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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

50 il əvvəl Azərbaycanın siyasi həya-
tında baş vermiş mühüm bir hadisə res-
publikada köklü dəyişikliklərin başlanması-
na təkan verdi və gələcək inkişaf perspek-
tivlərinin müəyyənləşməsi yolunda yeni ta-
rixi dönüşün əsasını qoydu. 1969-cu il iyu-
lun 14-də Azərbaycan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin (AKP MK) plenumun-
da 46 yaşlı Heydər Əliyev AKP MK-nın
birinci katibi, yəni faktiki olaraq respublika-
nın rəhbəri seçildi.

O vaxta qədər dövlət təhlükəsizlik or-
qanlarında işləmiş, 1964-cü ildən Azərbay-
can SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət
Təhlükəsizlik Komitəsi sədrinin müavini,
1967-ci ildən isə sədri olan general-mayor
Heydər Əliyevin bu vəzifəyə yüksəlişi res-
publikanın geniş ictimaiyyəti, xüsusilə ziyalı
elitası tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılandı.
Ona görə ki, təhlükəsizlik orqanlarında iş-
lədiyi müddətdə o, vətəninə dərindən bağlı
olan çox sayda insanı saxta ittihamlarla
repressiya olunmaq təhlükəsindən qoru-
muş, sürgün və ölümdən xilas etmiş, xalqın
milli intibahı yolunda çalışan ziyalıların tə-
qib edilməsinə, onların cəmiyyətdən təcrid
olunmasına imkan verməmişdi.

Onu da qeyd edək ki, həmin ərəfədə
respublikada ciddi dəyişikliyə ehtiyac oldu-
ğunu Azərbaycan cəmiyyətinin böyük his-
səsi yaxşı başa düşürdü. Ölkədə baş verən
proseslər fonunda sosial-iqtisadi inkişafın
sürətləndirilməsi və əhalinin rifah halının
daha da yaxşılaşdırılması üçün yeni təşəb-
büslərin irəli sürülməsi, qətiyyətli addım-
ların atılması zəruri idi. O dövr respublika
əsas sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinə
görə orta ittifaq səviyyəsindən xeyli geridə
qalırdı. 

Həmin dövrdə respublikanın regionları-
nın sosial-iqtisadi inkişafına da kifayət qə-
dər diqqət göstərilmirdi. 

Digər tərəfdən respublikada korrupsiya
və gizli iqtisadiyyat geniş yayılmış, qanun-

çuluğa əməl olunmasına və mədəni quru-
culuğa diqqət zəifləmiş, mənəvi-psixoloji
iqlim qeyri-sağlam məcraya yönəlmişdi.
Təbii ki, bu çətin və mürəkkəb vəziyyətin
aradan qaldırılması üçün analitik təfəkkürə
malik, güclü və bacarıqlı təşkilatçı, cəsarətli
bir liderə ehtiyac var idi. Belə bir lider məhz
Heydər Əliyev oldu.

Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi
seçildikdən sonra keçirilən ilk MK plenu-
munda (1969-cu il avqust) həmin dövr
üçün sensasiyalı sayıla biləcək məruzəsin-
də sovet hakimiyyəti tarixində ilk dəfə ola-
raq sosialist cəmiyyətində vəzifədən sui-
istifadə, korrupsiya kimi neqativ halların
mövcudluğunu və onlara qarşı mübarizə
aparılmasının gərəkliyini bəyan etdi. 

Məhz həmin illər Azərbaycanın iqtisadi,
ictimai-siyasi və mədəni-mənəvi həyatında
dönüş mərhələsi oldu. Dövlət idarəçilik sis-
teminin təkmilləşdirilməsi, ciddi nizam-inti-
zamın yaradılması, kadr dəyişikliklərinin
həyata keçirilməsi, işgüzar mühitin sağlam-
laşdırılması sahəsində məqsədyönlü təd-
birlər qarşıya qoyulan yüksək vəzifələrin
yerinə yetirilməsinə lazımi şəraiti təmin
edirdi.

Heydər Əliyevin Azərbaycana birinci
rəhbərliyi dövrü respublika həyatının bütün
sahələrində, sözün həqiqi mənasında, in-
qilabi sıçrayış mərhələsi kimi tarixə düş-
müşdür.

Əgər sovet hakimiyyətinin bütün əvvəlki
50 ilində (1920-1970-ci illər) Azərbaycanın
iqtisadiyyatına bütövlükdə 14 milyard rubl

(ildə orta hesabla 280 milyon rubl) sərmayə
qoyulmuşdusa, 15 ildə (1971-1985-ci illər)
bütövlükdə 36 milyard rubl (hər il orta he-
sabla 2,4 milyard rubl), yəni ildə 10 dəfəyə
yaxın çox vəsait sərf olunmuş, yüzlərlə ye-
ni sənaye müəssisəsi tikilərək istifadəyə
verilmişdir. 1969-cu ildə sənaye obyektləri-
nin sayı 735 olmuşsa, 1982-ci ildə bu rə-
qəm 1048-ə çatmışdı. O dövrdə həm Ba-
kıda, həm də Azərbaycanın digər şəhərlə-
rində və rayon mərkəzlərində çox sayda
sənaye müəssisəsi işə salındı. Bakı Kondi-
sionerləri Zavodu, “Ozon” Elm-İstehsalat
Birliyi, Elektron Hesablayıcı Maşınlar Zavo-
du, Dərin Özüllər Zavodu, Sumqayıt Kom-
pressor Zavodu, Üst Trikotaj Fabriki, Gən-
cə Əlvan Metallar Emalı Zavodu, Naxçıvan
Şüşə Qablar Zavodu, Əli Bayramlı (indiki

Şirvan) Məişət Cihazları Zavodu və
1970-80-ci illərdə Heydər Əliyevin əməyi
sayəsində işə başlamış yüzlərlə digər sə-
naye obyekti hesabına Azərbaycanın ixrac
potensialı kifayət qədər yüksəlmişdi. Hə-
min illərdə respublikada buraxılan 350 ad-
da sənaye və kənd təsərrüfatı məhsulu
dünyanın 65 ölkəsinə göndərilirdi.

1969-1982-ci illər həm də Azərbay-
canda elm və təhsilin inkişaf dövrü kimi
xatırlanır. XX əsrin 70-80-ci illərində Ulu
Öndərin rəhbərliyi ilə təhsil müəssisələrinin
zəngin şəbəkəsinin yaradılması və onların
maddi-texniki bazasının formalaşdırılması,
respublika hüdudlarından kənarda yüksək-
ixtisaslı mütəxəssislərin yetişdirilməsi gələ-
cək dövlət müstəqilliyimiz üçün zəruri intel-
lektual potensial yaradıb.

Ulu Öndərin XX əsrin 70-80-ci illərində-
ki ən böyük xidmətlərindən biri də milli
hərbçi kadrların hazırlanması sahəsində
qəbul etdiyi tarixi qərarlar və bunun nəticəsi
olaraq Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi
məktəbin yaradılmasıdır. O dövrdə yüzlərlə
azərbaycanlı gəncin keçmiş Sovetlər Birli-
yində mövcud olan 54 ən qabaqcıl ali hərbi
məktəblərə və hərbi akademiyalara təhsil
almağa göndərilməsi müstəqil dövlət quru-
culuğu istiqamətində atılan mühüm addım-
lardan biri idi. Xüsusi vurğulamaq lazımdır
ki, Milli Liderin 70-ci illərdə başladığı hərbi
quruculuq prosesi ikinci dəfə müstəqillik
qazanan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
zabit heyətinin formalaşmasında müstəsna
rol oynayıb.

Azərbaycanın müasir tarixinin fenomen
şəxsiyyəti kimi Milli Lider Heydər Əliyev
xalqın qəlbində özünə möhtəşəm abidə
ucaldıb. O, müasir Azərbaycan dövlətçiliyi-
nin ideoloji-siyasi əsaslarını, əbədi müstə-
qillik tarixini yaratmışdır. Milli Liderin siyasi
fəaliyyəti Azərbaycana xidmətin ən kamil
nümunəsidir.

AZƏRTAC

HEYDƏR ƏLİYEV - yeni milli intibahın və müstəqil dövlətçiliyin əsasını qoymuş tarixi şəxsiyyət

İclası giriş sözü ilə açan Daxili İşlər
Naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cə-
nab İlham Əliyevin sərəncamları ilə Azər-
baycan Polisinin yaranmasının 101-ci ildö-
nümü ərəfəsində bir qrup əməkdaşın döv-
lət mükafatlarına layiq görülməsini daxili
işlər orqanlarına yüksək etimadın növbəti
əyani ifadəsi olduğunu vurğulayıb. 

Cari ilin birinci yarısında respublikada
cinayətkarlıqla mübarizənin və ictimai təh-
lükəsizliyin təmin olunmasının vəziyyətin-
dən danışan cənab nazir bu sahədə əvvəl-
ki dövrlərdə əldə olunmuş müsbət nəticələ-
rin bir çox istiqamətlər üzrə inkişaf etdiyini,
vətəndaşların qanuni mənafelərinin, hüquq
və azadlıqlarının etibarlı qorunduğunu, kri-
minogen durumun nəzarətdə saxlanıldığı-
nı, daxili işlər orqanlarının qarşısında du-
ran vəzifələrin bütövlükdə yerinə yetirildiyi-
ni bildirib. 

