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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

1993-cü il iyunun 15-i Azərbay-
can tarixinə Milli Qurtuluş Günü
kimi daxil olub və dövlətçiliyimiz
yox olmaq təhlükəsindən xilas edi-
lib. Azərbaycan xalqının Ümummilli
Lideri Heydər Əliyev öz xilaskarlıq
missiyası ilə ölkəmizin müstəqilli-
yini qorudu, respublikada tüğyan
edən ictimai-siyasi böhranı aradan
qaldırdı və inkişafın təməlini qoydu.
Bu gün milli qurtuluş ideologiyası-
nın təntənəsi müstəqil respublika-
mızın davamlı inkişafında özünü
büruzə verir, regionda və dünyada
Azərbaycanın nüfuzu daha da artır.

Milli qurtuluş fəlsəfəsi sözün geniş
mənasında Azərbaycanın mövcudlu-
ğunu, onun ən böyük tarixi nailiyyəti
olan müstəqilliyini təmin etdi. Xalqın
təkidli tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə
qayıdan Heydər Əliyev iyunun 15-də
Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçildi.
Ulu Öndər böyük risklərə baxmayaraq,
xalqın qurtuluşu missiyasını cəsarətlə
öz üzərinə götürdü. Bununla da ölkədə
uzun illər davam edən gərginlik və
qarşıdurma səngidi, respublikamız və-
təndaş müharibəsindən və parçalan-
ma təhlükəsindən xilas oldu. Beləliklə,
bu mühüm tarixi gün xalqımızın yad-
daşına Milli Qurtuluş Günü kimi həkk
olundu və 1997-ci ildən etibarən par-
lamentin qərarı ilə rəsmi bayram kimi
qeyd olunur.

Milli Məclisin 1993-cü il iyunun
15-də keçirilən iclasındakı çıxışında
Ulu Öndər Azərbaycan dövlətçiliyinin
gələcək inkişaf strategiyasını elan etdi
və sonrakı illərdə onu həyata keçirdi.

Əgər müstəqilliyi qazanmaq ilkin şərt
idisə, ikinci vacib məsələ onu qoruyub
inkişaf etdirmək idi və bu, Ümummilli
Liderin iradəsi sayəsində reallığa çev-
rildi. Heydər Əliyev milli dövlətçiliyimi-
zin konsepsiyasını yaratdı. Bütün ma-

neələrə baxmayaraq, ən qısa müddət-
də ölkədə ictimai-siyasi sabitlik bərpa
olundu. AXC-Müsavat hakimiyyəti isə
təbii ki, Heydər Əliyevin uğurlarını qıs-
qanclıqla qarşılayıb ona mane olmağa
çalışdı. Vəziyyətdən səbirlə çıxan Pre-

zident Heydər Əliyev televiziya vasitə-
silə xalqa müraciət etdi. İyunun 20-də
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya icti-
maiyyətinə çatdırılması məqsədilə yerli
və xarici jurnalistlər üçün brifinq ke-
çirdi. İyunun 21-də isə bir sıra ölkələrin

diplomatları ilə görüşdü. Bu sahədə
yürüdülən siyasət respublikanı infor-
masiya blokadasından çıxardı. Dünya-
da ölkəmizlə bağlı formalaşan fikir
müsbət yönümdə dəyişdi. Məhz belə
bir mürəkkəb siyasi şəraitdə Heydər
Əliyevin böyük potensialı Azərbayca-
nın müstəqilliyinin qarantına çevrildi.
Ümummilli Liderin şəxsiyyəti, onun
özünəməxsus siyasi idarəetmə qabiliy-
yəti, xarizması, qətiyyəti, uzaqgörənliyi
böhrana son qoydu, xalqımız Azərbay-
can və azərbaycançılıq ideyaları ətra-
fında birləşdi. Ümummilli Liderin müd-
rikliyi və qətiyyəti sayəsində Azərbay-
canda vətəndaş qarşıdurmasına birdə-
fəlik son qoyuldu, ölkəmiz xaosdan,
siyasi çəkişmələrdən, sosial-iqtisadi
böhrandan xilas oldu. Azərbaycan
müstəqil, demokratik, hüquqi və dün-
yəvi dövlət kimi inkişaf etməyə başladı.
Respublikanın qarşısında duran prob-
lemlər mərhələlərlə həll olundu, əmin-
amanlıq, siyasi sabitlik yarandı. İcti-
mai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmi və mə-
dəni həyatda əsaslı dönüş başlandı,
xalqımızın bütövlüyü, həmrəyliyi, milli
birliyi təmin edildi, Azərbaycanın dünya
birliyinə inteqrasiyası başlandı.

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan-
da hakimiyyətə qayıdışı dövlətçilik
tariximizin şanlı səhifəsini təşkil
edir. Qədirbilən xalqımız böyük xi-
laskarının xidmətlərini unutmur və
15 iyun - Milli Qurtuluş Gününü hər
il yüksək əhval-ruhiyyə ilə qeyd edir.

AZƏRTAC

15 iyun Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş Günüdür

İyunun 9-da Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham
Əliyevin və birinci xanım Mehriban
Əliyevanın iştirakı ilə üç modul tipli
xəstəxananın açılışı olub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunlar
paytaxtın Bilgəh qəsəbəsində, həm-
çinin, Sumqayıt şəhərində və Abşe-
ron rayonunun Saray qəsəbəsində
quraşdırılan modul tipli xəstəxana
kompleksləridir.

Sonra Prezident İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva hə-
kim kollektivi ilə görüşdülər.

Dövlətimizin başçısı görüşdə çı-
xış edib. Çıxışın məzmununu ixtisar-
la təqdim edirik.  

- Bu gün çox əlamətdar bir gün-
dür. Ölkəmizdə modul tipli üç xəs-
təxana açılır. Bu xəstəxanalarda ko-
ronavirus xəstələri müalicə olunacaq
və beləliklə, koronavirusla bağlı mü-
barizədə növbəti önəmli addım atılır. 

Modul tipli birinci xəstəxana bir
ay bundan əvvəl, mayın 7-də açıl-
mışdır və hazırda bu xəstəxanaların
sayı dördə çatıb. Mən mayın 7-də
açılış mərasimində qeyd etdim ki, bu
xəstəxanaların sayı 10-a çatmalıdır.
Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə -
təxminən ayın sonuna qədər qalan 6
xəstəxana da istifadəyə veriləcəkdir. 

Sevindirici hal ondan ibarətdir ki,
bu 10 xəstəxananın 4-nü özəl sektor
öz vəsaiti hesabına inşa edəcək. Be-
ləliklə, dövlətin üzərində yük bir qə-
dər azalır. Özəl sektorun nümayən-
dələrinə və eyni zamanda, adi və-
təndaşlara koronavirus dövründə
göstərdikləri maliyyə dəstəyinə görə
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Bildiyiniz kimi, mənim təşəbbüsümlə
Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək
Fondu yaradılıbdır və ilkin olaraq
Prezidentin ehtiyat fondundan bu

fonda 20 milyon manat vəsait ayrıl-
mışdır. Ancaq bu gün sahibkarlar və
adi vətəndaşlar hesabına fonda yı-
ğılmış məbləğ 100 milyon manatı
ötüb. Bu, bir daha onu göstərir ki,
xalqımız çətin dövrdə birləşə, həm-
rəylik və birlik göstərə bilir. Eyni za-
manda, ictimai təşkilatlar, ilk növbə-
də, Heydər Əliyev Fondu və digər ic-
timai təşkilatlar, sahibkarlar bu dövr-
də maddi vəziyyəti aşağı olan insan-
lara humanitar yardım da göstərmiş-
lər və bu proses davam edir. Amma
hər kəs bilir ki, bu mübarizədə, əl-
bəttə ki, əsas yük Azərbaycan döv-
lətinin üzərinə düşür. 

Onu da bildirməliyəm, Azərbay-
can dünya miqyasında nadir ölkələr-
dəndir ki, koronavirusa yoluxan bü-

tün xəstələr tibbi müəssisələrdə müa-
licə alır. Dünya praktikası tam baş-
qadır. Bir çox ölkələrdə xəstəliyi
simptomsuz keçirənlər, xəstəliyə dü-
çar olmuş insanlar ev şəraitində
müalicə alırlar, onları heç xəstəxa-
nalara da qəbul etmirlər. 

