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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

Mayın 10-u müasir müstəqil Azər-
baycanın memarı və qurucusu, görkəmli
dövlət xadimi, xalqımızın dahi oğlu və
Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin ana-
dan olmasının 96-cı ildönümü günüdür.

Yaşarı dünyasından sonra xalqın yad-
daşında qalmaq hər kəsə nəsib olmur. Xalq
yalnız sevdiklərini yadda saxlayır və yaşa-
dır. Heydər Əliyev misilsiz xidmətlərinə gö-
rə hər zaman Vətəni, xalqı üçün əziz olaraq
qalacaq. Çünki bu dahi insan xalqımız qar-
şısındakı xidmətləri ilə hələ sağlığında ikən
tarixin yaddaşında əbədiləşmiş böyük
azərbaycanlıdır.

İstedadlı insanlar, böyük şəxsiyyətlər
üçün zaman və məkan məhdudiyyəti yox-
dur. Onlar heç bir zaman və məkana
sığmırlar. Bu, əsrlərin sınağından çıxan və
öz təsdiqini tapan bir fikirdir. Zaman onu da
sübut edir ki, dünyanın tarixi böyük
şəxsiyyətlərin tərcümeyi-halıdır. Heydər
Əliyevin tərcümeyi-halı isə Azərbaycan
tarixidir. Çünki onun hakimiyyətdə olduğu
illərdə Azərbaycana bəxş etdiklərini tarix
boyunca heç bir hakimiyyət sahibi etməyib.
O, Azərbaycan salnaməsində təkrarolun-
maz rəhbər, qüdrətli dövlət başçısı, fədakar
insan kimi qalıb. Çünki o, Azərbaycanı dün-
yaya tanıdıb, dünyanı Azərbaycana gətirib.
O, Azərbaycanı qorumaq üçün yaşayıb,
Azərbaycanı yaşatmaq üçün qurub-yara-
dıb. Heydər Əliyevin parlaq dühası onu
Azərbaycan xalqının Ümummilli Liderinə,
üstəlik dünya siyasətinin nəhənglərindən
birinə çevirib. Odur ki, Azərbaycan xalqı bu
böyük övladı ilə haqlı olaraq da öyünür.

Azərbaycan dövlət quruculuğu prosesi-
ni sürətlə keçdi. Çünki Ulu Öndər Heydər
Əliyevin yaratdığı təməl prinsiplər düzgün

yerinə yetirilmişdi. Dahi siyasi xadimin xid-
mətləri sayəsində dövlətçilik, azərbaycan-
çılıq, dünyəvilik, müasirlik kimi ideyalar cə-
miyyətin dünyagörüşü sisteminin ayrılmaz
hissəsinə çevrildi, müasir Azərbaycanın
mövcudluğunun və inkişafının ideya əsa-
sını təşkil etdi. Heydər Əliyev öz fəaliyyəti
ilə Azərbaycanda demokratik cəmiyyətə

keçid mexanizmini yaratdı, müstəqil və de-
mokratik cəmiyyət formalaşdırmaq kimi
tarixi missiyanın öhdəsindən uğurla gəldi.
Ulu Öndər güclü dövlət, səmərəli iqtisadiy-
yat və azad insan amillərinə əsaslanan
konsepsiyası ilə müstəqil Azərbaycanın
tarixində qızıl səhifələr yazdı. Heydər
Əliyevin quruculuq salnaməsi azərbaycan-

lıların həyatına birdəfəlik daxil oldu. Onun
Azərbaycana rəhbərlik illəri milli intibah
dövrü kimi əbədiləşdi.

Meydana silahsız gələn bu insan qüd-
rətli Azərbaycan Ordusu yaratdı, cəbhədə
atəşkəsə nail oldu, iqtisadiyyatı dirçəltdi, öl-
kəmizdə böyük neft erasının əsasını qoy-
du. Azərbaycanın müasir tarixində misilsiz

işlərə imza atdı. Heydər Əliyev dövrü Azər-
baycan tarixinin, mədəniyyətinin, elminin,
təhsilinin qızıl dövrünə çevrildi. Türk dün-
yasının bu böyük oğlu güclü dövlətçilik
məktəbi də yaratdı. Heydər Əliyev ən mü-
rəkkəb ziddiyyətli tarixi proseslərin gərdi-
şindən bacarıqla baş çıxaran, ən çətin və-
ziyyətlərdə belə təmkinini itirməyən və dün-
yadakı geosiyasi dəyişiklikləri realistcəsinə
qiymətləndirib mənsub olduğu xalqın, ölkə-
sinin çıxarlarını praqmatik ağılla və təc-
rübəsi ilə dəqiqliklə hesablayan bir lider idi.

AZƏRTAC xəbər verir ki, xalqımızın xi-
laskar oğlunun doğum günündə Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və
ailə üzvləri Ümummilli Liderin məzarını zi-
yarət etmək üçün Fəxri xiyabana gəldilər.

Prezident İlham Əliyev Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin məzarı önünə əklil qoydu,
Ulu Öndərin xatirəsini ehtiramla andı.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Himni səsləndi.

Sonra dövlətimizin başçısı və ailə
üzvləri Ulu Öndərin ömür-gün yoldaşı, gör-
kəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xa-
nım Əliyevanın xatirəsini ehtiramla anaraq
məzarı üzərinə gül dəstələri qoydular.

Görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin və
tanınmış həkim-alim Tamerlan Əliyevin mə-
zarları üzərinə də gül dəstələri düzüldü.

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məza-
rının ziyarət olunması mərasimində Baş
nazir Novruz Məmmədov, Milli Məclisin
sədri Oqtay Əsədov, Prezident Administra-
siyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, nazirlər,
komitə və şirkət rəhbərləri, Milli Məclisin
deputatları iştirak ediblər.

Prezident İlham Əliyev Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

İkinci Dünya müharibəsində faşizm
üzərində Qələbənin 74-cü ildönümü mü-
nasibətilə mayın 9-da Bakıda təntənəli
mərasim keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvə-
lərin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva mərasimdə
iştirak ediblər.

Azərbaycan faşizm üzərində tarixi Qə-
ləbəyə mühüm töhfələr verib. Bu şanlı Qə-
ləbədə böyük payı olan Azərbaycan xalqı
cəbhəyə 600 mindən çox oğul və qızını
yola salıb. Onların təxminən yarısı döyüş
meydanlarından geri qayıtmayıb. Müharibə
illərində göstərdikləri igidliyə görə 130-dan
çox Azərbaycan vətəndaşı Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı adına layiq görülüb, 170 min-
dən çox əsgər və zabitimiz müxtəlif orden
və medallarla təltif edilib. Azərbaycanlı
çağırışçı və könüllülərdən formalaşdırılan
77-ci, 223-cü, 336-cı, 402-ci və 416-cı milli
atıcı diviziyaları Qafqazdan Berlinədək
şanlı döyüş yolu keçib. Xalqımızın qəhrə-
man övladları Moskva, Leninqrad, Kiyev,
Stalinqrad, Simferopol, Odessa və irili-xır-
dalı digər yüzlərlə yaşayış məntəqəsi uğ-
runda rəşadətlə döyüşüblər. Qəhrəman
azərbaycanlılar Polşa, Çexoslovakiya, Yu-
qoslaviya və digər ölkələrin azad olunma-
sında da yaxından iştirak ediblər. Partizan
hərəkatında iştirak edən soydaşlarımızın
da qəhrəmanlıq nümunələri saysız-hesab-
sızdır. İkinci Dünya müharibəsində Qələbə-
nin qazanılmasında Bakı nefti əvəzsiz rol
oynayıb. 1941-1945-ci illər müharibəsi za-
manı Sovet İttifaqının sərf etdiyi neftin
70 faizindən çoxu, benzinin 80 faizi, motor
yağlarının isə 90 faizi Azərbaycanın payına
düşüb. Azərbaycan Berlinin alınması za-
manı Almaniya səmasında uçan 7 min hər-
bi təyyarənin yanacaq təchizatında mühüm

rol oynayıb. Xalqımız cəbhəyə 7 tondan
çox donor qanı göndərib, döyüşən ordunun
ərzaq və isti geyimlə təchizatında fəal möv-
qeyi ilə seçilib. Azərbaycan faşizm üzərin-
də Qələbə naminə bütün imkanlarını mak-
simum səfərbər edib.

