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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

Mayın 27-də Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyev
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
şərəfinə paytaxt Bakının İstiqlaliyyət
küçəsində ucaldılmış abidəni Res-
publika Günü münasibətilə ziyarət
edib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, abidənin
ətrafında fəxri qarovul dəstəsi düzül-
müşdü.

Dövlətimizin başçısı abidənin önü-
nə əklil qoydu.

Azərbaycan Respublikasının Döv -
lət Himni səsləndirildi.

Yüz bir il bundan əvvəl - 1918-ci il
mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyətinin yaradılması ölkəmizin həya-
tına böyük tarixi hadisə kimi daxil oldu.
Müstəqil, azad, demokratik respublika
qurmaq məqsədini qarşıya qoyan
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi
23 aylıq fəaliyyəti dövründə xalqın milli
mənlik şüurunu özünə qaytardı, onun
öz müqəddəratını təyin etməyə qadir
olduğunu nümayiş etdirdi. 1918-ci il
mayın 28-də qəbul edilən İstiqlal Bə-
yannaməsindən - Əqdnamədən də gö-
ründüyü kimi, bu möhtəşəm tarix xalqı-
mızın müstəqillik hisslərini daha da
gücləndirdi.

Yeni qurulan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti öz üzərinə götürdüyü
çətin tarixi vəzifəni şərəflə yerinə ye-
tirdi. Azərbaycanın ilk Parlamenti və
Hökuməti, dövlət aparatı təşkil edildi,
ölkənin sərhədləri müəyyənləşdirildi,

bayrağı, himni və gerbi yaradıldı, ana
dili dövlət dili elan edildi, ordu quru-
culuğu sahəsində ciddi tədbirlər həya-
ta keçirildi, maarifin və mədəniyyətin
inkişafına xüsusi diqqət yetirildi. Azər-
baycanın ilk universiteti təsis olundu,
təhsil milliləşdirildi, xalqın sonrakı illər-

də mədəni yüksəlişi üçün zəmin hazır-
layan, ictimai fikir tarixi baxımından
müstəsna əhəmiyyətli işlər görüldü.

Mövcudluğunun ilk günlərindən
xalq hakimiyyəti və insanların bərabər-
liyi prinsiplərinə əsaslanan Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti bütün ölkə vətən-

daşlarına eyni hüquqlar verərək irqi,
milli, dini, sinfi bərabərsizliyi ortadan
qaldırdı. Dünya birliyi tərəfindən tanı-
nan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti sa-
yəsində ölkəmizin beynəlxalq hüququn
subyekti olması 1920-ci ilin aprel ayın-
da bolşevik işğalından sonra Azərbay-

canın bir dövlət kimi dünyanın siyasi
xəritəsindən silinməsinin qarşısını aldı.

XX əsrin sonlarında yenidən müs-
təqilliyinə qovuşan Azərbaycan öz su-
verenliyini qoruyub saxlamağı bacardı.
Yenidən hakimiyyətə qayıdan Milli
Lider Heydər Əliyev Azərbaycan döv-
lətçiliyinin qorunması üçün qətiyyətli
tədbirlər gördü, ölkədə davamlı ictimai-
siyasi sabitliyi bərqərar etdi. Beləliklə,
Heydər Əliyevin şah əsəri olan müasir
müstəqil Azərbaycan dövləti quruldu
və sürətli inkişaf yoluna qədəm qoydu.

Ulu Öndərimiz dəfələrlə bildirmişdi
ki, biz bu gün demokratik Azərbaycan
dövlətini qururuqsa, ayağa qaldırırıq-
sa, Xalq Cümhuriyyətinə borcluyuq.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ta-
riximizdəki yeri və roluna xüsusi qiymət
verən Heydər Əliyev deyirdi: “Biz ilk
Demokratik Cümhuriyyətin yaranması
gününü əziz tutaraq, onu Azərbay-
canın dövlət müstəqilliyi günü – Res-
publika Günü elan etmişik və bu, bizim
milli bayramımızdır”.

Milli Liderin bu siyasətini Prezident
İlham Əliyev uğurla davam etdirir.
Dövlətimizin başçısının sərəncamları
ilə 2018-ci il ölkəmizdə “Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti İli” elan olundu və
AXC-nin 100 illik yubileyi təntənəli
şəkildə qeyd edildi. Xalqımız Cümhu-
riyyətin yarandığı 28 May - Respublika
Gününü bu il də milli bayram kimi qeyd
edir.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə ucaldılmış abidəni ziyarət edib

1918-ci ildə yаrаnmış,
Şərqdə ilk dеmоkrаtik rеs-
publikа оlаn Аzərbаycаn аsа-
yişin, əmin- аmаnlığın qоrun-
mаsını, qаnunаzidd hərəkət-
lərin qаrşısını аlmаğı dа vа-
cib hеsаb еdirdi.

Аzərbаycаn Rеspublikаsı-
nın Dövlət Аrхivində mühа-
fizə еdilən sənədlərdə bu gün
Dахili Qоşunlаr аdlаnаn qu-
rumun məhz Аzərbаycаn
Xalq Cümhuriyyəti dövründə
(1918-1920) yаrаdılmаsı bа-
rədə məlumаtlаr vаr.

Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin yеni təşəkkül tаpdığı bir
dövrdə əhаlini hərbi işlə tаnış
еtmək, şəhərdə sаbitlik və ni-
zаm-intizаmın sахlаnmаsı
məqsədilə, Pаrlаmеntin müva-
fiq qərarına uyğun olaraq,
1919-cu il 1 iyun tаriхindən kö-
nüllü əsgərlərdən ibаrət dəstə
yаrаdılmışdır.

Bu bаrədə Bаkı şəhərinin
kоmеndаntı gеnеrаl-mаyоr Firi-
dun bəy Vəzirоvun 7 sеntyаbr
1919-cu il tаriхli məlumаtındа
bildirilmişdir.

Dəstə Bаkı şəhərinin
14 rаyоnunu – Sаbunçu, Mər-
kəzi, Bаlахаnı, Zаbrаt, Surа-
хаnı, Хilə, Аşаğı Bibihеybət,
Yuхаrı Bibihеybət, Qаrа şə-
hər, Аğ şəhər, Tаğıyеv fаbri-
kаsı, Binəqədi, Mаştаğа və
Nаrdаrаnı əhаtə еdirdi.

Dəstənin rəisi Yusif Ziyа
bəy Tаlıbzаdə təyin еdilmiş-
dir.

1919-cu il 10 iyun tаriхində
Аzərbаycаn Dеmоkrаtik Rеs-
publikаsı Dövlət Müdаfiə Kоmi -

təsinin iclаsındа qərаrа аlınmış-
dı ki, Bаkı şəhəri və оnun rа-
yоnlаrının ərаzisində yаşаyаn
hərbi çаğırış yаşınа çаtmış
şəхslər üçün hərbi hаzırlıq təş-
kil еdilsin.

Könüllü dəstələrin təşkili
üzrə kоmissiyаnın sədri Yusif
Ziyа bəy Tаlıbzаdə (bеş min
rubl əməkhаqqı vеrilməklə)
təyin еdilmişdir.