Qabaqlayıcı bütün tədbirlər elə
görülüb ki, biz ən çətin vəziyyətə ha-
zır olaq. Bu məqsədlə yeni laborato-
riyalar alınıbdır. Hazırda laboratori-
yaların sayı 20-dən çoxdur. Eyni za-
manda, hesab edirəm ki, karantin
şəraitində qalan vətəndaşlar üçün
də dünya miqyasında Azərbaycanda
xüsusi şərait yaradılıb. Çünki onlar
4-5 ulduzlu otellərdə, eyni zamanda,
Atletlər Kəndində yerləşdirilir və ka-
rantin rejimində olan ən çox insan At-

letlər Kəndində yerləşdirilibdir. Min-
lərlə insan xaricdən təxliyə edilib və
bu proses davam etdirilir, təbii ki,
qrafik üzrə. Təsadüfi deyil ki, beynəl-
xalq aləmdə Azərbaycanın koronavi-
rusla bağlı mübarizə metodları təq-
dirlə qarşılanır. Ümumdünya Səhiy-

yə Təşkilatı Azərbaycanı bu sahədə
nümunəvi ölkə adlandırıb, özü də bir
neçə dəfə. 

Eyni zamanda, mən bu işləri
təşkil edən qurumların fəaliyyətini də
yüksək qiymətləndirirəm. Operativ
Qərargah, İcbari Tibbi Sığorta Agent-
liyi və TƏBİB fəal işləyirlər. Xüsusilə
həkimlərin fəaliyyətini, fədakarlığını
qiymətləndirmək istərdim. Azərbay-
can xalqı həkimlərin fədakarlığına
çox yüksək qiymət verir. Mən də bir
daha bütün həkimlərə minnətdarlı-
ğımı bildirmək istəyirəm.  

Ona görə dünyada baş vermiş
hadisələrə və bir çox inkişaf etmiş
ölkələrdə koronavirusla bağlı acına-
caqlı vəziyyətə baxdıqda bir daha
görürük ki, Azərbaycan bu sahədə
də öz modelini ortaya qoyub və
bütün hədəflərə ardıcıllıqla, məqsəd-
yönlü şəkildə çata bilib. Əlbəttə ki,
mən bizi başqa ölkələrlə müqayisə
etmək fikrində deyiləm. Ancaq dün-
yada hər şey müqayisə ilə ölçülür.
Misal üçün, bu günə qədər Azərbay-
canda yoluxanların sayı 8 minə qə-

dərdir, 350 mindən çox test keçirilib
və adambaşına testlərin sayına görə
biz qabaqcıl yerlərdəyik. Ancaq qon-
şu Ermənistanda yoluxanların sayı
13 mini ötüb və testlərin sayı bizdə-
kindən 5-6 dəfə azdır. Nəzərə alsaq
ki, Ermənistan əhalisi Azərbaycan
əhalisindən 5 dəfə azdır, mənzərə
tam aydındır. Əgər mən gündə yüz-
lərlə təşəkkür məktubu alıramsa, Er-
mənistan rəhbərliyi yüzlərlə lənətlə
dolu çağırışlar eşidir.

Biz, eyni zamanda, sənaye im-
kanlarımızdan da istifadə etdik. Qısa

müddət ərzində tibbi maska müəssi-
sələri fəaliyyətə başladı. İki müəssi-
sə indi fəaliyyətdədir. Dezinfeksiya
vasitələri artıq Azərbaycanda isteh-
sal olunur. Eyni zamanda, Azərbay-
canda həkimlər üçün xüsusi geyim-
lər, kombinezonlar istehsal olunur.
Biz müşahidə edirik ki, vətəndaşlar
son günlər tibbi maskalardan daha
çox istifadə edirlər. Bir daha demək
istəyirəm ki, bu, qapalı şəraitdə müt-
ləqdir. Mən bütün qapalı yerlərdə tib-
bi maskadan istifadə edirəm və hər
kəs də qapalı şəraitdə tibbi maska-
dan istifadə etməlidir - ictimai nəqliy-
yatda, ofislərdə, alış-veriş mərkəzlə-
rində. Açıq havada bu, tövsiyə olu-
nur, əgər yaxın təmas yoxdursa,
maskadan istifadə etməmək də olar.
Ancaq qapalı şəraitdə hər kəs müt-
ləq maskadan istifadə etsin, hər kəs
məsafə saxlasın və şəxsi gigiyenaya
fikir versin. Çünki cəmi bu üç amil, -
bunu həkimlər, müxtəlif ictimai xa-
dimlər bəlkə də min dəfə deyiblər, -
gərək nəzərə alınsın: tibbi maska, bir
yarım-iki metr məsafə və dezinfek-
siya vasitələri. Bu amillər insanları
həkimlərin yekdil rəyinə görə, 95 faiz
qoruyur. Ona görə vətəndaşlardan
artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bu
çox sadə qaydalara əməl etsinlər və
bilsinlər ki, koronavirus yoxa çıxma-
yıb. 

Ona görə bir daha Azərbaycan
vətəndaşlarına bu dövr ərzində gös-
tərdiyi dəstəyə görə, göstərdiyi həm-
rəyliyə görə təşəkkür edirəm. Eyni
zamanda, bütün vətəndaşları bir da-
ha böyük məsuliyyətə və nizam-inti-
zama çağırıram. Biz birlik nümayiş
etdirmişik və bundan sonra da nü-
mayiş etdirəcəyik. Təsadüfi deyil ki,
pandemiya dövründə “Biz birlikdə
güclüyük!” birləşdirici şüar olmuşdur.

Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın 
iştirakı ilə üç modul tipli xəstəxananın açılışı olub
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Bu gün beynəlxalq birlik koro-
navirus pandemiyası ilə mübarizə-
ni davam etdirir, təhlükəli infeksiya-
nın yayılmasının qarşısının alınma-
sı üçün dünya ölkələri birgə səylər
göstərirlər. Ayrı-ayrı dövlətlərdə ko-
ronavirus infeksiyasının törətdiyi
ağır fəsadlar dövlət qurumlarının
vəziyyətin öhdəsindən gələ bilmə-
diklərini, əhalinin karantin rejimi
tədbirlərinə lazımi səviyyədə riayət
etmədiyini təsdiqləyir. Belə bir du-
rum həmin dövlətlərin təhlükəsiz-
liyi, səhiyyə sisteminin dayanıqlığı,
sosial-iqtisadi sabitliyi üçün ciddi
təhdid faktorudur. 

Azərbaycan COVID-19 pande-
miyası ilə bağlı beynəlxalq ictimaiy-
yətdən kömək istəməyən, ancaq
xarici ölkələrə bu istiqamətdə yar-
dımını əsirgəməyən dövlətdir. Bey-
nəlxalq Səhiyyə Təşkilatı tərəfin-
dən pandemiya vəziyyəti elan olun-
duğu gündən indiyədək respublika-
mızda koronavirus infeksiyasının
yayılmasının qarşısının alınması

yönündə effektiv tədbirlər həyata
keçirilir. Respublika Prezidenti cə-
nab İlham Əliyevin müvafiq sərən-
camı ilə ölkəmizin ərazisində xüsu-
si karantin rejimi elan olunub. Na-
zirlər Kabineti yanında Operativ
Qərargah yaradılaraq, pandemiya
əleyhinə karantin tədbirlərinin hə-
yata keçirilməsinə ümumi rəhbərlik
edir, bu işdə dövlət qurumlarının

fəaliyyətini əlaqələndirir. Dövlət
başçısının rəhbərliyi altında görül-
müş çoxşaxəli qabaqlayıcı profilak-
tik tədbirlər nəticəsində ölkəmiz bu
bəşəri bəladan az itkilərlə çıxmağa
müvəffəq olur, epidemioloji vəziy-
yət nəzarət altındadır. Respublika-
mızın sərhədləri müvəqqəti olaraq
bağlıdır, buna baxmayaraq, xarici
ölkələrdə köməksiz vəziyyətdə qa-
lan soydaşlarımız mərhələli şəkildə
Vətənə qaytarılır. Ölkə daxilində
vətəndaşların bölgələrarası sər-
bəst hərəkəti məhdudlaşdırılıb. 

