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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

İyulun 13-də Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə
Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin
başçısı iclasda çıxış edib.

Prezident İlham Əliyevin çıxışı

- Dünən günorta saatlarında Ermənis-
tan Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhə-
dinin Tovuz istiqamətində növbəti hərbi təx-
ribat törədib. Birinci dəfə deyil ki, dövlət
sərhədində Ermənistan tərəfindən hərbi
təxribatlar törədilir. Son bir neçə ay ərzində
bu hərbi təxribatlar nəticəsində bizim hərb-
çilərimiz, eyni zamanda, mülki şəxslər hə-
lak olmuşdur. Dünən günorta saatlarında
onların növbəti təxribatı nəticəsində bir ne-
çə hərbçimiz həlak olmuşdur. Qəflətən bi-
zim hərbi postumuza artilleriya atəşi açılıb
və bu çirkin əməl nəticəsində hərbçilərimiz
həlak olub və yaralanıb. Allah şəhidlərimizə
rəhmət etsin, yaralı hərbçilərimizə Allahdan
şəfa diləyirəm.

Deyə bilərəm ki, Ermənistanın növbəti
təxribatının qarşısı qətiyyətlə alınmışdır,
adekvat cavab verilmişdir. Hərbçilərimizin
qisası alınmışdır. Ermənistan tərəfinin bü-
tün cəhdləri iflasa uğradı, Azərbaycan öz
dövlət sərhədini qorudu və Ermənistan əs-
gərləri bir santimetr belə Azərbaycan tor-
pağına keçə bilməmişlər.

Bu gün sərhəddə gərgin vəziyyət da-
vam edir. Dünən gecə bütün aidiyyəti qu-
rumlarla, komandanlarla əlaqədə idim. Bu
gün səhər tezdən də mənə operativ məlu-
mat verilib və sərhəddə vəziyyət sabitləş-
məyib. Bütün məsuliyyəti Ermənistanın
hərbi-siyasi rəhbərliyi daşıyır. Çünki məhz
Ermənistan rəhbərliyinin ikiüzlü və riyakar
fəaliyyətinə görə belə hadisələr baş verir.
Bir tərəfdən, beynəlxalq ictimaiyyətə mü-
raciət edir və Ermənistan-Azərbaycan qo-
şunlarının təmas xəttində atəşkəs rejiminin
möhkəmləndirilməsi üçün kömək xahiş
edir. Digər tərəfdən, hərbi təxribatlar törə-
dərək Azərbaycan ərazisinə basqın etmək
istəyir, mövqelərimizi zəbt etmək istəyir,
mülki əhalini, kəndlərimizi atəşə tutur. Bu
çirkin və məkrli siyasət Ermənistanı uçuru-
ma aparacaq. Bütün məsuliyyət Ermənis-
tanın rəhbərliyi üzərinə düşür. Azərbaycan
öz ərazi bütövlüyünü bundan sonra da qo-
ruyacaq, öz sərhədlərimizi qoruyacaq. Dü-
nən günorta saatlarında və bu gün gecə
düşmənə vurulmuş sarsıdıcı zərbələr bir

daha onu göstərdi. Həlak olan hərbçilərimi-
zin qisası alındı və onların qanı yerdə qal-
mayıb və qalmayacaq.

Bu çirkin əməllərə əl atmaq onların tə-
cavüzkar siyasətinin təzahürüdür. Bu siya-
səti məntiqlə izah etmək mümkün deyil.
Çünki, bu siyasət olduqca ziddiyyətlidir və
bu siyasət Ermənistan üçün böyük təhlükə
mənbəyidir. Çünki mən dəfələrlə demişəm,
bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan
heç vaxt işğal edilmiş torpaqlarının bu və-
ziyyətdə qalması ilə barışmayacaq, işğalla
barışmayacaq və əlindən gələni edəcək ki,
öz ərazi bütövlüyünü bərpa etsin.

Beynəlxalq təşkilatlara müvafiq müra-
ciətlər edilib və operativ vəziyyət imkan ve-
rən kimi biz Azərbaycanda fəaliyyət göstə-
rən xarici ölkələrin hərbi nümayəndələrini
həmin əraziyə dəvət edəcəyik, onlar öz
gözləri ilə vəziyyəti görsünlər. Görsünlər ki,
kim bu hərbi təxribatı törədib. Bu hərbi təx-
ribat nəticəsində nələr baş verib və kim
vəziyyətin gərginləşməsinə cavabdehlik
daşıyır. Bizim işimiz haqq işidir və Azərbay-
can öz prinsipial mövqeyindən bir addım
geri atmayacaq.

Bildiyiniz kimi, Ermənistanda daxili və-

ziyyət artıq böhranlı həddə çatıb. Daxili
çaxnaşmalar geniş vüsət alıb. Eyni zaman-
da, ölkəmizin son vaxtlar əldə etdiyi bey-
nəlxalq uğurlar onları çox narahat edir və
onlarda paxıllıq hissini daha da gücləndirib.
Xüsusilə, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsin-
də uğurlu fəaliyyətimiz, son müddət ərzin-
də bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar tə-
rəfindən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı verilmiş açıq-
lamalar, qəbul edilmiş qərarlar, ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi, əlbəttə
ki, Ermənistanın münaqişə ilə bağlı mövqe-
lərinə çox ciddi zərbə vurubdur. Eyni za-
manda, mötəbər kürsülərdən müntəzəm
olaraq həm münaqişənin tarixi ilə, həm böl-
gənin tarixi ilə bağlı gətirdiyimiz konkret
faktlar, inandırıcı əsaslandırmalar, əlbəttə
ki, onların təbliğatını alt-üst edir. Artıq bü-
tün dünya bilir ki, Dağlıq Qarabağ əzəli ta-
rixi Azərbaycan torpağıdır və bunu təsdiq-
ləyən kifayət qədər sənədlər var və bu sə-
nədləri biz indi geniş beynəlxalq ictimaiy-
yətə təqdim edirik. Eyni zamanda, bütün
dünya Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ay-
rılmaz hissəsi kimi tanıyır. Bunu da təs-
diqləyən kifayət qədər çox beynəlxalq sə-

nədlər və açıqlamalar var. O cümlədən, bu
yaxınlarda qondarma “Dağlıq Qarabağ res-
publikası”nda keçirilmiş qondarma “seçki-
lər” nəinki heç bir ölkə tərəfindən tanınma-
dı, hətta bütün aparıcı beynəlxalq təşkilat-
lar, qonşu ölkələr və bu məsələ ilə məşğul
olan ölkələr bu seçkiləri pislədilər. Beləliklə,
bir daha ölkəmizin ərazi bütövlüyünə dəs-
tək ifadə olundu, bir daha açıq göstərildi ki,
Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz
hissəsidir.

Ona görə hazırda Ermənistanda hökm
sürən hərc-mərclik və vəziyyətin böhran
həddinə yaxınlaşması onları bu çirkin
əməllərə sövq edibdir. Digər tərəfdən, o da
sirr deyil ki, artıq uzun müddətdir ki, Ermə-
nistan münaqişə ilə bağlı öz addımlarında
xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan dövlət
sərhədini misal gətirərək belə bir rəy for-
malaşdırmaq istəyir ki, guya Azərbaycan
Ermənistan ərazisinə hücumlar edir. Halbu-
ki bu, yalandır. Bütün hücumlar Ermənistan
tərəfindən törədilir və bunun kifayət qədər
sənədləri var, video-foto sənədləri var.
Azərbaycan isə sadəcə olaraq, bütün təx-
ribatlara adekvat cavab verir. Əgər Ermə-
nistan ərazisindən Azərbaycan mövqeləri-

nə, Azərbaycan kəndlərinə atəş açılırsa, tə-
bii ki, biz adekvat cavab verəcəyik və ve-
ririk. Ona görə Ermənistan bütün imkanlar-
dan istifadə edib, eyni zamanda, saxta mə-
lumatlar uydurub dövlət sərhədinə xüsusi
diqqətin cəlb edilməsi üçün əlindən gələni
edir. Dünənki hərbi təxribat bu çirkin siya-
sətin növbəti təzahürüdür.

Hesab edirəm ki, bu təxribatın digər sə-
bəbi odur ki, son vaxtlar Azərbaycan bey-
nəlxalq arenada çox böyük uğurlara imza
atıb. Bizim təşəbbüsümüzlə beynəlxalq
təşkilatların Zirvə görüşləri keçirilib. Bizim
təşəbbüsümüzlə BMT Baş Assambleyası-
nın xüsusi sessiyası baş tutub. Bu təklifi,
bu təşəbbüsü 130-dan çox ölkə dəstəkləyib
və Ermənistan bu təşəbbüsün əleyhinə çı-
xıb və bir daha özünü rüsvay edib, bir daha
özünü dünyadan təcrid edib. Bu gün dünya
gündəliyində birinci yerdə duran COVID ilə
bağlı mübarizə məsələsində öz anlaşılmaz
mövqeyi ilə bir daha bütün dünyanın diq-
qətini öz çirkin siyasətinə cəlb edib. Necə
ola bilər ki, Azərbaycan bütün dünyanın bu
mübarizədə birləşməsini tələb etdiyi bir
vaxtda Ermənistan bunun əleyhinə çıxıb.