Sonra geniş məruzə ilə çıxış edən nazir
V.Eyvazov hesabat dövründə daxili işlər və
prokurorluq orqanları üzrə 12411 cinayətin
qeydə alındığını, bu cinayətlərin 88,5 fai-
zinin böyük ictimai təhlükə törətməyən və
az ağır növlərin təşkil etdiyini qeyd edib.
Qəsdən adam öldürməyə cəhd cinayətləri-
nin 12,2 faiz, qəsdən sağlamlığa ağır zərər
vurmaların 4,1 faiz, mülkiyyət əleyhinə olan
cinayətlərin 8,1 faiz, xuliqanlıqların 25,1 faiz,
ictimai yerlərdə baş vermiş cinayətlərin
35 faiz azaldığını, həmçinin, cinayətlərin

acılmasının yüksək olmaqla 83,1 faiz təşkil
etdiyini, məhkəmədən, istintaqdan və təh-
qiqat orqanlarından yayınan 1852 təqsir-
ləndirilən şəxsin tutulduğunu vurğulayıb.
Bildirib ki, ötən ilin 6 ayı ilə müqayisədə cari
ilin müvafiq dövründə ağır və xüsusilə ağır,
şəxsiyyət əleyhinə olan, onlardan qəsdən
adam öldürmələrin, adam öldürməyə cəhd-
lərin, dələduzluqların, soyğunçuluqların
açılması xeyli yaxşılaşıb, keçmiş illərdən
bağlı qalmış 163 cinayətin açılması təmin
edilib. 

Məruzəçi ötən 6 ayda mütəşəkkil cina-
yətkarlıqla mübarizə sahəsində həyata
keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə
424 kriminal qrupun zərərsizləşdirildiyini,
qanunsuz olaraq odlu silah saxlayan və
daşıyan 65 nəfərin cinayət məsuliyyətinə
cəlb edildiyini, qeyri-leqal dövriyyədən bü-

tövlükdə 810 kiloqram narkotik vasitənin çı-
xarıldığını və 74 tona yaxın narkotik xassəli
bitkinin aşkarlanaraq məhv edildiyini vurğu-
layıb. 

Bununla yanaşı, vətəndaşların qəbulu
və müraciətlərinə baxılması sahəsində ölkə
Prezidentinin qarşıya qoyduğu proqram
vəzifələrin cari ilin birinci yarısında da
yerinə yetirildiyini nəzərə çatdıran nazir
V.Eyvazov Nazirliyin rəhbərliyi tərəfindən
2749, o cümlədən respublikanın ayrı-ayrı
şəhər və rayonlarında 680 vətəndaşın qə-
bulunun həyata keçirildiyini, vətəndaşlar tə-
rəfindən qaldırılan məsələlərin əksəriyyəti-
nin öz müsbət həllini tapdığını qeyd edib. 

Məruzə ətrafında çıxış edən Naxçıvan
MR-in Daxili İşlər Naziri general-leytenant
Fazil Ələkbərov, Bakı Şəhər Baş Polis İda-
rəsinin rəisi polis general-mayoru Mirqafar

Seyidov, DİN-in Baş Əməliyyat və Statistik
İnformasiya İdarəsinin rəisi polis general-
mayoru Elşən Kazımov, Gəncə Şəhər Baş
Polis İdarəsinin rəisi polis polkovniki Əkbər
İsmayılov və digərləri görülmüş işlər, əldə
olunmuş nəticələr, mövcud nöqsanlar və
onların aradan qaldırılması üzrə planlaşdı-
rılan tədbirlər barədə məlumat veriblər. 

İclasa yekun vuran nazir Vilayət Eyva-
zov hesabat dövründə əməliyyat-xidməti
fəaliyyətin bütövlükdə qənaətbəxş olduğu-
nu, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, icti-
mai təhlükəsizliyin təmin edilməsi sahəsin-
də əməkdaşların və hərbi qulluqçuların
yüksək peşəkarlığı ilə fərqləndiklərini,
eləcə də digər hüquq-mühafizə orqanları
ilə birlikdə ölkədə daxili sabitliyin və asayi-
şin qorunması işinin uğurla davam etdirildi-
yini bildirib. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin daxili işlər orqanları-
nın fəaliyyətini hər zaman yüksək qiymət-
ləndirdiyini qeyd edən Daxili İşlər Naziri  öl-
kə başçısının ali etimadının şəxsi heyətin
üzərinə böyük məsuliyyət qoyduğunu, bu
etimadı doğrultmaq üçün ilk növbədə əldə
olunmuş müsbət nəticələrin inkişaf etdiril-
məsini, hər bir struktur qurumda vətəndaş
məmnunluğuna, insanlarla münasibətdə
etik davranış qaydalarına ciddi əməl olun-
masını, şəxsi heyətin peşəkarlığını artırma-
sını, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik ol-
masını, bu istiqamətlərdə fəaliyyətin məq-
sədyönlü surətdə davam etdirilməsini tələb
edib.

Ümumən, daxili işlər orqanlarının şəxsi
heyətinin digər dövlət strukturları ilə sıx
qarşılıqlı əlaqədə ölkədə həyata keçirilən
asayişi mühafizə siyasətinin reallaşdırılma-
sına həmişə layiqli töhfələr verdiyini xatırla-
dan Daxili İşlər Naziri general-polkovnik
V.Eyvazov Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko-
mandanı cənab İlham Əliyevi bütün şəxsi
heyət adından əmin edib ki, bu iş gələ-
cəkdə də böyük əzmlə davam etdiriləcək,
aidiyyəti qanunvericilik aktlarından irəli gə-
lən vəzifələr, qarşıya qoyulmuş bütün tap-
şırıqlar yüksək səviyyədə yerinə yetirilə-
cək. Əməkdaşlar və hərbi qulluqçular sabit-
liyin, əmin-amanlığın, dövlətin, vətəndaş-
ların qanuni mənafelərinin hüquqazidd
əməllərdən qorunmasında qüvvə və baca-
rığını əsirgəməyəcək, 2019-cu ili də yük-
sək göstəricilərlə başa vuracaqlar.

Sonra Azərbaycan Polisinin yaradıl-
masının 101 illiyi münasibətilə təltif
olunmuş bir qrup polis əməkdaşına
dövlət mükafatlarının təqdim edilməsinə
həsr olunmuş mərasim keçirilib.

DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ MƏTBUAT XİDMƏTİNİN MƏLUMATI 
İyulun 12-də Daxili İşlər Nazirliyində

2019-cu ilin 6 ayında cinayətkarlıqla
mübarizə, ictimai qaydanın qorunması
və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi
üzrə fəaliyyətin yekunlarına və qarşıda
duran vəzifələrə həsr olunmuş geniş
Kollegiya iclası keçirilib.
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İyulun 3-də Daxili İşlər Nazi-
rinin müavini - Daxili Qoşunla-
rın Komandanı general-leyte-
nant Şahin Məmmədov Daxili
Qoşunların Baş İdarəsində Ko-
reya Respublikasının Azərbay-
can Respublikasındakı Müda-
fiə attaşesi polkovnik Cunq
Younqtakı qəbul edib. Qonağı
tərcüməçi qismində Koreya
Respublikasının Azərbaycan
Respublikasındakı Səfirliyinin
əməkdaşı müşayiət edib. 

Qonağı səmimi salamlayan
Daxili Qoşunların Komandanı
Azərbaycan Respublikası ilə
Koreya Respublikası arasında
hərbi-texniki sahədə qarşılıqlı
əlaqələrin uğurla inkişaf etməsin-
dən danışaraq, Koreya Respub-
likasının hərbi və hüquq-müha-
fizə qüvvələrinin istifadəsi üçün
lazım olan müxtəlif çeşiddə silah
və sursatların istehsalı istiqamə-
tində böyük uğurlar əldə etdiyini

bildirib. O, həmçinin, Daxili Qo-
şunların şəxsi heyətinin müasir
texnika və xüsusi vasitələrlə tə-
min olunması baxımından Kore-
ya Respublikasının müvafiq şir-
kətləri ilə əlaqələrin yaradılma-
sına böyük marağın olduğunu da
vurğulayıb.

Səmimi və qonaqpərvər qəbul
üçün təşəkkürünü bildirən
polkovnik Cunq Younqtak Daxili
Qoşunların Baş İdarəsində ol-
maqdan məmnun qaldığını diq-
qətə çatdırıb. Qonaq Daxili İşlər
Nazirliyinin Daxili Qoşunları ilə
Koreya Respublikasının hərbi
qurumları arasında əməkdaşlıq
münasibətlərinin qurulması və
uğurla davam etdirilməsi üçün
bütün lazımi səyləri göstərəcəyini
də sözlərinə əlavə edib.