Pandemiya ilə əlaqədar işləmə-
yən vətəndaşlarımıza, aztəminatlı
ailələrə dövlətimiz maddi yardım
göstərir. Koronavirusa yoluxmuş
xəstələrin müalicəsi üçün xüsusi
rejimli xəstəxanalar fəaliyyət göstə-
rir. Müasir xəstəxana kompleksləri,
eləcə də modul tipli xəstəxanalar
COVID-19 diaqnozu qoyulan xəs-
tələrin ixtiyarına verilib. Ölkəmizdə
tibbi maska, digər qoruyucu vasi-
tələr, dezinfeksiyaedici maddələr
istehsal edən müəssisələrin açılışı
olub. Yüz minlərlə insan xəstəliyə

yoluxmanı müəyyən etmək üçün
tibbi testdən keçib. Bundan əlavə,
Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək
Fondu yaradılıb. Karantin rejiminin
təmin olunmasında texnoloji in-
novasiyalar da tətbiq edilir. Əhali
arasında koronavirus infeksiyası ilə
bağlı geniş maarifləndirmə işi
aparılır. 

Respublika Prezidenti cənab
İlham Əliyev tərəfindən pandemiya
şəraitində irəli sürülən “Biz birlik-
də güclüyük!” şüarı üzləşdiyimiz
təhlükə qarşısında ictimai həmrəy-
liyə çağırışdır. Güclü dövlət amili və
ictimai həmrəyliyə nail olunması
pandemiyanın mənfi təsirlərini ön-
ləmək və ortadan qaldırmaq baxı-
mından çox əhəmiyyətlidir. Vətən-
daşlarımızın böyük əksəriyyəti bu
məqamı düzgün dərk edərək, döv-
lət başçısının sözügedən çağırışını
dəstəkləyir, ona ünvanlanan mək-
tublarda belə həssas günlərdə
əhaliyə göstərilən dövlət qayğısına
görə öz minnətdarlığını bildirir. 

Daxili Qoşunların şəxsi heyəti
və veteranları üçün də Ali Baş Ko-
mandanın “Biz birlikdə güclüyük!”
şüarının hazırkı vəziyyətdə böyük
ictimai və sosial əhəmiyyəti aydın-
dır. Dövlət başçısının hər bir çağı-
rışı kimi, bu məsələ ilə bağlı xal-
qımıza müraciətinə də hərbi qulluq-
çularımız və veteranlarımız öz dəs-
təklərini bildirirlər. 

Artıq bir neçə aydır ki, Daxili
Qoşunların hərbi qulluqçuları polis
əməkdaşları ilə birgə ölkəmizin
paytaxtı və bölgələrində karantin
rejimi qaydalarının təmin olunma-
sı üzrə layiqincə fəaliyyət göstə-
rir, peşəkarlıq nümunəsi nümayiş
etdirirlər. 

Daxili Qoşunların veteranları da
karantin rejiminə ciddi riayət edir,
sosial şəbəkələrdə, dövri mətbuat-
da, ictimaiyyətin ayrı-ayrı qrupları
ilə ünsiyyətlərində bu mövzuda ge-
niş maarifləndirmə aparılmasına öz
töhfələrini verirlər. Veteranlarımız
tərəfindən Koronavirusla Mübari-
zəyə Dəstək Fonduna pul vəsaiti
də köçürülüb. Bundan əlavə, bir
qrup veteranımız karantin dövrün-
də aztəminatlı ailələrə ərzaq yar-
dımı göstərilməsində fəal iştirak
edib və hazırda da bu addımlar
atılır. 

Ehtiyatda olan və pensiya alan
veteranlarımız vətəndaşların ban-
komatların qarşısında cəmləşməsi-
nin qarşısının alınması, sosial mə-
safə prinsipinə riayət edilməsinin
asanlaşdırılması üçün pensiya və
veteran müavinətlərinin xüsusi cəd-
vəl, habelə gün ardıcıllığı üzrə ödə-
nilməsinin həyata keçirilməsini də
onlara dövlət qayğısının təzahürü
kimi qiymətləndirirlər. 

Ümumilikdə, Azərbaycan dün-
yada hökm sürən çətin pandemiya
şəraitində iqtisadi itkilərə baxmaya-
raq, öz daxili və xarici siyasətində
insan faktorunu, əhalinin sağlamlı-
ğını və sosial rifahını prioritet mə-
sələ kimi önə çəkir. 

Cəmiyyət olaraq, pandemiya ilə
mübarizədə birlik nümayiş etdirmə-
li, dövlətimizin yanında olmalı, ka-
rantin qaydalarının pozulmasına
yol verməməli, məsuliyyətsiz dav-
ranan soydaşlarımıza ictimai qına-
ğı gücləndirməli, həkimlərimizin,
bütövlükdə, tibb işçilərinin zəhmə-
tinə dəyər verməli, ölkəmizin bu in-
feksiyanın fəsadlarından büdrəmə-
sini, zəifləməsini istəyən düşmən
ölkənin varlığını heç vaxt nəzərdən
qaçırmamalıyıq. 

Milli birlik və ictimai həmrəylik
hər bir dövlətin varlığının və sabit
inkişafının əsas təməlləridir.

Yalçın Abbasov

“BİZ BİRLİKDƏ GÜCLÜYÜK!” ŞÜARI İCTİMAİ HƏMRƏYLİYƏ ÇAĞIRIŞDIR

İyun ayının 12-də Daxili Qo-
şunların 67987, 25032 və 64412
saylı hərbi hissələrinin yaradıl-
masının 28-ci ildönümü qeyd
olunub.

Yarandıqları gündən Vətənə
sədaqətlə xidmət edən hərbi his-
sələr təqdirəlayiq xidmət yolu ke-
çərək, üzərilərinə düşən xidməti-
vəzifə borclarının, eləcə də qarşıya
qoyulmuş tapşırıqların yerinə yeti-
rilməsi üçün yüksək döyüş hazırlı-
ğının saxlanılmasında, şəxsi heyə-
tin mənəvi-psixoloji hazırlığında və
maddi-texniki təminatında nəzərə-
çarpacaq irəliləyişlər və nailiyyətlər
qazanıblar.

Ötən müddət ərzində hərbi qul-

luqçuların peşəkarlıqlarının artırıl-
ması üçün təlim prosesinin təkmil-
ləşdirilməsi, maddi tədris bazasının
gücləndirilməsi istiqamətində effek-
tiv tədbirlər həyata keçirilib. 

Daxili İşlər nazirinin müavini-
Daxili Qoşunların komandanı ge-
neral-leytenant Şahin Məmmədov
ildönümü münasibətilə hər üç hərbi
hissənin şəxsi heyətinə təbrik mək-
tubu ünvanlayıb.   

Təbrikdə şəxsi heyətin Azər-
baycan Respublikasının Preziden-
ti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko-
mandanı cənab İlham Əliyevin Da-
xili Qoşunlara göstərdiyi etimadı
doğruldacaqlarına, Daxili Qoşunla-
rın qəhrəmanlıq ənənələrini bun-

dan sonra da davam etdirəcəklə-
rinə, ləyaqətli xidmət nümunəsi
göstərəcəklərinə əminlik ifadə
olunub. 

Qeyd edilib ki, bu gün Daxili
Qoşunların ciddi intizamın hökm
sürdüyü hərbi hissələri əmin-
amanlığın, asayişin sadiq keşikçisi
olaraq, qarşıya qoyulan xidməti-dö-
yüş tapşırıqlarını tam və keyfiy-
yətlə, yüksək səviyyədə yerinə ye-
tirməyə qadirdir və şəxsi heyət xal-
qın, dövlətin, Vətənin mənafeyi na-
minə xidməti-vəzifə borclarının öh-
dəsindən həmişə olduğu kimi, bun-
dan sonra da layiqincə gələcəkdir.

Mətbuat xidməti

HƏRBİ HİSSƏLƏRİN İLDÖNÜMÜ QEYD OLUNUB
Bu münasibətlə Daxili İşlər nazirinin müavini-Daxili Qoşunların komandanı 
general-leytenant Şahin Məmmədov şəxsi heyətə təbrik məktubu ünvanlayıb

Daxili Qoşunların 16077 saylı
hərbi hissəsinin komendant bölü-
yündə xidmət edən leytenant Aqşin
Mütəllibov zabit kimi öz məsuliy-
yətini dərindən dərk edir, xidməti-
vəzifə borcunu hərbi nizamnamə
tələblərinə uyğun yerinə yetirir. 

O, 1997-ci il iyunun 9-da Xaç-
maz rayonunun Qoçaqlı kəndində
anadan olub. Orta təhsilini doğul-
duğu kənddə alıb. 2012-ci ildə
Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi li-
seyə daxil olub. 2015-ci ildə həmin
liseyi bitirib və Daxili Qoşunların Ali
Hərbi Məktəbinə qəbul olunub.
2019-cu ildə ali hərbi təhsilini başa
vuraraq “leytenant” hərbi rütbəsini
alıb. Hazırda 16077 saylı hərbi
hissənin komendant bölüyündə ta-
qım komandiri vəzifəsində xidmət
edir. 