Ona görə beynəlxalq arenada Ermənis-
tan demək olar ki, bütün dayaqlarını itir-
məkdədir. Daxili vəziyyət kifayət qədər gər-
gindir. Vəd olunan dırnaqarası çiçəklənmə,
artıq hər kəs tərəfindən başa düşülür ki, bu
xülyadır, bu yalandır. Əlbəttə ki, dünənki
hadisə ilə bağlı Ermənistan rəsmi orqanla-
rının açıqladığı məlumat yalanın növbəti
əlamətidir. Bu məlumatda onlar məsuliyyəti
Azərbaycanın üzərinə yıxmaq istəyirlər.
Halbuki buna heç bir əsas yoxdur və bir
daha demək istəyirəm ki, - bütün müstəqil
ekspertlər bunu təsdiq edə bilər, - heç bir
əsas olmadan bizim hərbi postumuza ar-
tilleriya zərbəsi endirilib. Məhz bunun nəti-
cəsində bizim hərbçilərimiz həlak olub. On-
ların gücü ona çatır ki, ancaq mülki əhalini
atəşə tutsunlar, ya da ki, qəflətən bizim
hərbi postumuza atəş açsınlar. Bunu da
onlar etdilər və bir daha öz çirkin və məkrli
mahiyyətlərini ortaya qoydular.

Mən bir daha demək istəyirəm ki, dü-
nən və bu gecə düşmənə adekvat cavab
verilib. Hərbçilərimizin qisası alınıb, bun-
dan sonra da alınacaqdır. Hərbçilərimizin,
şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayıb və qal-
mayacaq. Biz bütün imkanlardan istifadə
edib özümüzü qoruyacağıq və düşmənə
yenidən onun öz yerini göstərəcəyik.

Sonra Təhlükəsizlik Şurasının iclası qa-
palı rejimdə davam edib.

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib

Azərbaycan Polisi Günü - iyulun
2-də Daxili İşlər Nazirliyinin Polis
Akademiyasında 2019-2020-ci təd-
ris ilinin buraxılışına həsr olun-
muş təntənəli mərasim keçirilib. 

Respublikanın Daxili İşlər na-
ziri, general-polkovnik Vilayət
Eyvazov tədbirdə iştirak edib.

Tədbir iştirakçıları xalqımızın
Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin,
suverenliyimiz və ərazi bütövlüyümüz
uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalmış,
xidməti borcu yerinə yetirərkən həlak
olmuş polis əməkdaşlarının xatirəsi-
ni bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər.
Sonra Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Himni səsləndirilib. 

Təntənəli mərasimdə çıxış edən
nazir Vilayət Eyvazov Akademiyanın
müəllim və müdavim heyətini əla-
mətdar gün münasibətilə təbrik edə-
rək məzun gününün yaddaşlarda də-
rin iz qoyan unudulmaz hadisə, eyni
zamanda, yeni həyatın başlanğıcı ol-
duğunu, məzunları qarşıda daha
məsul və şərəfli bir fəaliyyətin gözlə-
diyini diqqətə çatdırıb.

Qeyd olunub ki, dövlət müstəqilli-
yimizin bərpasından sonra ali təhsilli
polis kadrlarına tələbat bütün ciddili-
yi ilə gündəmə gəldiyindən Bakı Xü-
susi Orta Milis Məktəbinin bazasında

Polis Akademiyası yaradılıb və ona
birinci dərəcəli ali təhsil müəssisəsi
statusu verilib. Akademiyanın sonra-
kı inkişafı Ulu Öndərin və möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyevin adı ilə
bağlı olmaqla ötən illər ərzində onun
maddi-texniki bazası əhəmiyyətli
dərəcədə güclənib, müasir infras-
trukturu formalaşıb.

Daxili işlər orqanlarında peşəkar-
lığın artdığı ilə bağlı möhtərəm Pre-
zidentin polisin 100 illik  yubileyi mü-
nasibətilə təbrikində qeyd olunan fi-
kirləri xatırladan general-polkovnik
Vilayət  Eyvazov  Akademiyada müa-
sir düşüncəsi, vətənpərvərliyi və di-

gər mənəvi keyfiyyətləri ilə seçilən,
yeni çağırışlara adekvat cavab ve-
rən, qarşıdakı hədəflərə çatmaq
üçün müasir dünyagörüşünə malik
Azərbaycan polisinin yeni nəslinin
yetişdiyini professor-müəllim heyəti-
nin uğuru adlandırıb.  

Nazir hazırkı internet əsrində,
rəqəmsal dünyada yüksək bilik və
bacarıq olmadan keçinməyin müm-
künsüzlüyünü, bunun üçün Akade-
miyada kursantların intellektual sə-
viyyəsinin yüksəldilməsindən ötrü
hər cür şəraitin yaradıldığını, gələcə-
yin polislərinin xüsusi nəzəri bilik, fi-
ziki və psixoloji hazırlığında pedaqoji

kollektivin maksimum səy göstərdiyi-
ni, kursantlarda yüksək peşəkarlıq
formalaşdırmaqla bərabər, indiki
dövrdə çox vacib olan milli ruh, və-
tənpərvərlik, humanizm, zabit qüruru
kimi mənəvi dəyərlər aşılamaq  üçün
səylərini artırdıqlarına da diqqət
çəkib.

Cənab V.Eyvazov pandemiya
dövrünün çətinliklərinə baxmayaraq,
mart ayının 14-dən etibarən tətbiq
olunan sosial izolyasiya tədbirlərinin
icrası sahəsində daxili işlər orqanları
əməkdaşlarının aidiyyəti vəzifələri

uğurla yerinə yetirməsinin, gücləndi-
rilmiş iş rejimində çalışmasına bax-
mayaraq hər bir polis əməkdaşının
qanun çərçivəsində hərəkət edərək
insanların köməyinə çatmasının, on-
ların həyati problemlərinin həllinə
yardımçı olmasının, müraciətlərə

həssaslıqla yanaşmasının, habelə
qanunu pozanlara qarşı mübarizədə
dönməzliyinin ictimaiyyət tərəfindən
həssaslıqla və minnətdarlıq hissi ilə
qarşılandığını xüsusi vurğulayıb. 

Daxili İşlər naziri cənab Vilayət
Eyvazov təntənəli mərasim iştirakçı-
ları adından Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələ-
rin Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyevi əmin edib ki, sıralarımıza qo-
şulan gənc zabitlər də xalqımızın
asayişinin, təhlükəsiz həyatının eti-
barlı qorunması işinə layiqli töhfələr

verəсək, qanunla müəyyən edilmiş
vəzifələri və qarşıya qoyulmuş tapşı-
rıqları tam yerinə yetirəсəklər.

Polis Akademiyasının rəisi, polis
general-mayoru Nazim Əliyev bu ali
polis təhsil ocağında təlim-tədris pro-
sesinin təkmilləşdirilməsi və maddi-

texniki bazanın daha da möhkəm-
ləndirilməsi istiqamətində görülən iş-
lər barədə məruzə ilə çıxış edib. 

O, təlim-tədris prosesinin daha
da təkmilləşdirilməsi, bu işə ixtisaslı
mütəxəssislərin cəlb olunması, infor-
masiya texnologiyaları ilə peşəkar-
casına işləməyi bacaran yeni nəsil
polis əməkdaşlarının yetişdirilməsi,
bütövlükdə, müasir dövrün çağırış
və təhdidlərinə cavab verən ixtisaslı
kadr hazırlığının həyata keçirilməsi
barədə qarşıya qoyulan tələblərin,
əmr və göstərişlərin tam və yüksək
səviyyədə yerinə yetirilməsi üçün
bundan sonra da əzmlə çalışacaqla-
rına, bilik və bacarıqlarını əsirgəmə-
yəcəklərinə Daxili İşlər nazirini əmin
edib.

Tədbirin sonunda Daxili İşlər na-
ziri Polis Akademiyasını fərqlənmə
ilə bitirmiş məzunlara - Ata Vəliyevə,
Məhəmməd Rzayevə, Nurlan Yusifo-
va diplomları və “polis baş leyte-
nantı” xüsusi rütbələrinin paqonlarını
təqdim edib. 

Polis leytenantı Nurlan Mirzəyev
yaş kötüyünə rəmzi xatirə lövhəsini
vurub.

Daha sonra döyüş bayrağı dör-
düncü kurs müdavimlərinə təhvil ve-
rilib. Müdavimlər “Azərbaycan Polisi”
marşını ifa ediblər.  