Ümummilli Lider Heydər Əliyev haki-
miyyətdə olduğu bütün dövrlərdə müharibə
veteranlarının problemlərinə xüsusi diqqət
yetirib, onlara hərtərəfli qayğı ilə yanaşıb
və sosial məsələlərinin həlli istiqamətində
mühüm addımlar atıb. Məhz Ulu Öndərin
ədaləti uca tutması sayəsində İkinci Dünya
müharibəsi iştirakçılarının mənəvi haqları
müstəqilliyin ilk illərində özlərinə qaytarılıb
və 1994-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda
9 may - Qələbə Günü qeyd olunur. 

Qələbə bayramı ərəfəsində Prezident
İlham Əliyevin müharibə veteranlarına qay-
ğının artırılması, onların sosial müdafiəsi-
nin daha da möhkəmləndirilməsi ilə bağlı
sərəncamlar imzalaması artıq ənənə halı

alıb. Azərbaycan Prezidentinin 2019-cu il
23 aprel tarixli Sərəncamı ilə İkinci Dünya
müharibəsinin iştirakçılarına 1 000 manat
məbləğində, Böyük Vətən müharibəsində
həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş
döyüşçülərin dul arvadlarına, həmin dövrdə

arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden
və medallarla təltif edilmiş şəxslərə, döyüş
cəbhələrinin arxa hüdudları, yaxud döyü-
şən donanmaların əməliyyat zonaları daxi-
lində ordunun və donanmanın mənafeyi
üçün tapşırıqları yerinə yetirmiş xüsusi bir-
ləşmələrin işçilərinə, Leninqrad şəhərinin
müdafiəsinə görə müvafiq medal və döş
nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə, habelə Le-
ninqrad şəhərinin mühasirəsi iştirakçılarına
500 manat məbləğində birdəfəlik maddi
yardım verilib. Respublikamızda müharibə
veteranlarına dövlət qayğısının artırılması
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 2019-cu il
7 may tarixli Sərəncamına əsasən isə Mü-

haribə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteran-
ları Təşkilatının maddi-texniki bazasının
gücləndirilməsi, habelə Təşkilatın fəaliyyəti
ilə əlaqədar cari məsələlərin həlli və nə-
zərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilmə-
sinin təmin olunması üçün 2019-cu ilin döv-
lət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Preziden-
tin ehtiyat fondundan Veteranlar Təşkilatı-
na 300 min manat ayrılıb. Bütün bunlar bir
daha təsdiqləyir ki, müharibə veteranlarına
hərtərəfli qayğı və diqqət Azərbaycanda
dövlət siyasətinin başlıca prioritetlərindən
biridir.

İkinci Dünya müharibəsinin veteranları
xalqımızın fəxridir. Onların müharibə illərin-
də göstərdiyi qəhrəmanlıq bu gün də böyük
hörmətlə xatırlanır, həlak olan soydaşları-
mızın xatirəsi ehtiramla yad olunur. Böyük
Qələbənin qazanılmasından 74 il keçsə də,
İkinci Dünya müharibəsində misilsiz şücaət
göstərmiş xalqımızın xidmətləri heç vaxt öz
əhəmiyyətini itirmir.

Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyev iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı,
tank qoşunları general-mayoru Həzi
Aslanovun abidəsi önünə əklil qoydu, İkinci
Dünya müharibəsində misilsiz qəhrəman-

lıqlar göstərən cəsur sərkərdənin xatirəsini
ehtiramla yad etdi.

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva Böyük Vətən müharibəsi
veteranları ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.

Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sə-
daları altında Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin qarşısından keçdi.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva İkinci Dün-
ya müharibəsinin iştirakçısı, partizan, Hol-
landiya Müqavimət Hərəkatının görkəmli
nümayəndələrindən biri, Niderlandın azər-
baycanlı Milli Qəhrəmanı Məmməd Məm-
mədovun ailə üzvləri və Oistervijk şəhərinin
meri Hans Janssen ilə görüşdülər.

Sonra dövlətimizin başçısı və xanımı iki
dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Asla-
novun ailə üzvləri, yaxın qohumları ilə gö-
rüşdülər, Qələbə günü münasibətilə onları
təbrik etdilər.

Mərasimdə Baş Nazir Novruz Məm-
mədov, Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov,
Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ra-
miz Mehdiyev və digər rəsmi şəxslər iştirak
ediblər.

Prezident İlham Əliyev 9 May - Qələbə Günü
münasibətilə Bakıda keçirilən mərasimdə iştirak edib
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Mayın 3-də Daxili Qoşunların
Ali Hərbi Məktəbində Azərbaycan
Respublikasında akkreditə olun-
muş xarici dövlətlərin hərbi atta-
şeləri ilə görüş keçirilib. Görüşdə
11 ölkənin - Amerika Birləşmiş
Ştatları, Çin, Böyük Britaniya, Ru-
siya Federasiyası, Türkiyə, İran İs-
lam, Cənubi Koreya, Çexiya, Qa-
zaxıstan, Rumıniya, Ukrayna, Bol-
qarıstan respublikalarının hərbi
attaşeləri və digər səlahiyyətli
nümayəndələri iştirak edib. Ümu-
milikdə, 15 nəfər xarici qonağın
təmsil olunduğu görüşün keçiril-
məsində məqsəd Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi-
nin Daxili Qoşunlarının Ali Hərbi
Məktəbi ilə yaxından tanışlıqdır.

Ali Hərbi Məktəbin rəisi general-
mayor İlqar Məmmədov qonaqları
səmimi salamlayaraq, onları Daxili
Qoşunların Ali Hərbi Məktəbində qə-
bul etməkdən məmnunluq hissi duy-
duğunu bildirib. Daxili Qoşunların
beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq əlaqə-
lərinin günü-gündən inkişaf etdiyini
diqqətə çatdıran məktəb rəisi keçiri-
lən görüşün buna bariz nümunə ol-
duğunu söyləyib.

Qeyd edilib ki, xüsusilə dövlət
müstəqilliyi qazanıldıqdan sonra öl-

kəmizdə ordu quruculuğuna, o cüm-
lədən Daxili Qoşunların formalaşma-
sına, onun ən müasir tələblərə ca-
vab verən silahlı birləşməyə çevril-
məsinə, şəxsi heyətin peşəkarlığının
yüksəldilməsinə və maddi-texniki
təchizatının daha da yaxşılaşdırılma-
sına xüsusi önəm verilir.

Görüşdə Daxili Qoşunların ya-
ranma tarixi, strukturu, normativ-hü-
quqi bazası, təlim-tədrisin, təchizatın
vəziyyəti və beynəlxalq əlaqələri
barədə, eləcə də Ali Hərbi Məktəbin
təlim-tədris sistemini əks etdirən ge-
niş məzmunlu brifinq nümayiş etdi-
rilib.

Çin Xalq Respublikasının hərbi
attaşesi, heyətin rəhbəri polkovnik
Çjan Çjanquo səmimi və qonaqpər-
vər qəbula görə heyət adından tə-
şəkkürünü bildirib. 

Heyət rəhbəri polkovnik Ç.Çjan-
quo şərəf kitabını imzaladıqdan son-
ra xatirə şəkli çəkdirilib.

Tədbirin sonunda xarici qonaqlar
Daxili Qoşunların Ali Hərbi Məktəbin-
də tədris korpuslarına, kursant ya-
taqxanasına baş çəkib, yaradılmış
şəraitlə tanış olublar.