Görüşün sonunda xatirə şəkli
çəkilib. 

Beynəlxalq hərbi 
əməkdaşlıq şöbəsi

DAXİLİ QOŞUNLARIN BAŞ İDARƏSİNDƏ QƏBUL
İyul ayının 6-da Daxili İşlər

Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının
Baş İdarəsində Hərbi Şuranın
“2019-cu ilin birinci yarımilli-
yində xidməti-döyüş fəaliyyətinin
yekunları və qarşıda duran vəzi-
fələr haqqında” növbəti iclası ke-
çirilib. İclasda Daxili Qoşunların
Baş İdarəsinin idarə, şöbə, xid-
mət rəisləri, hərbi hissələrin ko-
mandirləri və tərbiyə işləri üzrə
müavinləri iştirak ediblər.

Müşavirədə giriş sözü ilə çıxış
edən Hərbi Şuranın sədri, Daxili İş-
lər Nazirinin müavini - Daxili Qoşun-
ların Komandanı general-leytenant
Şahin Məmmədov qeyd edib ki, Da-
xili İşlər Nazirliyinin tərkib hissəsi
olan Daxili Qoşunlar 2019-cu ilin bi-
rinci yarısında qarşıya qoyulmuş
tapşırıqların icrasını yüksək səviy-
yədə yerinə yetirib, ölkəmizdə keçi-
rilən bütün beynəlxalq əhəmiyyətli
və respublika səviyyəli tədbirlərdə
ictimai təhlükəsizliyin təmini, ictimai
qaydanın qorunması uğurla həyata
keçirilib.

Daxili Qoşunların Komandanı
iclasın gündəliyini elan etdikdən
sonra 2019-cu ilin birinci yarımi-
lində xidməti-döyüş fəaliyyətinin ye-
kunları və qarşıda duran vəzifələr
haqqında Daxili Qoşunlar Koman-
danının 1-ci müavini - Qərargah
rəisi general-mayor Tofiq Hüseynov
məruzə ilə çıxış edib.

Bildirilib ki, cari ilin birinci yarımi-

li ərzində müəyyən edilmiş və qəf-

lətən qarşıya çıxan xidməti-döyüş

tapşırıqlarının vaxtında, keyfiyyətlə

və tam həcmdə yerinə yetirilməsi,

nümunəvi nizam-intizam, struktur

bölmələrin hərtərəfli təmin edilməsi

prioritet məsələlərdən olub. Hissə

və bölmələrin yüksək döyüş hazır-

lığının təmin edilməsi, qüvvə və va-

sitələrin effektiv istifadəsi, çevik,

gizli və fasiləsiz idarəolunma, qar-

şılıqlı fəaliyyətin təşkili, döyüş xid-

mətinin aparılması, şəxsi heyətin

peşə və ixtisas hazırlığının artırıl-

ması əsas vəzifələr olaraq Daxili

Qoşunların Qərargahı tərəfindən

daim diqqət mərkəzində saxlanılıb.

Bu məqsədlə komandir heyətinə

mürəkkəb şəraitdə düzgün, çevik

qərar qəbuletmə bacarıqlarının öy-

rədilməsinə, şəxsi heyətin nəzəri bi-

liklərinin və praktiki vərdişlərinin ar-

tırılmasına, müxtəlif əməliyyat şə-

raitlərində silah, xüsusi vasitələr və

döyüş texnikasından effektiv istifa-

də edilməsinə, fiziki hazırlığın yük-

səldilməsinə, etibarlı və fasiləsiz ra-

bitə əlaqəsinin yaradılmasına, qo-

şun xidmətinin təşkilinə və zəruri tə-

minatına xüsusi önəm verilib.

Sonra Baş İdarənin mənəvi-

psixoloji hazırlıq şöbəsinin rəisi və-

zifələrini icra edən polkovnik-leyte-

nant Şahin Bəylərov çıxış edərək,

birinci yarımildə Daxili Qoşunların

şəxsi heyəti ilə tərbiyə işinin təşkili-

nin və hərbi intizamın vəziyyətinin

qənaətbəxş olduğunu vurğulayıb.

Bildirilib ki, ötən müddət ərzində

şəxsi heyətlə tərbiyə işi qanunçulu-

ğun və hərbi intizamın möhkəmlən-

dirilməsinə, xəsarətalma hallarının

və nizamnamədənkənar münasi-

bətlərin qarşısının alınmasına, ko-

mandir və rəislərin şəxsi nümunəli-

yinin təmin olunmasına, kollektivlər-

də sağlam mənəvi-psixoloji mühitin

yaradılmasına, hərbi qulluqçuların

ictimai-siyasi hazırlıq üzrə bilikləri-

nin artırılmasına yönəldilib.

Daha sonra bir neçə hərbi his-

sənin komandir və müavinlərinin

mövcud vəziyyət, diqqətçəkən nöq-

san və çatışmazlıqların yaranma

səbəbləri barədə hesabat-çıxışları

dinlənilib. Çıxışlar zamanı qeyd olu-

nub ki, ümumilikdə, hərbi hissələr

qarşıya qoyulmuş tapşırıqlardan

irəli gələn vəzifələri tam həcmdə

yerinə yetiriblər.

Müşavirəyə yekun vuran gene-

ral-leytenant Ş.Məmmədov ümumi-

likdə, 2019-cu ilin birinci yarımilində

xidməti-döyüş fəaliyyətini qənaət-

bəxş hesab edərək, növbəti yarımil-

də də döyüş hazırlığını yüksək sə-

viyyədə saxlamaqla döyüş təliminin

keyfiyyətinin artırılması, hərbi inti-

zamın daha da möhkəmləndirilməsi

və şəxsi heyətin hərtərəfli təminatı

istiqamətində əməli tədbirlərin hə-

yata keçiriləcəyini vurğulayıb. Xü-

susi olaraq qeyd edilib ki, Daxili Qo-

şunların şəxsi heyəti Silahlı Qüvvə-

lərin Ali Baş Komandanı cənab

İlham Əliyevin və Daxili İşlər Naziri

general-polkovnik Vilayət Eyvazo-

vun əmr və göstərişlərini hər an ye-

rinə yetirməyə hazırdır.

Sonda Daxili Qoşunların Ko-

mandanı növbəti yarımildə qar-

şıda duran vəzifələrlə əlaqədar

aidiyyəti vəzifəli şəxslərə tapşı-

rıqlar verib. O, əldə olunmuş

nailiyyətləri qoruyub saxlamaq

və davam etdirməklə yanaşı, bi-

rinci yarımil ərzində mövcud ol-

muş nöqsanların öyrənilməsi, ya-

ranma səbəblərinin dərindən

araşdırılması, aradan qaldırılma-

sı və bir daha təkrarlanmaması

üçün qısa müddətdə lazımi təd-

birlərin görülməsini tələb edib.

Mətbuat xidməti

DAXİLİ QOŞUNLARIN HƏRBİ ŞURASININ NöVBƏTİ İcLASI KEÇİRİLİB

Ölkənin bütün güc strukturla-
rının nümayəndələrinin iştirak
etdiyi ənənəvi festivalda finala
vəsiqə qazanan on bir nəfərdən
beşi məhz Daxili Qoşunların hər-
bi qulluqçularıdır

Gənclər və İdman Nazirliyi
tərəfindən keçirilən “Hünər” XIII
vətənpərvərlik mahnıları festivalının
26 iyun - Azərbaycan Respublikası-
nın Silahlı Qüvvələri Gününə həsr
olunan növbəti mərhələsinin seçim
turu iyunun 27-də Rəşid Behbudov
adına Azərbaycan Dövlət Mahnı
Teatrında təşkil edilib. Festival
Azərbaycanı tərənnüm edən vətən-
pərvərlik ruhlu mahnıların təbliğ
edilməsi və istedadlı gənclərin üzə
çıxarılması məqsədilə keçirilir.
Qeyd edək ki, 2005-ci ildən realla-
şan layihəyə ikinci dəfə yenə də Si-
lahlı Qüvvələrdə xidmət edən hərb-
çilər cəlb edildi. Müdafiə, Daxili İşlər
və Fövqəladə Hallar nazirliklərinin,
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin və
Dövlət Sərhəd Xidmətinin festivalda
iştirak edən istedadlı hərbi qulluq-
çuları arasında solo və müxtəlif mu-
siqi alətlərində ifa, həmçinin, bədii
qiraət nominasiyaları üzrə seçim
aparılıb. Festivalda Daxili Qoşunla-

rın Baş İdarəsinin Mənəvi-psixoloji
hazırlıq şöbəsində zabit mayor
Xosrov İbrahimovun rəhbərliyi altın-
da Daxili Qoşunların Nümunəvi
Göstərici Hərbi Orkestrinin, 99713,
67987, 16075 saylı hərbi hissələrin
hərbi qulluqçuları iştirak ediblər. 