Sonda şəxsi heyət mətin addım-
larla tribunanın qarşısından keçib.

DİN-in Mətbuat xidməti

Tarixdə qalan, tarixə dönən gün
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16073 saylı hərbi hissənin
döyüş hazırlığının qorunub sax-
lanılmasında xüsusi əhəmiyyət
kəsb edən bölmələrdən biri də
xüsusi təyinatlı bölmədir. “Bə-
bir” şərti adı verilmiş xüsusi
təyinatlı bölmənin şəxsi heyəti-
nin əsas fəaliyyəti regionda ic-
timai təhlükəsizliyin qorunub
saxlanılması, hüquqazidd əməl-
lərin qarşısının alınması, silahlı
cinayətkarların axtarılıb tutul-
ması və zərərsizləşdirilməsidir. 

Dəstə komandiri mayor Şıxamir
Qaflanov vəzifə borclarından irəli
gələn tələblərdən danışarkən söy-
lədi ki, hava şəraitindən asılı olma-
yaraq, şəxsi heyətlə təlim-məşq

prosesləri davamlı olaraq keçirilir.
Qeyd etdi ki, şəxsi heyətin döyüş
təlimi Daxili İşlər nazirinin müavini-
Daxili Qoşunların komandanının
müvafiq Direktivinin tələblərinə
əsasən təşkil edilir. Əsas diqqət tək
əsgərin döyüş təlimi, atəş və fiziki,
xüsusi-taktiki, hərbi topoqrafiya,
həmlə-desant, hərbi-tibbi, hərbi mü-
həndis və mütəxəssislərlə ixtisas
hazırlıqları üzrə məşğələlərə yeti-
rilir. Hərbi qulluqçuların bilikləri, mə-
nəvi-psixoloji hazırlıqları təkmil-
ləşdirilir. 

Xüsusi təyinatlı bölmənin fəaliy-
yətinin spesifikliyi barədə danışan
mayor Ş.Qaflanov onu da vurğuladı
ki, çətin iqlim şəraitində təlimlərin
təşkil olunub keçirilməsi xüsusilə
diqqət mərkəzində saxlanılır: “Təs-
diq olunmuş müvafiq plana əsasən,

məşğələlər bölmənin üzərinə dü-
şən vəzifələrin və tapşırıqların əhə-
miyyətinin dərk edilməsi istiqamə-

tində təşkil olunur. Məşğələlər şəxsi
heyətin təhkim olunmuş silaha mü-
kəmməl yiyələnməsinə, əlbəyaxa
döyüş fəndlərinin öyrənilməsinə,
müxtəlif şəraitlərdə xidməti-döyüş
tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi za-
manı döyüş və digər texnikanın ba-
carıqla tətbiq edilməsinə, hərbi in-
tizamın möhkəmləndirilməsinə və
sayıqlığın artırılmasına, eləcə də fi-
ziki və psixoloji gərginliyə müvəffə-
qiyyətlə tab gətirilməsinə istiqamət-
lənir. Ekstremal şəraitlərdə daya-
nıqlığın, mərdliyin və şücaətin, qə-
tiyyətli fəaliyyətin nümayiş etdirilməsi
nəzərdən qaçmayan məsələlərdir”.

Bundan əlavə, bölmənin tərki-
bində olan döyüş texnikasından ba-
carıqla və peşəkarcasına istifadə

edə bilmələri üçün müxtəlif ərazi
relyefində və hava şəraitində məş-
ğələlər keçirilir. Təlimin əsas ma-

hiyyətinin verilmiş döyüş tapşırığı-
nın peşəkarlıqla yerinə yetirilməsi
olduğunu deyən dəstə komandiri
qeyd etdi ki, praktiki məşğələlər za-
manı hərbi qulluqçulara xüsusi me-
tod və vasitələr öyrədilir: “Yüksək
döyüş hazırlığının qorunub saxla-
nılması məqsədilə şəxsi heyət mü-
təmadi olaraq real döyüş şəraitinə
uyğunlaşdırılmış təlimlərə cəlb olu-
nur. Ayda bir dəfə olmaqla iki-üç
günlük “Dəstə reyd fəaliyyətində”
mövzusunda xüsusi-taktiki təlim
həyata keçirilir. Təlim və məşğə-
lələrin vaxtında müasir metod və
üsullarla keçirilməsi hərbi qulluqçu-
ların döyüş qabiliyyətinin artırılma-
sına xidmət edir. Davamlı olaraq
həyata keçirilən təlim-məşq pro-
sesi zamanı hərbi qulluqçular qar-
şıya qoyulmuş bütün tapşırıqları
məsuliyyətlə icra edirlər”. 

Dəstə komandiri təlimlər zama-
nı şəxsi heyət tərəfindən təhlükə-
sizlik qaydalarına da ciddi riayət
olunduğunu qeyd etdi. Döyüş ha-
zırlığını, ümumilikdə, qənaətbəxş
hesab edən komandir məşğələlər-
də şəxsi heyətin fəallığını onların
mənəvi-psixoloji keyfiyyətlərinin
yüksək olması ilə əlaqələndirdi.
Bildirdi ki, bölmənin daim döyüşə
hazırlığının qorunub saxlanılmasın-
da aparılan keyfiyyətli tərbiyə işinin
rolu böyükdür. Bu baxımdan dəstə
komandirinin tərbiyə işləri üzrə
müavini mayor Elşən Məmmədo-
vun fəaliyyəti danılmazdır. 

25 ildən artıqdır ki, Daxili Qo-
şunların sıralarında xidmət edən
hərbi qulluqçumuz söylədi ki, şəxsi
heyətlə tərbiyə işi Vətənə sevgi və
sədaqət, Azərbaycan Respublika-
sının qanunlarına, hərbi andın, hər-
bi nizamnamələrin və əmrlərin tə-
ləblərinə sözsüz əməl etmək və
rəislərə hörmət ruhunda aparılır.
Həmçinin, hərbi qulluqçulara Vətə-
nimizin düşmənlərinə nifrət və nə-
yin bahasına olursa-olsun, torpağı
müdafiə etməyə hazır olmaq hissi
aşılanır. Bu məqsədlə müxtəlif
mövzularda ictimai-siyasi hazırlıq
məşğələləri, həmçinin, həftənin 2-ci
və 4-cü günləri tərbiyə işi saatları
keçirilir. Hərbi qulluqçuların mənə-
vi-psixoloji hazırlıqlarının artırılma-
sı, qarşıya çıxan tapşırıqların hər
an yerinə yetirilməsinə hazır olma-
ları diqqət mərkəzində saxlanılır.

Mayor Ş.Qaflanov sonda şəxsi
heyətin qəflətən qarşıya çıxan xid-
məti-döyüş tapşırıqlarının müvəffə-
qiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün
bundan sonra da yorulmadan,

əzmlə çalışacaqlarını, onlara olan
etimadi daim doğruldacaqlarını
söylədi.

baş leytenant 
Xədicə Hacızadə
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İyul ayının 14-də Daxili Qoşunlarda
ilk dəfə videokonfrans vasitəsilə
“2020-ci ilin birinci yarımilliyində xid-
məti-döyüş fəaliyyətinin yekunları və
qarşıda duran vəzifələr haqqında” Hərbi
Şuranın iclası keçirilib.  

İclasda giriş sözü ilə çıxış edən Hərbi
Şuranın sədri, Daxili İşlər nazirinin müavini
- Daxili Qoşunların komandanı general-
leytenant Şahin Məmmədov qeyd edib ki,
Daxili İşlər Nazirliyinin tərkib hissəsi olan
Daxili Qoşunlar tərəfindən 2020-ci ilin bi-
rinci yarısında qarşıya qoyulmuş xidməti-
döyüş tapşırıqları, xüsusən koronavirus
pandemiyası dövründə xüsusi karantin
rejiminin təmin olunması ilə əlaqədar
müəyyən edilmiş vəzifələr polis əmək-
daşları ilə birgə uğurla həyata keçirilib və
bu fəaliyyət davam etdirilməkdədir.   

Diqqətə çatdırılıb ki, ötən dövr ərzində
xidməti-döyüş fəaliyyətində ən əlamətdar
hadisə isə mart ayının 4-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvə-
lərin Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyevin Ağstafa şəhərində ayrı yerləşən
patrul taborunun yeni hərbi şəhərciyinin
açılışında iştirakı olub. Hərbi hissənin açı-
lışı, eləcə də xidmətin aparılması üçün ya-
radılmış şərait şübhəsiz ki, ölkəmizdə
uğurla aparılan hərtərəfli islahatların və
quruculuq işlərinin məntiqi nəticəsi kimi
vurğulanıb.

