluqçula-
rımız tərəfindən yarış və qeyri-yarış
obyektlərinin mühafizəsi istiqamə-
tində qarşıya qoyulan bütün tapşı-
rıqlar uğurla yerinə yetirilib, aşkar
olunmuş istənilən qanun pozuntu-
sunun qarşısı qətiyyətlə alınıb.

Yarış zamanı marşrut üzrə pe-
rimetr boyu ərazilərin mühafizəsi
təmin edilib, mühəndis-istehkam
qrupları tərəfindən tamaşaçılar
üçün quraşdırılmış tribunalar və
digər obyektlər öncədən yoxlanıla-
raq müvafiq qaydada aidiyyəti üzrə
mühafizəyə verilib.   

Nəzarət-buraxılış məntəqələ-
rində buraxılış rejimi təmin olunub,
hərəkət icazəsi olan mülki avtomo-
billərin yoxlanılması zamanı xidmə-
ti itlərdən də geniş istifadə edilib.
Qeyd olunan istiqamətlər üzrə qar-
şıya qoyulmuş tapşırıqlar tam
həcmdə yerinə yetirilərək, xidmətin
aparılmasında hər hansı bir nöqsa-
na yol verilməyib. 

Həmçinin, xidmətə cəlb olunan
hərbi qulluqçularla əvvəlcədən
aparılmış təlimatlandırma, o cümlə-
dən, onların mənəvi-psixoloji və
fərdi keyfiyyətlərinə xüsusi diqqət
yetirilməsi nəticəsində vətəndaşlar-
la, xüsusən əcnəbi qonaqlarla ün-
siyyətdə etik davranış qaydalarına
ciddi əməl olunub.

Yarış zamanı xidmətin keyfiy-
yətli təşkili üçün bütün profilaktik
tədbirlər görülüb, eləcə də şəxsi

heyətin daşınması, onların qidalan-
ması, hərbi qulluqçulara tibbi xid-
mətin göstərilməsi, asudə vaxtının
səmərəli təşkili xüsusi diqqət mər-
kəzində saxlanılıb.  

Qarşıya qoyulmuş xidməti-dö-
yüş tapşırıqları yerinə yetirilərkən
hərbi qulluqçularımızın ayıq-sayıq-
lığı nəticəsində bir sıra qanun po-
zuntularının da qarşısı alınıb.

Bununla da, mötəbər tədbir za-
manı ictimai təhlükəsizliyin təmin
olunmasında kifayət qədər təcrübə-
yə malik olan Daxili İşlər Nazirliyi-
nin Daxili Qoşunlarının şəxsi heyəti
bu dəfə də qarşıya qoyulmuş bütün
tapşırıqları müvəffəqiyyətlə yerinə
yetirib.

Mətbuat xidməti

“fOrmula-1 azərbaYCan Qran Prİ” YarıŞları zamanı təHlÜkəsİzlİk təDbİrlərİ
Hərbİ QulluQçularımız tərəfİnDən YÜksək səvİYYəDə təmİn eDİlİb

Azərbaycan Respublikası Da-
xili İşlər Nazirliyi ilə Azərbaycan
Respublikası Dini Qurumlarla İş
üzrə Dövlət Komitəsi arasında
Daxili Qoşunların şəxsi heyətinin
dini maarifləndirilməsi istiqamə-
tində birgə işin təşkilinə dair
tədbirlər planına əsasən, aprelin
24-də Daxili Qoşunların 25031
saylı hərbi hissəsində “Dini fana-
tizm, dini radikalizm, dini ekstre-
mizmin fəsadları” mövzusunda
tədbir keçirilib. 

Tədbirdə Dini Qurumlarla İş üz-
rə Dövlət Komitəsinin dini maarif-
ləndirmə işinin təşkili şöbəsinin mü-
dir müavini Ruslan Əsgərov və
dinşünaslıq ekspertizası şöbəsinin
müdir müavini Mahir Qəniyev işti-
rak ediblər.

Tədbiri giriş sözü ilə açan hərbi
hissə komandiri polkovnik  Əhliman
İlmazov mövzunun əhəmiyyətini
vurğulayaraq, gəncləri radikal dini
cərəyanların qurbanına çevrilmək-
dən qorumağın, onları vətənpərvər
ruhda tərbiyə etməyin zəruriliyin-
dən danışıb. O bildirib ki, şəxsi he-
yətin vətənpərvərlik hissi, mənəvi-
psixoloji hazırlığı və döyüş ruhu
yüksək səviyyədədir. 

Daha sonra çıxış edən dini
maarifləndirmə işinin təşkili şöbə-
sinin müdir müavini R.Əsgərov bil-
dirib ki, müasir dünyada dini radi-
kalizm, onun fəsadları olan ekstre-
mizm və terrorizm nəticəsində mil-
yonlarla insan ya öldürülüb, ya da
öz doğma vətənindən didərgin dü-
şüb. O, təəssüflə qeyd edib ki, son
zamanlar dünyada dini zəmində

baş verən terrorun əksəriyyəti islam
dini pərdəsi altında gizlənən, lakin
islamla heç bir əlaqəsi olmayan ter-
rorçu dəstələr tərəfindən həyata ke-
çirilir. 

Dünyada baş verən bu cür ne-
qativ hadisələrin fonunda tolerant-
lıq və multikulturalizm mədəniyyə-
tinin inkişaf etdirilməsinin vacibliyi-
nə diqqət çəkən R.Əsgərov söylə-
yib ki, bu baxımdan ölkəmiz dünya
üçün bir nümunədir: “Azərbaycan-
da tarixən müxtəlif mədəniyyətlərin,
dinlərin, millətlərin, etnik qrupların
nümayəndələri qarşılıqlı hörmət,
birgə yaşayış şəraitində bir ailə kimi
yaşayıb və bu ənənə günümüzdə
də davam edir. Ölkəmizdə dini eti-
qad azadlığı tam təmin edilir və bü-
tün dinlərin, xalqların, etnik qrup-
ların nümayəndələri eyni hüquqlara