Hissə komandanlığı tərəfindən
müsbət xarakterizə olunur. Məsu-
liyyəti, tələbkarlığı və bacarığı ilə
hərbçi yoldaşlarına nümunə olan
leytenant Aqşin Mütəllibov xidmət
etdiyi ötən müddət ərzində dəfələr-
lə hərbi hissə və bölük komandan-
lığı tərəfindən müxtəlif mükafatlara
layiq görülüb. 

O, taqımın şəxsi heyətinin qa-

rovul xidmətinə hazırlanmasına da
yüksək cavabdehliklə yanaşır. Ley-
tenant A.Mütəllibov vurğuladı ki,
qarovul xidmətinə cəlb olunan hər-
bi qulluqçuların atəş hazırlığının və
fiziki göstəricilərinin yüksək olması
vacibdir. Bu işdə ona köməkçi olan,
vəzifələrinin icrasında nailiyyət əl-
də etmiş, intizamlı, çalışqan, özünə
qarşı tələbkar manqa komandiri
çavuş Nurlan Nəbiyevin adını
çəkdi.

Taqım komandiri əldə olunmuş
nailiyyətlərin qorunub saxlanılması
məqsədilə şəxsi heyətin mütəmadi
olaraq həm nəzəri, həm də praktiki
məşğələlərə cəlb olunduğunu diq-
qətə çatdırdı. Əlavə etdi ki, keçi-
rilən təlimlər hərbi qulluqçularda
əzmkarlıq, dözümlülük, ayıq-sayıq-
lıq kimi keyfiyyətlərin təkmilləşdiril-
məsində mühüm rola malikdir.

O, taqımda döyüş hazırlığının
yüksəldilməsi və hərbi intizamın
möhkəmləndirilməsində öz əməyi-
ni əsirgəmir. 

Vətənə, dövlətə xidmətin şərəfli
olduğunu deyən leytenant A.Mütəl-
libov hər bir zabitin özlüyündə şəx-
si heyətə nümunə olmasının vacib-
liyini vurğuladı.

Xidmətdən sonra və asudə
vaxtlarında əsas maraq və məşğu-
liyyətinin hərbi və bədii kitablar
oxumaq olduğunu bildirən hərbi
qulluqçumuz öz dünyagörüşünün
artırılmasına ciddi diqqət yetirir.
Ona xidməti fəaliyyətində uğurlar
arzulayırıq.

baş leytenant 
Sadıq Rəfiyev

“Üzərimizə düşən vəzifələri tam həcmdə və keyfiyyətlə 
yerinə yetirməyi qarşımıza məqsəd qoymuşuq”

May ayının 21-dən 23-dək Da-
xili Qoşunların 12318 saylı hərbi
hissəsinin xüsusi təyinatlı bölmə-
sinin döyüş hazırlığı və döyüş
təliminin vəziyyəti yoxlanılıb. Bu
barədə məlumat verən Daxili Qo-
şunların Baş İdarəsinin Qərarga-
hında Əməliyyat və döyüş hazırlığı
İdarəsinin döyüş hazırlığı şöbəsin-
də baş zabit polkovnik-leytenant
Tural Novruzov bildirib ki, yoxlama
müddətində komandir heyətinin
idarəetmə və liderlik qabiliyyəti,
şəxsi heyətin atəş, fiziki və xüsusi
taktiki hazırlığının səviyyəsi dərin-
dən öyrənilib, fövqəladə hallar za-
manı fəaliyyət planına uyğun ola-
raq xüsusi təyinatlı bölməyə həvalə
olunmuş tapşırıqların yerinə yetiril-
məsi üzrə qrup, yarımqrup koman-
dirlərinin, həmçinin, şəxsi heyətin
bilik və bacarığına əsas diqqət
yetirilib. 

Eyni zamanda, xüsusi təlim atış
çalışmalarının yerinə yetirilməsi ilə
atıcılıq vərdişləri, eləcə də tirdə
dartınma, maneələr zolağının dəf
edilməsi və 100 metr məsafəyə qa-
çış üzrə çalışmaların yerinə yetiril-
məsi ilə fiziki hazırlığın vəziyyəti,
taktiki hazırlıq, hərbi topoqrafiya,
alpinizm, hərbi tibbi, texniki və mü-

həndis hazırlığından müvafiq nor-
mativlər üzrə qrupların şəxsi heyə-
tinin praktiki bacarığı qiymətlən-
dirilib. 

Polkovnik-leytenant T.Novruzov
onu da vurğulayıb ki, yoxlama za-
manı təlim məqsədilə xüsusi təyi-
natlı bölmənin müvafiq həyəcan
siqnalı ilə hazırlığı, çevikliyi, silah-

lanması, təchizatı, avtomobil və zi-
rehli texnikaların hərəkət qabiliy-
yəti, əməliyyat yerinə marşın icrası,
komandir heyətinin çevik qərar qə-
buletmə bacarığı yoxlanılıb. Müəy-
yən olunub ki, bölmə qarşıda duran
tapşırıqların icrasına hazırdır, in-
tizam və daxili qayda qorunub
saxlanılır.

Bununla yanaşı, bölmənin si-
lahlanmasında mövcud olan silah-
sursat, müşahidə və optik cihazla-
rın vəziyyəti də yoxlanılarkən
müəyyən olunub ki, silahlar sazdır,
normal döyüş vəziyyətinə gətirilib,
xüsusi nişangah və cihazlar təyi-
natına uyğun olaraq istifadə edi-
lir, silahlara vaxtlı-vaxtında qulluq
göstərilir. 

Polkovnik-leytenant T.Novruzov
12318 saylı hərbi hissənin xüsusi
təyinatlılarından 7 nəfər hərbi qul-
luqçunun xüsusi hazırlıq kursu
keçdiyini də söyləyib. O əlavə edib
ki, yoxlama müddətində bölmənin

şəxsi heyətinə “Topoqrafik xəritə-
lər, növləri, istifadəsi və koordinat
sistemləri”, “Xüsusi əməliyyatlarda
qrupun, yarımqrupun döyüş düzü-
lüşləri” mövzusunda məşğələlər
keçirilib. Məşğələlər zamanı xüsusi
təyinatlı bölmələr üçün nəzərdə
tutulmuş normativlərin yerinə yeti-
rilməsi metodikaları da praktiki ola-
raq şəxsi heyətə izah edilib.   

Sonda bölmənin zabit, gizir və
müddətdən artıq həqiqi hərbi xid-
mət hərbi qulluqçuları ilə “Dövlətə
və dövlətçiliyə sadiqlik, funksional
vəzifə borclarının yerinə yetirilmə-
sində hərbi qulluqçuların məsuliy-
yəti” mövzusunda söhbətlər aparı-
lıb, komandir heyəti ilə yoxlamanın
yekunlarına dair xidməti müşavirə
keçirilib, aşkar olunmuş nöqsanla-
rın aradan qaldırılması üçün kon-
kret tapşırıqlar və tövsiyələr verilib.

baş leytenant Nigar Ağayeva

XÜSUSİ TƏYİNATLILARIN YOXLANILMASI DAVAM ETDİRİLİR 
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2020-ci ilin ikinci tədris döv-

rünün yekunlarına görə birincilik

qazanan bölüklərdən biri 99713

saylı hərbi hissənin komendant

bölüyüdür. Bölüklər arasında

nailiyyətləri ilə fərqləndiyinə gö-

rə hərbi hissə komandiri tərəfin-

dən fərmanla mükafatlandırılıb. 

Komendant bölüyü Daxili İşlər
Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının və
hərbi hissənin Döyüş Bayrağının,
hərbi obyektlərin etibarlı mühafizə
və müdafiəsini təmin edir. Bu ba-
xımdan qarşıya qoyulmuş tapşırıq-
ların uğurla yerinə yetirilməsi, hərbi
intizamın möhkəmləndirilməsi, xid-
məti-döyüş fəaliyyətinin düzgün

təşkili olduqca vacibdir. 
“Artıq əminliklə deyə bilərik ki,

bölüyün şəxsi heyəti hər zaman ol-
duğu kimi, bu gün də döyüş tapşı-
rıqlarının yerinə yetirilməsində yük-
sək peşəkarlıq nümayiş etdirir. Çün-
ki xidməti-döyüş tapşırığının yerinə
yetirilməsinə fiziki cəhətdən sağ-
lam, güclü və mənəvi-psixoloji du-
rumu qənaətbəxş olan hərbi qul-
luqçular cəlb olunur”. Bu sözləri

hərbi hissənin komendant bölüyü-
nün komandiri kapitan Əziz Hacıza-

də söylədi. Qeyd etdi ki, qarovul
xidmətinə cəlb olunan hərbi qulluq-
çuların seçilməsi xüsusilə nəzarət-
də saxlanılır. Postların vaxtlı-vax-
tında dəyişilməsinə, silahın doldu-
rulub-boşaldılması zamanı təhlükə-
sizlik qaydalarına ciddi riayət
olunur. 