General-leytenant Şahin Məmmədov
iclasın gündəliyini elan etdikdən sonra
2020-ci ilin birinci yarımilində xidməti-dö-
yüş fəaliyyətinin yekunları və qarşıda du-
ran vəzifələr haqqında Daxili Qoşunlar ko-
mandanının 1-ci müavini - Qərargah rəisi
general-mayor Tofiq Hüseynov məruzə ilə
çıxış edib.

Bildirilib ki, cari ilin birinci yarımili ər-
zində müəyyən edilmiş və qəflətən qarşıya

çıxan xidməti-döyüş tapşırıqlarının vaxtın-
da, keyfiyyətlə və tam həcmdə yerinə ye-
tirilməsi, nümunəvi nizam-intizam, struktur
bölmələrin hərtərəfli təmin edilməsi prioritet
məsələlərdən olub. Hissə və bölmələrin
yüksək döyüş hazırlığının təmin edilməsi,
qüvvə və vasitələrin effektiv istifadəsi, çe-
vik, gizli və fasiləsiz idarəolunma, qarşılıqlı
fəaliyyətin təşkili, döyüş xidmətinin aparıl-
masına, şəxsi heyətin peşə və ixtisas ha-
zırlığının artırılması əsas vəzifələr olaraq
Daxili Qoşunların Qərargahı tərəfindən
daim diqqət mərkəzində saxlanılıb. Bu
məqsədlə komandir heyətinə mürəkkəb şə-
raitdə düzgün, çevik qərar qəbuletmə ba-

carıqlarının öyrədilməsinə, şəxsi heyətin
nəzəri biliklərinin və praktiki vərdişlərinin
artırılmasına, müxtəlif əməliyyat şəraitlərin-
də silah, xüsusi vasitələr və döyüş texni-
kasından effektiv istifadə edilməsinə, fiziki
hazırlığın yüksəldilməsinə, etibarlı və fasi-
ləsiz rabitə əlaqəsinin yaradılmasına, qo-
şun xidmətinin təşkilinə və zəruri təmina-
tına xüsusi önəm verilib.

Sonra Daxili Qoşunlar komandanının
müavini – Şəxsi heyət üzrə İdarənin rəisi
general-mayor Vidadi Əliyev məruzə ilə
çıxış edərək, birinci yarımildə Daxili Qoşun-
ların şəxsi heyəti ilə tərbiyə işinin təşkilinin
və hərbi intizamın vəziyyətinin qənaətbəxş

olduğunu vurğulayıb.
Bildirilib ki, ötən müddət ərzində şəxsi

heyətlə tərbiyə işi qanunçuluğun və hərbi
intizamın möhkəmləndirilməsinə, xəsarət-
alma hallarının və nizamnamədənkənar
münasibətlərin qarşısının alınmasına, ko-
mandir və rəislərin şəxsi nümunəliyinin tə-
min olunmasına, kollektivlərdə sağlam mə-
nəvi-psixoloji mühitin yaradılmasına, hərbi
qulluqçuların ictimai-siyasi hazırlıq üzrə
biliklərinin artırılmasına yönəldilib.

Daha sonra bir neçə hərbi hissələrin
komandirlərinin mövcud vəziyyət, diqqət-
çəkən nöqsan və çatışmazlıqların yaranma
səbəbləri barədə hesabat-çıxışları dinləni-

lib. Çıxışlar zamanı qeyd olunub ki, ümu-
milikdə, hərbi hissələr qarşıya qoyulmuş
tapşırıqlardan irəli gələn vəzifələri tam
həcmdə yerinə yetirib.

Müşavirəyə yekun vuran general-ley-
tenant Ş.Məmmədov, koronavirus pan-
demiyası ilə əlaqədar tətbiq olunan xüsusi
karantin rejiminin ölkənin normal həyatında
yaratdığı problemlərə, xüsusən iqtisadiyya-
ta vurduğu ziyana baxmayaraq, Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab
İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, insan
sağlamlığının ən mühüm prioritet məsələ
olduğunu bildirərək, bütün bunların möhtə-
rəm Prezidentin apardığı siyasətin mərkə-
zində məhz Azərbaycan vətəndaşının,
onun sosial təminatının və rifahının dayan-
dığını bir daha təsdiq etdiyini vurğulayıb. 

Bununla yanaşı, qeyd edildi ki, hərbi
qulluqçular xüsusi karantin rejimi dövründə
üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə
yetirməklə yanaşı, bir vətəndaş kimi müəy-
yən olunmuş karantin qadağalarına da cid-
di əməl etməlidirlər.

Xüsusi olaraq qeyd edilib ki, Daxili Qo-
şunların şəxsi heyəti Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin, Da-
xili İşlər naziri general-polkovnik Vilayət
Eyvazovun əmr və göstərişlərini hər an ye-
rinə yetirməyə hazırdır.  

Sonda Daxili Qoşunlar komandanı növ-
bəti yarımildə qarşıda duran vəzifələrlə əla-
qədar aidiyyəti vəzifəli şəxslərə tapşırıqlar
verib. O, Daxili Qoşunların şəxsi heyətinin
bundan sonra da xalqa və dövlətə sadiq-
liyini nümayiş etdirərək ləyaqətlə xidmət
edəcəklərinə, həmçinin, ictimai təhlükəsiz-
liyin, vətəndaşlarımızın əmin-amanlığının
etibarlı qorunması üçün daim var qüvvəsi
ilə çalışacaqlarına əminliyini ifadə edib və
onlara fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb.

mayor Anar Əhmədov
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Daxili Qoşunların xüsusi təyinatlı təhsil

müəssisəsi olan Ali Hərbi Məktəb Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 25 fev-
ral 2011-ci il tarixli Sərəncamı ilə Orta İxti-
sas Hərbi Məktəbinin bazasında yaradılıb.
Artıq bir neçə ildir ki, Ali Hərbi Məktəbdə
savadlı, vətənpərvər, yiyələndiyi hərbçi pe-
şəsini ürəkdən sevən, sağlam mənəvi-psi-
xoloji keyfiyyətlərə malik zabitlər hazırlanır.
Belə gəncləri görmək həqiqətən də se-
vindirici və qürurvericidir.

Qəzetimizin müxtəlif saylarında davam-
lı olaraq burada təhsil alan, nümunəvi xid-
mətilə seçilən kursantlarımızı oxucularımı-
za tanıtmışıq. Bu dəfə isə Ali Hərbi Məktəbi
əla qiymətlərlə bitirən hərbi qulluqçuları-
mızı təqdim edirik.

Leytenant Əkbər Misirov 1998-ci il ok-
tyabr ayının 27-də Kürdəmir rayonunun
Xırdapay kəndində anadan olub. Orta
təhsilini doğulub boya-başa çatdığı kənddə
alan Əkbər 2013-cü ildə Cəmşid Naxçı-
vanski adına Hərbi Liseyə, 2016-cı ildə li-
seydə təhsilini tamamladıqdan sonra Daxili
Qoşunların Ali Hərbi Məktəbinə qəbul olu-
nub. 2020-ci ilin məzunlarından olan hərbi
qulluqçumuz Ali Hərbi Məktəbi əlaçı olaraq
bitirib. “Leytenant” hərbi rütbəsi verilməklə
99713 saylı hərbi hissənin xüsusi vasitə-
lərin tətbiqi bölməsində qrup komandiri və-
zifəsinə təyin edilib. 

Uşaqlıqdan hərbi sahəyə böyük marağı
olan hərbi qulluqçumuz Ali Hərbi Məktəbdə
təhsil aldığı illər ərzində bu peşənin bütün
sirlərini dərindən öyrənmək, öz biliklərini
artırmaq üçün əzmlə çalışıb. O, bütün im-
tahanları əla qiymətlərlə başa vuraraq,
məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 

Peşəkar zabit kadrlarının hazırlanma-
sında digər təhsil müəssisələri kimi Ali Hər-
bi Məktəbin də müstəsna əhəmiyyət kəsb

etdiyini deyən gənc zabit vurğuladı ki, pe-
şəkarlıq, təkmilləşmə, təcrübədən bəhrə-
lənmə, müasir dünyagörüşü, səriştə mü-
kəmməl tədrisə bağlı olan məqamlardır:
“Müasir hərb elminə və müvafiq rəhbər-
edici sənədlərin tələblərinə əsasən həyata
keçirilən tədris fəaliyyəti yüksək səviyyəli
biliyə, dünyagörüşünə malik zabitlərin for-
malaşmasına zəmin yaradır. Bunun üçün
Ali Hərbi Məktəbdə hər cür şərait yaradılıb.
Təlim-tədrisin keyfiyyətli təşkili, kursantla-
rın bilik səviyyəsinin artırılması isə həm
Daxili Qoşunların komandanlığı, həm də
məktəb rəisi tərəfindən daima diqqət mər-
kəzində saxlanılır”.

Onun fikirlərinin davamı olaraq, Ali
Hərbi Məktəbin fəaliyyətə başlamasını Da-

xili Qoşunların inkişafına təkan verən mü-
hüm amil kimi qiymətləndirən leytenant
Fuad Zahidov isə Daxili Qoşunların hərbi
qulluqçusu olmaqdan qürur duyduğunu
bildirdi. 