malikdirlər”. 
R.Əsgərovun fikirlərinin davamı

olaraq, Azərbaycanda belə bir mü-
hitin mövcud olmasında cəmiyyət-
də formalaşmış dini dözümlülük, to-
lerantlıq və multikultural dəyərlərlə
yanaşı, düşünülmüş dövlət siyasə-
tinin də çox böyük rol oynadığını
diqqətə çatdıran dinşünaslıq eks-
pertizası şöbəsinin müdir müavini
M.Qəniyev xüsusi olaraq vurğula-
yıb ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini

bərpa etdikdən sonra dövlət tərə-
findən bu sahədə yaradılan bütün
zəruri şərait və dəstək dünyaya ör-
nək sayılacaq səviyyədədir. Təbii
ki, digər sahələrdə olduğu kimi,
dövlət-din münasibətlərinin tənzim-
lənməsi sahəsində də Ulu Öndər
Heydər Əliyevin böyük xidmətləri
olub və bu siyasət dövlət başçısı
cənab İlham Əliyev tərəfindən bu
gün də uğurla davam etdirilir. 

M.Qəniyev onu da vurğulayıb

ki, ölkəmizdə hökm sürən multikul-
turalizm və dinlərarası tolerantlıq
mühitinə qarşı əsas təhdidlərdən
biri dini radikalizmdir. O, dini radi-
kalizmin yaranma səbəblərindən
biri kimi islam dini haqqında mə-
lumatsızlıq və düzgün təqdim olun-
mamasını göstərib. 

Dini radikalizmə qarşı mübari-
zədə dini maarifləndirmə tədbirlə-
rinin əhəmiyyətindən danışan
M.Qəniyev qeyd edib ki, bu gün
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə milli-mənəvi və dini dəyərlərin
qorunması istiqamətində dövlət si-
yasəti həyata keçirilir. Dövlət Komi-
təsinin tabeliyində Mənəvi Dəyərlə-
rin Təbliği Fondunun, eyni zaman-
da, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu-
nun  yaradılması bu siyasətin bariz
nümunəsidir.  

Sonda tədbir iştirakçılarını ma-
raqlandıran suallar cavablandırılıb.

baş leytenant
Xədicə Hacızadə

“Dİnİ fanatİzm, Dİnİ raDİkalİzm, Dİnİ ekstremİzmİn 
fəsaDları” mövzusunDa təDbİr keçİrİlİb
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Azərbaycan Respublikası Ermənis-
tanın hərbi təcavüzünə məruz qaldığı
ilk dövrdən Daxili İşlər Nazirliyinin Da-
xili Qoşunları ərazi bütövlüyümüzün
müdafiəsində, vətəndaşlarımızın təhlü-
kəsizliyinin keşiyində dayanıb. Ön cəb-
hənin bütün istiqamətlərində müharibə-
nin ağır sınaqlarından keçmiş, atəşkəs
elan olunaraq döyüş əməliyyatlarının
tam başa çatdığı məqamadək düşmə-
nə qarşı cəsarətlə vuruşmuş hərbi qul-
luqçularımızın Vətən yolunda fədakar-
lığı qürur doğuran tarixi örnəkdir. 

Son araşdırmalara görə, Daxili Qo-
şunların şəhid olmuş hərbi qulluqçula-
rının sayı 672 nəfərdir. Onların bir ço-
xunun döyüş yolu hələ tədqiq olunma-
yıb, adları qoşunların şəxsi heyətinə və
ictimaiyyətə tanıdılmayıb. Həmçinin,
barələrində qoşunların istifadəsi üçün
müvafiq informasiya bazasının yaradıl-
ması işləri yekunlaşmayıb. Bu işləri ye-
rinə yetirərək başa çatdırmaq mənəvi
borcumuz olmaqla yanaşı, eləcə də qan
yaddaşımıza ehtiramımız deməkdir.

Daxili Qoşunların şəhid hərbi qul-
luqçularının siyahısında əsgər Baxışov
Qeys Dövlətxan oğlunun da adı var. O,
1973-cü il aprelin 4-də Göyçay rayonu-
nun Çərəcə kəndində dünyaya göz
açıb. Dövlətxan Baxışov və Nazilə Ba-
xışovanın qurduğu ailədə 4 oğul, 3 qız
övladı anadan olub. Qeys ortancıl öv-
lad olaraq, böyüyüb boya-başa çatdığı
ailəsinə çox bağlı idi. Doğmaları onu is-
tiqanlı, mərhəmətli, dürüst, zəhmətse-
vər və el-obasına hörmətlə yanaşan
gənc kimi xatırlayırlar. Qeys Çərəcə
kənd orta məktəbində 8 il təhsil alıb.
Sonra isə 106 nömrəli texniki peşə
məktəbində traktorçu-maşınçı peşəsi-
nə yiyələnib. Hərbi xidmətə çağırılana-
dək qısa müddətdə əmək fəaliyyəti ilə
məşğul olub, ailəyə maddi cəhətdən öz
töhfəsini verməyə çalışıb.

Q.Baxışov 1992-ci il martın 1-də
Göyçay Rayon Hərbi Komissarlığı (ha-
zırda Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Ça-
ğırış üzrə Dövlət Xidmətinin Göyçay
Rayon Şöbəsi - Y.A.) tərəfindən müd-
dətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. O,
həmin vaxt Daxili Qoşunların tərkibində
fəaliyyət göstərmiş 6500 saylı hərbi his-
sədə (hazırda Ədliyyə Nazirliyinin Peni-
tensiar Xidmətinin tabeliyindədir - Y.A.)
hərbi xidmətə başlayıb. Qeyd etmək la-

zımdır ki, Qeys əyninə əsgər paltarı ge-
yindiyi o dövrdə respublikamız artıq
müstəqilliyinə qovuşmuşdu, Vətənimiz-
də müharibə gedirdi, ordumuzun, o
cümlədən, Daxili Qoşunların formalaş-
ması həyata keçirilirdi. Qeysin hərbi
xidmət keçdiyi 6500 saylı hərbi hissə
cəzaçəkmə müəssisələrinin mühafizə-
si, habelə, məhkəmələrin hökmləri ilə
azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin
daşınması funksiyalarını yerinə yetirir-
di. O, burada hərbi andı qəbul edib. 