1920-ci il 27 mаrt tаriхində
yеnə də Аzərbаycаn Dеmоkrа-
tik Rеspublikаsı Dövlət Müdаfiə
Kоmitəsinin qərаrı əsаsındа
Bаkı təşkilаtının Yаrdım аlаyı-

nın könüllü dəstələri АDR Dахili
İşlər Nаzirliyinin sərəncаmınа
vеrilmişdir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 101

Daxili Qoşunların Baş İda -
rəsində 28 may - Respublika
günü münasibətilə tədbir ke -
çi rilib. Tədbirdə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası Tarix
İnstitutunda tarix elmləri dok -
to ru, dosent Kamran İsmayı -
lov iştirak edib.

Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin istiqlaliyyətimizi elan
edərək Şərqdə ilk demokratik
dövlət quruluşunu yaratdığını
söyləyən qonaq bu günün tari-
ximizə şanlı gün kimi daxil ol-
duğunu bildirib. 

K.İsmayılov vurğulayıb ki,
1918-ci ilin may ayının 28-də
Azər baycan Milli Şurasının İstiq -
lal Bəyannaməsi ilə Azər baycan
Xalq Cümhuriyyətini yarat ması

xalqımızın müstəqillik əzmini
nü mayiş etdirdi. O, həmçinin,
qeyd edib ki, Müsəlman Şərqin -
də ilk demokratik respublika
olan Azərbaycan Xalq Cümhu -
riyyəti ölkəmizin çoxəsrlik so -
sial-iqtisadi, ictimai-siyasi və
mədəni inkişafının, xalqımızın
milli oyanışı və dirçəlişi proses -
lərinin məntiqi nəticəsi kimi
mey dana çıxıb və bu, xalqımızın
siyasi şüur səviyyəsinin, intel -
lek tual və mədəni potensialının,
yüksək istedad və qabiliyyətinin
göstəricisi idi. 

Bundan əlavə, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti təhsilin, mə-
dəniyyətin inkişafı ilə də yadda
qaldı. Müsəlman aləmində ilk
dəfə qadınlara seçim hüququ-

nun verilməsi, milli ordu, milli
pulun, azad seçki, müstəqil bey-
nəlxalq əlaqələrin bərpası məhz
istiqlaliyyət dövründə təmin olu-
nub.

Tədbir zamanı o da vurğula-
nıb ki, cəmi 23 ay mövcud ol-
masına baxmayaraq, ilk respub-
lika dövründə həyata keçirilən
tədbirlər müstəqil dövlətçiliyi-
mizin əsaslarının yaradılması və
gələcək inkişaf yolunun müəy-
yənləşməsi baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edib.

Məruzəçi Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin Xalq Cümhuriy-
yətinin ənənələrini əsas tutaraq,
müasir müstəqil Azərbaycan
dövlətini yaratdığını, mürəkkəb
vəziyyətdə öz müstəqilliyini, su-
verenliyini qoruyaraq ölkədə da-
vamlı ictimai-siyasi sabitliyin ya-
randığını da diqqətə çatdırıb. 

Sonda K.İsmayılov ötən
ilin Prezident, Silahlı Qüvvə-
lərin Ali Baş Komandanı cə-
nab İlham Əliyev tərəfindən
“Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yəti İli” elan olunduğunu vur -
ğu layaraq, Bakı şəhərində ke -
çirilən möhtəşəm paradı xatır-
latdı və bu gün onun rəhbər-
liyi altında Azərbaycan Res-
publikasında demokratik, hü-
quqi, dünyəvi dövlət, vətən-
daş cəmiyyəti quruculuğu
prosesinin uğurla davam etdi -
rildiyini, bu sahədə qaza nıl -
mış nailiyyətlərin hər bir
Azərbaycan vətəndaşında bö -
yük qürur doğurduğunu söy -
lə di.

baş leytenant
Xədicə Hacızadə

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN
YARADILMASININ 101-ci İLDÖNÜMÜ QEYD OLUNUBAZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ 

DÖVRÜNDƏ (1918–1920)
DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN YARDIM ALAYI
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Mayın 22-dən 25-dək Daxili İş-
lər Nazirinin müavini - Daxili Qo-
şunların Komandanı general-ley-
tenant Şahin Məmmədovun rəh-
bərlik etdiyi nümayəndə heyəti
Türkiyə Respublikasına rəsmi
səfər edib.

Səfərin ilk günü nümayəndə he-
yəti Türkiyə Respublikasının Jan-
darm Baş Komandanı ordu gene-
ralı Arif Çetin ilə görüşüb.

Qarşılıqlı fikir mübadiləsi şərai-
tində keçən görüşdə ordu generalı
A.Çetin Daxili Qoşunların Koman-
danını səmimi salamlayaraq, Azər-
baycan Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin Daxili Qoşunları ilə Tür-
kiyə Respublikası Daxili İşlər Nazir-
liyinin Jandarm Qüvvələri arasında
işgüzar əməkdaşlıq münasibətləri-
nin yüksək səviyyədə olmasını diq-
qətə çatdıraraq, Daxili Qoşunların
daha da təkmilləşdirilməsi üçün
daima lazımi dəstək göstərməyə
hazır olduqlarını vurğulayıb.

Ordu generalı A.Çetin, həmçi-
nin, hər iki qurumun yüksək vəzifəli
şəxslərinin qarşılıqlı səfərlərini Da-
xili Qoşunlarla Jandarm Baş Ko-
mandanlığı arasında mövcud hərbi

əməkdaşlıq münasibətlərini daha
da möhkəmləndirən və inkişaf etdi-
rən amillərdən biri olduğunu qeyd
edib.   

General-leytenant Ş.Məmmə-
dov səmimi və qonaqpərvər qə-
bul üçün dərin təşəkkürünü bil-
dirərək, Türkiyə Respublikasına
rəsmi səfər etməsindən məm-
nunluğunu ifadə edib. O, Azər-

baycanla Türkiyənin münasibət-
lərinin dərin tarixi köklərə malik
olduğunu vurğulayaraq, xalqla-
rımız arasındakı tarixi, mədəni
və dini bağlılıqların hər iki qardaş
ölkə arasındakı əlaqələrin əsası-
nı təşkil etdiyini qeyd edib.

İkitərəfli əlaqələrin mövcud
vəziyyətindən danışarkən,  Daxili
Qoşunların Komandanı qardaş
ölkənin müvafiq qurumu ilə mü-
nasibətlərin daha da inkişaf etdi-
rilməsinə böyük önəm verildiyi-
ni, Daxili Qoşunların formalaş-
masında, ən müasir tələblərə ca-
vab verən quruma çevrilməsin-
də, şəxsi heyətin peşəkarlığının
daha da yüksəldilməsində Tür-
kiyə Jandarm Baş Komandanlı-
ğının böyük zəhməti olduğunu

xüsusi vurğulayaraq buna görə
minnətdarlığını bildirib.

Həmin gün nümayəndə heyəti
Türkiyə Respublikası Silahlı Qüv-
vələrinin Baş Qərargah rəisi ordu
generalı Yaşar Gülər, Daxili İşlər
Nazirinin müavini Muhterem İnce,
Jandarm və Sahil Təhlükəsizlik
Akademiyasının rəisi general-leyte-
nant Hüseyin Kurtoğlu ilə görüşüb,

həmçinin, Jandarm Baş Koman-
danlığında Əməliyyatların idarə
edilməsi Mərkəzi ilə tanış olub. 