Bölük komandiri eyni zamanda
hərbi qulluqçular qarşısında qoyu-
lan tələblər barədə məlumat verdi.

Şəxsi heyətlə işləməyin spesifikliyi-
ni və məsuliyyətli olduğunu, üzərlə-

rinə düşən vəzifələrin icrasına vic-
danla yanaşıldığını qeyd etdi: “Dö-
yüş hazırlığının yüksək səviyyədə
saxlanılması üçün bölüyün koman-
dir heyətilə daim istiqamətverici
söhbətlər aparılır. Deyə bilərəm ki,
tərəfimdən verilən tapşırıqlar dəqiq
və vaxtında yerinə yetirilir, sağlam
kollektivin yaradılması təkcə bizim
deyil, həm də hissə komandanlığı-

nın diqqət mərkəzində saxlanılır”. 
Bu gün əldə olunan nailiyyətin

ümumi kollektivin zəhməti bahası-
na başa gəldiyini xüsusi vurğulayan
kapitan Ə.Hacızadə komendant bö-
lüyünün komandirinin müavini baş
leytenant Ülfət Məmmədovun bu
sahədə rolunu və tələbkarlığını da
diqqətə çatdırmağı unutmadı. Ko-
mendant bölüyündə xidmətin çətin,
lakin şərəfli olduğunu və döyüş xid-
mətinə seçilən hərbi qulluqçuların
hər birinin olduqca diqqətli və əzm-
kar olmalarını xüsusilə bildirdi. Mə-
lumdur ki, məsuliyyətli, eyni za-
manda mühüm vəzifəni yerinə ye-
tirmək üçün bölükdə xidmət edən
hər bir hərbi qulluqçunun fiziki ba-
xımdan sağlam, atəş hazırlığının
yüksək səviyyədə və mənəvi-psi-
xoloji durumunun qənaətbəxş olma-
sı vacib amillərdir. Bu gün xidmətə
cəlb olunan şəxsi heyətdə sadala-
nan keyfiyyətlərin olduğunu deyən
bölük komandiri hərbi qulluqçularla
keçirilən məşğələlərin əhəmiyyətini
önə çəkdi. Keçirilən məşğələlərin
şəxsi heyətin bilik və bacarıqlarının
artırılmasına təkan verdiyini dedi.
Həftəlik məşğələ cədvəlinə uyğun
olaraq, hərbi qulluqçularla atəş ha-
zırlığı, ixtisas hazırlığı, fiziki hazır-
lıq, ictimai-siyasi hazırlıq və Daxili
Qoşunların taktikası məşğələləri
təşkil olunub keçirilir. Baş leytenant
Ü.Məmmədov komandir müavini
kimi şəxsi heyətin döyüş hazırlığı-
nın yüksəldilməsi, nizam-intizamın
möhkəmləndirilməsi üçün daim ça-
lışır. Tələbkarlığı ilə yanaşı, şəxsi
heyətdən diqqət və qayğısını da
əsirgəmir. 

Fəalların seçilməsi və təlimat-
landırılması işində bölük komandiri-
nin tərbiyə işləri üzrə müavini baş
leytenant Camal Səfiyevin əməyini
xüsusilə vurğulayan kapitan Ə.Ha-

cızadə onun vətənpərvər zabit kimi
peşəkarlıq səviyyəsini müsbət qiy-
mətləndirdi. O, üzərinə düşən vəzi-
fələrin icrasına məsuliyyətlə yana-
şır. Qarovul xidmətinə çıxan hərbi
qulluqçuların asudə vaxtlarının sə-
mərəli təşkili məsələsinin önəmin-
dən danışan zabit bunun üçün hər-
bi hissədə lazımi şəraitin yaradıl-
dığını söylədi. Müxtəlif növ ədəbiy-
yatların mütaliə olunması, stolüstü
oyunların oynanılması da diqqət-
dən qaçmayan məsələlərdəndir.     

Kapitan Ə.Hacızadə 99713 saylı
hərbi hissənin komendant bölüyünün
qabaqcıl hərbi qulluqçularından ça-
vuş Mirəmrah Cavadzadə, baş əsgər
Şəmistan Həsənov, əsgərlər Xatəm
Ağababayev, Ruslan Mühürov və
Ceyhun Səfərovun xidmətlərini yük-
sək qiymətləndirdi, onların digər yol-
daşlarına nümunə olduqlarını qeyd
etdi.

baş leytenant 
Nigar Ağayeva

KOMENDANT BÖLÜYÜ HƏR ZAMAN BİR ADDIM ÖNDƏDİR

Daxili Qoşunların döyüş ha-
zırlığının yüksək səviyyədə sax-
lanılmasında və qoyulan tapşırıq-
ların uğurla yerinə yetirilməsində
əhəmiyyətli sahələrdən biri də
avtomobil və zirehli texnika xid-
mətidir. Belə ki, şəxsi heyətin, ha-
belə xüsusi yüklərin dislokasiya
yerinə vaxtlı-vaxtında çatdırılma-
sında xidmətin rolu böyükdür. 

17071 saylı hərbi hissənin avto-
mobil və zirehli texnika xidməti bu
baxımdan, üzərinə düşən vəzifələri
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirir, nəq-
liyyat vasitələrinin sazlığı, sürücülə-
rin peşəkarlığı daim diqqət mərkə-
zində saxlanılır. Bu işdə avtomobil
və zirehli texnika xidmətinin rəisi
mayor Aslan Şükürovun əməyi
danılmazdır.  

Mayor A.Şükürov 1986-cı il yan-
var ayının 19-da Sumqayıt şəhə-
rində anadan olub. 2008-2010-cu il-
lərdə Daxili Qoşunların Orta İxtisas
Hərbi Məktəbində (hazırda Daxili
Qoşunların Ali Hərbi Məktəbi - X.H.)
təhsil alıb. 16075, 12318 saylı hərbi
hissələrdə müxtəlif vəzifələrdə xid-
mət edib. 2015-ci ilin yanvar ayın-
dan hazırkı vəzifədədir. 

Söhbət zamanı mayor A.Şükü-
rov fəaliyyətin Daxili İşlər nazirinin
“Avtomobil xidmətinin təşkilinə dair”
müvafiq əmrinin tələbləri əsasında
təşkil olunduğunu söylədi. Bildirdi
ki, səhər yerbəyer mərasimindən
sonra ərazidə maşınların saxlanc
yerləri nəzərdən keçirilir. Sürücülə-
rə gün ərzində təhkim olunmuş av-
tomobil və zirehli texnikalara texniki
qulluğun göstərilməsi barədə müva-
fiq fərdi tapşırıqlar verilir: “Hər bir
avtomobil xəttə çıxmazdan əvvəl
avtomobil parkının texniki nəzarət
məntəqəsində maşın rəhbərinin,
sürücünün sənədlərinin mövcudlu-
ğu, yol vərəqəsində müvafiq qeyd-
lərin aparılması, eləcə də nəqliyyat
vasitələrinin texniki vəziyyəti yoxla-
nılır, park növbətçisi tərəfindən xət-
tə çıxılması üçün icazə verilir. Bu
zaman maşın rəhbəri və sürücü yol
hərəkəti qaydalarına ciddi riayət et-
mələri barədə tərəfimdən təlimat-
landırılırlar. Xətdən qayıdan nəqliy-

yat vasitəsi park növbətçisinə təq-
dim olunduqda, bir daha vəziyyəti
yoxlanılır, avtomobil yanacaqdol-
durma məntəqəsindən keçirilərək,
yuyulub, saxlancda saxlanılır”.

Xidmət rəisi onu da vurğuladı
ki, gündəlik olaraq park xidmətinin
təşkil olunub aparılmasına və nəq-
liyyat vasitələrinə texniki qulluğun
göstərilməsinə nəzarət edilir, təhlü-
kəsizlik qaydaları fərdi olaraq çat-
dırılır. Görülən gündəlik işlərdən
başqa, nəqliyyat vasitələrinə ildə iki
dəfə - yay və qış mövsümlərində
texniki qulluq göstərilir. Bu zaman
avtomobillərdə təmir işləri aparılır,
xarici görünüşləri qaydaya salınır.
Avtomobillər sürücü alətləri ilə tam
təmin edilir.