Beynəlxalq hərbi 
əməkdaşlıq şöbəsi

DAXİLİ QOŞUNLARIN ALİ HƏRBİ MƏKTƏBİNDƏ XARİcİ
DövLƏTLƏRİN HƏRBİ ATTAŞELƏRİ İLƏ GöRüŞ KEÇİRİLİB

Aprelin 30-da Daxili Qoşunların
Qərargah rəisinin 1-ci müavini ge-
neral-mayor İnqilab Muradovun rəh-
bərliyi altında qoşunların 25031 saylı
hərbi hissəsində Baş İdarənin və Ba-
kı qarnizonu hərbi hissələrinin ko-
mandir heyətilə “İctimai qaydanın
qrup halında pozulmasının qarşısı-
nın alınması və ictimai təhlükəsizliyin
təmin olunması üzrə xüsusi əməliy-
yatda xüsusi vasitələrin tətbiqi dəstə-
lərinin, əsas və ehtiyat idarəetmə
məntəqələrinin fəaliyyəti” mövzu-
sunda komanda-qərargah təlimi ke-
çirilib. 

Komanda-qərargah təliminin təş-
kil olunub keçirilməsi üçün Daxili İş-
lər Nazirinin müavini - Daxili Qoşun-
ların Komandanı və Daxili Qoşunlar
Komandanının 1-ci müavini - Qərar-
gah rəisi tərəfindən müvafiq sənəd-
lər təsdiq edilib, aidiyyəti idarə, şöbə
və xidmətlərə, həmçinin, təlimə cəlb
olunan hərbi hissələrə göndərilib.
Komanda-qərargah təliminin keçiril-
məsinə hazırlıq mərhələsində təlimin
keçirilməsi üçün əməliyyat şəraiti iş-
lənilib, ilkin məlumatlar aydınlaşdırı-
laraq, aidiyyəti şəxslərə tapşırıqlar
verilib. Təlimə cəlb edilən bölmələrin
və şəxsi heyətin sayı dəqiqləşdirilib,
eləcə də təlimin keçirilmə ardıcıllığı
müəyyən edilib.

Bundan əlavə, Daxili Qoşunların
Baş İdarəsinin Qərargahı tərəfindən
əməliyyat şəraitinin plan-sxemi,
əyani vəsaitlər, Şəxsi heyət üzrə
İdarə tərəfindən əməliyyata cəlb
edilən şəxsi heyətlə mənəvi-psi-
xoloji hazırlıq, Maddi-texniki təminat
İdarəsi tərəfindən əməliyyatın mad-
di-texniki təminat planları hazırlanıb. 

Dörd mərhələdən ibarət olan
təlim zamanı hərbi hissələrin fəaliy-
yətinin koordinasiyası, əməliyyat şə-
raitinin fasiləsiz izlənilməsi, hadisələ-
rə operativ reaksiya verilməsi, təli-
min keçirildiyi dövrdə müəyyən edil-
miş tədbirlərin icrasına nəzarətin hə-
yata keçirilməsi məqsədilə DQBİ-də
Baş İdarəetmə Mərkəzi, hərbi hissə-

lərdə isə idarəetmə məntəqələri fəa-
liyyətə başlayıb. 

Həmçinin, bu təlim zamanı bir sı-
ra tapşırıqların yerinə yetirilməsi tə-
min olunub. Belə ki, “Xüsusi əməliy-
yatın təşkilinə hazırlıq” mərhələsində
Baş İdarənin və Bakı qarnizonu hərbi
hissələrinin idarəetmə orqanları tərə-
findən əməliyyat şəraitinə uyğun və-
zifələr dəqiqləşdirilərək, əməliyyatın
hərtərəfli təminatının, idarəetmənin
və qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili üzrə
tədbirlərin həyata keçirilməsinə diq-
qət yetirilib. 

“Xüsusi əməliyyatın keçirilməsi
üçün döyüş hazırlığına gətirmə və
əməliyyat keçiriləcək rayona marşın
keçirilməsi” mərhələsində isə əmə-
liyyat şəraitinə uyğun hərbi hissələrin

komandirləri tərəfindən əməliyyata
cəlb olunan bölmələr müvafiq təlim
siqnalı ilə döyüş hazırlığına gətirilib.
Şəxsi heyətin və texnikanın hazırlıq-
ları yoxlanılıb, əməliyyat şəraiti və
tapşırıqlar şəxsi heyətə çatdırılıb.  

“Xüsusi əməliyyatın təşkili və ke-
çirilməsi” mərhələsində təlimə cəlb
olunan hərbi hissələr tərəfindən xü-
susi əməliyyat başlanılıb, kəskin də-
yişən əməliyyat şəraitinə uyğun ko-
mandir heyəti tərəfindən qərarlar qə-
bul edilərək, əməliyyata cəlb olunan
bölmələrin komandirlərinə müvafiq
tapşırıqlar verilib.

Sonuncu - “Xüsusi əməliyyatın
başa çatması və daimi yerləşmə ye-
rinə qayıtma” mərhələsində hissə

komandirləri tərəfindən şəxsi heyə-
tin, silah-sursatın və xüsusi vasitələ-
rin, texnikanın, rabitə və digər maddi
vasitələrin yoxlanılması, bölmələrin
ərazilərdən çıxması və daimi yerləş-
mə yerinə qayıtması təşkil edilib.

Təlimin bütün mərhələlərində ko-
mandir heyəti tərəfindən qəbul edil-
miş qərarlar müzakirə edilərək, orta-
ya çıxan suallar aidiyyəti vəzifəli
şəxslər tərəfindən cavablandırılıb. 

Sonda komanda-qərargah təlimi-
nə yekun vurulub, komandanlıqların,
qərargahların və idarəetmə orqanla-
rının gələcəkdə peşə hazırlığının
daha da yüksəldilməsi üçün müvafiq
tapşırıq və tövsiyələr verilib.

baş leytenant Nigar Ağayeva

KOMANDA-QƏRARGAH TƏLİMİ KEÇİRİLİB

Aprelin 30-da Rəşid Beh-

budov adına Dövlət Mahnı

Teatrında Azərbaycan Res-

publikasının Silahlı Qüvvələ-

rində xidmət edən hərbçilərin

iştirakı ilə “Əsgər bayramı”

adlı tədbir keçirilib.

Milli Məclisin deputatlarının,
Müdafiə Nazirliyinin, Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin, Dövlət Sər-
həd Xidmətinin, Daxili İşlər Na-
zirliyinin Daxili Qoşunlarının,
Respublika Veteranlar Təşkilatı-
nın nümayəndələrinin, Gənclər
Təşkilatları Milli Şurasının, Tələ-
bə Gənclər Təşkilatları İttifaqının

fəallarının iştirak etdikləri tədbir-
də əvvəlcə Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət Himni səsləndi-
rilib, Silahlı Qüvvələrimizin hərbi
qüdrətindən bəhs edən video-
çarx nümayiş olunub. 

Tədbirdə çıxış edən gənclər
və idman nazirinin müavini İnti-
qam Babayev ölkəmizdə ordu
quruculuğu istiqamətində görü-
lən tədbirlərdən danışıb. Bildirib
ki, hələ ötən əsrin sonlarından
Azərbaycanın məcburən cəlb
olunduğu Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsi və bunun nəticəsində
torpaqlarımızın 20 faizinin işğalı
bu gün də davam edir. 

Öz çıxışında məhz Azərbay-
can Ordusunun inkişafını, yenil-
məzliyini mərasim iştirakçılarına
çatdıran məruzəçi bu gün əsas
diqqətin 2016-cı ilin aprel döyüş-
lərində Ermənistan ordusunun
təxribatlarına layiqli şəkildə ca-
vab verən, düşməni ağır məğlu-
biyyətə uğradaraq minlərlə hek-

tar ərazini azad edən, sözün əsl
mənasında, qarşı tərəfə ağır zər-
bələr endirən hərbçilərimizin
üzərində cəmləşdiyini vurğula-
yıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycan
Ordusu dördgünlük aprel döyüş-
ləri ilə xalqımıza yenidən qələbə
sevincini yaşatdı və bu qələbə
əsgərlərimizin döyüş ruhunun,
ordu ilə xalqın birliyinin təcəs-
sümü oldu.