Hərbi hissədə taqım komandirinin
müavini vəzifəsində xidmət etmiş, ha-
zırda ehtiyatda olan müharibə veteranı
Ələkbər Hacıyev onu nizam-intizamlı,
bacarıqlı, komandirlərin əmr və tələblə-
rini əzmlə yerinə yetirən, xidmətdə
ayıq-sayıq, özünü doğruldan, yoldaş-
ları ilə ünsiyyətdə sadəliyi ilə fərqlənən
hərbi qulluqçu kimi xatırladı. 

1992-ci ilin mart ayının 12-dən eti-
barən Daxili Qoşunlar Ağdam rayonu
ərazisində erməni işğalçılarına qarşı
döyüşə başlamışdı. Öncə qoşunların
ayrı-ayrı hərbi hissələrinin şəxsi heyəti-
nin daxil olduğu birləşmiş hərbi dəstə
döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirib.
1992-ci il ərzində döyüş bölgəsində
dislokasiya yeri müəyyənləşdirilən hər-
bi hissələr formalaşdırılırdı. 

Əsgər Q.Baxışov 1992-ci ilin iyul
ayında 6500 saylı hərbi hissədən ön
cəbhənin Tərtər-Ağdərə istiqamətinə
göndərilib. Burada düşmənlə təmas
xəttində torpaqlarımızın müdafiəsində
dayanıb. Ağdərə zonasında torpaqları-
mızın düşmən tapdağından azad edil-
məsi uğrunda döyüşlərdə cəsurluqla

vuruşub, ölümlü-itimli anlarda hərbi an-
da sadiq qalıb.  

Daxili Qoşunların Arxivindən verilən
21.02.2019-cu il tarixli müvafiq arayış-
da əsgər Q.Baxışovun 27.07.1992-ci
ildə Ağdərədə şəhid olduğu qeyd
olunub. 

1992-ci il sentyabrın 11-də tərtib
edilmiş IV-JQ 321759 nömrəli ölüm
haqqında şəhadətnamədə isə əsgər
Q.Baxışovun 1992-ci il avqustun 3-də
Tərtər rayonu ərazisində erməni işğal-
çıları ilə döyüşdə həlak olduğu göstə-
rilib. Hər iki sənəddə göstərilən vaxtlar-
da həmin istiqamətdə hücum və mü-
dafiə xarakterli şiddətli döyüşlər baş
verib. 

Aparılmış müəyyən araşdırmalar
nəticəsində məlum olub ki, əsgər
Q.Baxışov Ağdərə rayonunun Möh-
rətaq (bəzi mənbələrdə Möhrətağ da
yazılıb – Y.A.) kəndi ərazisində (indiki
Tərtər rayonunun Kiçik Qarabəy kəndi,
işğal altındadır – Y.A.) döyüş zamanı
ağır yaralanaraq şəhidlik zirvəsinə uca-
lıb, meyiti bir müddət düşmənin nəza-
rətinə keçən ərazidə qalıb, lakin sonra-
dan döyüş meydanından çıxarılıb. 

Şəhid hərbi qulluqçumuz Bakıda
“Əbədi məşəl”in alovlandığı Şəhidlər
Xiyabanında dəfn olunub. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 321 nömrəli, 19 noyabr 1992-ci il
tarixli Fərmanı ilə əsgər Baxışov Qeys
Dövlətxan oğlu respublikamızın suve-
renliyi və ərazi bütövlüyünün qorunma-
sında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin tə-
min olunmasında göstərdiyi şücaətə
görə Fəxri Fərmanla təltif edilib (ölü-
mündən sonra). 

Əkbər Əlioğlunun müəllifi olduğu,
1995-ci ildə Bakıda işıq üzü görmüş
“Ruhların səsi” kitabında əsgər Q.Baxı-
şovun döyüş yolu barədə qısa məlumat
verilib. 

Çərəcə kəndindəki orta məktəb şə-
hid hərbi qulluqçumuzun adını daşıyır. 

Şəhidin valideynləri dünyasını dəyi-
şib. O, bu həyatda şərəfli iz qoydu, ona
tərbiyə vermiş valideynlərinin, müəllim-
lərinin, bütövlükdə el-obasının başını
uca edərək, Vətən naminə həyatı ba-
hasına fədakarlıq göstərdi.

Allah rəhmət eləsin! 

yalçın abbasov

EL-OBASıNıN BAŞıNı uCA EdƏRƏK 
VƏTƏN NAmİNƏ FƏdAKARLıQ göSTƏRdİ...

aprelin 17-də daxili İşlər Nazirli-

yinin daxili qoşunlarının ali hərbi

Məktəbinin yaradılmasının 13-cü

ildönümü münasibətilə mərasim

keçirilib. 

Tədbir Milli Lider Heydər Əliyevin
və respublikamızın suverenliyi və ərazi
bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş hərbi
qulluqçularımızın əziz xatirəsinin bir
dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə baş-
lanıb, Dövlət Himni ifa olunub. 

Sonra Daxili İşlər Nazirinin müavini
– Daxili Qoşunların Komandanı gene-
ral-leytenant Şahin Məmmədovun şəx-
si heyətə ünvanladığı təbrik məktubu
çatdırılıb. 

Təbrikdə bu gün güclü maddi - tex-
niki bazaya malik olan Daxili Qoşunla-
rın kadr potensialının möhkəmləndiril-
məsinə xüsusi diqqət göstərildiyi, müa-
sir dövrün tələblərinə cavab verən,
yüksək ixtisaslı zabit kadrlarının hazır-

lanmasını həyata keçirən Ali Hərbi
Məktəbdə kursantların seçdikləri pe-
şəyə dərindən yiyələnməsi üçün bütün
lazımi imkanların mövcud olduğu qeyd
edilib. 

Həmçinin, böyük iftixar hissi ilə döv-
lət və dövlətçiliyimizə sadiq olan kur-
santlarımızın üzərinə düşən vəzifələri
layiqincə yerinə yetirəcəklərinə, Azər-
baycana sədaqətlə xidmət edəcəklə-
rinə, vətənpərvərlik, şəxsi cəsarət, dön-
məzlik və saf mənəviyyat nümayiş etdi-
rəcəklərinə əminlik ifadə olunub. 