Rəşid Behbudov adına Dövlət
Mahnı Teatrının instrumental an-
samblının iştirakı ilə təşkil edilən
seçim turunda iştirakçıların bacarıq-
ları münsiflər heyəti tərəfindən qiy-
mətləndirilib. Münsiflər heyətinin

üzvləri : Azərbaycanın xalq artistləri
- Mübariz Tağıyev və Eldar Mansu-
rov, əməkdar incəsənət xadimi
Baba Vəziroğlu tərəfindən aparılan
seçim nəticəsində 11 nəfər iştirakçı
növbəti final mərhələsinə vəsiqə
qazanıb. İyunun 28-də isə “Park
İnn” oteldə festivalın final mərhələsi
və qaliblərin mükafatlandırılması
mərasimi keçirilib. 

Məlumat üçün bildirək ki, yekun
konsert proqramında iştirakçıların
çıxışları yenidən qiymətləndirilmək-

lə qaliblər və fərqlənənlər müəyyən-
ləşdirilib. Tədbirdə gənclər və id-
man nazirinin müavini İntiqam Ba-
bayev çıxış edərək festivalın əhə-
miyyətindən danışıb və layihənin
bundan sonra daha müasir təqdi-
matlarda davam etdirilməsi zərurili-
yini qeyd edib. Yekunda münsiflər
heyətinin qərarına əsasən, Daxili
Qoşunların təmsilçisi baş çavuş
Sadiq Məlikov “solo ifa” nominasi-
yası üzrə I yerə layiq görülüb. Se-
vindirici haldır ki, ölkənin bütün güc
strukturlarının nümayəndələrinin iş-
tirak etdiyi ənənəvi festivalda finala
vəsiqə qazanan on bir nəfərdən be-
şi məhz Daxili Qoşunların hərbi qul-
luqçularıdır. Onlardan Daxili Qoşun-
ların Nümunəvi Göstərici Hərbi Or-
kestrinin hərbi qulluqçusu gizir Ağa-
mehdi Mirzəyev, 16075 saylı hərbi
hissədən gizir Amil Bəşirli və 99713
saylı hərbi hissədən əsgər Günay
Zeynalova fərqlənənlər sırasında
yer alıblar. Yekunda qaliblər və fərq-
lənənlər Gənclər və İdman Nazirliyi
tərəfindən “Fəxri Fərman” və qiy-
mətli hədiyyələrlə mükafatlandırı-
lıblar.                                                        

baş leytenant Nigar Ağayeva

“HÜNƏR” XIII VƏTƏNPƏRVƏRLİK MAHNILARI FESTİVALINDA
HƏRBİ QULLUQÇULARIMIZ QALİBİYYƏT QAZANIBLAR

Daxili Qoşunlar Komandanının
1-ci müavini-Qərargah rəisinin mü-
vafiq göstərişinə əsasən, iyul ayının
1-də Gənclər və İdman Nazirliyinin
təşəbbüsü ilə Daxili Qoşunların
67987 saylı hərbi hissəsində 2 iyul-
Azərbaycan Polisi Günü münasibə-
tilə “Xəmsə” adlı milli intellektual ya-
rış təşkil olunub. Yarışda Gənclər
və İdman Nazirliyinin şöbə müdiri
Əli Məmmədov və nazirliyin digər
nümayəndələri iştirak ediblər. Hərbi
hissənin dəstə və bölüklərini təmsil
edən, şərti adlarla adlandırılmış
8 komanda olmaqla, ümumilikdə,
40 nəfər hərbi qulluqçu yarışa
qatılıb. 

İştirakçı hərbi qulluqçuların se-
çilməsi zamanı onların təhsil və bilik
səviyyələrinə, mənəvi və xidməti

xüsusiyyətlərinə xüsusilə diqqət
yetirilib. Onlar ümumdünya tarixi,
coğrafiya, müasir texnika və texno-
logiyalar, dünyagörüşü, müxtəlif si-
lah və sursatların taktiki-texniki xü-
susiyyətləri mövzusunda biliklərini
sınayıblar. Tədbir zamanı daha yük-
sək intellektual bilik nümayiş etdirə-
rək fərqlənən “Keşikçi”, “Qarabağ”
və “Mühafizə” komandaları müvafiq
olaraq ilk üç yeri öz aralarında
bölüşdürüblər. 

Sonda qələbə qazanan adıçə-
kilən komandaların üzvləri Gənclər
və İdman Nazirliyinin nümayəndə-
ləri tərəfindən qiymətli hədiyyələr
(qol saatı) və sertifikatlarla müka-
fatlandırılıblar.  

baş leytenant  
Xədicə Hacızadə

HƏRBİ QULLUQÇULARIMIZ  “XƏMSƏ” BİLİK
YARIŞMASINDA İŞTİRAK EDİBLƏR

Azərbaycan Respublikası
Daxili İşlər Nazirinin müvafiq
əmrinə əsasən, Daxili Qoşun-
ların bir qrup hərbi qulluqçusu
“Azərbaycan Respublikası Si-
lahlı Qüvvələri veteranı” və
“Qüsursuz xidmətə görə” 1-ci,
2-ci, 3-cü dərəcəli medalları ilə
mükafatlandırılıb.

Bu münasibətlə iyun ayının
29-da Daxili Qoşunların Baş İda-
rəsində mükafatların təqdim edil-
məsi mərasimi keçirilib.

Daxili İşlər Nazirinin müavi-
ni - Daxili Qoşunların Komandanı
general-leytenant Şahin Məm-
mədov mükafatları hərbi qulluq-
çulara təqdim edib. O, Daxili İşlər

Naziri və Daxili Qoşunların Ko-
mandanlığı adından təltif olunan
hərbi qulluqçuları təbrik edərək,
bunu Daxili Qoşunların xidməti
döyüş fəaliyyətinə verilən yüksək
qiymət kimi dəyərləndirib.

Qeyd edək ki, müvafiq əmrə
əsasən, ümumilikdə, 321 nəfər
hərbi qulluqçu medallarla təltif
edilib. Onlardan 17 nəfərə
“Azərbaycan Respublikası Si-
lahlı Qüvvələri veteranı”,
38 nəfərə 1-ci dərəcəli, 83 nə-
fərə 2-ci dərəcəli, 183 nəfərə
isə 3-cü dərəcəli “Qüsursuz
xidmətə görə” medalı təqdim
olunub.

Mətbuat xidməti

Daxili Qoşunların Baş İdarəsində
bir qrup hərbi qulluqçunun 

mükafatlandırılması mərasimi keçirilib
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25031 SAYLI HƏRBİ HİSSƏNİN ÇOXŞAXƏLİ FƏALİYYƏTİ UĞURLA TƏŞKİL OLUNUR

Gənc çağırışçıların qəbulu 

Daxili Qoşunlar

Komandanlığının nəzarəti 

altında həyata keçirilir

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cə-
nab İlham Əliyevin müvafiq sərən-
camına uyğun olaraq, iyul ayının
1-dən etibarən Daxili İşlər Nazirliyi-
nin Daxili Qoşunlarında gənc çağı-
rışçıların müddətli həqiqi hərbi xid-
mətə qəbulu prosesi həyata keçiri-
lir. Sərəncamdan irəli gələn tələb-
lərin yerinə yetirilməsi məqsədilə,
Daxili İşlər Nazirinin müavini-Daxili
Qoşunların Komandanının “Daxili
Qoşunlara çağırışçıların seçilməsi,
qəbulu, daşınması və sıraya daxil
edilməsi ilə əlaqədar təşkilati təd-

birlərin keçirilməsi haqqında” əmri
ilə çağırışçıların tibbi müayinəsinin
aparılması və mənəvi-psixoloji du-
rumunun qiymətləndirilməsi üçün
18 nəfərdən ibarət seçim qrupu ya-
radılıb. Daxili Qoşunların Baş İda-
rəsinin Qərargahında təşkilat və
komplektləşdirmə şöbəsi rəisinin
müavini polkovnik-leytenant Yusif
Məmmədov seçim qrupunun rəh-
bəri təyin edilib. 

Bu sahədə görülən işlərin, ve-
rilən tapşırıqların icrası ilə tanış ol-
maq, vəziyyəti yerində öyrənmək
məqsədilə qoşunların 25031 saylı
hərbi hissəsində oldum. 

Hərbi hissə komandirinin tərbi-
yə işləri üzrə müavini polkovnik-ley-
tenant Ramin Məmmədov bildirdi
ki, gənc çağırışçıların xidmətə qə-
bulu, yerləşdirilməsi və hərbi anda
gətirilənədək müvafiq qaydada ha-

zırlanması Daxili Qoşunlar Koman-
danlığının diqqət yetirdiyi ən vacib
məsələlərdəndir və onların hərbi
xidmətə tədricən uyğunlaşdırılma-
ları, hərbi nizamnamələrin tələblə-
rilə tanış olmaları, eləcə də mənəvi-
psixoloji durumun yüksək səviyyə-
də saxlanılması təsdiq edilmiş təd-
birlər planına əsasən icra edilir.
Qeyd etdi ki, ilk olaraq, mənəvi-psi-
xoloji hazırlıq planları hazırlanıb və
hərbi hissə komandiri tərəfindən
təsdiq olunub. 