O, 1999-cu il mayın 27-də İmişli rayo-
nunda anadan olub. Orta təhsilini Bakı şə-
həri, Binəqədi rayonundakı 246 saylı orta
məktəbdə alıb. 2016-cı ildə orta təhsilini
başa vurduqdan sonra Daxili Qoşunların
Ali Hərbi Məktəbinə qəbul olunub. O da bu
il Ali Hərbi Məktəbi uğurla bitirərərək,
99713 saylı hərbi hissənin xüsusi vasitə-
lərin tətbiqi bölməsində qrup komandiri
vəzifəsinə təyin olunub.  

Vətən qarşısında borcunu yerinə yetir-
məyin şərəf olduğunu deyən hərbi qulluq-

çumuz hər bir gəncin hərbi xidmət döv-
ründə üzərinə düşən vəzifələri layiqincə
yerinə yetirməyin vacib olduğunu söylədi.
O, Ali Hərbi Məktəbdə keçirilən təlim-tədris
prosesindən danışarkən qeyd etdi ki, bu-
rada müasir tədris vasitələrindən istifadə
olunur: “Ali Hərbi Məktəbdə təhsil aldığım
illər ərzində sıra hazırlığı, Daxili Qoşunların
taktiki hazırlığı, xüsusi taktiki hazırlıq, to-
poqrafiya, atəş, fiziki hazırlıq və digər fən-
lərdən məşğələlər keçirilib. Bundan əlavə,
ictimai-siyasi hazırlıq məşğələlərində Daxili
Qoşunların formalaşma tarixi, döyüş yolu,
keçdiyi inkişaf mərhələləri barədə bizə ge-
niş məlumat verilib. Nəzəri və praktiki məş-
ğələlər çox maraqlı olub. Düşünürəm ki,
ötən 4 il ərzində qazandığım bilik və təc-

rübədən bacarıqla istifadə edəcək, intizam-
lı, savadlı qrup komandiri kimi şəxsi heyətə
nümunə olacağam”.

Hərbi intizamına, məsuliyyətinə görə
fərqlənən növbəti əlaçı hərbi qulluqçumuz
leytenant Elxan Ələkbərovdur. O, 1999-cu
il dekabrın 18-də Rusiya Federasiyasında
dünyaya gəlib. 2005-2016-cı illərdə İsma-
yıllı rayonunun Xankəndi kənd tam orta
məktəbində təhsil alıb. 2016-cı ildə 461
balla Daxili Qoşunların Ali Hərbi Məktəbinə
qəbul olunub. Bu il məktəbi fərqlənmə ilə
bitirən hərbi qulluqçumuz 16075 saylı hərbi
hissənin xüsusi vasitələrin tətbiqi bölmə-
sində qrup komandiri vəzifəsinə təyin
olunub.

Peşəkar, məsuliyyətli komandir kimi
formalaşmağı qarşısına məqsəd qoyduğu-
nu və bunun üçün hər zaman əzmlə ça-
lışacağını deyən leytenant E.Ələkbərov
“Nümunəvi komandir necə olmalıdır” sua-
lına belə cavab verdi: “Nümunəvi komandir
tabeliyindəki şəxsi heyətə qarşı tələbkar
olmalı, nizamnamə qaydalarını mükəmməl
bilməli, daim öz biliklərinin artırılması üçün
çalışmalı, tabeliyindəki hərbi qulluqçulara
hər cəhətdən örnək olmağı bacarmalıdır”.    

Biz də öz növbəmizdə, Ali Hərbi Məktə-
bi bitirərək xidməti fəaliyyətdə ilk addım-
larını atan hərbi qulluqçularımıza uğurlar
arzulayır və ümid edirik ki, Ali Hərbi Mək-
təbin təcrübəli müəllim heyəti tərəfindən
hazırlanan hərtərəfli biliyə malik zabitlərin
timsalında Daxili Qoşunlar bundan sonra
da qarşıya qoyulan hər bir tapşırığın öhdə-
sindən layiqincə gələcək, peşəkarlıq səviy-
yəsini daim artıracaqdır. 

baş leytenant 
Xədicə Hacızadə

DAXİLİ QOŞUNLARIN ALİ HƏRBİ MƏKTƏBİNİN ƏLAÇI MƏZUNLARI

Bu gün ölkədəki ictimai qayda-
nın qorunub saxlanılmasında və ic-
timai təhlükəsizliyin təmin edilmə-
sində Daxili Qoşunların özünəməx-
sus rolu var. Qoşunların qarşısına
qoyulmuş tapşırıqların istər paytaxt
Bakıda, istərsə də regionlarda
uğurla həyata keçirilməsi bunu de-
məyə əsas verir.  

Gündəlik xidməti-döyüş fəaliy-
yətini müvəffəqiyyətlə icra edən
hərbi hissələrdən biri də 25033
saylı hərbi hissənin ayrı yerləşən
patrul taborudur. Bu tabor yüksək
döyüş hazırlığı, o cümlədən  nümu-
nəvi hərbi intizam nümayiş etdirə-
rək, üzərinə düşən vəzifələri layi-
qincə yerinə yetirir.     

Bütün bunlar taborun şəxsi he-
yətinin həm fiziki, həm atəş hazır-
lığından, eyni zamanda rəhbər sə-
nədlərin tələblərinin mükəmməl öy-
rənilməsindən xəbər verir. 

Ayrı yerləşən patrul taborunun
komandirinin 1-ci müavini – Qərar-
gah rəisi mayor Elşən Hüseynov əl-
də olunan nailiyyətin, ilk növbədə,
hərbi qulluqçuların öz vəzifə borcla-
rına məsuliyyətlə yanaşmalarından
irəli gəldiyini bildirdi. Qeyd etdi ki,
hər kəs üzərinə düşən məsuliyyəti
doğru-düzgün anlayanda hərbi kol-
lektivdə yüksək hərbi intizam for-
malaşır ki, bu da hissənin döyüş
hazırlığına birbaşa təsir edir. O, bu
baxımdan keçirilən nəzəri və prak-

tiki məşğələlərin əhəmiyyətini də
vurğuladı. Mayor E.Hüseynov mə-
nəvi-psixoloji durumu yüksək olan
hərbi qulluqçuların məşğələlərdə
daha fəal iştirak etdiklərini, eyni za-
manda bilik və bacarıqlarının artırıl-
ması istiqamətində səylə çalışdıq-

larını diqqətə çatdırdı. 
Şəxsi heyətin döyüş hazırlığının

yüksək səviyyədə qorunub saxla-
nılması istiqamətində görülən işlər
barədə məlumat verən mayor
E.Hüseynov bildirdi ki, hərbi qulluq-
çuların fiziki hazırlıqları daima diq-
qət mərkəzində saxlanılır. Bütün
növ idman tədbirləri vaxtında, mü-
vafiq təlimata uyğun keçirilir, bu da
müsbət nəticələrin əldə olunması-
na imkan verir. O, bununla yanaşı,
şəxsi heyətin atəş hazırlığının da

mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini
söylədi, şəxsi heyətlə keçirilən
praktiki təlimləri önə çəkərək qeyd
etdi ki, məşğələlər zamanı silahla-
rın taktiki-texniki xüsusiyyətlərinin
mükəmməl mənimsənilməsi, onla-
rın düzgün istifadəsi, təhlükəsizlik
qaydalarına ciddi riayət olunması,
eləcə də normativlərə uyğun silah-
ların sökülüb-yığılması peşə vər-
dişlərinin formalaşmasında mü-
hüm rola malikdir. İl ərzində sada-
lanan keyfiyyətlərin artırılmasına
nail olunduğunu deyən mayor
E.Hüseynov görülən işlərdə kapi-
tan Rəvan Abışovun, kapitan Ramil
Abdurəhimovun, kapitan Araz Hü-
seynovun və baş leytenant Həmzə
Salmanovun xidmətini müsbət qiy-
mətləndirdi. Onun sözlərinə görə,
bölmə komandirləri məşğələlərin
tam və keyfiyyətlə həyata keçiril-
məsi məqsədilə tədris dövrünü dai-
ma ciddi nəzarətdə saxlayırlar. 

Hərbi hissə komandanlığı tərə-
findən diqqət mərkəzində saxlanı-
lan istiqamətlərdən biri də hər bir
bölmənin aidiyyəti üzrə funksional
vəzifələrinin yerinə yetirilməsi, o
cümlədən, gündəlik xidməti-döyüş
fəaliyyətidir. 