Səfər çərçivəsində Jandarm
Özəl Asayiş Komandanlığında nü-
mayəndə heyətinə ictimai asayişin
qrup şəklində pozulması, kütləvi iğ-
tişaşların qarşısının alınması və si-
lahlı cinayətkar dəstələrin zərərsiz-
ləşdirilməsi üzrə göstərici məşğələ-
lər nümayiş etdirilib. 

Bununla ya naşı, nümayəndə
heyəti Türkiyə Jan darm Qüvvələrin-
də təlim-tədrisin təşkili və bütün növ
maddi-texniki təminat məsələləri ilə
də yaxından tanış olub. Belə ki,
nümayəndə heyətinə optik cihazla-
rın və rabitə vasitələrinin təmiri ba-
zasının, eləcə də inşaat materialları
və hərbi geyim formaları istehsal
edən fabriklərin imkanları nümayiş
etdirilmişdir.

Məlumat üçün bildirək ki, səfər
zamanı nümayəndə heyəti Jan-
darm və Sahil Təhlükəsizlik Akade-
miyasında olarkən Daxili Qoşunla-
rın burada təhsil alan kursantları ilə
görüşmüş, onların təlim-təhsilinin
vəziyyəti ilə maraqlanmışdır. Kur-
santlar Akademiyada təlim-tədrisin
yüksək səviyyədə təşkil olunub
aparılmasından, eləcə də göstəri-
lən diqqət və qayğıdan razı olduq-
larını bildirdilər. 

Eyni zamanda, Daxili Qoşunla-
rın Komandanı tərəfindən burada
müvafiq kursu bitirmiş qoşunların
hərbi qulluqçularına sertifikatlar
təqdim edilmiş və xatirə şəkli çək-
dirilmişdir.

Səfərin sonuncu günü nüma-
yəndə heyətinə Anadolu Mədəniy-
yətləri və Çengelhan Rahmi Koç
muzeylərində mədəni gəzintilər
təşkil olunmuşdur. 

Qeyd edək ki, Türkiyə Respub-
likasına səfər müddətində nümа-
yəndə hеyətini Аzərbаycаn Rеs-
publikаsının Türkiyədəki fövqəlаdə
və səlаhiyyətli səfiri Xəzər İbrahim
müşаyiət еdib.

DAXİLİ QOŞUNLARLA JANDARM QÜVVƏLƏRİ ARASINDA 
ƏMƏKDAŞLIQ MÜNASİBƏTLƏRİ YÜKSƏK SƏVİYYƏDƏDİR
Daxili Qoşunların Komandanının rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin 
Türkiyə Respublikasına səfəri zamanı bu fikir bir daha təsdiqini tapıb

UEFA AVROPA LİQASININ FİNAL OYUNU ZAMANI TƏHLÜKƏSİZLİK
TƏDBİRLƏRİ YÜKSƏK SƏVİYYƏDƏ HƏYATA KEÇİRİLİB

Ölkəmizdə son illər təşkil olu-
nan bütün beynəlxalq əhəmiyyətli
tədbirlərdə olduğu kimi, UEFA Av-
ropa Liqasının final oyunu zamanı
təyinatına uyğun olaraq daxili işlər
orqanları qarşısında konkret vəzi-
fələr qoyulub. 

Məlum olduğu kimi, mayın
29-da paytaxt Bakımızda İngiltərə-
nin “Arsenal” və “Çelsi” futbol ko-

mandaları arasında final oyunu ke-
çirilib. Bununla əlaqədar ictimai
qaydanın qorunması və ictimai
təhlükəsizliyin təmin edilməsinə
dair tədbirlər planı işlənib hazır-
lanıb və Daxili İşlər Naziri tərəfin-
dən təsdiq olunmuşdur.  

Müvafiq plana əsasən, qanunla
müəyyən edilmiş vəzifələrin layi-
qincə yerinə yetirilməsi üçün Daxili

Qoşunların Baş İdarəsi tərəfindən
bir sıra tədbirlər həyata keçirilmiş,
UEFA Avropa Liqasının final oyunu-
nun keçirilməsi ilə bağlı Bakı Olim-
piya Stadionunda, Dənizkənarı Milli
Parkın “FAN” zonasında, o cümlə-
dən, bu tədbirlə bağlı nəzərdə tu-
tulmuş qeyri-yarış yerlərində xid-
mə tin aparılmasına cəlb olunan
qüv və və vasitələr müəyyən olun -
muşdur. 

Yarış ərəfəsində şəxsi heyətin
xidmət sahələri üzrə bölgüsü apa-
rılıb və hüquq-mühafizə orqanları

ilə birgə fəaliyyətinin əlaqələndiril-
məsi üçün dəqiqləşdirilməsi, tədbi-
rin təşkilatçıları, aidiyyəti dövlət qu-
rumları ilə qarşılıqlı əlaqələrin təş-
kili məqsədilə zəruri tədbirlər gö-
rülmüşdür. Tədbirə cəlb olunacaq
tibb personalı müəyyən edilmiş, on -
la rın təminat və təchizatı ilə əlaqə -
dar müvafiq işlər aparılmışdır.
Həm çi nin, tədbirə cəlb ediləcək
şəxsi heyətin lazımi sayda radio -

stansiya, əl detektorları və digər
vasitələrlə təchiz olunması təmin
edilmişdir.

Xidməti-döyüş tapşırıqlarının
yerinə yetirilməsinə cəlb olunan
şəxsi heyətə tədbirin əhəmiyyəti,
qanunçuluq, vətəndaşların hüquq
və azadlıqlarının qorunması prin-
sipləri izah edilmiş, vəzifə borcla rı -
nın icrasına məsuliyyətlə yanaşıl -
ması tələb olunmuşdur.

Bu tədbirdə qadın hərbi qul-
luqçular da təhlükəsizlik tədbirləri -
nə cəlb olunublar. Bütün şəxsi he-

yət xüsusi geyim forması ilə təmin
olunmuş, həvalə edilən obyektlərin
mühafizəsi, piyadaların və nəq liy -
yat vasitələrinin yoxlanılması sahə -
lərində buraxılış rejiminin təmin
olunması üzrə xüsusi məşğələlər
keçirilmişdir. 

Mayın 22-də Olimpiya stadio-
nunda xidmətə cəlb olunacaq hərbi
qulluqçulara Daxili İşlər Naziri ge-
neral-polkovnik Ramil Usubovun

iştirakı ilə sıra baxışı keçirilmiş və
şəxsi heyətin postlarla tanışlığı tə-
min olunmuşdur.

May ayının 27-dən 30-na kimi
Daxili Qoşunların Bakı qarni zonun -
da yerləşən hərbi hissələrində xid -
mət gücləndirilmiş variantda təşkil
olunmuş, müva fiq tədbirlər həyata
keçirilmişdir. Bu müddətdə final
oyunu ilə əlaqədar yarış və qeyri-

yarış obyektlərində mühafizə və
bu raxılış rejimi ilə bağlı xidmət təş -
kil olunmuş və aparılmış, hər hansı
bir ciddi qanun pozuntusu qeydə
alın mamışdır. 