Gənc əsgərlərin 45 günlük təli-
mi dövründə bütün tədbirlər də
həmin plana uyğun olaraq həyata
keçirilir: “Təlim dövründə sıra, icti-
mai-siyasi, fiziki və atəş hazırlığı

məşğələlərinə xüsusi diqqət yetiri-
lir. Daxili Qoşunların təyinatı və və-
zifələri, istifadədə olan silahların
taktiki-texniki xüsusiyyətləri, nişan-

alma və təhlükəsizlik qaydaları,
hərbi qulluqçular arasında qarşılıqlı
münasibətləri özündə əks etdirən
müvafiq nizamnamələrin maddələri
ilə bərabər, qanunvericilik aktlarının
aidiyyəti müddəaları da gənc əs-
gərlərə öyrədilir. Sonuncu həftədə
isə praktiki atışlar yerinə yetirilir və
hər bir əsgər fərdi qaydada qiymət-
ləndirilir”. 

Sonra gənc çağırışçıların qəbul
məntəqəsində seçim qrupunun fəa-
liyyəti ilə tanış oldum. Qəbul mən-

təqəsinə daxil olan gənc çağırışçı-
lar hərbi həkim komissiyasından
keçməzdən əvvəl seçim qrupunun
üzvü - Daxili Qoşunların Baş İdarə-
sində mənəvi-psixoloji hazırlıq şö-
bəsinin zabiti mayor Xosrov İbrahi-
mov tərəfindən söhbətin aparılma-
sına cəlb olunurlar. 

Mayor X.İbrahimov söylədi ki,
söhbət zamanı çağırışçıların de-
moqrafik məlumatları, məşğuliyyət-
ləri, ailə vəziyyətləri, dünyagörüşü,
Vətənə bağlılığı, orduya münasibə-
ti, sosial vəziyyəti, təhsili, bacarıq
və işgüzar keyfiyyətləri, yaxın qo-
humlarının məhkumluğunun olub-
olmaması ətraflı öyrənilir. Həmçi-
nin, onlara hərbi xidmətin üstünlük-
ləri izah edilir, dövlət və dövlətçiliyə
sadiqlik, Vətənə məhəbbət kimi ən
müqəddəs hisslərin, döyüş ruhu-
nun aşılanması, mənəvi-psixoloji
durumun yüksəldilməsi məqsədilə

Daxili Qoşunların şərəfli döyüş
yolu, qəhrəmanları haqqında məlu-
mat verilir. Bütün məlumatlar top-
landıqdan sonra isə hər bir çağırış-
çının mənəvi-psixoloji durumu haq-
qında rəy hazırlanaraq hərbi hissə-
yə təqdim olunur.

Daha sonra çağırışçılar növbə
ilə həkim-stomatoloq, ordinator-
terapevt və ordinator-oftalmoloq
tərəfindən müayinə olunur, onların
profilaktik flüoroqrafik müayinədən
keçirilməsi təmin olunur. 

Çağırışçıların tibbi müayinədən
keçirilməsi barədə məlumat verən
qrupun üzvü – Daxili Qoşunların
Baş İdarəsində Tibb xidməti rəisinin
müavini tibb xidməti polkovnik-ley-
tenantı Alışan Musayev vurğuladı
ki, səhhətində hər hansı bir prob-
lem aşkar olunduqda çağırışçı tək-

rar müayinə edilir və praktiki sağ-
lam hesab olunarsa, hərbi xidmətə
qəbul olunur. O, tibbi personalın
normal işi üçün hərbi hissədə bütün
zəruri şəraitin yaradıldığını da söz-
lərinə əlavə edib. Bununla yanaşı,
çağırışçıların əşya əmlakları ilə
təmin olunmaları da daim diqqətdə
saxlanılır, onlar hərbi hissənin tə-
minat bölüyündə əşya anbarı rəisi
baş gizir Şahin Məmmədov tərə-
findən bədən ölçülərinə uyğun ge-
yimlərlə təmin olunurlar.

Çağırışçılar qəbul komissiya-
sından keçdikdən sonra onlarla
hərbi hissədə bölük və taqım ko-
mandirləri tərəfindən tərbiyəvi söh-
bətlər aparılır, hərbi xidmətə adap-
tasiya olunmaları üçün müvafiq
məsləhətlər verilir. 

Bu işdə tərbiyə işləri üzrə böl-
mədə təlimatçı-psixoloq kapitan
Cəmilə Ələkbərovanın rolunu xüsu-
silə vurğulamaq yerinə düşər. O,
çağırışçılarla aparılan adaptasiya
prosesi haqqında ətraflı məlumat
verərək bildirdi ki, ilk olaraq sosial-
psixoloji çətinliklərlə üzləşən, yük-
sək dərəcədə psixoloji diqqət və
nəzarət tələb edənlər müəyyənləş-
dirilərək, müvafiq psixoloji məslə-

hətləşmələr aparılır. Onlarla söh-
bətlər edilir, dinlənilir, səhhətləri ilə
bağlı narahat edən hallar aşkarlan-
dıqda, aidiyyəti üzrə məruzə oluna-
raq, aradan qaldırılması üçün mü-
vafiq tədbirlər həyata keçirilir. 

Hərbi hissədə olarkən gənc ça-
ğırışçıların kazarma-məişət şəraiti
ilə də tanış olmaq fürsətim oldu.
Səliqə ilə yığılmış yataq dəstləri,
çarpayılardan asılmış fərdi əl-üz və
ayaq dəsmalları, həmçinin, əsgər-
lərin ləvazimatlarını saxladıqları əş-
ya dolablarında ayrı-ayrı qablarda
saxlanılan və hər bir əsgərin özünə
məxsus olan yuyunma ləvazimatla-
rının mövcudluğu gigiyenik qayda-
lara ciddi əməl olunduğunun göstə-
ricisidir. 

Bütün bunlar deməyə əsas verir
ki, hərbi hissədə həyata keçirilən
tədbirlər Daxili Qoşunların sıraları-
na xidmətə yeni qəbul olunan ça-
ğırışçıların Vətənə layiqli, əsl və-
tənpərvər hərbi qulluqçu kimi for-
malaşmasında mühüm rol oynaya-
caq.   

Komendant bölüyünün şəxsi

heyətinin mənəvi-psixoloji

durumu yüksəkdir və verilən

tapşırıqlar uğurla icra olunur

Döyüş bayrağının, eləcə də
hərbi hissənin ərazisindəki müvafiq
obyektlərin etibarlı mühafizəsi ko-
mendant bölüyünün hərbi qulluqçu-
larının əsas vəzifələridir. Bu baxım-
dan qarşıya qoyulmuş tapşırıqların
uğurla yerinə yetirilməsi, xidmətin
düzgün şəkildə təşkil edilməsi üçün
hərbi intizamın möhkəmləndirilməsi
olduqca vacibdir. 

Şəxsi heyətin döyüş və mənəvi-
psixoloji hazırlığının yüksəldilməsi,
hərbi qulluqçular arasında yoldaş-
lıq münasibətlərinin qorunub saxla-
nılması məqsədilə tərbiyə işi tədbir-
ləri keyfiyyətlə həyata keçirilir. Bu
işdə komendant bölüyü komandi-
rinin tərbiyə işlər üzrə müavini baş
leytenant Sarvan İlyasovun rolu
danılmazdır.  

Baş leytenant S.İlyasov bildirdi
ki, xidmət Qarnizon və Qarovul Xid-
mətləri Nizamnaməsinin tələblərinə
əsasən təşkil edilir. Qarovul xidməti
böyük məsuliyyət və diqqət tələb
etdiyindən, nizam-intizamı, təlim-
tərbiyəsi ilə fərqlənən, sağlamlıq
durumu qənaətbəxş olan hərbi qul-
luqçular bu xidmətə cəlb olunurlar.
Postların vaxtlı-vaxtında dəyişdiril-
məsinə, silahların doldurulub-bo-
şaldılması zamanı təhlükəsizlik
qaydalarına ciddi riayət edilir. 

Xidmətə cəlb edilməmişdən ön-
cə müvafiq plana əsasən, bölük ko-
mandiri və onun müavinləri tərəfin-
dən hərbi qulluqçularla təlimat ke-
çirilir, müvafiq nizamnamənin mad-
dələri onlara çatdırılır. Həmçinin,
hərbi hissənin psixoloqu da fərdi
qaydada xidmətə cəlb olunan şəxsi
heyətlə söhbət aparır.

Xidmətin aparılmasında vacib
olan şərtləri diqqətə çatdıran baş
leytenant S.İlyasov bildirdi ki, qa-
rovul xidmətinə cəlb olunan hərbi
qulluqçuların atəş hazırlığının və
fiziki göstəricilərinin yüksək olması
olduqca vacibdir. Həmçinin, postda
xidmət aparan zaman saatdarın
ayıq-sayıqlıq, çeviklik, cəsarət nü-
mayiş etdirməsi mühüm əhəmiyyət
kəsb edən faktorlardandır. Onun
sözlərinə görə, yalnız bu halda hər-
bi hissənin etibarlı mühafizəsindən
danışmaq olar.  