Həmçinin, ildə bir dəfə Daxili
Qoşunların Baş İdarəsinin Maddi-
texniki təminat İdarəsində avtomo-

bil və zirehli texnika şöbəsinin zabit-
ləri tərəfindən hərbi hissəyə təhkim
olunmuş avtomobillərə illik texniki
baxış keçirilir. Baxış zamanı nəqliy-
yat vasitələrinin texniki vəziyyəti,
qorunub saxlanılması, texniki qullu-
ğun, istismarın düzgün təşkili, vəzi-
fəli şəxslər tərəfindən texniki baxış
normalarının yerinə yetirilməsi, ya-
nacaq-sürtkü materiallarının, ehti-
yat hissələrin hesabatı, maddi-tex-
niki vasitələrin sərfi qaydalarının ic-
rası yoxlanılır.

Yol-nəqliyyat hadisələrinin qar-
şısının alınması Daxili Qoşunlar ko-
mandanlığının ən çox diqqət yetir-
diyi məsələlərdən biri olduğu üçün
həm sürücülər, həm də fərdi avto-
mobil sahibləri olan hərbi qulluqçu-
larla nəqliyyat vasitələrinin istisma-
rı, yol hərəkəti qaydaları mövzula-
rında məşğələlər keçirilir. Məşğələ-
lərdə gündəlik texniki qulluğun ke-
çirilməsi, avtomobillərin hissə və
mexanizmlərinin iş prinsipləri, düz-
gün istismarı və idarə olunması,
şəxsi heyətin, xüsusi yüklərin da-
şınması zamanı sürücünün vəzifə-
ləri, təhlükəsizlik qaydalarına ciddi
əməl edilməsi tədris olunur. 

Mayor A.Şükürov vəzifə borcla-
rının icrasına vicdanla yanaşan, hər
zaman öz bilik, bacarıqlarını təkmil-
ləşdirən nümunəvi hərbi qulluqçu-
lardan baş çavuşlar Ramin Bədəlo-
vun və İlqar Yusiflinin adlarını qeyd
etdi.

baş leytenant 
Xədicə Hacızadə

AVTOMOBİL VƏ ZİREHLİ TEXNİKALARIN DÜZGÜN 
İSTİSMARI DÖYÜŞ HAZIRLIĞINI YÜKSƏLDƏN AMİLDİR

SAĞLAMLIĞIN KEŞİYİNDƏ...

Qarşıya qoyulmuş tapşırıq-
ların öhdəsindən layiqincə gələn
hərbi hissənin şəxsi heyətinin dö-
yüş hazırlığının, eləcə də fiziki
göstəricilərinin yüksək olması on-
ların sağlamlıq durumundan çox
asılıdır.

12565 saylı hərbi hissənin tibb
personalı sözügedən mövzuda
vəzifə borclarının icrasına məsu-
liyyətlə yanaşır, müəyyən edilmiş
tapşırıqları uğurla yerinə yetirir.  

Qoyulan tapşırıqların vaxtında
və keyfiyyətlə icra olunmasında hər-
bi hissənin ayrı yerləşən əməliyyat
taborunda feldşer gizir Rufin Mirzə-
yevin zəhməti böyükdür. 

Gizir R.Mirzəyev bildirdi ki,
gündəlik olaraq xidmət öz işini
hissə komandiri tərəfindən təsdiq
olunmuş plana əsasən təşkil edir.
Öncə xidmət daxilində iclas keçi-
rilir, gün ərzində görüləcək işlərin
bölgüsü aparılır, hər bir hərbi qul-
luqçuya aidiyyəti üzrə tapşırıqlar
verilir. Tibb məntəqəsində feldşer
gizir İntiqam İmanov, sanitar-təli-
matçı, dezinfektor çavuş Həsən
Novruzov və aptek rəisi müddət-
dən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi
qulluqçusu əsgər Orxan Əliyev
nümunəvi xidmətlərilə seçilirlər.  

O söylədi ki, hərbi hissədə sa-
nitar-gigiyenik vəziyyət hər za-
man nəzarətdə saxlanılır. Xüsu-
silə, bütün dünyada, eləcə də
ölkəmizdə yayılan koronavirus
(COVID-19) pandemiyası səbə-
bindən hərbi qulluqçuların təhlü-
kəli infeksiyaya yoluxmasının qar-
şısının alınması, onların sağlamlı-
ğının qorunması məqsədilə pro-
filaktik tədbirlər həyata keçirilir.
Belə ki, gündəlik olaraq əsgər ka-
zarmalarında, bölmələrdə, qaro-
vul məntəqəsində, qərargah bina-
sında, yataqxanada dezinfeksiya
işləri aparılır, tibb məntəqəsinin
daxili təmizliyinin qorunub saxla-
nılmasına ciddi nəzarət edilir.

Bundan əlavə, hər gün növ-
bətçi həkim tərəfindən hərbi his-

sənin nəzarət-buraxılış məntəqə-
sində hərbi qulluqçuların tempe-
raturu yoxlanılır, infeksiyaya yo-
luxmaqdan qorunmaq üçün mas-
kadan və tibbi əlcəklərdən istifadə
olunması, gigiyena qaydalarına
riayət olunması barədə məsləhət-
lər verilir. 

Gizir R.Mirzəyev sonda  hərbi
hissənin tibb personalının bundan
sonra da şəxsi heyətin sağlamlı-
ğının keşiyində mətin dayanaca-
ğına əminliyini ifadə etdi.

HƏRBİ QULLUQÇULARIN
DÜZGÜN QİDALANMASI

NƏZARƏTDƏ SAXLANILIR

12565 saylı hərbi hissənin
yüksək döyüş hazırlığını qoruyub

saxlayan nümunəvi xidmətlərin-
dən biri də ərzaq xidmətidir. Xid-
mət rəisi kapitan Rəsul Əliyevlə
söhbət zamanı bildirdi ki, xörək-
lərin keyfiyyətlə hazırlanması Da-
xili Qoşunların və hərbi hissə ko-
mandanlığının qarşıya qoyduğu
ən vacib tələblərdəndir. Bunun
üçün hərbi hissədə bütün lazımi
tədbirlər görülür. Gün ərzində hər-
bi qulluqçuların düzgün qidalan-
ması, yemək porsiyalarının bölün-
məsi, yeməkxanada səliqə-sah-
mana, gigiyenik qaydalara riayət
olunması xüsusilə nəzarətdə
saxlanılır. 

Kapitan R.Əliyev görülən iş-
lərdə yeməkxana rəisi gizir Fuad
İbrahimov və baş aşpaz-təlimatçı
kiçik çavuş Sədail Sultanovun
əməyini xüsusilə vurğuladı.  

Əlavə olaraq, qidaların tələb
olunan səviyyədə hazırlanmasın-
da kurs keçmiş ixtisaslı əsgər aş-
pazlar Əli Ramazanov, Fəqan
Əhədov, Amin Məmmədov, Məla-
hətdin Əmirov, mülki işçi - aşpaz-
lardan Müşkinaz Hüseynova, Va-
lidə Hüseynova, Təranə Hüsey-
nova, Röya Məmmədova, Şəfiqə
Məmmədova və Rəsmiyə Fərzəli-
yevanın fəaliyyətini də müsbət xa-
rakterizə etdi. 

baş leytenant 
Xədicə Hacızadə

ŞƏXSİ HEYƏTİN SAĞLAMLIĞI VƏ QİDALANMASI 
DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏ SAXLANILIR
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İnfeksion xəstəliklər və soyuqdəymə
zamanı müxtəlif müalicə üsullarından isti-
fadə olunur. Antibiotiklər ən tez təsir edən
vasitələrdən biridir.

Mütəxəssislər bildirirlər ki, antibiotik-
lər yalnız həkim məsləhəti ilə təyin olun-
malıdır. Lakin həmin dərmanlar apteklər-
də reseptsiz satıldığına görə onları ma-
neəsiz alır və istifadə edirlər. Həmin dər-
man preparatları orqanizmdəki mikrobları
məhv etsə də, onun uzun müddət və yer-
siz istifadəsi həzm pozğunluğu, bağırsaq-
larda narahatlıq yarada, mərkəzi sinir sis-
teminin zəifləməsinə səbəb ola bilər.