Mərasimdə digər çıxışlardan
sonra hərbi qulluqçulara müka-
fatlar təqdim edilib. Tədbirin rəs-
mi hissəsi başa çatdıqdan sonra
mərasim konsert proqramı ilə
davam edib. 

Daxili Qoşunlar Komandanı-
nın köməkçisi polkovnik Rasim
İsmayılov bu tip tədbirlərin keçi-
rilməsinin gənc nəslin hərbi-və-
tənpərvərlik tərbiyəsinin yüksəl-
dilməsində mühüm rolunu qeyd
etdi: “Silahlı Qüvvələrin tərkibinə
daxil olan bütün silahlı birləşmə-
lərin təmsilçilərinin iştirakı ilə

keçirilən belə bir mərasimdə hər-
bi qulluqçuların mükafatlandırıl-
ması sözsüz ki, onların xidməti-
nə verilən qiymətin bariz nümu-
nəsidir”.

Sevindirici haldır ki, Daxili
Qoşunların beş nəfər hərbi qul-
luqçusu mükafatlandırılanların
sırasında olub. Onlardan baş
leytenant Ülfət Məmmədov, ley-
tenant Qurban Qayıbov, kiçik gi-
zir Ziyəddin Omarov, baş çavuş
Vüqar Nəsirov, çavuş Mübariz
Qurbanzadə məhz Daxili Qoşun-
ların təqdimatı ilə fəxri fərman və
qiymətli hədiyyələrlə mükafat-
landırılıblar. Bütün qurumların
hərbi qulluqçularının iştirak etdiyi
mərasimdə Daxili Qoşunların
beş nəfər hərbi qulluqçusunun
təltif olunması onların hər biri
üçün şərəfli və qürurverici hadi-
sədir. Bu barədə öz fikirlərini bi-
zimlə bölüşən 99713 saylı hərbi
hissənin nümunəvi zabiti baş
leytenant Ü.Məmmədov bu gün
təltif edilən hərbi qulluqçularla bir
sırada dayanmasına görə öncə
Daxili İşlər Nazirinin müavini-Da-
xili Qoşunların Komandanına və
tədbirin təşkilatçılarına dərin
minnətdarlığını bildirdi. Daxili
Qoşunları hər zaman layiqincə
təmsil edəcəyinə, üzərinə düşən
vəzifələrin icrasına daim məsu-
liyyətlə yanaşacağına və öz xid-
mətilə komandanlıq tərəfindən
ona göstərilən etimadı doğrulda-
cağına söz verdi.

baş leytenant
Nigar Ağayeva

“ƏSGƏR BAYRAMI”NDA DAXİLİ QOŞUNLARIN 
ŞƏXSİ HEYƏTİ İŞTİRAK EDİB

Mayın 11-də Daxili Qoşun-
ların sıralarına yeni qəbul edil-
miş əsgərlərin andiçmə məra-
simi keçirilib.

Daxili Qoşunların 25031
saylı hərbi hissəsində təşkil
olunmuş mərasimdə Daxili
Qoşunlar Komandanının 1-ci
müavini – Qərargah rəisi ge-
neral-mayor Tofiq Hüseynov
və əsgər valideynləri iştirak
ediblər.

Tədbir Milli Lider Heydər
Əliyevin və torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda canlarından
keçmiş şəhidlərimizin əziz xati-
rəsinin yad edilməsi ilə başlayıb.
Nümunəvi-göstərici Hərbi Or-
kestrin müşayiəti ilə Dövlət Him-
ni ifa olunub.

Hərbi hissə komandiri pol-
kovnik Əhliman İlmazov çıxış
edərək əsgərlərə hərbi andın
mənasını, öz xalqına, Azərbay-
can Respublikasına və Azərbay-
can hökumətinə sədaqətlə and
içən hərbi qulluqçuların üzərinə
düşən şərəfli və məsul vəzifələri,
eləcə də Konstitusiyamızın mü-
vafiq maddələrinin tələblərini xa-
tırladıb.

Gənc əsgərlər hərbi and içə-
rək Azərbaycan Respublikasının
mənafeyini, onun suverenliyini,
ərazi bütövlüyünü və müstəqilli-
yini şərəflə qoruyacaqlarına,
bundan ötrü canlarını belə əsir-
gəməyəcəklərinə söz veriblər.

Sonra Daxili İşlər Nazirinin
müavini - Daxili Qoşunların Ko-
mandanının hərbi andiçmə mü-
nasibətilə əsgərlərə ünvanladığı
təbrik çatdırılıb.

Təbrikdə hərbi andı qəbul
edən hərbi qulluqçuların qoşun-
ların bütün şəxsi heyəti kimi,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti - Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı cənab İlham
Əliyev tərəfindən qarşıya qoyu-
lan hər bir tapşırıq üçün şəxsi
məsuliyyət daşıdıqları qeyd edi-
lib. Bundan əlavə, təbrikdə Da-
xili Qoşunların daha da möh-
kəmlənməsi və qüdrətlənməsi
üçün göstərilən diqqət və qayğı-
nın sıralarımızda xidmət edən
hər bir gənci öz vəzifələrini mə-
tinliklə yerinə yetirməyə ruhlan-
dırdığı da vurğulanıb.

Gənc əsgərlər adından çıxış
edən əsgər Fərhad Abışov gənc
silahdaşlarını hərbi biliklərə də-

rindən yiyələnməyə, cəsur və in-
tizamlı olmaqla daima Vətənin
müdafiəsinə hazır olmağa səs-
ləyib.    

Sonda çıxış üçün söz gene-
ral-mayor T.Hüseynova verilib.
O, hərbi andiçmə günü münasi-
bətilə gənc əsgərləri təbrik edə-
rək, hər birinin Vətənin layiqli öv-
ladları kimi yetişəcəyinə əmin ol-
duğunu qeyd edib. 

Mərasim şəxsi heyətin təntə-
nəli keçidi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, Daxili Qoşun-
lar Komandanının müavini -
Maddi-texniki təminat İdarəsinin
rəisi general-mayor Fəxrəddin
Səmədovun və Daxili Qoşunla-
rın Qərargah rəisinin 1-ci müa-
vini general-mayor İnqilab Mura-
dovun iştirakı ilə digər iki hərbi
hissədə də andiçmə mərasimləri
keçirilib.

Mətbuat xidməti

Daxili Qoşunlarda xidmətə yeni qəbul 
edilmiş əsgərlər hərbi andı qəbul ediblər 
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Daxili Qoşunların 16073 saylı
hərbi hissəsində xidmətin təşkil
olunub aparılması üçün hər bir
şərait yaradılıb. Şəxsi heyət üzrə
İdarənin məqsədli qrupunun tər-
kibində hərbi hissədə olarkən bir
daha bunun şahidi oldum. Hərbi
şəhərcikdə aparılan abadlıq və
yenidənqurma işləri şəxsi heyəti
qarşıya qoyulmuş tapşırıqları
layiqincə yerinə yetirməyə ruh-
landırır.