Qeyd edilməlidir ki, qoşunların
şəxsi heyəti növbəti dəfə mühüm
bey nəlxalq idman tədbirində qar şı -
ya qoyulmuş tapşırıqları layiqincə
ye rinə yetirmişdir.
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ETİBARLI MÜHAFİZƏ
XİDMƏTİN ƏSAS QAYƏSİDİR

İstənilən iqlim şəraitində xidmə-
tin nümunəvi aparılması, təbii ki,
hərbi qulluqçudan möhkəm iradə,
dözümlülük və böyük məsuliyyət
tələb edir. Bütün bu keyfiyyətləri
qarovul xidmətinə cəlb olunan
hərbi qulluqçuların hər birində gör-
mək mümkündür. 

Döyüş bayrağının və hərbi şə-
hərciyin etibarlı mühafizəsi və mü-
dafiəsi qarovul xidmətinin əsasını
təşkil edir. Bu baxımdan hərbi qul-
luqçunun yüksək döyüş hazırlığına
və möhkəm hərbi intizama malik ol-
ması başlıca şərtdir. 

Hissənin qarovul məntəqəsində
olarkən xidmətin təşkili və şəxsi he-
yətin asudə vaxtının səmərəli keçi-

rilməsi üçün yaradılan şəraitlə ya-
xından tanış oldum. Qarovulun
şəxsi heyəti ilə apardığım söhbətlər
zamanı əsgərlərin yüksək döyüş
ruhuna malik olmaları və xidmətləri
ilə fəxr etmələri açıqca sezilirdi. 

Komendant bölüyündə xidmət
etməyin böyük məsuliyyət, eyni za-
manda şərəfli olduğunu söyləyən
bölük komandiri baş leytenant Ağa-
sı Kərimli bildirdi ki, obyektlərin eti-
barlı mühafizəsi və müdafiəsi qaro-
vul xidmətinin əsas qayəsidir. Xid-
mətin yüksək səviyyədə aparılması

isə bölüyün şəxsi heyətindən yük-
sək döyüş hazırlığı, möhkəm hərbi
intizam və ayıq-sayıqlıq tələb edir.
Bölüyün şəxsi heyətinin nümunəvi
xidmətilə fərqlənməsində təbii ki,

onun da əməyi böyükdür. Koman-
dir kimi şəxsi heyətin döyüş hazırlı-
ğının yüksəldilməsi, nizam-intiza-
mın möhkəmləndirilməsi üçün
əzmlə çalışır. Tələbkarlığı ilə yana-
şı, şəxsi heyətdən diqqət və qayğı-
sını da əsirgəmir.  

Bölük komandiri bildirdi ki, şəxsi
heyətin döyüş hazırlığının yüksəl-
dilməsi, nizam-intizamının möh-
kəmləndirilməsi üçün hər gün hərbi
qulluqçularla məşğələlər keçirilir,
onlara silahların istifadəsi, sökülüb-
yığılması zamanı təhlükəsizlik qay-

dalarına ciddi riayət olunması öyrə-
dilir: “Qarovul xidmətinə cəlb olu-
nan hərbi qulluqçuların atəş hazır-
lığının və fiziki göstəricilərinin yük-
sək olması vacibdir. Həmçinin,

postda xidmət aparan saatdarın
ayıq-sayıqlıq, çeviklik, qətiyyət nü-
mayiş etdirməsi, o cümlədən, sila-
hın doldurulub-boşaldılması zama-
nı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi
əməl olunması mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Bu baxımdan müvafiq
hərbi nizamnamələrin tələblərinə
qeyd-şərtsiz əməl olunur”.

Hərbi qulluqçuların asudə vaxt-
larının səmərəli təşkilinə də toxu-
nan baş leytenant A.Kərimli söylədi
ki, bunun üçün hərbi hissədə lazımi
şərait yaradılıb. Müxtəlif növ ədə-
biyyatların mütaliə olunması, stol-
üstü oyunların oynanılması da diq-
qətdən qaçmayan məsələlərdəndir. 

Baş əsgərlər Məhəmməd Məm-
mədov, Şamil Həşimzadə, Xətai
Mikayılov, Fərid Həsənzadə, əsgər-
lər Nəsib Zeynalov, Əli Yolçuyev və
İsmayıl İsmayılov bölüyün nümunə-
vi xidmət edən hərbi qulluqçuları-
dırlar. 

Bölük komandiri adıçəkilən hər-
bi qulluqçuların xidmətlərini yüksək
qiymətləndirərək, onların digər yol-
daşlarına da nümunə olduqlarını
söylədi.

baş leytenant  
Xədicə Hacızadə

ŞİMAL BÖLGƏSİNDƏ İCTİMAİ SABİTLİYİN
KEŞİYİNDƏ DURAN HƏRBİ HİSSƏMİZ...

Ermənistanın respublikamıza hərbi tə-
cavüzü nəticəsində işğal olunmuş sonuncu
rayonumuz Zəngilandır. Zəngilan rayonu
ölkəmizin cənub-qərb bölgəsində yerləşir
və coğrafi mövqeyinə görə hərbi-strateji
əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Zəngila-
nın işğalı ilə İran və Ermənistanla həmsər-
həd zonadakı mühüm əraziyə nəzarəti itir-
di. Bununla da, qədim yurdlarımızdan olan,
təbii və mədəni sərvətlərlə zəngin, vacib
nəqliyyat dəhlizinin üzərindəki daha bir ra-
yonumuz xarici havadarlarından hərtərəfli
dəstək alan düşmənin əlinə keçdi.  Həmin
vaxt İran istiqaməti istisna olmaqla, müha-
sirə vəziyyətinə düşən, respublikamızın qa-
lan hissəsi ilə quru yolu əlaqəsi kəsilən
Zəngilan rayonunda əhalinin qətliamdan və
əsir düşməkdən xilas edilməsi müharibə
gedişində ən ağır sınaqlardan biri idi. 

1992-1993-cü illərdə Zəngilanın müda-
fiə olunmasında Daxili İşlər Nazirliyi Daxili
Qoşunlarının da şəxsi heyəti iştirak edərək,
bu vacib hərbi vəzifənin yerinə yetirilmə-
sində cəsurluq və fədakarlıq nümunələri
göstərib. Zəngilanda işğal gününədək düş-
mənlə vuruşmuş şəxsi heyət sırasından bir
sıra hərbi qulluqçular həlak olublar və ya-
ralanıblar. Şəhidlik zirvəsinə ucalmış həmin
hərbi qulluqçulardan biri də əsgər Bədirov
Rövşən Əlixan oğludur. 

R.Bədirov 1972-ci il dekabrın 19-da Bi-
ləsuvar rayonunda dünyaya göz açıb. Əli-
xan Bədirov və Gülçöhrə Bədirovanın (hər
ikisi dünyasını dəyişib – Y.A.) qurduğu ailə-
də 10 övlad dünyaya gəlib. Valideynlər öv-
ladlarını, o cümlədən, Rövşəni vətənpərvər
ruhda yetişdiriblər, onlara zəhmətkeş olma-
ğı, xeyirxahlığı, el-obanın başını ucaltmağı,
doğma Vətənin və xalqın şərəfini qorumağı
öyüd-nəsihət ediblər. 