Sonra təbrik üçün Ali Hərbi Məktə-
bin rəisi general-mayor İlqar Məmmə-
dova söz verilib. 

Şəxsi heyəti növbəti ildönümü mü-
nasibətilə təbrik edən general-mayor
İ.Məmmədov ölkəmizin müharibə şərai-
tində yaşadığı bir zamanda savadlı,
peşəkar zabitlərin yetişdirilməsinə bö-
yük ehtiyac duyulduğunu bildirib. Qeyd
edib ki, 2011-ci il fevralın 25-də Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti, Si-

lahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
cənab İlham Əliyevin imzaladığı müva-
fiq Sərəncamla 2006-cı il aprelin 17-də
yaradılmış Orta İxtisas Hərbi Məktəbi-
nin bazasında formalaşan Ali Hərbi
Məktəbin də ən ümdə vəzifəsi müasir
tələblərə cavab verən, yüksək nəzəri
və peşə hazırlıqlı gənc zabit kadrların
hazırlanmasıdır. Bu məqsədlə hər bir
kursant Vətənə, xalqa məhəbbət, döv-
lətə və hərbi anda sədaqət ruhunda tər-
biyə olunur, torpaqlarımızın işğal altın-
da olduğunu və qisas gününü unutmur.
Çünki bu günün kursantı gələcəkdə və-
tənin, dövlətin müdafiəçisidir. 

Ali Hərbi Məktəbin rəisi son zaman-
lar Daxili Qoşunların bütün hərbi hissə-
lərində olduğu kimi, Ali Hərbi Məktəbdə
də şəxsi heyətin sosial-məişət şəraiti-
nin yaxşılaşdırılması üçün mütəmadi
olaraq tədbirlərin həyata keçirildiyini
vurğulayıb. Daxili Qoşunların Koman-
danlığının şəxsi heyətə göstərdiyi bu
xüsusi diqqət və qayğının kollektivin
ümumi əməyinə verilən yüksək qiymət,
gələcəkdə daha səmərəli fəaliyyət
üçün stimul olduğunu söyləyib. 

Çıxışının sonunda o, Daxili Qoşun-
lar Komandanını əmin edib ki, şəxsi he-
yət üzərinə düşən tapşırıqların icrasına
bundan sonra da məsuliyyətlə yanaşa-
raq, öz sayıqlığını qoruyub saxlayacaq,
hərbi xidmət borcunu vicdanla yerinə
yetirəcək, hərbi qanunların və nizam-
namələrin tələblərinə sözsüz riayət
edəcək, Daxili Qoşunların şərəfini hər
zaman uca tutacaq.

Tədbir şəxsi heyətin təntənəli keçidi
ilə başa çatıb.

baş leytenant Nigar ağayeva

ALİ hƏRBİ mƏKTƏBİN yARAdıLmASıNıN 13-cü İLdöNümü 
müNASİBƏTİLƏ TƏdBİR KEÇİRİLİB

daxili qoşunların vete-
ranları hərbi qulluqçularımı-
zın hərbi-vətənpərvərlik tər-
biyəsi işində fəal iştirak
edirlər. bu istiqamətdə vete-
ranların fəaliyyəti çoxşaxəli-
dir. hərbi hissələrdə şəxsi
heyətlə keçirilən davamlı
görüşlərdə onların maraq
doğuran çıxışları, həyat təc-
rübəsindən irəli gələn töv-
siyələrini çatdırmaları, də-
yərli öyüd-nəsihətləri hərbi
qulluqçularımızın mənəvi-
psixoloji hazırlığının yüksəl-
dilməsinə layiqli töhfələr
verir.

Aprelin 20-də Daxili Qo-
şunların Veteranlar Şurasının
sədri Çingiz Daşdəmirov, şura
sədrinin müavini Telman Asla-
nov, şuranın üzvü Səfxan Bay-
ramov və şuranın katibi olaraq
mən 25033 saylı hərbi hissə-
nin komandanlığı və şəxsi he-
yəti ilə görüşdük. Cənub böl-
gəsində ictimai təhlükəsizliyin
keşiyində üzərinə düşən vəzi-
fələri layiqincə yerinə yetirən
hərbi hissənin keçdiyi şərəfli
yol təqdirəlayiqdir. Veteranları-
mızın bir qismi vaxtilə bu hərbi
hissənin tərkibində Vətənin
müdafiəsi naminə döyüş yolu
keçib, eləcə də ictimai təhlü-
kəsizliyin təmin olunması üzrə
xüsusi əməliyyatlarda iştirak
edib. Hərbi hissənin formalaş-
ması və inkişafında veteranla-
rın əməyi bu gün də unudul-
mur.

Hərbi hissədə öncə ko-
mandir polkovnik Rüstəm Də-
mirovla söhbət etdik. O, özü
də müharibə və Silahlı Qüvvə-
lər veteranıdır. Zəngin xidmət
təcrübəsinə malikdir. Veteran
silahdaşlarına həmişə hörmət-
lə yanaşır. Söhbət zamanı dö-
yüş xatirələrindən, qoşunların
hərbi qulluqçularının mübariz
xidmətindən, hərbi hissənin
bugünkü həyatından danışıldı.

Polkovnik R.Dəmirov Res-
publika Prezidenti, Silahlı Qüv-
vələrin Ali Baş Komandanı

cənab İlham Əliyevin hərbi
qulluqçularımızın sosial rifahı-
nın yüksəldilməsi yönündə qə-
bul etdiyi qərarların böyük ruh
yüksəkliyi yaratdığını vurğula-
dı, Daxili İşlər Naziri general-
polkovnik Ramil Usubovun və
Daxili İşlər Nazirinin müavini-
Daxili Qoşunların Komandanı
general-leytenant Şahin Məm-
mədovun şəxsi heyətə diqqət
və qayğısını xüsusi qeyd etdi.