Hərbi hissə komandiri polkovnik
Sahib Məmmədov söhbət zamanı
qeyd etdi ki, şəxsi heyət bölgənin
təbii şəraitinə uyğun olaraq, fəaliy-
yət göstərməyə və ictimai asayişin
mühafizəsi üzrə hissənin qarşısına
qoyulmuş istənilən tapşırığı icra et-
məyə hazırdır: “Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti, Ali Baş Ko-
mandan cənab İlham Əliyevin, Da-
xili İşlər Naziri general-polkovnik
Ramil Usubovun, Daxili İşlər Naziri-
nin müavini-Daxili Qoşunların Ko-
mandanı general-leytenant Şahin
Məmmədovun xüsusi diqqət və
qayğısı nəticəsində yenidən quru-
lan və günü-gündən abadlaşan
müasir hərbi şəhərcik, eləcə də
hərbi qulluqçuların mənzil-məişət
və kazarma şəraiti, o cümlədən,
maddi-texniki təminatı yüksək sə-
viyyədədir. Bütün bunlar da, öz
növbəsində, şəxsi heyətin məsuliy-
yətini artırır və onları göstərilən eti-
madı nümunəvi xidmətləri ilə doğ-

rultmağa sövq edir.
Bölüklərdə olarkən hökm sürən

səliqə-sahman da xüsusilə diqqəti-
mi çəkdi. Şəxsi heyətin maddi-tex-
niki təminatı da yüksək səviyyədə-
dir. Hərbi qulluqçuların qidalanma-
sına gəlincə, bu sahədə görülən
işləri də müsbət cəhətdən qeyd et-
mək olar. Onu da qeyd edim ki, tə-
mizliyi və səliqə-sahmanı ilə göz
oxşayan əsgər yeməkxanasında
sanitar-gigiyenik qaydalara ciddi fi-
kir verilir. Hər gün hərbi qulluqçula-
ra milli mətbəximizin dadlı təamları
təqdim olunur. Yeməkxana rəisi baş
çavuş Firuz Mirzəliyev şəxsən özü
yeməklərin yüksək keyfiyyətlə ha-
zırlanmasına və şəxsi heyətin vaxt-
lı-vaxtında qidalanmasına nəzarət
edir. 

Hərbi hissənin komendant bölü-
yü, xüsusi təyinatlı dəstəsi, mina-
atan batareyası xüsusilə fərqlənən
bölmələridir. 

ÖTƏN İLİN YEKUNLARINA
GÖRƏ BİRİNCİLİYİ QAZANAN
XÜSUSİ TƏYİNATLI DƏSTƏ...

Qarşıya qoyulmuş tapşırıqların
vaxtında yerinə yetirilməsi, silahlı
cinayətkarların zərərsizləşdirilməsi
xüsusi təyinatlı dəstənin bir nömrəli
vəzifəsi hesab olunur. Bu isə hər bir
xüsusi təyinatlıdan, ilk növbədə,
yüksək döyüş hazırlığı, möhkəm
hərbi intizam və “dəmir” iradə tələb
edir. 

Ötən ilin inspeksiya yoxlaması-
nı əla qiymətlərlə başa vuran dəs-
tənin hərbi hissənin qabaqcılların-
dan olmasında, fərqlənməsində
dəstə komandiri mayor Anar Rizva-
novun əməyi böyükdür. O, 1981-ci

il oktyabrın 7-də Şabran rayonunda
doğulub. Orta təhsilini Sumqayıt
şəhərində yerləşən 37 saylı mək-
təbdə alıb. 1998-2002-ci illərdə
Azərbaycan Dövlət İqtisad Univer-
sitetində ali təhsil alıb. Müddətli hə-
qiqi hərbi xidmətini 2002-2003-cü
illərdə Daxili Qoşunların 17074
saylı hərbi hissəsinin xüsusi təyi-
natlı dəstəsində keçib. Sonra müd-
dətdən artıq həqiqi hərbi xidmət
hərbi qulluqçusu kimi elə həmin
hərbi hissənin xüsusi təyinatlı dəs-
təsində manqa komandiri, qrup ko-
mandiri, dəstə komandirinin müa-
vini və digər vəzifələrdə xidmət
edib. 2013-cü ildən 16073 saylı

hərbi hissədə xidmətini davam et-
dirir. 2014-cü ilin dekabr ayından
dəstə komandiri vəzifələrini icra
edir.  

Qazandığı təcrübəni tabeliyin-
dəki şəxsi heyətlə bölüşən dəstə

komandiri regionun xüsusiyyətləri-
ni, eləcə də ilin fəsillərindən asılı ol-
mayaraq, iqlimin çətinliklərini nə-
zərə almağı və buna uyğun olaraq
fərdi bacarıqlarını təkmilləşdirməyi
şəxsi heyətə aşılayır. Mayor A.Riz-
vanov bildirir ki, bunun üçün şəxsi
heyətin real vəziyyətə uyğunlaşdı-
rılması vacib məsələlərdəndir və
bütün təlim məşğələləri ona uyğun
olaraq planlaşdırılıb keçirilir. Məş-
ğələlərin əsas hissəsi dağ-meşə,
çöl şəraitində təşkil olunur. Hər həf-
tə praktiki atış məşğələləri icra olu-
nur. Bundan əlavə, şəxsi heyətin
sağlamlığının qorunub saxlanma-
sına, fiziki hazırlıq məşğələlərinə

üstünlük verilir”. 
Məşğələlərin çətinlik dərəcəsin-

dən asılı olmayaraq, müvəffəqiy-
yətlə icra olunması əlbəttə ki, qü-
rurvericidir. Bütün uğurlar isə yük-
sək döyüş hazırlığının, cəsurluq və
şəxsi iradənin sayəsində qazanılıb.

TAPŞIRIQLARI KEYFİYYƏTLƏ
YERİNƏ YETİRMƏK BACARIĞI

Hərbi hissənin minaatan bata-
reyasının şəxsi heyəti özünün ni-
zam-intizamı ilə seçilir, digərlərinə
nümunə kimi göstərilir. Batareyanın
şəxsi heyəti peşə vərdişlərinin ar-
tırılması məqsədilə mütəmadi ola-
raq məşğələlərə cəlb olunur. Keçiri-
lən məşğələlərin nəticəsidir ki, ba-
tareyanın şəxsi heyəti  vacib, eyni
zamanda məsuliyyətli tapşırıqları
keyfiyyətlə yerinə yetirmək bacarı-
ğına malikdir. Bu işdə təcrübəli ko-
mandir baş leytenant Fərhad İba-
dovun zəhməti danılmazdır.  

Baş leytenant F.İbadov məlu-
mat verdi ki, batareyanın vəzifələri
düşmənin nüvə və kimyəvi basqın

vasitələrini, artilleriyasını, tankları-
nı, həmçinin, xüsusi əməliyyatların
keçirilməsi zamanı silahlı cinayət-
karların atəş vasitələrini, istehkam
qurğularını dağıtmaq, işıqverməni
uzaqdan təmin etmək, eləcə də hə-
dəfdə olan canlı qüvvəni tələfata
uğratmaqdan ibarətdir. 

Batareya komandiri söylədi ki,
qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığı

hər bir hərbi qulluqçudan böyük
məsuliyyət tələb edir: “Məsələn,
düşmənin qüvvəsini görmədən vur-
maq tapşırığını yerinə yetirərkən
riyazi hesablamalar əsas götürülür.
Lakin məlumatlar dəqiq və düzgün
çatdırılmalıdır”. 

Batareya komandiri fikirlərini
davam etdirərək söylədi ki, ilkin
yoxlama atışından sonra kəşfiyyat
taqımı optik termal kamera vasitə-
silə mərminin düşdüyü yeri, eləcə
də sapma məsafəsini müəyyən-
ləşdirir. Xüsusi cihaz vasitəsilə
koordinatlar dəqiqləşdirilir və yeni-
dən atəş taqımlarına ötürülür. Bata-
reyanın baş zabitinin “Atəş” koman-
dasından dərhal sonra yaylım atəş-
ləri tam dəqiqliklə həyata keçirilir və
düşmən mövqelərinə sarsıdıcı zər-
bələr endirilir. 

Göründüyü kimi, batareyanın
şəxsi heyətilə keçirilən bütün məş-
ğələlər hərbi qulluqçuların bilik və
bacarıqlarının artırılmasına, eyni
zamanda, məsuliyyətli tapşırıqları
keyfiyyətlə yerinə yetirmək vərdiş-
lərinin aşılanmasına xidmət edir. 

Baş çavuş İsmət Babayev,  ça-
vuş Şəhriyar Mikayılov, əsgərlər
İlham Əmirquliyev və Hüseynalı Mi-
kayılov batareyanın nümunəvi xid-
mətilə seçilən fəal hərbi qulluqçula-
rıdırlar.

(davamı gələn sayımızda)

baş leytenant  
Xədicə Hacızadə

ŞİMAL BÖLGƏSİNDƏ İCTİMAİ SABİTLİYİN KEŞİYİNDƏ DURAN HƏRBİ HİSSƏMİZ...