PATRUL BÖLÜYÜNDƏ YÜKSƏK
DÖYÜŞ HAZIRLIĞI VƏ SƏLİQƏ-

SAHMAN HÖKM SÜRÜR

“Cənub bölgəsində daxili işlər
orqanları ilə birlikdə ictimai qayda-
nın qorunmasında və qəflətən qar-
şıya çıxa biləcək tapşırıqların ye-
rinə yetirilməsində patrul bölüyü-
nün şəxsi heyəti fəallıq göstərir”. 

Bu sözləri patrul bölüyünün ko-
mandiri kapitan Ramil Abdurəhi-
mov söylədi. Hərbi hissə koman-
danlığı tərəfindən müsbət xarakte-
rizə olunan nümunəvi komandir,
tərbiyəçi zabit kimi öz məsuliyyətini
dərk edir, tələbkarlığı ilə fərqlənir. 

Şəxsi heyətin kazarma-məişət
şəraitilə tanış olarkən ilk olaraq bu-
radakı səliqə-sahman, təmizlik diq-
qətimizi cəlb etdi. Hər bir əşyanın

yerli-yerində nizamnamə qaydasın-
da olması xoş təəssüratlar yaradır-
dı. Ümumilikdə, deyə bilərik ki, şəx-
si heyət xidmət zamanı hərbçiyə
xas olan peşəkarlıq, çeviklik, ayıq-
sayıqlıq, nizam-intizamlılıq kimi xü-
susiyyətləri özündə cəmləşdirir,
funksional vəzifələrinin icrası za-
manı əzmkarlıq nümayiş etdirir.

Bölüyün şəxsi heyətinin döyüş
hazırlığından danışan kapitan
R.Abdurəhimov bu istiqamətdə təş-
kil olunan nəzəri və praktiki məş-
ğələlərin əhəmiyyətini önə çəkdi.
Bildirdi ki, məşğələ cədvəlinə uy-
ğun olaraq hərbi qulluqçularla Da-
xili Qoşunların taktikası, atəş ha-
zırlığı, fiziki hazırlıq, sıra hazırlığı
məşğələləri keçirilir. Bu zaman
şəxsi heyətin əsasən praktiki fəaliy-
yətinə diqqət yetirilir: “Fiziki hazırlıq
məşğələsi gündəlik olaraq məşğələ
cədvəlində qeyd olunan mövzulara
əsasən təşkil olunur. Hər həftənin
sonunda hərbi qulluqçulardan məq-
bullar götürülür, zəif nəticə göstə-
rən hərbçilərin normativlərinin artı-
rılması istiqamətində komandir he-
yətinə müvafiq tapşırıqlar verilir”. 

Həmçinin, döyüş hazırlığını şərt-
ləndirən ikinci bir amil kimi mənəvi-
psixoloji durumun sabitliyinin də
önəmli olduğunu vurğulayan bölük
komandiri bu sahədə heç bir prob-
lemin olmadığını nəzərimizə çatdır-
dı. Hərbi qulluqçular arasında qar-
şılıqlı münasibətlərin qorunub sax-
lanılmasında komandirlərin və bö-
lükdə olan fəalların imkanlarından
geniş istifadə olunur. Möhkəm hərbi
kollektivin yaradılmasında əsas üs-
tünlük fərdi tərbiyə işinə verilir. Bü-
tün hallarda əsas məqsəd hərbi
qulluqçuları düzgün istiqamətə yö-
nəltmək, Vətənə, hərbi anda daim
sadiq olmaq mövzusunda tapşırıq-
lar vermək və şəxsi heyətin etik
davranış qaydalarına riayət edilmə-
si, təlimdə fəal olması, həmçinin,
qəflətən qarşıya çıxa biləcək döyüş
tapşırıqlarının müvəffəqiyyətlə yeri-
nə yetirilməsinə hazır olmaqdır.
Məhz bu yöndə durmadan öz üzə-
rimizdə çalışır, hər zaman bizə olan
etimadı doğrultmaq üçün əlimizdən
gələni əsirgəməyəcəyimizə söz
veririk. 

ƏSGƏR YEMƏKXANASINDA
YENİDƏNQURMA İŞLƏRİ

GÖRÜLÜB 

Hərbi hissənin ayrı yerləşən
patrul taborunda cari ildə bir sıra
abadlıq-quruculuq işləri - ərazinin
yenidən asfaltlanması, köhnə bor-
dürlərin yenilənməsi, kazarmalarda
və yeməkxanada təmir işləri apa-
rılıb. Ayrı yerləşən patrul taborunun

komandirinin maddi-texniki təminat
üzrə müavini mayor Mübariz Məm-
mədov yeməkxanada hazırda ye-
məkxana rəisi, aşpaz-təlimatçı, ikisi
mülki işçi, ikisi müddətli həqiqi hərbi
xidmət hərbi qulluqçusu olmaqla
aşpazların fəaliyyət göstərdiyini
dedi. Bildirdi ki, tərəfindən yemək-

lərin bişirilməsi, tərəvəzin çeşidlən-
məsi və ərzaq normalarının bölgü
cədvəlinə uyğun şəxsi heyətə çat-
dırılmasına nəzarət edilir. Hərbi
qulluqçuların qidalanmasında əsa-
sən milli xörəklərə üstünlük verilir. 

Hava şəraitinin isti keçməsi ilə
əlaqədar olaraq tərəvəzlərin qida
rasionuna daxil edilməsi və sərin-
ləşdirici içkilərdən meyvə kompotu-
nun hazırlanmasına xüsusi diqqət
yetirilir. Həmçinin, təhlükəsizlik qay-

dalarının təmin olunması məqsədi-
lə hər gün işə başlamazdan öncə
aşpazlara müvafiq tapşırıqlar verilir. 

Aşpaz qadınlar - Fatma Tağıye-
va və Minarə Məmmədova da və-
zifələrinin öhdəsindən layiqincə gə-
lir, hər bir əsgərə ana qayğısı ilə
yanaşırlar. 

Sözsüz ki, bütün görülən iş-
lərin əsasında yüksək məsuliy-
yət, Vətənə bağlılıq və koman-
danlığın etimadını doğrultmaq
əzmi durur. Biz də, öz növbə-
mizdə, bu amal uğrunda xidmət
göstərən hər bir kəsə uğurlar
diləyir, xidmətlərində yüksək nai-
liyyətlər arzulayırıq.  

baş leytenant 
Nigar Ağayeva

ŞƏXSİ HEYƏT QARŞIYA QOYULAN TAPŞIRIQLARI UĞURLA İCRA EDİR
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Milli mətbuatımızın 145 yaşı tamam
olur. 1875-ci il iyulun 22-də Azərbayca-
nın ilk milli qəzeti - “Əkinçi” işıq üzü gö-
rüb. Həmin gün ölkəmizdə Milli Mətbuat
Günü olaraq qeyd edilir.

“Əkinçi”nin nəşri görkəmli maarifçi
Həsən bəy Zərdabinin adı ilə bağlıdır. O,
ana dilimizdə ilk qəzet nəşrinə böyük
çətinliklə nail olub. Qəzetin ilk sayı onun re-
daktorluğu ilə Bakıda qubernator mətbəə-
sində çap edilib. Bu mühüm işi həyata ke-
çirmək üçün Həsən bəy Zərdabi o vaxt İs-
tanbuldan ərəb qrafikalı mətbəə şriftləri də
gətirdib. “Əkinçi” ayda iki dəfə, 300-400 ti-
rajla nəşr edilərək yayılıb.

Nəcəf bəy Vəzirov, Əsgər ağa Gorani,
Seyid Əzim Şirvani, Məhəmmədtağı Əliza-
də Şirvani, Ələkbər Heydəri, Mirzə Fətəli
Axundov kimi tanınmış müəlliflərin, qələm
ustadlarının, milli məfkurənin daşıyıcısı
olan ədiblərin məqalələri “Əkinçi”də dərc
olunub.

Qəzetin, ümumilikdə, 56 sayı çapdan
çıxıb. 1877-ci ildə Rusiya-Türkiyə mühari-
bəsi başladığı zaman həmin il sentyabrın
29-da Bakı qubernatoru “Əkinçi”nin nəşrinə
qadağa qoyub.

Qeyd etmək vacibdir ki, “Əkinçi”nin işıq
üzü görməsi ilə milli mətbuatımızın forma-
laşmasının əsası qoyulub. Bu qəzetə qədər
xalqımızın öz mətbuat orqanı olmayıb.
H.Zərdabi bu tarixi hadisə barədə yazırdı:
“Hər kəsi çağırıram - gəlməyir, göstərirəm -
görməyir, deyirəm - qanmayır. Belədə qə-
zet çıxarmaqdan savayı bir qeyri-əlac yox-
dur ki, kağızın üstə yazılmış doğru sözlər
qapı-pəncərələrdən o iman mənzillərinə
çata bilsin. Heç olmaz ki, doğru sözlər
yerdə qalsın”. 

M.F.Axundov isə ilk milli qəzetimizin ər-
səyə gəlmə prosesini “dağ çapmaq kimi bir
iş”ə bənzədirdi.