Hərbi hissənin komendant bölü-
yünün şəxsi heyəti hər zaman nü-
munəvi xidməti və sayıqlığı ilə se-
çilir və qəflətən qarşıya çıxan tap-
şırıqların dəqiqliklə yerinə yetirilmə-
sinə hazırdır. 

Tibb personalı da vəzifə

borclarına məsuliyyətlə yanaşır

Hərbi hissələrdə şəxsi heyətin
sağlamlığının qorunub saxlanılma-
sı Daxili Qoşunlar Komandanlığının
və hərbi hissə rəhbərliyinin ciddi
nəzarətdə saxladığı məsələlərdən
biridir. Bu məqsədlə yerlərdə da-
vamlı olaraq müalicəvi-profilaktik
tədbirlər həyata keçirilir. 

25031 saylı hərbi hissənin tibb
personalı da vəzifə borclarının icra-
sına məsuliyyətlə yanaşır, qarşıya
qoyulmuş tapşırıqları müvəffəqiy-
yətlə yerinə yetirir.  Öz işini hissə
komandiri tərəfindən təsdiq olun-
muş müvafiq plana əsasən təşkil

edən tibb xidməti daxilində gündə-
lik olaraq iclas keçirilir. Bu zaman
gün ərzində görüləcək işlərin böl-
güsü aparılır, hər bir hərbi qulluqçu-
ya aidiyyəti üzrə tapşırıqlar verilir.
Bütün tibb personalı funksional
vəzifələrinin icrasına məsuliyyətlə
yanaşaraq, şəxsi heyətin sağlamlı-
ğını qorumaq üçün əllərindən gələ-
ni edirlər.    

Xidmətin nümunəvi hərbi qul-
luqçularından biri də həkim-tera-
pevt gizir Hökümə Abıyevadır.
Ambulator xəstələrin qəbulu, onla-
ra yardım göstərilməsi, venadaxili
inyeksiyaların şəxsən yerinə yetiril-
məsi, təyinatların icrası, xəstələrin
tibb kitabçalarında qeydiyyatların
aparılması, bununla yanaşı, stasio-
nar müalicədə olan xəstələrə nəza-
rət olunması, həmçinin, təyinatların
verilməsi, onların vaxtlı-vaxtında
yerinə yetirilməsi, ehtiyacı olan
xəstələrin daha dərin müayinəsi
məqsədilə seçilərək Daxili Qoşun-
ların Hərbi Qospitalına göndərilmə-
si onun gördüyü işlərdəndir. 

Gizir H.Abıyeva bildirir ki, hər
gün müvafiq saatda xəstələrin qə-
bulu həyata keçirilir. Bu zaman xəs-
tələrin şikayətləri dinlənilir, müvafiq
müayinələr aparılır və müalicə ya-

zılır. Bundan əlavə, stasionar müa-
licəyə qəbul olunan xəstələrin sta-
sionar işlənməsi daim nəzarətdə
saxlanılır. Hazırda tibb məntəqəsin-
də stasionar müalicə alan hərbi qul-
luqçuların olduğunu söyləyən hə-
kim-terapevt onların sağlamlığının
qənaətbəxş olduğunu vurğuladı. 

Şəxsi heyətin keyfiyyətli və

kalorili qidalanması  ilə bağlı

qarşıya qoyulmuş tələblər

yüksək səviyyədə yerinə

yetirilməkdədir

Daxili Qoşunların digər hərbi
hissələrində olduğu kimi, burada da
şəxsi heyətin keyfiyyətli və kalorili
yeməklərlə qidalanması diqqət
mərkəzində saxlanılır. 

Hərbi hissənin təminat bölüyün-
də yeməkxana rəisi - taqım koman-
dirinin müavini baş çavuş Vaqif Ha-
cıyev şəxsi heyətin qida rasionun-
dan danışarkən bildirdi ki, gün ər-
zində hərbi qulluqçuların düzgün

qidalanması, yemək porsiyalarının
düzgün bölünməsi, yeməkxanada
səliqə-sahmana, gigiyenik qaydala-
ra riayət olunması xüsusilə nəza-
rətdə saxlanılır. Həmçinin, emal və
köməkçi otaqların təmiz, səliqəli
saxlanılması, texnoloji və soyuducu
avadanlıqların fasiləsiz işi, ye-
məkxana otağının qidalanmaya ha-
zır vəziyyətə gətirilməsi təmin
olunur. 

Şəxsi heyətin qidalanması za-
manı əsasən milli təamlara üstün-
lük verilir. Hərbi qulluqçuların  qida-
lanması həftəlik bölgü cədvəlinə
əsasən həyata keçirilir. 

Yeməkxana rəisi qidaların tələb
olunan səviyyədə keyfiyyətlə hazır-
lanması, gigiyena qaydalarına ciddi

əməl olunması məqsədilə kurs keç-
miş ixtisaslı əsgər aşpazlarla bəra-
bər mülki işçilərin əməyindən də
istifadə olunduğunu vurğuladı. Belə
ki, qadın aşpazlardan Mənsurə
Əliyeva, Səriyyə Əliyeva, Bəsti Mə-
siyeva, Əminə Məmmədova, Aynu-
rə Babayeva, əsgər aşpazlardan
Məhərrəm Mirzəyev, Məhəmməd
Eyvazov və Səxavət Kərimov üzəri-
lərinə düşən vəzifələri məsuliyyətlə
icra edirlər. 

Bir sevindirici məqamı da xü-
susilə vurğulamaq yerinə düşər ki,
Daxili Qoşunların Sanitar-Epide-
mioloji Dəstəsi tərəfindən hərbi his-
sənin şəxsi heyətinin təhlükəsiz ər-
zaq məhsulları ilə təmin olunması,
qida zəhərlənmələrinin qarşısının
alınması məqsədilə aparılan tədbir-
lər, habelə sanitar vəziyyətlə əlaqə-
dar aparılan yoxlamalar zamanı
yeməkxanada çirklənmə aşkar
olunmayıb.

Bir sözlə, şəxsi heyətin key-

fiyyətli qidalanması ilə bağlı qar-

şıya qoyulmuş tələblər yüksək

səviyyədə yerinə yetirilməkdədir.

baş leytenant 

Xədicə Hacızadə

3_Layout 1  15.07.2019  9:51  Page 1



g

Шÿщадÿòнамÿ3565

Ñайы3000

ÒßÑÈÑ×È:
ÀçÿрбайúанÐåсïублиêасыДИН
ДаõилиÃошунларынÁашИдарÿси.

Redaktor: Anar Əhmədov

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

ДаõилиÃошунларынÁашИдарÿси.

Ялагÿòåлåфонлары:560-22-63

15iyul2019-úuil4 ßÑÝßÐßÑÝßÐ

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

ДИН-ин мÿòбÿÿсиндÿ hazыр åлåêòрон
варианòдан ÷аïолунмушдур.

HƏRBİ XƏBƏRLƏR .YENİLİKLƏR .

Quduzluq - “Sudan qorxma” ağır
ensefalitin inkişafı ilə xarakterizə olu-
nan zoonoz virus neyroinfeksiyasıdır.

Eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə Aristotel
quduzluğu insanlarda xəstə itlərin dişləmə-
si ilə əlaqələndirib. İnsanlarda xəstəliyin bi-
rinci klinik təsviri onu “Sudan qorxma” ad-
landıran K.Selsə məxsusdur. Quduzluğun
elmi surətdə öyrənilməsi L.Pasterin gör-
kəmli əsərləri sayəsində 19-cu əsrdə
mümkün olub. L.Paster tərəfindən yaradıl-
mış antirabik vaksin dünya elminin ən bö-
yük nailiyyətlərindən biridir. Peyvənd işinin
nəticəsi kimi 1885-1890-cı illərdə 2500 nə-
fərə yaxın insan xilas edilib. 

Əsas rezervuar ət yeyən heyvanlar -
vəhşi tülkülər, yenotlar, itlər, çaqqallar, ca-
navarlar və ev heyvanlarıdır. İnsanın yo-
luxması quduz heyvanın dişləməsi və ya
zədələnmiş dəri örtüklərinin onun ağız su-
yu ilə çirklənməsi zamanı baş verir. Ən çox
xəstələnmə halları yay-payız ayları müşa-
hidə olunur. Bu da insanların heyvanlarla
daha intensiv təması ilə əlaqələndirilir.

Xəstə heyvanın dişləməsi zamanı
tüpürcək vəzlərində olan quduzluq virusu
sağlam insan bədəninə daxil olur, baş və

onurğa beynin sinir hüceyrələrinə lokaliza-
siya olunur və çoxalır. Bu zaman hücey-
rələrdə iltihabi, distrofik və degenerativ də-
yişikliklər müşahidə olunur. Xəstəliyin ilkin
dövrlərində yuxusuzluq, narahatçılıq, hal-
sızlıq, əsəbilik, hallusinasiyalar, hidro,
akusto, aero, fotofobiyalar inkişaf edir.
Xəstəliyin 3-7-ci günü yuxarı, aşağı ətraf-
ların və tənəffüs sistemi əzələlərinin iflici
baş verir.