“Daxili Qoşunların 12576 say-
lı hərbi hissəsi-hərbi qospital bu
gün Daxili İşlər Nazirinin müavini
– Daxili Qoşunların Komandanı-
nın diqqət və qayğısı nəticəsində
günü-gündən müasirləşən və
müalicə-profilaktik tədbirlərin
daha effektiv həyata keçirilməsi
üçün zəruri olan tibbi avadanlıq-
larla təchiz edilmiş tibb müəssi-
səsinə çevrilib. Bu gün hərbi
qospitalın inkişafı, həkim və orta
tibb heyəti kadrları ilə tam kom-
plektləşdirilməsi,  maddi bazanın
genişləndirilməsi, tibbi maarif-
ləndirmə işinin təşkili, fəaliyyət
üzrə müvafiq normativ sənədlə-
rin hazırlanması istiqamətində
nəzərəçarpacaq addımlar atılır”.

Hərbi qospitalın əraizisi gəzər-
kən və şöbələrlə tanışlıq zamanı
hərbi qospitalın rəisi tibb xidməti
polkovniki Şəmsəddin Heydərovun
söylədiyi bu fikirlərin bir daha şahidi
oldum. Bu gün hərbi qospitalın hə-
yatında yeni mərhələ başlayıb de-
sək, yəqin ki, yanılmarıq.    

Müasir dövrdə Daxili Qoşunla-
rın hərbi qospitalı müxtəlif xəstəlik-
lərin müalicəsində zəngin təcrübə
toplamış tibb müəssisəsi hesab
oluna bilər. Burada ayrı-ayrı vaxt-
larda mürəkkəb cərrahiyyə əməliy-
yatları da aparılıb. Hərbi hissənin
tibb personalı nəinki Daxili Qoşun-
ların hərbi qulluqçularının, həmçi-
nin, onların ailə üzvlərinin, eləcə də
qoşunların veteranlarının səhhəti-
nin keşiyində durur.  

Bundan başqa, qospitalda hə-
kim və orta tibb personalının fəa-
liyyətinin təkmilləşdirilməsi sahə-
sində müəyyən işlər görülüb. Ötən
illər ərzində həkimlər Türkiyə Res-
publikasının Gülhanə Hərbi Tibb
Akademiyasında (hazırda Tibb

Elmləri Universiteti), Zərifə Əliyeva
adına Göz Xəstəlikləri İnstitutunda
(Milli Oftalmologiya Mərkəzi), res-
publikamızın digər tibb müəssisələ-
rində ixtisasartırma kurslarına gön-
dəriliblər. Həmçinin, tibb bacılarının
Bakı şəhəri 2 saylı Tibb Kollecində
və digər tibb ocaqlarında müvafiq
tədris kursları keçmələri də təmin
edilib. 

Hazırda qospitalın tərkibində
Terapiya, Cərrahiyyə, Dəri-zöhrəvi,
Əməliyyat və qanköçürmə, Reani-
masiya, Funksional diaqnostika,
Uro-nefrologiya, İnfeksiya, Ruhi-
əsəb xəstəlikləri, Reabilitasiya və
Qəbul şöbələri mövcuddur.   

Psixonevrologiya şöbəsi də sa-
vadlı tibb personalı ilə hərbi qospi-
talın seçilən şöbələrindəndir. Şöbə
rəisi tibb xidməti kapitanı Nərmin
Muxtarova, ordinator-psixiatr tibb
xidməti baş leytenantı Cavid Sahib-
li, ordinator-nevropatoloq tibb xid-
məti baş leytenantı Şükufə Məm-
mədova, baş tibb qardaşı baş gizir
İlkin Rzayev, eləcə də tibb qardaş-
ları gizir Eldəniz Xudiyev, gizir Ziya
Cəbiyev, baş çavuş Xalid Məcidov,
kiçik çavuş Canpolad Həsənli, mül-
ki həkimlər - nevropatoloq Ləman

Ağakişiyeva, psixiatr Fəxrəddin
İbrahimov, nevropatoloq İlqar Ağa-
malıyev bacarıqlı mütəxəssislər-
dirlər. 

Şöbə rəisi tibb xidməti kapitanı
N.Muxtarova bildirdi ki, şöbənin tib-
bi personalı öz işini “Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi-
nin Daxili Qoşunlarının tibbi təmi-
natı qaydaları haqqında” Təlimata
əsasən qurur: “Şöbə fəaliyyətini
hərbi hissə komandiri tərəfindən
təsdiq olunmuş günün nizam qay-
dalarına uyğun olaraq təşkil edir.

Belə ki, hər səhər şöbədə iclas ke-
çirilir və xəstələrin ümumi vəziyyət-
ləri müzakirə olunur. Daha sonra
aidiyyəti üzrə tapşırıqlar və təlimat-
lar verilir”. 

Tibb xidməti kapitanı N.Muxta-
rova söylədi ki, şöbəyə həm psixi
problemləri olanlar, həm də nevro-
loji xəstələr qəbul olunurlar. Psixi
problemləri olan xəstələr qəbul
olunduqdan sonra ilk olaraq müayi-
nə olunur və davranışları aktlaşdı-
rılır. Şöbənin psixiatrı tərəfindən ət-
raflı müayinəsi aparılır, əgər xəstə-
nin ümumi vəziyyəti ağırdırsa, qos-

pitalın rəhbərliyinə məruzə olun-
duqdan sonra xəstə 1 saylı Psixi-
atrik Xəstəxanaya göndərilir. Əgər
xəstənin vəziyyəti stabil olarsa, şi-
kayətinə müvafiq olaraq müalicəsi
aparılır. Bundan əlavə, xəstələrin
rentgen, ultra səs müayinəsi apa-
rılır, terapevt tərəfindən yoxlanılır. 

Şöbə rəisi onu da əlavə etdi ki,
müalicənin ümumi müddəti xəstə-
nin vəziyyətindən və psixiatrın rə-
yindən asılı olaraq dəyişə bilir. Xəs-
tənin vəziyyəti normallaşarsa və
hərəkətlərində adekvatlıq hiss olu-

narsa, təkrar müayinə aparılandan
sonra aidiyyəti hərbi hissəyə gön-
dərilir. 

O, şöbənin tibb personalının
şəxsi heyətin sağlamlıq durumunun
qorunub saxlanılması üçün bütün

zəruri tədbirləri yüksək peşəkarlıqla
həyata keçirdiyini sözlərinə əlavə
etdi.

baş leytenant
Xədicə Hacızadə

QABAQCIL TİBB MÜƏSSİSƏSİ...

3_Layout 1  14.05.2019  11:17  Page 1



g

Шÿщадÿòнамÿ3565

Ñайы3000

ÒßÑÈÑ×È:
ÀçÿрбайúанÐåсïублиêасыДИН
ДаõилиÃошунларынÁашИдарÿси.

Redaktor: Anar Əhmədov

RÅДÀÊÑИÉÀНÛНÖНÂÀНÛ:
ÀÇ1130,Áаêышÿhÿри,Ã.Ìусабÿйовêö÷.4,

ДаõилиÃошунларынÁашИдарÿси.

Ялагÿòåлåфонлары:560-22-63

15may2019-úuil4 ßÑÝßÐßÑÝßÐ

Ãÿçåòайда 2дÿфÿ нÿшр олунур. “Ясэÿр”
гÿçåòининрåдаêсийасында йыüылыб сÿhифÿлÿнмиш вÿ

ДИН-ин мÿòбÿÿсиндÿ hazыр åлåêòрон
варианòдан ÷аïолунмушдур.

25032 saylı hərbi hissənin intizamlı,
savadlı hərbi qulluqçularından biri olan
baş əsgər Şahin Mamedov üzərinə dü-
şən vəzifələri vaxtında və keyfiyyətlə ye-
rinə yetirir. O, 1997-ci il aprelin 13-də Ba-
lakən rayonunun Qabaqçöl kəndində
dünyaya göz açıb. Uşaqlıq illərindən id-
manın futbol növünə xüsusi maraq gös-
tərib. Dediyinə görə, ən çox sevdiyi məş-
ğuliyyəti də futboldur. Hətta bir müddət
özünü məşhur futbolçulardan biri kimi
görməyi də arzulayıb. 