Qəzetin niyə məhz “Əkinçi” adlandırıl-
ması ilə bağlı məqam da maraq doğurur.
Çar Rusiyası dövründə milli bir qəzetin
nəşrinə icazə almaq üçün heç bir şübhə
yaratmayan “Əkinçi” adı qoyulub. Belə bir
təqdimat verilib ki, guya qəzetdə əkinçilik
və ziraətdən bəhs olunacaq. Əslində isə
belə deyildi. Onun səhifələrində millətimizin
həyatına dair aktual mövzular işıqlandırılıb.

“Əkinçi” xalqımızın ictimai-siyasi şüuru-
nun, milli təfəkkürünün inkişafında, onun
maariflənməsində, mənəvi dəyərlərimizin
təbliğində böyük rol oynayıb.

Azərbaycan mətbuatı “Əkinçi”dən baş-
layaraq keşməkeşli və şərəfli yol keçib.
“Əkinçi”nin nəşri dayandırıldıqdan 2 il son-
ra Tiflisdə Azərbaycan dilində “Ziya” adlı
qəzet çıxıb. “Ziya” ilk milli qəzetin ideya və
məramına sadiq qalıb, onun missiyasını

davam etdirib. Sonradan bu qəzet “Ziyayi-
Qafqaziyyə” adlandırılıb.

1880-ci ildə Tiflisdə daha çox jurnala
oxşayan “Kəşkül” adlı yeni qəzet nəşr olu-
nub. “Kəşkül” də öz ideya istiqamətində
“Əkinçi”yə yaxın olub. 1881-1919-cu illərdə
çap edilən “Kaspi” qəzeti rusdilli olmasına
baxmayaraq, mətbuat ənənələrimizin inki-
şafına töhfələr verib.

XX əsrdə Azərbaycan dilində çıxan ilk
qəzet isə “Şərqi-rus” mətbuat orqanıdır.
1903-1905-ci illərdə işıq üzü görən bu
qəzet milli mətbuatımızın yenilənmə mər-
hələsinin başlanğıcını qoyub.

1906-cı il aprelin 7-də isə ilk milli satirik
jurnalımız - “Molla Nəsrəddin” nəşr edilib.
Bu jurnal mərhələlərlə Tiflis, Təbriz və
Bakıda çap olunub. “Molla Nəsrəddin”in
səhifələrində cəhalət, gerilik təzahürləri,
sosial ədalətsizlik kəskin tənqid obyektinə
çevrilib.

XX əsrin əvvəllərində “Dəvət”, “Hüm-
mət”, “Təkamül”, “Zənbur” kimi mətbuat
nümunələrimiz həyata vəsiqə qazanıb.
1905-1918-ci illərdə milli mətbuat tarixi-
mizə “Həyat”, “İrşad”, “Tərəqqi”, “Nicat”,
“İşıq”, “Füyuzat”, “Təzə həyat”, “İqbal”,
“Açıq söz” və digər qəzetlər daxil olub.

1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyəti yaradıldıqdan sonra böyük ziyalı,
görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun
nəşr etdirdiyi “Azərbaycan” qəzeti milli mət-
buatımızın həyatında mühüm hadisə olub.

Azərbaycan tarixinin Sovet dövründə
də o quruluşun milli-mənəvi dəyərlərimizə
yad olan ideoloji buxovlarına baxmayaraq,
mətbuatımız öz inkişafından qalmayıb.
Belə ki, mətbuatımız respublikamızın so-
sial-iqtisadi, mədəni quruculuğunun diqqə-
təlayiq salnaməsini yaradıb, maarifləndirici
missiyasını uğurla yerinə yetirib. Həmin
dövrdə mətbuatımızın maddi-texniki təchi-
zatı müasirləşib və möhkəmlənib, jurnalis-
tikada yeni sahələr təşəkkül tapıb.

“Ədəbiyyat və incəsənət”, “Kommunist”,

“Bakı”, “Azərbaycan gəncləri”, “Bakinskiy
raboçiy”, “Vışka” qəzetləri, “Azərbaycan”,
“Qobustan”, “Gənclik”, “Kirpi” jurnalları və
digər onlarla mətbuat orqanı Sovet döv-
ründə çoxsaylı oxucu kütləsinə malik olub.

Azərbaycan xalqının öz istiqlalına qo-
vuşmasında, müstəqil dövlət quruculuğun-
da  mətbuatımızın rolu danılmazdır. Milli
müstəqilliyimiz mətbuatımızın azad söz,
siyasi plüralizm, demokratiya prinsipləri
əsasında formalaşması və tərəqqisinə ge-
niş təkan verib. Dövlət qəzetləri ilə yanaşı,
müstəqil mətbuat nümunələrinin yaranma-
sı, sərbəst fəaliyyəti, azad rəqabət mühi-
tində öz işini qurması da müstəqilliyimizin
bu sahə üçün verdiyi çoxşaxəli imkanların
təzahürüdür.

Ümummilli Lider Heydər Əliyev milli
mətbuatımıza həmişə böyük diqqət və qay-
ğı göstərib. Respublikamızda mətbuat sa-
həsində mütərəqqi qanunvericilik bazası-
nın yaradılması, mətbuat üzərində dövlət
senzurasının ləğv edilməsi, çap mediasının
maddi-texniki təchizatını yaxşılaşdırmaq
üçün dəfələrlə vəsait ayrılması, mətbuatı-
mızın ictimai statusunun möhkəmləndiril-
məsi və beynəlxalq əlaqələrinin genişlən-
dirilməsi Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır.

Respublika Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən mətbuat sahəsində uğur-
lu dövlət siyasəti davam etdirilir. Ötən illər-
də ölkəmizdə Mətbuat Şurası, Kütləvi İnfor-
masiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəs-
təyi Fondu kimi vacib qurumlar yaradılıb.
KİV-in İnkişafına Dövlət Dəstəyi Konsepsi-
yasına uyğun olaraq, mətbuata maddi dəs-
tək göstərilir. Dövlət başçısının təşəbbüsü
ilə jurnalistlər üçün yaşayış binaları tikilərək
istifadəyə verilib. Ölkəmizdə milli mətbuatı-
mızın yubileyləri yüksək səviyyədə qeyd
olunur. Bu günədək xeyli sayda jurnalist
dövlət mükafatlarına layiq görülüb.

Yaşadığımız dövrdə çap mətbuatı ilə
yanaşı, elektron media da cəmiyyətimizdə
xüsusi yer tutur. İnternet üzərindən yayılan,
ictimai rəyə təsir göstərən, informasiya
ötürmə operativliyinə görə üstünlük qaza-
nan saytlar, portallar, müxtəlif sosial şə-
bəkələr texnologiyalar əsrinin reallığıdır.

Müstəqillik illərində Azərbaycanın hərbi
mətbuatı da formalaşaraq müasir səviyyə-
yə yüksəlib. Hərbi mətbuatımız ölkəmizdə
vətənpərvərlik əqidəsinin, döyüş ruhunun
aşılanmasında, ordu quruculuğunda üzəri-
nə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirib,
bu gün də öz töhfəsini əsirgəmir.

Azərbaycan zəngin mətbuat ənənələri
olan ölkədir. Bu ənənələr qorunub saxla-
nılır və mütərəqqi zəmində inkişaf etdirilir.

Yalçın Abbasov

Azərbaycan zəngin mətbuat ənənələri olan ölkədir
İyunun 27-də Ali Hərbi Məktəbdə

Daxili Qoşunların birinciliyi uğrunda
silahsız özünümüdafiə üzrə yarış
keçirilib. 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 ha-
kimlər kollegiyası aşağıdakı tərkibdə təyin
edilib: baş hakim – polkovnik Aydın
Zahidov, katib – mayor Mehman Nəsibov,
döşək üzrə hakim – baş leytenant İlqar
Nəcəfli. Yarışın həkimi vəzifəsi tibb xid-
məti polkovnik-leytenantı Urfan Mustafa-
yevə həvalə 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 baş çavuş Fəqan Əliyev
(67987 saylı hərbi hissə);

III yer - kursant Murad Əhmədli (Ali
Hərbi Məktəb).

70 kq çəki dərəcəsində:

I yer - kursant Elcan Babayev (Ali
Hərbi Məktəb);

II yer - MAXE çavuş Xəyal Vəliyev
(16075 saylı hərbi hissə);

III yer - MAXE çavuş Nurlan Hacıyev
(67987 saylı hərbi hissə).

75 kq çəki dərəcəsində:

I yer - MAXE çavuş Təbriz Məmmədov
(99713 saylı hərbi hissə);

II yer - kursant Elvin Salmanov (Ali
Hərbi Məktəb);

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

80 kq çəki dərəcəsində:

I yer - MAXE baş çavuş Elnur Züliyev
(67987 saylı hərbi hissə);

II yer - MAXE çavuş Əli Bayramov
(16075 saylı hərbi hissə);

III yer - əsgər Fədai Mirzəyev (25031
saylı hərbi hissə).