Xəstəliyin inkubasiya dövrü 12-90 gün
və ya 1 ilə qədər davam edir.

Xəstəliyin gedişatı 3 dövrə bölünür:
xəbərdarlıq, oyanma və iflic dövrü.

Xəbərdarlıq dövrü. Bu dövr 2-3 gün
davam edir. Yara nahiyəsi qızarır, şişir, sı-
zıldayan ağrılar, həmçinin, depressiya, qi-
dadan imtina, dəhşət, kədər, anlaşılmaz
qorxu, yuxusuzluq və qarabasmalar müşa-
hidə olunur. 

Oyanma dövrü. Tutmalar müşahidə
olunur. Su içmək istəyəndə, onu görəndə,
şırıltısını eşidəndə, suyun adı çəkiləndə
tutmalar olur. Həmçinin, havanın hərəkəti

(aerofobiya), parlaq işıq (fotofobiya) və ya
gurultu (akustofobiya) buna səbəb ola bi-
lər. Tutmalar qorxu ilə başlayır. Udlaq və
qırtlaq əzələlərinin ağrılı spazması və nə-
fəsalmanın kəskin çətinləşməsi müşahidə
olunur. Tutma zamanı o, qışqırıqla başını
və bədənini geriyə əyir, əllərini geriyə atır,
su olan qabı itələyir. Xəstənin göz bəbək-
ləri genişlənir və o, dəhşətlə bir nöqtəyə
baxır. Bu zaman ürəyin və tənəffüsün da-
yanması mümkündür. Cəmi bir neçə sa-
niyə davam edir. Xəstələr çox aqressiv olur
və ətrafdakıları dişləyir, tüpürür, qışqırır,
paltarını cırır, vəhşi qüvvə ilə mebeli, pən-
cərəni, qapını sındırırlar. Tutmalar arasın-
dakı dövrdə xəstənin şüuru özünə qayıdır.
Bir-iki gün sonra ağız suyu axmağa baş-
layır və xəstə onu uda bilmir (orqanizm su-
suzlaşır, maddələr mübadiləsi pozulur, bə-
dən çəki itirir və üz cizgiləri sərtləşir). 

İflic dövrü. Şüur aydınlaşır, tempera-
tur 42 dərəcəyə qədər qalxır, ağız suyu ar-
tır, çanaq orqanlarının funksiyası pozulur,
müxtəlif növlü ifliclər müşahidə olunur.

18-20 saat ərzində xəstə ürək və ya tə-
nəffüs mərkəzinin iflicindən ölür. Bu xəs-
təliyin spesifik müalicəsi yoxdur, ancaq
simptomatik. Xəstəni xarici qıcıqlardan qo-
rumaq lazımdır. 

Quduzluğu güman edilən heyvan in-
sanı dişlədikdə yaranı çərtmək və ya tik-
mək olmaz (inkubasiya dövrünü azaldır).
Ancaq sabunlu su ilə yuyulur və yod məh-
lulu ilə təmizlənir və dərhal ixtisaslaşmış
travmotoloji məntəqəyə göndərilir (vaksi-
nasiya üçün).

Epidemioloji nəzarət kompleks həyata
keçirilir. Buraya baytarlıq xidməti, ovçular
ittifaqı və vəhşi heyvanların sayını tənzim-
ləyən digər idarə və xidmətlər daxildir.

Profilaktik və əks-epidemik tədbir-
lərə aiddir:

1. Risk qruplarına daxil olan şəxslərin
profilaktik peyvəndlənməsi.

2. Heyvanların dişlədiyi insanların vak-
sinasiyası.

3. İstifadə olunan preparatların keyfiy-
yəti, peyvənd işinin nəzarətdə saxlanıl-
ması.

Vaksinasiya müəyyən edilmiş sxemə
uyğun aparılır. Əgər heyvan sağlamdırsa
və hücum edən heyvanı nəzarətə almaq
imkanı varsa,  peyvənd 10-cu gün başa
çatdırılır. 

Quduzluğun profilaktikası üzrə aparılan
iş baytarlıq xidməti idarələrinə və yerli icra
hakimiyyətlərinə həvalə olunur. 

Şəxsi heyətin sağlamlığının qorunması
məqsədilə əgər hərbi hissə ərazisində
yiyəsiz it və pişiklər qeydə alınırsa, hərbi
hissə komandiri tərəfindən yerli icra struk-
turlarına və baytarlıq xidmətinə rəsmi mü-
raciət olunmalıdır. 

Hərbi hissə ərazisində çirkab suların
yığılmasının qarşısının alınması məqsədi-
lə kommunikasiya qurğuları daim nəzarət-
də saxlanılmalıdır.

Zibilxanadan zibillər vaxtlı-vaxtında
daşınmalı və həmin ərazi mütəmadi olaraq
dezinfeksiya olunmalıdır. Zirzəmilərdə mü-
təmadi olaraq dezinfeksiya və deratizasiya
işləri aparılmalıdır.

DQBİ-nin Tibb xidmətində
Sanitar-epidemiologiya dəstəsi

Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinə
yeni MiQ-35 qırıcıları təhvil verilib

“Rusiya Aerokosmik Qüvvələri 2 ədəd
yeni MiQ-35 qırıcılarını silahlanmaya qə-
bul edib”. Ordu.az xəbər verir ki, bu söz-
ləri şirkətin rəhbəri İlya Tarasenko deyib.

Onun sözlərinə görə, MiQ-35 qırıcıları ən
qısa zamanda istehsal edilərək uğurla
sınaqdan keçirilib və ilin sonuna kimi
Aerokosmik Qüvvələrə daha 4 ədəd
MiQ-35 qırıcıları təhvil veriləcək.

Çin ordusu robot sualtı gəmiləri
təkmilləşdirir

Çin dünya okeanında böyük miqyaslı
missiyalar həyata keçirmək qabiliyyətinə

malik geniş, ağıllı və azxərcli pilotsuz su-
altı gəmiləri təkmilləşdirir. Ordu.az xarici
KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu ba-rədə
sözügedən süni zəka layihələri ilə
yaxınlığı olan alimlər bildiriblər. Alimlərin
sözlərinə görə, bu gəmilər kəşfiyyat mis-
siyalarından mina yerləşdirmə əməliyyat-
larına, həmçinin, düşmən gəmilərinə qar-
şı kamikadze hücumlarına qədər müxtəlif
tapşırıqlar həyata keçirə bilər. 

“X-ray” görmə ilə əsgərlər divarın
arxasını görə biləcəklər

Yeni naqilsiz sistem olan "X-ray" görmə
texnologiyası ilə əsgərlər divarların ar-
xasını görmə imkanına malik olacaqlar.
Ordu.az “Fox News”a istinadən xəbər ve-
rir ki, sistem radiodalğalardan istifadə
edərək divarın arxasındakı hərəkətin xə-
ritəsini çıxarır. Massaçuset Texnologiya

İnstitutunun tədqiqatçılarının hazırladığı
süni zəka radiosiqnalları analiz edərək
insanların hərəkət sxemini vizuallaşdırır. 
Bu isə əsgərlərə döyüş meydanında on-
dan istifadə imkanı qazandıracaq.

Qazaxıstan “Arlan”larını 
“Sarp Dual” ilə silahlandırır

Qazaxıstan ordusunun sifariş verdiyi
4×4 “Arlan” zirehli nəqliyyat vasitələrinin
(orijinal adı “Marauder”) yeni partiyası
“Sarp Dual” döyüş modulu ilə silahlandı-
rılacaq. Bu barədə “AzeriDefence”ə

“Army-2019” Beynəlxalq Hərbi-Texniki
Forumunda iştirak edən “Kazakhstan
ASELSAN Engineering” (KAE) şirkətin-
dən məlumat verilib. Qeyd edək ki, Qa-
zaxıstan Silahlı Qüvvələrinə verilmiş “Ar-
lan” zirehli nəqliyyat vasitələrinin silah-
lanmasına “Sarp” döyüş modulu daxildir.

NÜMUNƏVİ XİDMƏT

Daxili Qoşunların hərbi hissələrində
fəaliyyət göstərən ştatdankənar müxbir
postlarından verilən məlumatlar əsasın-
da nümunəvi xidmət edən hərbi qulluq-
çularımız haqqında məqalələr yazmaq,
onları qoşunların bütün şəxsi heyətinə
tanıtmaq daim diqqət mərkəzimizdədir.
Təbii ki, vətənpərvər, intizamlı hərbi qul-
luqçularımızla fəxr edirik. 