2014-cü ildə böyüyüb boya-başa çat-
dığı kənddə orta məktəbi uğurla bitirən
Şahin elə həmin ildə Azərbaycan Texno-
logiya Universitetinin kompyuter mühən-
disliyi fakültəsinə qəbul olunub. 2018-ci
ildə universiteti başa vuran gənc Səfər-
bərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin Balakən Rayon Şöbəsi
tərəfindən müddətli həqiqi hərbi xidmətə
çağırılıb. Hazırda Daxili Qoşunların
25032 saylı hərbi hissəsinin komendant
bölüyündə baş atıcı vəzifəsindədir. 

O, hərbi hissə komandanlığı tərəfin-

dən qarşısına qoyulan tapşırıqların icra-
sında ayıq-sayıqlıq və əzmkarlıq nüma-
yiş etdirir. Qarovul xidmətinə cəlb olunan
baş əsgər Ş.Mamedov həm hərbi xidmə-
tə yeni gələn, həm də onunla bərabər
xidmət edən yoldaşlarına nümunə olma-
ğı bacarır. Komendant bölüyündə xidmə-
tin çətin, lakin şərəfli olduğunu dərk edən
hərbi qulluqçu Vətəninə xidmət etmək-
dən qürurlandığını bildirir. Çətinliklərin
öhdəsindən gəlməyi bacaran intizamlı
hərbi qulluqçu hissə komandanlığı tərə-
findən müsbət xarakterizə olunur.  

Qarovulun fəalı kimi fəaliyyət gös-
tərən baş əsgər Ş.Mamedov xidmətə ye-
ni qəbul olunan əsgərlərin öyrədilməsin-
də, vəzifələrinin icrasında, onların xidmə-
tə uyğunlaşmalarında yaxından köməklik
göstərir. Məhz bu xüsusiyyətlərinə görə
fərqlənən, təşəbbüskarlıq nümayiş etdi-
rən hərbi qulluqçumuz dəfələrlə mükafat-
landırılıb.

25032 saylı hərbi hissənin 

ştatdankənar müxbir postu

komendant bölüyünün 
ayıq-sayıq hərbİ qulluqçusu

Daxili Qoşunların Komandanlığı mayor Vüqar Abbasova anasının vəfatından
kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Daxili Qoşunların Veteranlar Şurası e.o. polkovnik-leytenant Sabir Şirinova
anasının vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Daxili Qoşunların Veteranlar Şurası e.o. mayor Vaqif Nəsibovun vəfatından
kədərləndiyini bildirir və ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

17071 saylı hərbi hissənin komandanlığı mayor Elman Əliyevə anasının

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

25032 saylı hərbi hissənin komandanlığı baş leytenant Qiyas Hüseyinə atasının

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

17074 saylı hərbi hissənin komandanlığı müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi
qulluqçusu çavuş Şıxəli Məmmədova atasının vəfatından kədərləndiyini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verir.

Daxili İşlər Nazirinin müvafiq əmrinə
əsasən,  aprelin 11-dən 13-dək daxili işlər
orqan və hissələri arasında şəxsi və ko-
manda birinciliyi uğrunda cüdo üzrə yarış
keçirilib. 

Daxili Qoşunların yığma komandası
11 idmançı ilə Daxili Qoşunların Baş İdarə-
sində Əməliyyat və döyüş hazırlığı şöbə-
sində fiziki hazırlıq və idman rəisi mayor
Mehman Nəsibovun rəhbərliyi altında bu
yarışda təmsil olunub. Yarışda şəxsi birin-
cilikdə Daxili Qoşunların İdman komanda-
sında baş məşqçi-baş müəllim mayor Emil

Hüseynov +100 kq, 99713 saylı hərbi his-
sənin hərbi qulluqçusu MAXE çavuş Əli
Bayramov 81 kq, Ali Hərbi Məktəbin hərbi
qulluqçusu kursant Rizvan Sultanov 60 kq
çəki dərəcəsində 1-ci yeri, 99713 saylı hər-
bi hissənin hərbi qulluqçuları - kapitan Sey-
mur Rzayev 100 kq, MAXE çavuş Çingiz
Cəfərov 81 kq çəki dərəcəsində 2-ci yeri,
MAXE çavuş Qismət Əliabbaszadə isə
73 kq  çəki dərəcəsində 3-cü yeri tutublar. 

Ümumilikdə, toplanan xal hesabına
görə Daxili Qoşunların yığma komandası
komanda birinciliyində I yeri qazanıb.

idman

yarışın bİrİnCİsİ olan yıĞma komandamıZ...

Aprelin 13-dən 14-nə kimi 99713 saylı
hərbi hissədə Daxili Qoşunların birinciliyi
uğrunda silahsız özünümüdafiə üzrə yarış
təşkil olunub. Yarışda Ali Hərbi Məktəbdən,
99713, 67987, 16075, 16076 və 25031
saylı hərbi hissələrdən 6 komanda olmaqla
42 nəfər hərbi qulluqçu iştirak edib. Yarışın
təşkili və keçirilməsi üçün Daxili İşlər Na-
zirinin müavini-Daxili Qoşunların Koman-
danının müvafiq əmrinə əsasən, hakimlər
kollegiyası yaradılıb. Əmrə əsasən, Daxili
Qoşunların Baş İdarəsinin Qərargahında
Əməliyyat və döyüş hazırlığı İdarəsinin
rəisi-Qərargah rəisinin müavini VİE polkov-
nik Vurğun Abbasov yarışın baş hakimi,
Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin Qərarga-
hında Əməliyyat və döyüş hazırlığı şöbə-
sində fiziki hazırlıq və idman rəisi mayor
Mehman Nəsibov katib, 67987 saylı hərbi
hissənin qərargahında fiziki hazırlıq və id-
man rəisi mayor Taleh Ağayev isə döşək
üzrə hakim təyin olunub. 

Şəxsi birincilik uğrunda yarışın nəticə-
ləri aşağıdakı kimi olub:

65 kq çəki dərəcəsində

I yer - MAXE çavuş Kamal Məmmədli
(16075 saylı hərbi hissə);

II yer - MAXE kiçik çavuş Royal Abbaslı
(99713 saylı hərbi hissə);

III yer - MAXE əsgər Musa Abdullayev
(67987 saylı hərbi hissə).

70 kq çəki dərəcəsində

I yer - baş leytenant Natiq Allayarov
(67987 saylı hərbi hissə);

II yer - MAXE çavuş Səid Məmmədov
(16075 saylı hərbi hissə);

III yer - kursant Orxan Cəfərov (Ali
Hərbi Məktəb).

75 kq çəki dərəcəsində

I yer - MAXE çavuş Ramin Orucov
(99713 saylı hərbi hissə);

II yer - baş gizir Elçin Güləliyev (16075
saylı hərbi hissə);

III yer - kursant Elşən Atayev (Ali Hərbi
Məktəb).

80 kq çəki dərəcəsində

I yer - MAXE çavuş Nurlan Balakişiyev
(99713 saylı hərbi hissə); 

II yer - MAXE çavuş Təbriz Məmmədov
(16075 saylı hərbi hissə);

III yer - kursant Rahim Muradov (Ali
Hərbi Məktəb). 

85 kq çəki dərəcəsində

I yer - MAXE baş çavuş Elşən
Novruzov (16075 saylı hərbi hissə);

II yer - MAXE çavuş Ülvi Müslümzadə
(99713 saylı hərbi hissə);

III yer - kursant Sədi Xəlilov (Ali Hərbi
Məktəb).

90 kq çəki dərəcəsində

I yer - MAXE əsgər Müşviq Hüseynov
(16075 saylı hərbi hissə);

II yer - MAXE çavuş İsrafil Musasoylu
(99713 saylı hərbi hissə);

III yer - kursant Səbuhi Tağıyev (Ali
Hərbi Məktəb).