Rövşən Biləsuvar rayonundakı Nizamı

adına orta məktəbdə 8 il təhsil alıb. Sonra
isə rayonda yerləşən 146 saylı texniki peşə
məktəbində elektrik-qaz qaynaqçısı peşə-
sinə yiyələnib. Hərbi xidmətə çağırılanadək
Biləsuvardakı təmir-tikinti idarəsi və avto-
profilaktoriyada əmək fəaliyyətinə başlayıb.
Həmçinin, o, həmin vaxt sürücülük kursunu
da bitirib. 

1992-ci ilin aprel ayında R.Bədirov Bi-
ləsuvar Rayon Hərbi Komissarlığı  (hazırda
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin Biləsuvar Rayon Şöbəsi
– Y.A.) tərəfindən müddətli həqiqi hərbi xid-
mətə çağırılıb. Daxili Qoşunların sıralarına
qəbul olunaraq öncə 5456 saylı (indiki
99713 saylı) hərbi hissədə hərbi xidmət
keçib. Bu hərbi hissədə hərbi andı qəbul
edib və əsgər üçün zəruri olan hərbi bilikləri
mənimsəyib. Komandirləri tərəfindən ni-
zam-intizamına və təlimdə çalışqanlığına
görə müsbət xarakterizə olunub.

Rövşən hərbi xidmətə başladığı ildə
respublikamızın Ermənistanla sərhəd ra-
yonlarında və Dağlıq Qarabağ bölgəsində

şiddətli döyüşlər gedirdi. Respublikadaxili
ictimai-siyasi vəziyyət də çox gərgin idi. Be-
lə bir mürəkkəb vəziyyətdə Daxili Qoşunla-
rın şəxsi heyəti 1992-ci ilin mart ayının
12-dən etibarən erməni işğalçılarına qarşı
döyüşə başlamışdı. Həmin il ərzində Daxili
Qoşunların yeni hərbi hissələri yaradılır, o
cümlədən, ön cəbhənin müxtəlif istiqamət-
ləri üzrə dislokasiya yeri müəyyən olunan
hərbi hissələr formalaşırdı. Müharibə ger-
çəkliyində ön cəbhəyə könüllü olaraq vu-
ruşmaq üçün göndərilmək istəyən və bu-
nunla bağlı müraciət edən yüzlərlə hərbi
qulluqçu vardı. Vətənpərvərlik əqidəsinin
daşıyıcısı olan hərbi qulluqçularımızdan biri
kimi Rövşən də öz yerini döyüşçülərin sı-
rasında görürdü. Komandirlər onun bu mə-
ramını anlayışla qarşılayır, döyüş sınaqla-
rından keçəcəyi məqamın yetişəcəyini bil-
dirirdilər. 

1992-ci ilin aprel ayından etibarən
99713 saylı hərbi hissənin bir qrup şəxsi
heyəti Zəngilanın müdafiəsinə göndərilib.
1993-cü ilin əvvəllərində isə burada qoşun-
ların 16072 saylı hərbi hissəsi formalaşıb.
Bu hərbi hissə üzləşdiyi bütün çətinliklərə
baxmayaraq, qarşıya qoyulan döyüş tap-
şırıqlarını qətiyyətlə yerinə yetirib. 

Əsgər R.Bədirovun 1993-cü ilin 10 fev-
ral tarixindən 16072 saylı hərbi hissənin
şəxsi heyətinin siyahısına daxil edilməsi
barədə Daxili Qoşunların Arxivindən verilən
21.02.2019-cu il tarixli arayışda müvafiq
qeydlər var. O, hərbi hissənin minaatan ba-
tareyasında sürücü-mərmidaşıyan vəzifəsi-
nə təyin edilib. Rövşən Zəngilan rayonunun
müdafiəsində şərəfli döyüş yolu keçib. Ra-
yonun Qaragöl, Nəcəflər yaşayış məntəqə-
lərinin müdafiəsi və Ayıdaşı yüksəkliyi uğ-
runda döyüşlərdə Rövşən cəsurcasına vu-
ruşub. Onun və döyüşçü yoldaşlarının cə-

sarətli həmlələri nəticəsində düşmən canlı
qüvvə sarıdan xeyli itki verib. Təmas xəttin-
də düşmənin bir sıra atəş nöqtələri susdu-
rulub, ayrı-ayrı mövqelərdə postları darma-
dağın edilib. 

Şəhidin qardaşı Nazim Bədirovun re-
daksiyaya verdiyi məlumata görə, Rövşən
döyüşlərdən birində ayağından yaralanıb.
Bu onun döyüşçü qətiyyətini sarsıtmayıb. 

16072 saylı hərbi hissənin komandiri ol-
muş vətənpərvər zabit, ləyaqətli veteran,
ehtiyatda olan polkovnik-leytenant Əkbər
Hüsüyev Zəngilanda şəhidlik zirvəsinə
ucalmış hərbi qulluqçularımızı, o cümlə-
dən, əsgər R.Bədirovu qürur hissi ilə yada
saldı. O, Rövşənin hərbi anda sadiq, qorx-
maz və iradəli əsgər olduğunu bildirdi.
Onun verilmiş döyüş tapşırığını son nəfə-
sinədək əzmlə yerinə yetirdiyini nəzərə çat-
dırdı. 

Rövşənlə döyüş yolu keçmiş müharibə
veteranı, ehtiyatda olan gizir Seymur Qur-
banov da şəhidi Vətənini sevən, onun uğ-
runda həyatını fəda edən hərbi qulluqçu ki-
mi xatırladı. Seymur dedi ki, Rövşən Ayı-

daşı yüksəkliyi ətrafındakı döyüş zamanı
minaya düşərək yaralanmış döyüşçü yol-
daşına kömək edərkən özü də düşmən mi-
nasının partlayışından həlak olub. 

Mövcud rəsmi sənədlər və döyüş işti-
rakçılarının danışdıqları vacib məqamlar
bəzi nəşrlərdə əksini tapan əsgər R.Bədi-
rovun döyüş yolu barədə məlumatların mü-
əyyən qismi ilə uzlaşmır. Belə ki, onun Zən-
gilan rayonunun Kollu Qışlaq kəndində şə-
hid olduğuna dair qeydlər səhih mənbəyə
əsaslanmır. 

Daxili Qoşunların Arxivinin 21.02.2019-cu
il tarixli arayışında əsgər R.Bədirovun
1993-cü il aprelin 11-də Zəngilan rayonu-
nun Nəcəflər kəndi yaxınlığında döyüş tap-
şırığını yerinə yetirərkən həlak olduğu qeyd
edilib. IV-JQ 350769 nömrəli, 13.05.1993-cü
il tarixli ölüm haqqında şəhadətnamədə
Rövşənin 1993-cü il aprelin 10-da Zəngilan
rayonunun Nəcəflər kəndində respublika-
mızın ərazi bütövlüyünün müdafiəsində hə-
lak olduğu yazılıb. 

Əsgər R.Bədirov Biləsuvar rayonundakı
qəbiristanlıqda torpağa tapşırılıb. Məzarı
üzərində ölüm tarixi 12.04.1993-cü il həkk
olunub. Bu tarix, ehtimal ki, dəfn olunduğu
günlə bağlıdır. 