Budəfəki məqalə 25033 saylı hərbi
hissənin xüsusi vasitələrin tətbiqi dəstə-
sində xidmət edən çavuş Sübhan Hüsey-
nov haqqındadır. O, 1990-cı il iyul ayının
5-də Saatlı rayonunun Dədə Qorqud
kəndində anadan olub. 2007-ci ildə hə-
min kənddə yerləşən Əlimərdan Vəliyev
adına tam orta məktəbi bitirib. 2008-ci ilin
iyul ayında Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Saatlı
Rayon Şöbəsindən müddətli həqiqi hərbi
xidmətə çağırılıb. 2010-cu ilin yanvarın
6-da hərbi xidmətini başa vurub. 2015-ci
ilədək müxtəlif sahələrdə çalışsa da,
sonda Vətənə bağlı olduğunu, özünü
hərbçi həyatından kənar təsəvvür etmə-
diyini anlayıb. 2015-ci ilin oktyabr ayın-
dan Daxili Qoşunların 25033 saylı hərbi
hissəsində baş atıcı kimi müddətdən ar-
tıq həqiqi hərbi xidmətə başlayıb. Hazır-
da radiotelefonçu vəzifəsində xidmət
edir. NBM növbətçisi və patrul rəisi kimi
xidmətlərə cəlb olunur. 

Komandirlər tərəfindən verilən xid-
məti tapşırıqları qətiyyətlə, dəqiq və vax-
tında yerinə yetirir. Xidməti-vəzifə borcla-
rının icrasına məsuliyyətlə yanaşır. Ni-
zam-intizamına, ayıq-sayıq, ləyaqətli və
vicdanlı xidmətinə görə dəfələrlə müka-
fatlandırılıb.

2018-ci ilin ümumi inspeksiya yoxla-
ması zamanı da müsbət nəticə göstərib
və “yaxşı” qiymət alıb.

İstər xidməti, istərsə də əməli ilə Və-
tənə bağlılığını nümayiş etdirən Sübhan
hər iki oğlunun gələcəkdə hərbçi olma-
sını istəyir.

Vətənpərvərlik əqidəsinə malik hərbi
qulluqçumuz “Vətən sənin üçün hardan
başlayır”  sualına təqdirəlayiq cavab ver-
di. O, “Vətən mənim üçün həsrəti ilə
yaşadığımız Qarabağdan başlayır.
Düşmən tapdağı altında olan yurdları-
mızın işğaldan azad olunması ən bö-
yük arzumdur. Bu yolda canımdan be-
lə keçməyə hazıram”, - dedi. Sonda
hərbi qulluqçumuz Daxili Qoşunlarda
xidməti ilə fəxr etdiyini xüsusi vurğuladı.

gizir Ariz Aslanov

xidməti vəzifələrini vicdanla 
yerinə yetirən hərbi qulluqçu

QUdUZLUQ xƏsTƏLİYİ VƏ ONUN PROFİLAKTİKAsI
Həkim məsləhəti

Azərbaycan zəngin mətbuat ənənələri
olan dövlətlərdən biridir. Xalqımızın milli
mənlik şüurunun inkişafında, dövlətçilik
təfəkkürünün formalaşmasında mətbuatı-
mız əvəzsiz rol oynayıb. 

1875-ci il iyulun 22-də böyük maarifçi
və publisist Həsən bəy Zərdabinin təşəb-
büsü və gərgin fəaliyyəti nəticəsində
“Əkinçi” qəzetinin işıq üzü görməsi ilə milli
mətbuatımızın əsası qoyulub. “Əkinçi” qə-
zeti nəşr olunanda Azərbaycan Rusiya im-
periyasının tərkibində idi. O dövrdə qəzetin
çapına icazə alınması böyük səylər tələb
etmişdi. Məhz Həsən bəy Zərdabi kimi zi-
yalı insanın xalqı naminə fədakarlığı milli
mətbuat nümunəsinin ərsəyə gəlməsinə
yol açıb.

İlk milli qəzetimiz olan “Əkinçi” ərəb əlif-
bası ilə çap olunub. Beləcə, müstəqil döv-
lətçiliyi, ana dilində məktəbi, öz yazı əlifba-
sı, mətbəə təsisatları, qəzet üçün yazarları
olmayan xalqın həyatında “Əkinçi”nin gəli-
şini zülmət qaranlığın işığa qərq olması ki-
mi xarakterizə etmək olar. 

“Əkinçi”dən başlanan maarifpərvər yol
xalqımızın milli oyanışına, öz azadlığı uğ-
runda mücadiləsinə, mənəvi dəyərlərimizin
aşılanmasına istiqamətlənib. 

Mətbuat tariximizdə “Ziya”, “Kəşkül”,
“Həyat”, “İrşad”, “Həqiqət”, “Tərəqqi”, “Fü-
yuzat”, “Molla Nəsrəddin” kimi qəzet və jur-
nallar “Əkinçi”nin əsas məramının həyata
keçirilməsi – xalqımızın maariflənməsinə
layiqli töhfələr veriblər.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrün-
də ölkəmizdə 100-dən çox qəzet və jurnal
çap olunub. Bunların arasında ictimai-siya-
si nüfuzu baxımından “Azərbaycan” qəze-
tini xüsusi qeyd etmək olar. Həmin vaxt söz
və mətbuat azadlığına dair hüquqi sənədlər
qəbul edilib. 

1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycanın
öz milli müstəqilliyini itirməsi nəticəsində
xalqımız ona yad olan bir ictimai-siyasi qu-
ruluşda yaşamağa məcbur oldu. Sovet

dövründə mətbuat siyasi quruluşun ideoloji
buxovları çərçivəsində fəaliyyət göstərirdi.
Ancaq bununla belə, milli mətbuatımız hə-
min dövrdə də maarifçilik missiyasını layi-
qincə davam etdirirdi. Tarixi-mədəni irsimi-
zin təbliğində, xalqımızın quruculuq fəaliy-
yətinin əks etdirilməsində mətbuatımızın
rolu danılmazdır. Bununla yanaşı, həmin il-
lərdə jurnalistika sahəsi çoxşaxəli inkişaf
edib, radio və televiziya kimi kütləvi infor-
masiya vasitələri həyatımıza daxil olub.
Eləcə də o dövrdə respublikamızda poli-
qrafiya bazası formalaşıb, yeni nəşriyyat-
lar, qəzet və jurnallar yaradılıb, jurnalist
kadrlar hazırlayan tədris müəssisələri təşkil
edilib.

1991-ci il oktyabrın 18-dən etibarən
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan
olunması ilə milli mətbuatımızın tarixində
yeni bir dövr başlayıb. Müstəqil dövlət qu-
ruculuğu prosesində mətbuatımız həm cə-
miyyəti məlumatlandıran, həm də maarif-
ləndirən, onu əsas milli hədəflər uğrunda
səfərbər edən qaynaq kimi ictimai funksi-
yanın daşıyıcısına çevrilib. 

Müstəqilliyimizin ilk illərində hərbi
qəzetlərimiz də təsis olunub. Daxili Qoşun-
ların “Əsgər” qəzeti də həmin qəzetlərdən
biridir və təqdirəlayiq yol keçib. 

Milli Liderimiz Heydər Əliyev respubli-
kamıza rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə milli
mətbuatımızın inkişafında öz dəstəyini
əsirgəməyib. O, jurnalist peşəsinə də hə-
mişə hörmətlə yanaşıb. Məhz Milli Liderin
təşəbbüsü ilə 1998-ci ildə respublikamızda
mətbuata tətbiq edilən senzura aradan
qaldırılıb, bu sahədə mütərəqqi qanunve-
ricilik aktları qüvvəyə minib, qəzet redaksi-
yalarının inkişafı üçün vacib praktiki addım-
lar atılıb, mətbuatımızın beynəlxalq əlaqə-
ləri genişlənib. 

Respublika Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən Milli Liderin mətbuat sa-
həsində gördüyü işlər uğurla davam etdi-
rilir. 2003-cü ildə ölkəmizdə dövlət qurum-
ları ilə mətbuatın münasibətlərini nizamla-
yan Mətbuat Şurası yaradılıb. Dövlət başçı-
sının təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə “Azərbay-
can Respublikasında kütləvi informasiya
vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi Kon-
sepsiyası” hazırlanaraq təsdiq olunub.
2009-cu ildə isə Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fon-
du təşkil edilib. 

Bu günədək respublikamızın paytaxtın-
da dövlət başçısının sərəncamı ilə jurnalist-
lər üçün çoxmənzilli iki yaşayış binası isti-
fadəyə verilib, daha bir binanın tikintisi isə
başa çatmaq üzrədir.      

Hazırda milli mətbuatımız müasir za-
manın çağırışları nəzərə alınmaqla, yenilə-
nir, öz fəaliyyətində daha da təkmilləşir. İn-
ternet media resursları cəmiyyətin informa-
siya tələbatının ödənilməsində vacib möv-
qe qazanırlar.  

Milli mətbuatımız mənəvi dəyərlərimizin
daşıyıcısı, ictimai fikri formalaşdıran və
zənginləşdirən mənbə, dövlətimizin infor-
masiya strategiyasının əsas həlqəsi kimi öz
potensialını gələcək dövr üçün də qoruyub
saxlayacaqdır. 

Yalçın Abbasov
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16075 saylı hərbi hissənin komandanlığı kapitan Əşrəf Həmzəyevə atasının
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.
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