Veteranlar Şurası ilə hərbi
hissənin əlaqələrinin inkişafı,
birgə tədbirlərin təşkili, bölgə-
də yaşayan veteranlarla iş
mövzusunda maraqlı fikir mü-

badiləsi aparıldı. Qeyd edim
ki, hərbi hissənin yerləşdiyi ra-
yonda yaşayan, ehtiyata bura-
xılmış sabiq hərbi qulluqçula-
rımız Ağahüseyn Hüseynov və
Sevinc Şükürova da keçirilən
görüşlərdə iştirak etdilər. 

Hərbi hissənin ərazisi ilə
tanış olduq, şəxsi heyətin xid-
mət şəraiti ilə maraqlandıq.
Burada səliqə-sahmanın, da-
xili qayda və nizamın saxla-
nılması, ünsiyyətdə olduğu-
muz hərbi qulluqçuların nəza-
kətli davranışı müsbət təəssü-
rat yaratdı.

Şəhid hərbi qulluqçuları-
mızın xatirəsinə ucaldılmış
abidəni ziyarət etdik. Həyatla-
rını Vətən yolunda qurban ver-
miş şəhidlərimizin xatirəsi eh-
tiramla anıldı.

Sonra hərbi hissənin şəxsi
heyəti ilə maraqlı görüş oldu.
Hərbi hissə komandiri pol-
kovnik R.Dəmirov tədbiri aça-
raq veteranları təqdim etdi,
belə görüşlərin şəxsi heyətə
ruh yüksəkliyi aşıladığını nə-
zərə çatdırdı.

Veteranlar Şurasının sədri
Çingiz Daşdəmirov tədbirdə
çıxış edərək şəxsi heyəti bü-
tün veteranlar adından salam-
ladı. O, qeyd etdi ki, hərbi his-
sələrimizin xidməti-döyüş fəa-
liyyətində əldə etdiyi uğurlar
veteranları da sevindirir və
haqlı qürur hissi doğurur. 

Ç.Daşdəmirov qoşunların
formalaşması və inkişafında
veteranların fədakar fəaliyyə-
tinə toxundu, onların ön cəb-
hədə çətin döyüş sınaqların-
dan keçdiklərini, habelə res-
publikamızın paytaxtı və böl-
gələrində ictimai asayişin və
təhlükəsizliyin qorunması yö-
nündə üzərlərinə düşən tap-
şırıqları vicdanla yerinə yetir-
diklərini bildirdi. Bu gün də ve-
teranların qiymətli bilik və təc-
rübələri qoşunlar üçün gərək-
lidir, onların öyüd-nəsihətləri,
tövsiyələri böyük tərbiyəvi
əhəmiyyət daşıyır.

Veteranlar Şurasının sədri
Daxili Qoşunların şəxsi heyə-
tinin dövlət başçısının diqqət
və qayğısı ilə əhatə edildiyini,
hərbi hissələrdə yaradılmış
müasir standartlara cavab ve-
rən xidmət şəraitinin, hərtərəfli
təchizatın bunun əyani təsdiqi
olduğunu vurğuladı. 

Tədbirdə çıxış edən T.Asla-
nov, S.Bayramov, S.Şükürova
və mən qoşunların hərbi qul-
luqçularının şücaət nümunələ-
ri, ötən illərdə hansı çətinliklər-
dən keçdikləri, müsbət ənənə-
lərin, döyüş ruhunun qorunub
saxlanılmasının vacibliyi, hər-
bi xidmətdə nizam-intizamın,
vətənpərvərlik əqidəsinin,
hərbçi ləyaqətinin, hərbi kollek-
tivçiliyin rolu və əhəmiyyəti,
ordu quruculuğunda əldə olu-
nan uğurlar, ölkəmizin inamlı
inkişafı barədə fikirlərimizi çat-
dırdıq. 

Çıxışlardan sonra hərbi
hissənin nümunəvi xidməti ilə
fərqlənən, habelə ad günü
olan hərbi qulluqçularına qo-
şunların veteranı, şair Elxan
Xəzərin və mənim müəllif ol-
duğum kitablar təqdim olundu,
xatirə şəkli çəkdirildi.

Polkovnik R.Dəmirov gö-
rüşə yekun vuraraq, veteran-
lara şəxsi heyət adından tə-
şəkkürünü bildirdi.

yalçın abbasov

VETERANLARLA göRüŞ ŞƏxSİ hEyƏTİ
NümuNƏVİ xİdmƏTƏ RuhLANdıRıR

Daxili Qoşunların hərbi his-
sələrində şəxsi heyətin sağlam-
lığının qorunub saxlanılmasında
təbii ki, tibbi personalın əməyi
böyükdür. Bu baxımdan 12576
saylı hərbi hissə-hərbi qospitalın
tibb heyətinin xidməti fəaliyyəti
xüsusilə diqqətəlayiqdir. Hərbi
qospitalın öz peşəsini layiqincə
yerinə yetirən, Hippokrat andına
sadiq qalan hərbi qulluqçuları
çoxdur. Onlardan biri də Aneste-
ziologiya və reanimasiya şöbə-
sinin anestezioloq-reanimatolo-
qu tibb xidməti baş leytenantı
Dilbər Məmmədovadır. 

O, 1987-ci il oktyabr ayının
25-də Zəngilan rayonunda ana-
dan olub. Orta təhsilini Bakıda
53 nömrəli orta məktəbdə alıb.
2005-2011-ci illərdə Azərbaycan
Tibb Universitetinin “Müalicə
profilaktika” fakültəsində ali təhsil
alaraq həkim peşəsinə yiyələnib.
2011-2014-cü illərdə Milli Onko-
logiya Mərkəzinin Anesteziologi-
ya-reanimasiya şöbəsində rezi-
dentura keçib. 2015-ci ildən Da-

xili Qoşunların sıralarında xid-
mət edir. Hərbi qospitalın ko-
mandanlığı tərəfindən onun fəa-
liyyəti müsbət xarakterizə olunur.
Öz peşəsini çox sevən və məsu-
liyyətini dərindən dərk edən hər-
bi qulluqçumuz işgüzar keyfiy-
yətləri, özünə tələbkarlığı və cid-
di nizam-intizamı ilə digərlərin-
dən fərqlənir. 

Öz üzərində daim çalışan
hərbi qulluqçumuz tibbi bilik və
bacarıqlarını artırmaq üçün səy-
lərini əsirgəmir, müxtəlif tibbi
kurslarda iştirak edir. 