+90 kq çəki dərəcəsində

I yer - mayor Taleh Ağayev (67987 saylı
hərbi hissə);

II yer - baş leytenant Elvin Babayev
(16076 saylı hərbi hissə);

III yer - MAXE çavuş Rafiq Təhməzov
(67987 saylı hərbi hissə).

Komanda üzrə nəticələrə gəldikdə

isə 16075 saylı hərbi hissə 30 xalla 1-ci

yeri qazanıb. 99713 saylı hərbi hissə 23,

67987 saylı hərbi hissə 16 xalla müvafiq

olaraq 2-ci və 3-cü yerləri bölüşüblər. 

Mətbuat xidməti

sİlahsıZ öZünümüdafİə üZrə yarış keçİrİlİb

Daxili Qoşunların Veteranlar Şurası-
nın üzvü, ehtiyatda olan zabit, pedaqoq
Nəsibov Vaqif Məmməd oğlu faciəvi av-
tomobil qəzası nəticəsində dünyasını də-
yişib. Bu qəfil xəbər onu yaxından tanı-
yanları, həmkarlarını və veteran yoldaş-
larını çox sarsıtdı. 

V.Nəsibov maraqlı və çətin sınaqlar-
dan keçən ömür yaşayıb. O, 10 iyun
1951-ci ildə Gəncə şəhərində doğulub.
1973-cü ildə Gəncə Kənd Təsərrüfatı
Texnikumunu bitirib. 1984-cü ildə isə
Gəncə Pedaqoji İnstitutunun məzunu
olub. İşlədiyi bütün sahələrdə milli təəs-
sübkeşliyi, vətəndaş prinsipiallığı və və-
tənpərvərlik mövqeyi ilə seçilib. 

Respublikamız üçün ağır bir dövrdə
V.Nəsibov könüllü olaraq ordu sıralarına
qatılıb. 1992-ci ilin oktyabr ayından etiba-
rən isə Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qo-
şunlarının tərkibində hərbi xidmətini da-
vam etdirib. Ön cəbhədə döyüş sınaqla-
rından keçib, kontuziya alıb, ona əlillik
dərəcəsi verilib. 17072 və 25032 saylı
hərbi hissələrdə zabit olaraq məsul və-
zifələrə təyin olunub. Tərbiyəçi zabit kimi
şəxsi heyətin təlim-tərbiyəsində öz əmə-
yini əsirgəməyib. Xidmət etdiyi hərbi kol-
lektivlərdə şəxsi heyətin hörmətini qa-
zanıb.

Ehtiyata buraxıldıqdan sonra V.Nəsi-
bov pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub.
Gənclərə milli-mənəvi dəyərlərimizin aşı-
lanmasına, onların maariflənməsinə ça-
lışıb. Həmçinin, respublika veteran hərə-
katının fəallarından biri idi. Daxili Qoşun-

ların Veteranlar Şurasının üzvü seçilərək
veteranların təşkilatlanmasına, onların
birliyinin möhkəmləndirilməsinə, hərbi
qulluqçularımızın vətənpərvərlik tərbiyə-
sinin yüksəldilməsinə öz layiqli töhfəsini
verib. Pedaqoq həmkarlarına və veteran
silahdaşlarına həmişə ehtiramla yanaşıb. 

O, ailəsinə bağlı qayğıkeş ata və ba-
ba idi. Nəsibovlar ailəsində iki oğul və bir
qız övladı dünyaya göz açıb. Cəmiyyət
üçün layiqli övladlar yetişdirib. İki övladı
hərbçi olaraq bu gün onun yolunu davam
etdirir. Digər övladı da çalışdığı sahədə
ordu quruculuğuna töhfə verir.

Veteran silahdaşımız Tərtər rayonu-
nun Təzəkənd kəndində, ata yurdunda
torpağa tapşırılıb, onun xatirəsi daim qəl-
bimizdə yaşayacaqdır. 

Allah rəhmət eləsin!

Yalçın Abbasov

son mənZİlə...

Daxili Qoşunların xüsusi təyinatlı

dəstələrinin müəyyən edilmiş tapşırıq-

ların yerinə yetirilməsində rolu danıl-

mazdır. Onların yüksək döyüş hazırlığı

və əzmkarlığı təqdirəlayiqdir. Xüsusi

təyinatlıların sırasında layiqincə xidmət

edən hərbi qulluqçular çoxdur. Onlar-

dan biri də müddətdən artıq həqiqi

hərbi xidmət hərbi qulluqçusu  baş əs-

gər Rasim Əşrəfovdur. 

O, 1977-ci il yanvar ayının 24-də
Lənkəran rayonunun Ürgə kəndində
anadan olub. 1995-ci ildə Lənkəran ra-
yonundakı 113 saylı texniki peşə mək-
təbini “Çilingər və sürücü” ixtisası üzrə
bitirərək, Vətənin keşiyində durmaq üçün
hərbi xidmətə yollanıb. 1998-ci ildə Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının Culfa ra-
yonunda Müdafiə Nazirliyinin “N” saylı
hərbi hissəsində müddətli həqiqi hərbi
xidmətini başa vurub. 2007-ci ildə böyük
qardaşı mayor Asif Əşrəfovun vətənpər-
vərlik örnəyindən ruhlanaraq, Daxili Qo-
şunların 16077 saylı hərbi hissəsinin xü-
susi təyinatlı dəstəsində sürücü vəzifə-
sində müddətdən artıq həqiqi hərbi xid-
mətə başlayıb.

2010-cu ildən 25033 saylı hərbi his-
sənin xüsusi təyinatlı dəstəsində ZTR sü-

rücüsü kimi xidmət edib. 2016-cı ildən isə
16075 saylı hərbi hissədə xüsusi təyinatlı
dəstənin yarımqrupunda sürücü vəzifə-
sindədir. Hissə komandanlığı tərəfindən
müsbət xarakterizə olunur. Hərbi bilik və
bacarıqlarını artırmaq üçün daim öz üzə-
rində çalışan və xidməti vəzifələrini mə-
suliyyətlə yerinə yetirən baş əsgər
R.Əşrəfov “Azərbaycan Respublikası Si-
lahlı Qüvvələrinin 90 illiyi” yubiley medalı

və III dərəcəli “Qüsursuz xidmətə görə”
medalı ilə təltif olunub. Nizam-intizamı və
təlimlərdə çalışqanlığı ilə fərqlənən hərbi
qulluqçu digər mükafatlara da layiq
görülüb. 

Baş əsgər R.Əşrəfov sürücüsü olduğu
ZTR-in sazlığını hər gün yoxladığını, onun
saz vəziyyətdə olmasını daimi olaraq
nəzarətdə saxladığını, xırda nasazlıqlar
aşkar olunduqda dərhal onların aradan
qaldırılması üçün tədbirlər gördüyünü
qeyd edir və qarşıya qoyula biləcək
tapşırıqların keyfiyyətli icrasına hər zaman
hazır olduğunu deyir.                

Texnikanın xüsusiyyətlərinə yaxşı bə-
ləddir. ZTR-in hissələrinin iş prinsipini və
normativlərə uyğun olaraq aşınma müd-
dətini, təhlükəsizlik qaydalarını, eləcə də
yol-nəqliyyat təhlükəsizliyi qaydalarını bilir
və onlara tam olaraq riayət edir. Praktiki
təlimlər və fəaliyyətlərdə sürücü məharə-
tinin vacibliyini düzgün dərk edir. Daim
hərbi və ixtisas biliklərini artırmağa səy
göstərir. 

Onun hərbçi kimi ən böyük arzusu
işğal altındakı torpaqlarımızın azad olun-
masıdır. 10 yaşlı oğlu Rəsulu da gələ-
cəkdə hərbçi görmək istəyir.

gizir Ariz Aslanov

Xüsusİ təyİnatlıların sırasında olmaq şərəfdİr
NÜMUNƏVİ XİDMƏT
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