Həkim-fitoterapevt Elnur Eldaroğlu
AZƏRTAC-a deyib: “Təəssüf ki, soyuq-
dəyməsi olan, özünü bir balaca narahat
hiss edən zaman dərhal antibiotiklərin

köməyindən istifadə edən xəstələr çox
olur. Əslində isə antibiotiklərin təhlükəli
tərəfləri də var. Ev şəraitində vurulan an-
tibiotiklər bəzən xəstəni şoka salır. Ona
görə də antibiotiklərdən mümkün qədər
az istifadə olunmalıdır”.

Soyuqdəymə və qripə qarşı mübarizə
aparmaq üçün təbii vasitələr – kəklikotu,
dazıotu, çaytikanı, itburnu kimi bitkilər və
arı südü kimi məhsullar da köməyə çatır.

ANTİBİOTİKLƏRDƏN İsTİfADƏ
ZAMANI EHTİYATLI OLMAQ LAZIMDIR

Həkim məsləhəti

Həyatın gözəlliklərini görmək və on-
lardan zövq almaq gözlər vasitəsilə müm-
kündür. Ona görə də gözləri qorumaq ən
vacib sağlamlıq şərtlərindən biridir.

Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin baş oftal-
moloqu Sevda Bəşirova AZƏRTAC-a de-
yib: “Bəzi meyvə və tərəvəzlər görmə qa-
biliyyətini gücləndirir. Məsələn, özündə C
vitamini ehtiva edən itburnu gözün qan
dövranını yaxşılaşdırır. A, B, C vitaminləri
ilə zəngin olan cəfəri isə göz yorğunluğu-
nu azaltmaq üçün ideal vasitədir.

Bibər, limon və narıncı rəngdə olan
meyvə-tərəvəzlərdəki C vitamini gözün
tonusunu, yorğunluğunu aradan qaldırır.
Omeqa-3 və Omeqa-6 vitaminləri ilə

zəngin olan balıq da görmə qabiliyyətini
gücləndirir”.

Həkim-oftalmoloqun dediyinə görə,
bibər, kivi və ispanaq da göz üçün faydalı
olan qidalar sayılır: “Şirin bibər göz da-

marlarının tonusunu normallaşdırır. C və
E vitaminləri ilə zəngin olan kivi torlu qi-
şaya müsbət təsir göstərir. Kalium bədən-
dən suyun xaric olmasına kömək edir və
bu zaman göz təzyiqi azalmış olur. Adə-
tən, immun çatışmazlığı zamanı axşam
vaxtı zəifgörmə baş verir və ona “toyuq
korluğu” deyilir. 

İspanaq gözün görmə qabiliyyətini
yaxşılaşdıran bütün komponentlər, o cüm-
lədən, beta-karotin və müxtəlif mineralları
özündə cəmləşdirir”.

GÖZ üÇüN fAYDALI OLAN QİDALAR

Hərbi qulluqçuların xidməti fəaliyyətini
sırasız təsəvvür etmək çətindir. Onlar hərbi
xidmətə başladıqları ilk gündən ehtiyata
buraxıldıqları günədək sırada öz yerlərini
tutur, onun mənəvi gücünü hiss edirlər.

Dünya ölkələrinin silahlı qüvvələrinin
gündəlik fəaliyyətində sıra hazırlığı və təd-
birlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Bu sahədə
fərqli xüsusiyyətlər və bəzi ümumiləşdirilən
cəhətlər mövcuddur. Dövlətlərin rəsmi pro-
tokol qaydalarında ali qonaqların gəlişi şə-
rəfinə fəxri qarovul dəstəsinin sıra düzülü-
şü ənənəsi də vacib amildir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüv-
vələrinin Sıra Nizamnaməsinin 1-ci maddə-
sində qeyd olunub: “Sıra hərbi qulluqçu-
ların, bölmələrin və hissələrin piyada və
maşınlarda birgə hərəkəti üçün nizamna-
mə ilə müəyyən edilmiş düzülüşüdür”. Bu-
nunla aydın olur ki, hərbi qulluqçuların, his-
sə və bölmələrin üzərilərinə düşən vəzifə-
lərin, qarşılarına qoyulan tapşırıqların yeri-
nə yetirilməsində sıra tənzimləyici rol oy-
nayır. Sıra hərbi qulluqçuların hərəkətlərin-
də, hərbi hissələrdə günün nizam qaydala-
rına riayət olunmasında, təlimlərin keçiril-
məsində, xidmətaparma prosesində, hər-
bi mərasimlərin təşkilində ahəngyaradıcı
əsas vasitələrdən biridir. Qeyd etmək la-
zımdır ki, hərbi qulluqçuların xidmətində bir
çox əlamətdar tədbir və vacib məqamlar
sıra önündə gerçəkləşir.

Hərbi qulluqçunun sırada hərbi and iç-

məsi, Dövlət Himnini ifa, Döyüş Bayrağına
təzim etməsi, farağat vəziyyətində şəhid-
lərin xatirəsini ehtiramla anması onun yad-
daşında silinməz iz buraxır, döyüş ruhu aşı-
layır, əzmkarlıq mənəvi ovqatına köklən-
məsinə ciddi təsir göstərir.

Unutmaq olmaz ki, hərbi qulluqçuların
sırası şərəfli bir məqamdır, hərbi güc və si-
lahdaş birliyinin təcəssümüdür. Silahlı və
silahsız vəziyyətdə düzülüşlərindən asılı ol-
mayaraq, hərbi qulluqçuların sırası həmişə
əzəmətli görünür. Xüsusən hərbi paradlar-
da hərbi qulluqçuların sıra ilə meydanlar-
dan təntənəli keçidi ictimai rəydə hərbi ənə-
nələr və atributlara maraq yaradır, Vətən
müdafiəçilərinə rəğbət hissini daha da
yüksəldir.

Döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirmək
üçün göndərilən hərbi qulluqçular həyəcan
siqnalı ilə qaldırılaraq öncə sıraya düzü-
lürlər. Onlara əmr və tapşırıqlar sırada
çatdırılır, hazırlıq vəziyyətləri də sırada
yoxlanılır.

Hər bir döyüşçü üçün sıra güvəndiyi
yerdir. O, yoldaşlarının onu əhatə etdikləri
sırada bu güvən hissindən mənəvi-psixoloji
cəhətdən toparlanır, qarşıdakı sınaqlarda
dayaqsız və köməksiz olmayacağını başa
düşür. Sırada əsgəri qardaşlıq adlandırılan
mənəvi keyfiyyətin də tərbiyə edilməsinin
bünövrəsi qoyulur.

Hərbi ehtiram ənənələrinin həyata ke-
çirilməsində də sıra elementlərindən istifa-

də olunur. Bu sıra elementləri hərbi nizam və
qaydalara bağlılıq əsasında formalaşdırılıb.

Hərbi qulluqçunun nizam-intizamının
möhkəmləndirilməsi, döyüş təliminin tək-
milləşdirilməsi, komandir və rəislərin tabe-
liklərindəki şəxsi heyəti idarəetmə baca-
rıqlarının inkişaf etdirilməsi baxımından sı-
ranın xüsusi əhəmiyyəti var. Nəzərə almaq
lazımdır ki, hərbçilərə xas bəzi vərdişlər də
sıra vasitəsilə aşılanır.

Ruh yüksəkliyi yaradan, vətənpərvərlik
əqidəsi tərbiyə edən, qəhrəmanlığa ilham-
landıran hərbi marşlar hərbi qulluqçular tə-
rəfindən sırada ifa olunur. Belə bir ifa hərbi
kollektiv məfhumunun ucalığını, hərbi pe-
şənin fədakarlığını tərənnüm edir.

Sırada müxtəlif ştat strukturlu və təyi-
natlı bölmələrin öz düzülüş yeri var. Bu-
nunla yanaşı, hər bir bölmə öz bayraqdarı
ilə sırada dayanır. Bu cəhətlər mənəvi tər-
biyə anlamında sırada öz yerinə layiq ol-
maq, bölmənin nüfuzunu qoruyub saxla-
maq məsuliyyətinin qavranılmasına yönəl-
dir. Həmçinin, sırada nümunəvi xarici gö-
rünüş, təlim məharəti, daxili nizam göstəril-
məsi hərbi rituallara şüurlu münasibət tə-
fəkkürünü təlqin edir.