Biləsuvar rayonunda şəhidlərin xatirəsi-
nə memorial abidə kompleksi yaradılıb. Bu
abidəyə əsgər R.Bədirovun da şəkli həkk
edilib. Biləsuvar rayonunda şəhid R.Bədiro-
vun adına Dövlət Rəsm Qalereyası fəaliy-
yət göstərir. 

Akif Kərimlinin müəllifi olduğu, 1994-cü
ildə işıq üzü görən “Zəngilan şəhidləri”, ha-
belə Gülsüm Adilqızının 2010-cu ildə çap-
dan çıxmış “Qərbi Azərbaycana gedən yol
Qarabağdan başlayır” və Sevil Gül Nurun
2019-cu ildə oxucuların istifadəsinə verilən
“Şəhadət sarayı” kitablarında şəhid hərbi
qulluqçumuz barədə məlumat verilib. 

İnanırıq ki, Rövşən kimi mərd oğulların
həlak olduğu Zəngilan rayonu işğaldan
azad ediləcək, həmin gün şəhidlərimizin
ruhu rahatlıq tapacaqdır. 

Allah rəhmət eləsin!

Yalçın Abbasov

CƏSƏDİ DOğMA TORPAğA QOVUŞDU,
RUHU MüQƏDDƏS ZİRVƏYƏ UCALDI...

Şəhidlərimiz

Daxili Qoşunlarda psixoloji
xidmətin təkmilləşdirilməsi və
bu sahəyə cavabdeh olan vəzi-
fəli şəxslərin fəaliyyətinin istiqa-
mətləndirilməsi məqsədilə Daxili
Qoşunların Baş İdarəsi ilə Təhsil
İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnsti-
tutu arasında imzalanmış müva-
fiq müqaviləyə əsasən, may ayı-
nın 20-dən 25-dək Daxili Qoşun-
ların Ali Hərbi Məktəbinin və
hərbi hissələrinin tərbiyə işləri
üzrə bölmə rəisləri - baş təlimat-
çılar və təlimatçı-psixoloqları ilə
“Hərbi hissələrdə şəxsi heyətlə
psixoloji işin təşkili” mövzusun-
da 36 akademik saatlıq təlim
proqramı hazırlanıb və seminar
keçirilib.

Bu barədə məlumat verən Da-
xili Qoşunların Baş İdarəsində
Şəxsi heyət üzrə İdarənin mənəvi-
psixoloji hazırlıq şöbəsində baş

zabit polkovnik-leytenant Aydın
Nağıyev bildirib ki, təlim proqra-
mında, ümumilikdə, 23 nəfər iştirak
edib. 

Altıgünlük təlim proqramı müd-
dətində “Hərbi hissədə psixoloji
xidmət”, “Hərbi hissədə psixodiaq-
nostika prosesinin təşkili”, “Psixo-
loji məsləhət, psixokorreksiya”, “Art
terapiya”, “Əsgərlərin hərbi hissə-
yə adaptasiya məsələləri”, “Dağı-
dıcı hisslər və fikirlər, onların kor-
reksiyası”, “Depressiya. Özünə-
qəsd (suisid) və onun qarşısının
alınması”, “Postravmatik stress və
psixoloji dəstək məsələləri”, “Psi-

xoprofilaktika və psixoloji maarif-
ləndirmə” və onları əhatə edən alt
mövzularda seminarlar təşkil olu-
nub. 

Polkovnik-leytenant A.Nağıyev
onu da qeyd edib ki, təlimlər za-
manı iştirakçılar tərəfindən fərdi və
qrup tərkibində psixoloji testlər ye-
rinə yetirilib, müxtəlif təqdimatlar

nümayiş olunub. Bu isə hərbi qul-
luqçuların peşəkarlığının artırılma-
sında, hərbi hissələrdə şəxsi he-
yətlə psixoloji iş zamanı təlimatçı-
psixoloqların bilik və bacarıqlarının
düzgün istiqamətləndirilməsində
mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Təlimin son günü Təhsil İşçilə-
rinin Peşəkar İnkişafı İnstitutunun

direktoru Vəfa Yaqublunun iştirakı
ilə “Kursun ümumi refleksiyası”
mövzusunu əhatə edən suallar
cavablandırılıb, institutun direktoru
və müəllim heyəti ilə xatirə şəkli
çəkilib.

Sonda polkovnik-leytenant
A.Nağıyev Daxili İşlər Nazirinin
müavini-Daxili Qoşunların Koman-

danı general-leytenant Şahin
Məmmədov başda olmaqla, təlimin
keçirilməsində rolu olan hər kəsə
dərin minnətdarlığını ifadə edib və
gələcəkdə də bu cür seminarların
keçirilməsinin arzuolunan hal
olduğunu söyləyib.

baş leytenant 
Xədicə Hacızadə

HƏRBİ QULLUQÇULARIMIZ “HƏRBİ HİSSƏLƏRDƏ ŞƏXSİ HEYƏTLƏ PSİXOLOJİ 
İŞİN TƏŞKİLİ” MÖVZUSUNDA TƏLİM-SEMİNARDA İŞTİRAK EDİBLƏR

ŞƏHİD RÖVŞƏN BƏDİROV

3_Layout 1  30.05.2019  19:19  Page 1



g

Шÿщадÿòнамÿ3565

Ñайы3000

ÒßÑÈÑ×È:
ÀçÿрбайúанÐåсïублиêасыДИН
ДаõилиÃошунларынÁашИдарÿси.

Redaktor: Anar Əhmədov

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

ДаõилиÃошунларынÁашИдарÿси.

Ялагÿòåлåфонлары:560-22-63

31may2019-úuil4 ßÑÝßÐßÑÝßÐ

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

ДИН-ин мÿòбÿÿсиндÿ hazыр åлåêòрон
варианòдан ÷аïолунмушдур.

Gizir Teymur Abdullayev 64412 saylı
hərbi hissənin silah anbarlarının rəisi və-
zifəsində xidmət edir. Hərbi hissə ko-
mandiri tərəfindən müsbət xarakterizə
olunan bacarıqlı hərbi qulluqçu 11 ildir ki,
Daxili Qoşunların sıralarındadır. Xidmətə
münasibətilə tabeliyində olanlara nümu-
nə olan gizir T.Abdullayev daim öz bilik
və bacarıqlarını təkmilləşdirir. Qarşısında
duran əsas vəzifələrdən danışarkən bil-
dirdi ki, qoşunların bütün hərbi
hissələrinin maddi vəsaitlərlə vaxtlı-
vaxtında təmin edilməsinə, müəssisə və
təşkilatlardan mədaxil olunmuş
əmlakların kəmiyyət və keyfiyyətinə,
düzgün qəbuluna, qeydiyyatına nəzarət
edilir. İlk növbədə, məxfilik rejimi
qorunmaqla silah-sursatların qəbulu
zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi
riayət edilir, silahın xüsusiyyətləri və
yerləşdirmə qaydaları nəzərə alınır.
Silahların düzgün saxlanılması və texniki
qulluqların lazımi qaydada aparılması
kimi vacib məsələlər də onun funksional
vəzifələrinə aiddir. 