85 kq çəki dərəcəsində:

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

II yer - gizir Tural Süleymanov
(67987 saylı hərbi hissə);

III yer - çavuş İlkin Qocayev
(16076 saylı hərbi hissə).

90 kq çəki dərəcəsində:

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

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

III yer - MAXE əsgər Oruc Mustafayev
(67987 saylı hərbi hissə).

+90 kq çəki dərəcəsində:

I yer - gizir Coşqun İslamzadə
(16075 saylı hərbi hissə);

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

III yer - leytenant Natiq Məmmədov
(67987 saylı hərbi hissə).

Komanda üzrə nəticələrə gəldikdə
isə 16075 saylı hərbi hissə 34 xalla 1-ci
yeri qazanıb. 67987 saylı hərbi hissə
17, Ali Hərbi Məktəb 11 xalla müvafiq
olaraq 2-ci və 3-cü yerləri bölüşüblər.

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

baş leytenant Sadıq Rəfiyev

DAXİLİ QOŞUNLARIN BİRİNCİLİYİ UĞRUNDA 
SİLAHSIZ ÖZÜNÜMÜDAFİƏ ÜZRƏ YARIŞ KEÇİRİLİB

İdman

ABŞ ordusu 2065 ədəd ISV
maşınları alacaq

ABŞ Müdafiə Nazirliyi ilə “General
Motors” şirkəti arasında ISV (Infantry
Squad Vehicle) yüngül nəqliyyat vəsitə-
lərinin tədarükünə dair müqavilə imzala-
nıb. Bu barədə “AzeriDefence” BMPD-ə
istinadən məlumat verib. 214.298 milyon
ABŞ dolları dəyərində müqavilə çərçivə-

sində “General Motors”a daxil olan “GM
Defense” şirkəti tərəfindən 2065 ədəd
4×4 təkər formuluna malik ISV yüngül
nəqliyyat vasitəsi istehsal ediləcək.

Misir ilə Rusiya T-90MS tanklarını
birgə istehsal edəcək

Rusiya ilə Misir arasında 500 ədəd
T-90MS tankının tədarükünə dair mü-
qavilə bağlanıb. “AzeriDefence”in
“Avia.pro”ya istinadən verdiyi xəbərə
görə, Misir Silahlı Qüvvələri ilə “Rosobo-
ronexport” arasında imzalanan müqavilə-
nin dəyəri təxminən 156 milyard rubl təş-
kil edir.

Müqavilə çərçivəsində Rusiyanın
“Uralvaqonzavod” dövlət şirkəti Misirə

texnologiya transferi edəcək və lisenziya
əsasında Misirdə T-90MS tanklarının
birgə istehsalı həyata keçiriləcək.

Türkiyə ordusuna ATAK 
helikopteri təhvil verilib

Türkiyə Aerokosmik Sənayesi
(TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayi
A.Ş.) ölkənin Quru Qoşunları Komandan-
lığına 57-ci T129 ATAK hücum helikop-

terini təhvil verib. Ordu.az xəbər verir ki,
bu barədə Türkiyə Prezident Administra-
siyasının Müdafiə Sənayesi İdarəsinin
rəhbəri İsmail Demir məlumat verib.

Bildirilir ki, bundan başqa, bu il Türkiyə
ordusuna helikopterin “Faz-II” variantının
da təhvil verilməsi planlaşdırılıb. Helikop-
terin bu variantında yeni radarlar və REM
vasitələri yenilənib.

HƏRBİ XƏBƏRLƏR .YENİLİKLƏR .

Yay mövsümündə havanın hərarətinin
yüksək olması, atmosfer təzyiqinin norma-
dan yuxarı qalxması insanlarda, xüsusən
də meteohəssas insanlarda ciddi fəsadlar
yaradır. Qızmar günəş altında uzun müd-
dət fasiləsiz işlə məşğul olma, yürüşlər et-
mə insanları gün və istivurma kimi real təh-
lükələrlə üzləşdirir. Bu baxımdan belə təh-
lükələrdən qorumaq məqsədilə şəxsi he-
yətin tibbi maarifləndirilməsi mühüm əhə-
miyyət kəsb edir.

Günvurma günəş şüalarının uzun müd-
dət ərzində orqanizmə təsiri nəticəsində
baş verir. Günvurma əksər hallarda, ba-
şıaçıq xeyli müddət ərzində gün altında
qaldıqda baş verir. Belə hallarda gün şüa-
larının təsiri nəticəsində baş beyinə qan
axını artır və beyinin qan dövranı pozulur.
Bu zaman zərərçəkəndə zəiflik, başgicəl-
lənmə, güclü baş ağrıları, qulaqlarda küy,
təngnəfəslik, nəbzin tezləşməsi, üşütmə,
ürək bulanması, qusma, hərarətin 40 C və
daha artıq dərəcəyə yüksəlməsi kimi əla-
mətlər qeyd edilir. Ağır hallarda qıcolmalar
və huşun itirilməsi də ola bilər. Bəzi hallar-
da bu əlamətlər dərhal, digər hallarda isə
açıq günəş altında qaldıqdan və evə gəl-
dikdən bir neçə saat sonra baş verir.

Günvurmanın ilkin əlamətləri hiss
olunduqda:

1. Zərərçəkəni kölgəyə və ya sərin ota-
ğa aparmaq, onu sıxan paltarları çıxar-

maq, yarıoturaq vəziyyətdə uzatmaq la-
zımdır (başı bədənindən yuxarıda olma-
lıdır). 

2. Zərərçəkənə soyuq su vermək, üzü-
nü və sinəsini soyuq su ilə silmək, başına,
boyunun yan tərəflərinə, qoltuqaltı və qa-
sıq nahiyələrinə (iri damarlar keçən yerlər)
buz və ya bu mümkün olmadıqda soyuq su
ilə kompres etmək lazımdır. Bu zaman əl
və ayaqlara xardal kağızı da qoymaq olar.
Daha bir üsul isə paltarını soyundurub zə-
rərçəkəni soyuq suda isladılmış parçaya
bükmək, başına buz qoymaqdır. 

3. Zərərçəkənin hərarəti normaya çat-
dıqda onu quru parçaya və ya dəsmala
bükmək olar.

4. Xəstənin vəziyyəti ağırlaşarsa, dər-
hal təcili tibbi yardım çağırmaq lazımdır.

5. Huşunu itirdiyi halda isə zərərçəkə-
nə naşatır spirti iylətmək, tənəffüs olma-
dıqda süni tənəffüs vermək tələb olunur.

İstivurma əsasən uzun müddət
ərzində havası boğanaq olan yerlərdə
(hamamda, saunada, avtobusda, met-
roda və s.) qalma zamanı, çölə çıxarkən
havaya uyğun olmayaraq çox isti ge-
yimdən istifadə edildiyi hallarda, çimər-
likdə voleybol, futbol və s. oyunları oy-
nanıldığı zaman baş verir. Uşaqların və
yaşlı adamların orqanizmində istilik
mübadiləsi zəif şəkildə tənzimləndiyi
üçün istivurma onlarda daha tez-tez
baş verir.

İstivurma bir çox hallarda qəflətən
meydana çıxır: ilk baxışdan kifayət qədər
sağlam görünən insan birdən-birə əzgin
olur, onun hərarəti 40 C və daha artıq də-
rəcəyə yüksəlir, bəzi hallarda qıcolmalar,
sayıqlama və halusinasiyalar (qarabasma-
lar) qeyd edilir. Xəstənin sifəti əvvəlcə qı-
zarır, sonra isə birdən-birə avazıyır. Nəbz
sürətlənir, çətinliklə əllənir, tənəffüs səthi
olur, bəzən qusma da qeyd edilir.   

İstivurma zamanı ilk tibbi yardım gün-
vurmada olduğu kimidir. 

Zərərçəkənin vəziyyəti ağırlaşarsa,
dərhal təcili tibbi yardım çağırmaq və ya ilk
tibbi yardım göstərdikdən sonra onu müm-
kün qədər tez bir zamanda yaxınlıqdakı
tibb müəssisəsinə çatdırmaq tələb olunur. 

Çimərlikdə olarkən alkoqollu içkilərin
qəbulu qəti şəkildə qadağandır. Alkoqol or-
qanizmdə termoriqulyasiyanı (istiliyin tən-
zimi) kəskin şəkildə pozduğu üçün bu, isti-
vurmanın səbəbi ola bilər.

DQBİ-nin Tibb xidməti

GÜNVURMA VƏ İSTİVURMANIN 
TƏSİRİNDƏN NECƏ QORUNMALI?

Həkim məsləhəti

16073 saylı hərbi hissənin komandanlığı MAXE baş əsgər Şamil Rzayevə
atasının vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.
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