Hərbi qulluqçulara təntənəli şəkildə hər-
bi rütbələrin, mükafatların təqdim edildiyi,
silahların təhkim olunduğu, onların hərbi
xidmətdən buraxılarkən ehtiyata yola sa-
lındıqları sıra hərb həyatında mühüm yer
tutur. 

Həyatını hərbi xidmətə həsr etmiş, çətin
sınaqlardan keçmiş, zəngin təcrübəyə ma-
lik, bu gün gənc nəslin vətənpərvərlik tər-
biyəsinə layiqli töhfələr verən hər bir ve-
teran öz tərcümeyi-halında fəxr hissi ilə
uzun illər sırada olduğunu vurğulayır. Həqi-
qətən də 20-25 il, hətta daha artıq müd-
dətdə hərbi sırada olmaq, Vətən, dövlət
qarşısında öz vətəndaşlıq borcunu vicdan-
la yerinə yetirmək, hərbi xidmət illərini son-
radan alnıaçıq, üzüağ şəkildə xatırlamaq
hər kəsin taleyinə yazılmır. Belə örnək-
lər hərbi kollektivlərdə təqdir və təbliğ
olunmalıdır.

Yalçın Abbasov

Hərbi xidmətdə sıra məfhumu 

Pentaqon “Javelin” 
kompleksi sifariş edib

ABŞ Müdafiə Nazirliyi (Pentaqon) ilə
“Raytheon/Lockheed Martin Javelin JV”
şirkəti arasında yeni nəsil FGM-148 “Jave-

lin” tank əleyhinə idarə olunan raket
kompleksinin tədarükünə dair müqavilə
imzalanıb. Bu barədə “AzeriDefence”
“Armyrecognition”a istinadən məlumat
verib. 

Müqaviləyə əsasən, “Javelin JV” raket
sistemləri 2023-cü ilin avqust ayına qədər
sifarişçiyə çatdırılmalıdır.

Rusiyada yeddi kilometr məsafədə
hədəfi vura biləcək snayper hazırlanır

Rusiyada yeddi kilometr məsafədə hə-
dəfləri vura biləcək unikal “DXL-5” snayper

tüfənginin yaradılması işlərinə başlanılıb.
Bu barədə “RİA Novosti” sözügedən silahı
hazırlamağı planlaşdıran “Lobaev Arms”
şirkətinə istinadən məlumat verib. 

Silahın 2021-ci ilin əvvəlində hazır
olacağı ehtimalı var (oxu.az).

İsveç donanması təkmilləşdirilmiş 
sualtı qayıq əldə edib

İsveç Hərbi Dəniz Qüvvələri modern-
ləşdirilmiş A19 “HSwMS Gotland” sualtı
qayığı əldə edib. Ordu.az xəbər verir ki, bu
barədə İsveç Silahlı Qüvvələrinin mətbuat
xidməti məlumat yayıb.

Bildirilir ki, sualtı qayığın döyüş sistem-
ləri modernləşdirilib. Bundan başqa,
ES-3701 elektron müharibə sistemləri
(EW), həmçinin, yeni idarəetmə, sensor və
rabitə sistemləri əlavə edilib.

HƏRBİ XƏBƏRLƏR .YENİLİKLƏR .

16077 saylı hərbi hissənin müddətli hə-
qiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər
Eldar Ağayev çalışqan və məsuliyyətlidir.
O, 2001-ci il avqustun 14-də Quba rayo-
nunun Xınalıq kəndində anadan olub. Orta
təhsilini 2008-2019-cu illərdə Quba rayon
Azad Məmmədov adına 2 saylı tam orta
məktəbdə alıb. Həvəskar kimi 3 il idmanın
güləş növü ilə məşğul olub. Boş vaxtlarında
mütaliə etməyi çox sevir. Əsas etibarilə de-
tektiv janrında olan əsərlərə üstünlük verir.
Hazırda hərbi hissənin komendant bölüyün-
də hərbi xidmətdədir. 

Komendant bölüyündə xidmət etməyin
böyük məsuliyyət olduğunu söyləyən əsgər
E.Ağayev bildirdi ki, şəxsi heyətin döyüş
hazırlığının yüksəldilməsi, nizam-intizamın
möhkəmləndirilməsi üçün hər gün hərbi
qulluqçularla məşğələlər keçirilir, silahlar-
dan istifadə, sökülüb-yığılma qaydaları öy-
rədilir. Məşğələlər zamanı fəallıq göstərə-

rək hərbi peşənin sirlərinə dərindən yiyə-
lənməyə səy göstərir. O vurğuladı ki, qaro-
vul xidmətinə cəlb olunan hərbi qulluqçu-
ların atəş hazırlığının və fiziki göstəriciləri-
nin yüksək olması vacibdir. Həmçinin, post-
da xidmət aparan saatdarın ayıq-sayıqlıq,
çeviklik, qətiyyət nümayiş etdirməsi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan müvafiq
hərbi nizamnamələrin tələblərinə qeyd-şərt-
siz əməl olunur. 

Komendant bölüyündə xidmət etdiyinə
görə qürur duyduğunu deyən əsgərimiz
müddətli xidmətini başa vurduqdan sonra
Daxili Qoşunların müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kimi həyatını
hərbçi peşəsilə bağlamağı düşünür. Şəxsi
intizamına və qarovul xidmətində fərqləndi-
yinə görə dəfələrlə mükafatlandırılıb.

Döyüş xidmətinə cəlb olunan hərbi qul-
luqçumuz vətənpərvərlik əqidəsinə sadiq-
dir. Xidmətdə olarkən daim sayıqlıq göstə-

rən əsgər E.Ağayev tezliklə işğal altında
olan torpaqlarımızın yağı düşməndən azad
ediləcəyinə və üçrəngli bayrağımızın daim
zirvələrdə dalğalanacağına inanır.

16077 saylı hərbi hissənin 
ştatdankənar müxbir postu

XİDMƏTDƏ İNTİZAM 
ÖNƏMLİ CƏHƏTLƏRDƏNDİR

Nümunəvi xidmət

Mayın 31-də Ali Hərbi Məktəbdə
Daxili Qoşunların birinciliyi uğrunda
çoxnövçülük və estafet üzrə yarışlar
keçirilib. Yarışlarda Ali Hərbi Məktəb-
dən, 99713, 67987, 25031, 16075 və
16076 saylı hərbi hissələrdən 6 koman-
da, 36 nəfər hərbi qulluqçu iştirak edib.

Yarışın təşkili və keçirilməsi üçün ha-
kimlər kollegiyası aşağıdakı tərkibdə təyin
edilib: baş hakim - polkovnik-leytenant
Aydın Zahidov, katib - mayor Mehman
Nəsibov. Yarışın həkimi vəzifəsi tibb xid-
məti polkovnik-leytenantı Urfan Mustafa-
yevə həvalə olunub.

Şəxsi və komanda birinciliyi uğrunda
yarışın nəticələri aşağıdakı kimi olub:

100 m məsafə üzrə:

I yer - kursant Əziz Qurbanov (Ali Hər-
bi Məktəb);

II yer - MAXE çavuş Ruslan Əmrahlı
(16075 saylı hərbi hissə);

III yer - kursant Cavid Quliyev (Ali Hər-
bi Məktəb).

1000 m məsafə üzrə:

I yer - MAXE əsgər Zahid Axundov
(16075 saylı hərbi hissə);

II yer - kursant Camal Həsənli (Ali
Hərbi Məktəb);

III yer - MAXE çavuş Ruslan Əmrahlı
(16075 saylı hərbi hissə).

Gimnastika üzrə:

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

II yer - leytenant Natiq Məmmədov
(67987 saylı hərbi hissə);

III yer - leytenant Seymur Abdullayev
(16076 saylı hərbi hissə).

Çoxnövçülük yarışı 
komanda üzrə:

I yer - 16075 saylı hərbi hissə;
II yer - Ali Hərbi Məktəb;
III yer - 99713 saylı hərbi hissə.

Estafet yarışı 
komanda üzrə:

I yer - 16075 saylı hərbi hissə;
II yer - Ali Hərbi Məktəb;
III yer - 16076 saylı hərbi hissə.

Yarışın nəticələrinə görə, şəxsi və
komanda birinciliyi üzrə yüksək nailiy-
yət əldə etmiş hərbi hissələr və hərbi
qulluqçular müvafiq dərəcəli kubok və
diplomla mükafatlandırılıblar.

Mətbuat xidməti

DAXİLİ QOŞUNLARIN BİRİNCİLİYİ 
UĞRUNDA YARIŞ KEÇİRİLİB

İdman
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