Hərbi xidmətin ağır, lakin şərəfli
olduğunu vurğulayan hərbi qulluqçumuz
həyatı boyu çətinliklərdən çəkinmədiyini
və bu gün xidmətilə fəxr etdiyini
nəzərimizə çatdırdı. Silah anbarı rəisi
olaraq tabeliyindəki hərbi qulluqçuların
zəhmətinə xüsusi önəm verdiyini, məhz
bu mənada xidməti fəaliyyətində
fərqlənən sursat anbarları rəisi baş çavuş
Elçin Aslanovun komandanlıq tərəfindən
verilmiş göstərişlərin icrası zamanı ona
yaxından köməklik göstərdiyini sözlərinə

əlavə etdi. O, həmçinin, nümunəvi hərbi
qulluqçu kimi xidmət etdiyi sahə üzrə
uçot sənədlərinin düzgün tərtib
olunmasında, qeydiyyatların aparılması
zəhməti olan qadın hərbi qulluqçu baş
çavuş Gülşən Sultanovanın da adını
çəkdi. 

Tabeliyində olanlara nümunə olmağı
bacaran gizir T.Abdullayev tabelik mü -
nasibətlərində tələbkarlıqla paralel, həm
də diqqət və qayğının vacib olduğunu dü -
şünür. 

Silah anbarları rəisi olaraq üzərinə
düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirən
hərbi qulluqçumuza xidmətində, əqidə və
məsləyində uğurlar arzulayırıq.

baş leytenant Nigar Ağayeva

İllərİN ÇətİN 
SINaqlarINI GErİdə

qOymuŞ hərBİ qulluqÇu

17072 saylı hərbi hissənin komandanlığı mayor Rəşad Ağayevə atasının
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Rusiya HDD-yə 80-dən çox döyüş
gəmisi təhvil verilib

“2012-ci ildən bu yana üç strateji raket
sualtı gəmisinin yer aldığı 80-dən çox dö-
yüş gəmisi Rusiya Hərbi Dəniz Donanma-
sına qatılıb”. Ordu.az Rusiya KİV-nə
istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya
Prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburq
şəhərində iki döyüş gəmisinin istifadəyə ve-

rilməsi mərasimindəki çıxışında deyib. 
Bir çox layihənin işlənmə mərhələsində

olduğuna diqqət çəkən Putin, gəmilərin
vaxtında inşa ediləcəyinə ümid etdiyini bil-
dirib. 

“Bu, Rusiyanın həm yaxın, həm də uzaq
dəniz regionundakı maraqlarının və dəniz
sərhədlərinin qorunması üçün mühümdür”,
- deyə o qeyd edib. Putin Rusiyanın gəmi
sənayesinin kadr və elmi-texnoloji poten -
sia lını artırmağa davam edəcəyini də vur -
ğulayıb. 

ABŞ ordusu gerçəkliyi artırılmış
gecəgörmə eynəkləri üzərində işləyir

ABŞ ordusu artırılmış gerçəklik imkanla-
rına sahib yeni gecəgörmə eynəklərinin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər görür.

Ordu.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir
ki, eynəyin kompas kimi istifadə edilə bilə-
cəyi və nişanalma sisteminə malik olma-
sının gözlənildiyi bildirilir.

Bununla yanaşı, o başqa bir neçə vacib
xüsusiyyəti də özündə birləşdirə bilər.
Bunlara xəritədə əsgərə xüsusi nöqtəni
göstərmək, bu nöqtənin ətrafdakı hansı
məntəqəyə uyğun olması, əsgərlərin görə
bilmədiyi digərlərinin yerləşmə nöqtələrinin
göstərilməsi və s. daxildir.   

HƏRBİ XƏBƏRLƏR .YENİLİKLƏR .

“Vətənini müdafiə etməyə

çalışan hər bir vətəndaş, hər

bir gənc bizim üçün əziz, qiy-

mətli və dəyərlidir”. 

Heydər Əliyev, Milli Lider

Ulu Öndərin bu fikirləri Si-
lahlı Qüvvələrimizin şəxsi he-
yətinin xidmətinə verilən bö-
yük dəyər və qiymətin təza-
hürüdür. 

Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti, Silahlı Qüvvə-
lərin Ali Baş Komandanı cə-
nab İlham Əliyevin diqqət və
qayğısı nəticəsində Silahlı
Qüvvələrimizdə, o cümlədən,
Daxili Qoşunlarda şəxsi he-
yətin nümunəvi xidməti üçün
müasir tələblərə uyğun yara-
dılan hərtərəfli şərait məhz
bunun bariz nümunəsidir.  

Övladları Daxili Qoşunlar-
da xidmət edən valideynlər
də yaradılan hərtərəfli şəraiti
görür və bunu ölkə başçısı-
nın gənclərə olan diqqət və
qayğısı kimi qiymətləndirir-
lər. 

Mayın 19-da müvafiq xid-
məti tapşırıqla qoşunların
16076 saylı hərbi hissəsində ol-
dum. İstirahət günü olduğu
üçün hərbi xidmətdə olan öv-
ladlarını görmək məqsədilə res-

publikamızın müxtəlif bölgələ-
rindən gəlmiş xeyli sayda vali-
deynin üzündəki sevinc və fə-
rəh hissi diqqətimi çəkdi. Hərbi
hissə komandirinin tərbiyə işləri
üzrə müavini mayor Müşfiq
Xankişiyevlə birgə görüş yerini
gəzərək, valideynlərlə söhbət
edib, onların fikirlərini öyrənmə-
yə çalışdım. Əsgər valideynləri-
nin hərbi xidmət haqqında söy-
lədikləri fikirlər, eləcə də gənc-
lərimizə arzuları müxtəlif və
maraqlı oldu.    

Əsgər anası, Göyçay rayon
sakini Sevinc Qafurovanın fikir-
lərinə diqqət edək: “Hərbi his-
sədə övladlarımız üçün yaradı-
lan şəraiti gördüm və müsbət
qiymətləndirirəm. Oğlum əsgər
İlkin Qafurov da onlara göstəri-
lən diqqət və qayğıdan razılığı-
nı bildirir. Buna görə Ali Baş

Komandanımıza, o cümlədən,
Daxili Qoşunların Komandanlı-
ğına və hərbi hissənin koman-
dir heyətinə dərin minnətdarlığı-
mı bildirmək istəyirəm. Hərbi
xidmətə gəlincə, deyə bilərəm
ki, hər bir şəxs üçün Vətən mü-
qəddəsdir. Mən istərdim ki, öv-
ladım doğma anasını necə se-
virsə, yurdumuzu də eləcə sev-
sin”.

Əsgər Amil Dünyamalıyevin
atası Aqil Dünyamalıyev Kürdə-

mir rayonunda yaşayır. Övladı-
nın timsalında gənclərimizin və-
tənpərvər ruhda tərbiyə olun-
masından razılığını ifadə etdi:
“Torpaqlarımızın hələ də ermə-
ni işğalında qaldığı indiki dövr-
də bütün əsgərlərimiz Vətənimi-
zin müdafiəsinə hər zaman ha-
zır olmalıdırlar. Bunun üçün isə
təbii ki, hərbi biliklərə dərindən
yiyələnmək çox vacibdir. Daxili
Qoşunlarda bu baxımdan hər
bir imkan və şərait vardır. İna-
nıram ki, əsgərlərimiz bu im-
kanlardan yararlanaraq, əsl dö-
yüşçü kimi qarşıya qoyulmuş
tapşırıqların öhdəsindən layiqin-
cə gələcəklər”.