Məlum olduğu kimi, Daxili
Qoşunların hərbi qospitalı və
Türkiyə Respublikasının Gülha-
nə xəstəxanası arasında razılaş-
dırılmış müvafiq planlara əsa-
sən, mütəmadi olaraq hərbi qul-
luqçularımız adıçəkilən xəstəxa-
nada kurslara cəlb olunurlar. So-
nuncu dəfə bu ilin yanvar ayının
6-dan martın 29-dək davam
edən kursda tibb xidməti baş
leytenantı D.Məmmədova da iş-
tirak edib. Qısamüddətli kurs ke-
çən hərbi qulluqçumuz burada
regionar anesteziologiyanın xü-
susiyyətləri, neyrocərrahiyyə,
döş qəfəsi əməliyyatları, eləcə
də plastik və uroloji əməliyyatlar
zamanı aparılan anesteziyanın
incəlikləri ilə yaxından tanış olub.  

Hərbi qulluqçumuz qazan-
dığı təcrübəni öz həmkarları ilə
də paylaşır. O, həmçinin, hərbi
qospitalda keçirilən seminarlar-
da fəal iştirak edir. 

baş leytenant
xədicə hacızadə

PEŞƏKAR ANESTEZİOLOQ...

Şəhidlərimiz

Şəhİd qeys baxıŞov

Cərrahi əməliyyatın uğurla sonlanmasında anestezioloqun rolu böyükdür
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ABŞ donanması yeni “Blockchain”
platformasını təkmilləşdirir

ABŞ donanması aviasiya vasitələrinin
izlənməsini yaxşılaşdırmaq məqsədilə
yeni “Blockchain” platformasını təkmilləş-
dirir. Məlumata görə, Komandanlığın Flo-
tiliya Hazırlıq Mərkəzinin Qabaqcıl Tex-
nologiyalar Komandası platformanın tək-

milləşdirilməsi məqsədilə “İndiana Tech-
nology and Manufacturing Companies”
firması ilə saziş imzalayıb.

Sazişin məqsədi isə sözügedən plat-
formanın hazırlanması üçün konseptual
arxitekturanın ərsəyə gətirilməsidir. ABŞ
donanması xüsusilə firmanın hazırda
mövcud olan “Simba Chain” platforması
ilə yaxından maraqlanır.

İDEF-2019: “Katmerciler” yeni nəsil
araşdırma maşınını sərgiləyəcək

Türkiyənin “Katmerciler” şirkəti aprelin
30-dan mayın 3-dək İstanbul şəhərində
keçiriləcək İDEF-2019 beynəlxalq müda-
fiə sərgisində özünün KIRAÇ yeni nəsil
kriminal araşdırma maşını daxil olmaqla
geniş çeşiddə zirehli texnikalarını nüma-

yiş etdirəcək. “Katmerciler” KIRAÇ ilə ya-
naşı, “Xızır” zirehli maşını, UKAP məsa-
fədən idarə olunan döyüş robotu, TOMA
kütləvi iğtişaşlara müdaxilə maşını və
zirehli ambulansını da sərgiləyəcək.

KIRAÇ maşını ilk dəfə ölkə daxilində
İDEF-2019 sərgisində nümayiş etdirilir.
Maşının zirehli personal daşıyıcı, koman-
da-nəzarət və təhlükəsizlik konfiqurasiya-
larının hazırlanması mümkündür.

Xüsusi dizayna malik olan maşın hər
cür ərazi və iqlim şərtlərində hərəkət və
araşdırma imkanı təmin edə bilir. 

HƏRBİ XƏBƏRLƏR .YENİLİKLƏR .

Daxili Qoşunların Veteranlar Şurası e.o. polkovnik-leytenant Sulduz
Fərəcovun vəfatından kədərləndiyini bildirir və ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı
verir.

16075 saylı hərbi hissənin komandanlığı kapitan Yasin Cəfərova atasının
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

16075 saylı hərbi hissənin komandanlığı müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi
qulluqçusu əsgər Zülfüqar Nurməmmədova qardaşının vəfatından kədərləndiyini
bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Məlum olduğu kimi, Azərbay-
can Respublikası Prezidenti, Si-
lahlı Qüvvələrin Ali Baş Komanda-
nı cənab İlham Əliyevin müvafiq
sərəncamına uyğun olaraq, aprel
ayının 1-dən etibarən Daxili İşlər
Nazirliyinin Daxili Qoşunlarında
gənc çağırışçıların müddətli həqiqi
hərbi xidmətə qəbulu prosesi hə-
yata keçirilib. Sərəncamdan irəli
gələn tələblərin yerinə yetirilməsi
məqsədilə, Daxili İşlər Nazirinin
müavini-Daxili Qoşunların Koman-
danının “Daxili Qoşunlara çağırış-
çıların seçilməsi, qəbulu, daşın-
ması və sıraya daxil edilməsi ilə
əlaqədar təşkilati tədbirlərin keçi-
rilməsi haqqında” əmri ilə çağırış-
çıların tibbi müayinəsinin aparıl-
ması və mənəvi-psixoloji durumu-
nun qiymətləndirilməsi üçün seçim
qrupu yaradılıb, Daxili Qoşunların
Baş İdarəsinin Qərargahında təş-

kilat və komplektləşdirmə şöbəsi
rəisinin müavini polkovnik-leyte-
nant Yusif Məmmədov seçim qru-
punun rəhbəri təyin edilib. 

Bu sahədə görülən işlərin,
verilən tapşırıqların icrası ilə tanış
olmaq, vəziyyəti yerində öyrənmək
məqsədilə qoşunların 25031 saylı
hərbi hissəsində oldum. 