Əsgər atası, Lənkəran rayo-
nu, Boladi kənd sakini Nicat
Abdullayev isə sevincinin həd-
di-hüdudunun olmadığını, bir
valideyn kimi övladı ilə qürur

duyduğunu dedi:
“Oğlum baş əs-
gər İsmayıl Ab-
dullayevi görmək
üçün gəlmişəm.
Hərbi hissənin
girişində qeydiy-
yat aparan əsgə-
rə “atasıyam” –
deyəndə, kənar-
da dayanıb mü-
şahidə aparan bir
zabit mənə
yaxınlaşıb, “Xoş
gəlmisiniz! Sizə
təşəkkür edirəm.
Çox intizamlı və
vətənpərvər öv-
lad böyüdüb tər-
biyə etmisiniz” –
dedi və məni içəri
dəvət etdi. Sonra
öyrəndim ki, bu
zabit hərbi hissə

komandirinin tərbiyə işləri üzrə
müavinidir. O, övladımın təltif
olunduğu Daxili Qoşunların
“Əlaçı” və 1-ci dərəcəli “İdman -
çı əsgər” döş nişanlarının vəsi -

qə lərini mənə təqdim etdi. Gö -
rüş zamanı oğlumun sinəsinə
taxdığı həmin nişanlara baxan -
da isə bir valideyn kimi qürur
his si keçirdim.

O ki, qaldı burada yaradılan
şəraitə, onu deyə bilərəm ki,
tam ürəyimizcədir”. 

Mingəçevir şəhərindən gə-
lən əsgər Amin Qurbanovun va-
lideynləri - Qurban Qurbanov
və Səidə Qurbanova da hərbi

qulluqçular üçün yaradılan şə-
raitdən məmnun qaldıqlarını,
həmçinin, görüşün normal şə-
kildə təşkil edildiyini bildirdilər. 

Qurban Qurbanov: “Daxili
Qoşunlarda, o cümlədən, bu
hərbi hissədə əsgərlər üçün
yaradılan şəraitdən çox razıyıq.
Düşünürəm ki, bu, cənab Pre-
zidentin, Ali Baş Komandanımı-
zın ordu quruculuğu sahəsində
apardığı uğurlu siyasətin təza-
hürüdür. Ölkə başçısının hərbi
qulluqçuların sosial-məişət şə-
raitinin və maddi rifahının yax-
şılaşdırılması istiqamətində
məqsədyönlü fəaliyyətini Daxili
Qoşunların timsalında daha ay-
dın görürük”. 

Səidə Qurbanova: “Əsgər-
lərin hamısı bizim balalarımızdır.
Sağ olsun komandirlər, balaları-
mıza yaxşı baxırlar. Hələ oğlum
körpə olanda bu günü görməyi

arzulayırdım. Deyirdim, görə-
sən, nə vaxt böyüyüb əsgər ge-
dəcək, Vətənimizin keşiyində
duracaq. Şükür Allaha ki, arzu-
ma çatdım. 

Əsgərlərə göstərilən diqqət
və qayğıya gəldikdə isə oğlum
Amin burada yaradılan şərait-
dən razılıqla danışırsa, demək
ki, biz də böyük məmnuniyyət
hissi ilə razıyıq. Necə deyərlər,
bir vətəndaş kimi bizə ancaq
Daxili Qoşunların bu uğurları ilə
fəxr etmək qalır”.  

kapitan Anar Əhmədov

“yaradIlaN Şəraİt ürəyİmİzCədİr”

Hərbi hissələrimizdə fəaliyyət gös-
tərən ştatdankənar müxbir postların-
dan göndərilən məlumatlar əsasında
nümunəvi xidməti ilə fərqlənən hərbi
qulluqçularımızı müntəzəm olaraq
oxucularımıza təqdim edirik. Əsgər
İsrayıl Adıgözəlov da məhz belə hərbi
qulluqçulardan biridir.

O, 1994-cü il dekabr ayının 9-da Bakı
şəhərində anadan olub. 2012-ci ildə İs-
mayıllı rayonu, Qalagah kəndi, Babayar
Əmirov adına tam orta məktəbi bitirib,
Bakı Dövlət Universitetinin “Beynəlxalq
münasibətlər və iqtisadiyyat” fakültəsinə
“Dünya iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə qəbul
olunub. O, 2016-cı ildə ali təhsilini ta-
mamlayıb, 2018-ci ildə isə magistr də-
rəcəsinə yiyələnib.

2018-ci il iyulun 9-da Səfərbərlik və
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xid-
mətinin İsmayıllı rayon şöbəsindən müd-
dətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. İlk
olaraq, Daxili Qoşunların 25031 saylı
hərbi hissəsində xidmət keçib, daha son-
ra hərbi xidmətini davam etdirmək üçün
25033 saylı hərbi hissəyə göndərilib.
Hazırda həmin hərbi hissənin komendant
bölüyündə atıcı vəzifəsində xidmət edir.

Komandirlər tərəfindən verilən tapşı-
rıqları qətiyyətlə, dəqiq və vaxtında yeri-
nə yetirən İsrayıl bölüyün gün naryadı və
qarovul xidmətinə cəlb olunur.

Hər zaman çalışqanlığı, əzmkarlığı,
ayıq-sayıqlığı ilə seçilən hərbi qulluqçu-
muz vəzifə borcunu yaxşı bildiyinə, xid-
mətdə fərqləndiyinə, məşğələlərdə fəal
iştirakına görə dəfələrlə mükafatlandırı-
lıb. Əsgər yoldaşları ilə tez ünsiyyət qur-
mağı bacarır, ehtiyac olduqda onlara öz
köməyini əsirgəmir.

Əsgər İ.Adıgözəlov hərbi xidməti haq-

qında bu sözləri xüsusi vurğulayır: “Mən
fəxr edirəm ki, Vətənimə xidmət edi-
rəm və dövlətçiliyimizin keşiyində da-
yanan Daxili Qoşunların hərbi qulluq-
çusuyam. Daxili Qoşunların şərəfli dö-
yüş yolu qəhrəmanlıq nümunələri ilə
zəngindir. Bu nümunələr hər bir hərbi
qulluqçu üçün dəyərli örnəkdir. Hərbi
xidmət vətənpərvərlik əqidəsi ilə bağ-
lıdır. Vətənpərvərlik əsgərin mənəvi
gücüdür. Məhz bu əqidəyə söykənə-
rək, istənilən sınaqdan uğurla keçmək
olar”.

Bilik və bacarığı, təlim-tərbiyəsi ilə
seçilən hərbi qulluqçumuza hərbi xidmə-
tini uğurla başa vurmağı arzu edirik.

gizir Ariz Aslanov 

NümuNəvİ xİdmət hər zamaN
qİymətləNdİrİlİr

NÜMUNƏVİ XİDMƏT  
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