Hərbi hissə komandirinin tərbi-
yə işləri üzrə müavini polkovnik-
leytenant Ramin Məmmədov bil-
dirdi ki, gənc çağırışçıların xidmətə
qəbulu, yerləşdirilməsi və hərbi
anda gətirilənədək müvafiq qayda-
da hazırlanması Daxili Qoşunlar
Komandanlığının diqqət yetirdiyi

ən vacib məsələlərdəndir və on-
ların hərbi xidmətə tədricən uyğun-
laşdırılmaları, hərbi nizamnamələ-
rin müddəaları ilə tanış olmaları,
eləcə də mənəvi-psixoloji durumun
yüksək səviyyədə saxlanılması
təsdiq edilmiş tədbirlər planına
əsasən icra edilib. Qeyd etdi ki, ilk
olaraq, mənəvi-psixoloji hazırlıq
planları hazırlanıb və hərbi hissə

komandiri tərəfindən təsdiq olunub.
Gənc əsgərlərin 45 günlük

təlim dövründə bütün tədbirlər
məhz həmin plana uyğun olaraq
həyata keçirilir: “Təlim dövründə
sıra, ictimai-siyasi, fiziki və atəş
hazırlığı məşğələlərinə xüsusi diq-
qət yetirilir. Daxili Qoşunların təyi-

natı və vəzifələri, istifadədə olan
silahların taktiki-texniki xüsusiyyət-
ləri, nişanalma və təhlükəsizlik
qaydaları, hərbi qulluqçular ara-
sında qarşılıqlı münasibətləri
özündə əks etdirən müvafiq ni-
zamnamələrin maddələri ilə bəra-
bər, qanunvericilik aktlarının aidiy-
yəti müddəaları da gənc əsgərlərə
öyrədilir. Sonuncu həftədə isə
praktiki atışlar yerinə yetirilir və hər
bir əsgər fərdi qaydada qiymətlən-
dirilir”. 

Sonra gənc çağırışçıların qə-
bul məntəqəsində seçim qrupunun
fəaliyyəti ilə tanış oldum. Qəbul
məntəqəsinə daxil olan gənc ça-
ğırışçılar hərbi həkim komissiya-
sından keçməzdən əvvəl seçim
qrupunun üzvü - Daxili Qoşunların
Baş İdarəsində mənəvi-psixoloji
hazırlıq şöbəsinin zabiti mayor
Xosrov İbrahimov tərəfindən onlar-
la söhbətlər aparıldığının şahidi ol-
dum. Mayor X.İbrahimov söylədi
ki, söhbət zamanı çağırışçıların de-

moqrafik məlumatları, məşğuliyyət-
ləri, ailə vəziyyətləri, dünyagörüşü,
Vətənə bağlılığı, orduya münasi-
bəti, sosial vəziyyəti, təhsili, baca-
rıq və işgüzar keyfiyyətləri, yaxın
qohumlarının məhkumluğunun
olub-olmaması ətraflı öyrənilib.
Həmçinin, onlara hərbi xidmətin
üstünlükləri izah edilib, dövlət və
dövlətçiliyə sadiqlik, Vətənə mə-
həbbət kimi ən müqəddəs hisslə-
rin, döyüş ruhunun aşılanması,
mənəvi-psixoloji durumun yüksəl-
dilməsi məqsədilə Daxili Qoşunla-
rın şərəfli döyüş yolu, qəhrəman-
ları haqqında məlumat verilib. Bü-
tün məlumatlar toplandıqdan son-
ra isə hər bir çağırışçının mənəvi-
psixoloji durumu haqqında rəy ha-
zırlanıb və hərbi hissəyə təqdim
olunub.

Daha sonra çağırışçılar növbə
ilə həkim-stomatoloq, həkim eks-
pert-psixonevroloq və ordinator-
oftalmoloq tərəfindən müayinə olu-
nub, onların profilaktik flüoroqrafik
müayinədən keçirilməsi də təmin
olunub. 

Çağırışçıların tibbi müayinə-
dən keçirilməsi barədə məlumat
verən qrupun üzvü – Daxili Qoşun-
ların Baş İdarəsində Tibb xidməti
rəisinin müavini tibb xidməti pol-
kovnik-leytenantı Alışan Musayev
vurğuladı ki, səhhətində hər hansı
bir problem aşkar olunduqda çağı-
rışçı təkrar müayinə edilir və prak-
tiki sağlam hesab olunarsa, hərbi
xidmətə qəbul olunur. O, tibbi per-
sonalın normal işi üçün hərbi his-
sədə bütün zəruri şəraitin yaradıl-
dığını da sözlərinə əlavə edib. 

Bununla yanaşı, çağırışçıların
əşya əmlakları ilə təmin olunmaları
da daim diqqətdə saxlanılıb, onlar
hərbi hissənin təminat bölüyündə
əşya anbarı rəisi gizir Şahin Məm-
mədov tərəfindən bədən ölçülərinə
uyğun olan geyimlərlə təmin olu-
nublar.

Çağırışçılar qəbul komissiya-
sından keçdikdən sonra onlarla
hərbi hissədə bölük və taqım ko-
mandirləri tərəfindən tərbiyəvi söh-
bətlər aparılıb, hərbi xidmətə adap-

tasiya olunmaları üçün müvafiq
məsləhətlər verilib. 

Bu işdə tərbiyə işləri üzrə böl-
mədə təlimatçı-psixoloq kapitan
Cəmilə Ələkbərovanın rolunu xü-
susilə vurğulamaq yerinə düşər. O,
çağırışçılarla aparılan adaptasiya
prosesi haqqında ətraflı məlumat
verərək bildirdi ki, ilk olaraq sosial-

psixoloji çətinliklərlə üzləşən, yük-
sək dərəcədə psixoloji diqqət və
nəzarət tələb edənlər müəyyənləş-
dirilib, müvafiq psixoloji məsləhət-
ləşmələr aparılıb. Onlarla söhbət-
lər edilib, dinlənilib, səhhətləri ilə
bağlı narahat edən hallar aşkarlan-
dıqda, aidiyyəti üzrə məruzə olu-
naraq, aradan qaldırılması üzrə ko-
mandir heyəti ilə müvafiq tədbirlər
həyata keçirilib. 

Adaptasiya dövrünün ilk 3
həftəsinin xüsusilə əhəmiyyətli ol-
duğunu söyləyən təlimatçı-psixo-
loq onu da əlavə etdi ki, bu zaman
ərzində hər bir çağırışçının fərdi
psixoloji və xarakterik xüsusiyyət-
ləri mütəmadi olaraq öyrənilib.

Bundan əlavə, çağırışçıların
ailədaxili problemləri, qayğıları,

hərbi xidmətə olan münasibətləri
də ətraflı öyrənilib, onlarla izah-
edici söhbətlər aparılıb. 

Hərbi hissədə olarkən gənc ça-
ğırışçıların kazarma-məişət şəraiti
ilə də tanış olmaq fürsətim oldu.
Səliqə ilə yığılmış yataq dəstləri,
çarpayılardan bir qayda olaraq,
asılmış fərdi əl-üz və ayaq dəsmal-

ları, həmçinin, dolablarda ayrı-ayrı
qablarda saxlanılan və hər bir əs-
gərin özünə məxsus olan yuyun-
ma ləvazimatlarının mövcudluğu
gigiyenik qaydalara ciddi əməl
olunduğunun göstəricisidir. 

Bütün bunlar deməyə əsas
verir ki, hərbi hissədə həyata
keçirilən tədbirlər Daxili Qoşunla-
rın sıralarına xidmətə yeni qəbul
olunmuş çağırışçıların Vətənə la-
yiqli, əsl vətənpərvər hərbi qulluq-
çu kimi formalaşmasında mühüm
rol oynayacaq.   

Biz də, öz növbəmizdə, gənc
əsgərlərə xidmətlərində uğurlar
arzulayırıq!

baş leytenant 
Xədicə Hacızadə

GƏNC ÇAĞIRIŞÇILARIN QƏBULU DAXİLİ QOŞUNLAR 
KOMANDANLIĞININ NƏZARƏTİ ALTINDA HƏYATA KEÇİRİLİB

“Əsgər” qəzetinin saylarında mütə-
madi olaraq Daxili Qoşunların İdman ko-
mandasının hərbi qulluqçularının nailiy-
yətləri barədə məlumatlar öz əksini ta-
pır. İstər respublikamızda, istərsə də
dünya ölkələrində keçirilən beynəlxalq
əhəmiyyətli turnirlərdə bayrağımızı şə-
rəflə dalğalandıran idmançı hərbi qul-
luqçularımız hər birimizin fəxridir. Onla-
rın məhz Daxili Qoşunlarda bizimlə bir-
likdə xidmət etməsi qürur hissi doğurur.
Bu qələbələrin davamı olaraq, növbəti
möhtəşəm uğuru aprelin 8-dən 12-nə ki-
mi Almaniya Federativ Respublikasının
Dortmund şəhərində keçirilən atıcılıq
üzrə beynəlxalq açıq turnirdə iştirak
edən İdman komandasında məşqçi-
müəllim baş leytenant Ruslan Lunev
qazanıb. İdmançımız 7 ölkədən 43 id-
mançının qatıldığı yarışda 25 metr mə-
safədən pnevmatik tapançadan sürətli
atəşaçmada bütün rəqiblərini geridə
qoyaraq birinci yerin sahibi olub. 

Qazandığı bu uğur idmançı ailəsində
dünyaya gələn Ruslanın ilk qalibiyyəti
deyil. Güllə atıcılığı üzrə idman ustası olan
hərbi qulluqçumuz beynəlxalq əhəmiyyətli
yarışlarda mahir atıcı kimi ölkəmizi
dəfələrlə layiqincə təmsil etməyi bacarıb,
Norveçdə və Gürcüstanda keçirilən
turnirlərin qızıl medalçısıdır.

Həyatının bir anını belə idmansız
təsəvvür etməyən baş leytenant Ruslan
Lunev ən böyük qələbəsini isə IV İslam
Həmrəyliyi Oyunları zamanı qazanıb. O, bu
yarışlarda ən yüksək nəticə göstərərək,
pnevmatik tapança ilə atəşaçmanın bütün
təsnifatları üzrə rəqiblərini üstələyərək beş
qızıl medalın sahibi olub. Sözügedən yarış

zamanı medalların sayına görə fərqlənən
yeganə idmançı kimi adını tarixə yazdırıb.

Daxili Qoşunların İdman Komandası-
nın növbəti zəfəri isə məşqçi-müəllim
baş leytenant İlqar Nəcəfliyə aiddir.
Keçirilən müxtəlif idman yarışlarında
ölkəmizi və Daxili Qoşunları layiqincə
təmsil edərək, hər birimizi ürəkdən
sevindirməyi bacaran hərbi qulluq-
çumuz bu dəfə də ənənəsinə sadiq qa-
lıb. Belə ki, aprelin 22-dən 28-dək
Ukraynanın Xarkov şəhərində 81 kq çəki
dərəcəsində idmanın qarışıq döyüş
növləri üzrə keçirilən Avropa çempiona-
tında idmançımız 2-ci yerə layiq gö-
rülüb. 

Ümumilikdə, 28 ölkədən 800 nəfər
idmançının iştirak etdiyi yarışda baş ley-
tenant İ.Nəcəfli 3 görüş keçirərək,

Gürcüstan və İtaliya idmançılarını məğlub
edib.  

Qeyd edək ki, hələ 11 yaşından id-
manla məşğul olan hərbi qulluqçumuz ilk
uğurunu 1996-cı ildə Bakıda keçirilmiş
turnirdə qazanıb. 2006-cı ildə əlbəyaxa dö-

yüş üzrə Azərbaycan çempionu, 2008-ci
ildə Heydər Əliyev adına turnirin qalibi,
2009-cu ildə Almaniyada keçirilən əlbəya-
xa döyüş üzrə Dünya çempionatının qalibi,
2011-ci ildə Gürcüstan Respublikasında
keçirilən əlbəyaxa döyüş üzrə Avrasiya ya-
rışının qalibi, 2012-ci ildə isə Ukraynada
keçirilən əlbəyaxa döyüş üzrə Dünya kubo-
kunun sahibidir. 

Biz də, öz növbəmizdə, dövlətimizin
bayrağını hər zaman yüksək zirvələrə
qaldıran idmançı hərbi qulluqçularımız-
la fəxr edir, qələbələrinin davamlı ol-
masını arzulayırıq.

baş leytenant Xədicə Hacızadə
baş leytenant  Nigar Ağayeva

idman
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