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İyulun 20-də Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev Yelisey Sarayına gəlib.

Sarayın qarşısında dövlətimizin başçı -
sının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzül -
müşdü.

Fransa Prezidenti Emmanuel Makron
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi
qarşılayıb.

Dövlət başçıları birgə foto çəkdiriblər.
Müzakirələr zamanı Azərbaycan ilə

Fransa arasında ikitərəfli münasibətlərin si -
yasi, iqtisadi, energetika, ekologiya, nəqliy -
yat, təhlükəsizlik, mədəni və digər sahələr -
də uğurla inkişaf etdiyi bildirilib, Azərbay -
canda Fransız Liseyinin və Azərbaycan-

Fransız Universitetinin fəaliyyət göstərmə -
sindən məmnunluq ifadə olunub.

Söhbət zamanı Azərbaycan-Avropa İtti -
faqı əlaqələri ətrafında fikir mübadiləsi apa -
rılıb.

Vurğulandı ki, Fransanın aparıcı şirkət -

ləri Azərbaycanda fəaliyyətlərini daha da

genişləndirməkdə maraqlıdır.

Dövlətimizin başçısı bu səfər çərçivə -

sində Fransanın 11 şirkətinin nümayəndə -

ləri ilə səmərəli görüşlərin aparıldığını qeyd

edib. Bu görüşlərin ölkələrimiz arasında

iqti sadi əməkdaşlıq üçün böyük perspektiv -

lərə yol açdığı vurğulanıb. Prezident İlham

Əli yev deyib ki, Azərbaycan ilə Fransa

şirkətləri arasında 2 milyard dollardan çox

dəyərində müqavilələr imzalanıb. Bu

müqavilələr real laşdırıldığı təqdirdə onların

həcmi daha da artacaq. Həmçinin, enerji

təhlükəsizliyi mə sələsi müzakirə olundu,

“Cənub Qaz Dəh lizi” layihəsinin uğurla icra

edildiyi vurğulanıb. Neft-qaz sektoru, infra -

struktur, nəqliy yat, kosmik sənaye, hava

nəqliyyatı, metro tikintisi, hərbi-texniki sa -

hələrdə əməkdaşlıq məsələləri də müza -

kirə olunub.

Söhbət zamanı Ermənistan-Azərbay -

can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxu -

nulub. Prezident İlham Əliyev bu münaqi -

şənin həlli ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi

barədə ətraflı məlumat verdi. Ümidvarlıq

ifadə olunub ki, ATƏT-in Minsk qrupunun

həmsədr ölkəsi olan Fransanın Prezidenti

şəxsən bu münaqişənin həllində fəal iştirak

edəcək.

Daha sonra sənədlərin imzalanması və

mübadiləsi mərasimi olub.

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və

“SUEZ Group” arasında operativ təlim,

know-how transfer və texniki yardım üzrə

2014-cü il tarixli Xidməti Müqaviləyə

2 nömrəli Əlavə, “Azərsu” ASC və “SUEZ

Group” arasında Sumqayıt şəhərində su -

yun və su itkisinin idarə olunmasına dair

Niyyət Sazişi imzalanıb.

Sonra “Azərkosmos” Açıq Səhmdar

Cəmiyyəti ilə Fransa Respublikasının Milli

Kosmik Tədqiqatlar Mərkəzi arasında

kosmos sahəsində əməkdaşlıq fəaliyyətinə

dair Çərçivə Sazişi imzalanıb.

Daha sonra “Azərbaycan Hava Yolları”

Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və “Thales” şir -

kəti arasında mülki aviasiya sahəsində sə -

naye əməkdaşlığı haqqında Anlaşma Me -

morandumu, “Azərbaycan Hava Yolları”

QSC və “Modern Construction Group”,

“Thales” şirkəti arasında Heydər Əliyev

Beynəlxalq Aeroportu üçün radiolakasiya

sisteminin quraşdırılması müqaviləsi,

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC və “Tha -

les” şirkəti arasında “Azərbaycan Hava Yol -

ları” QSC-nin kibertəhlükəsizliyi üçün tam

təhlilin hazırlanması müqaviləsi, “Azərbay -

can Hava Yolları” QSC və “Thales” şirkəti

arasında “Azeraeronaviqasiya” Hava Hərə -

kəti İdarəsində kibertəhlükəsizliyin təmini

üçün tam təhlilin hazırlanması müqaviləsi

və “Azərbaycan Hava Yolları” QSC ilə

“Thales” şirkəti arasında uçuş heyətləri üçün

inteqrasiya edilmiş brifinq sisteminin yaradıl -

ması üzrə Niyyət Məktubu imzalan ıb.

İyulun 20-də Azərbaycan Respublika -

sının Prezidenti İlham Əliyevin Fransa

Respublikasına səfəri başa çatıb.

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

AZЯRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZИİDENTИ ИLHAM ЯLИYEVИН FRANSAYA SЯFЯRИ
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Fransa Respublikasının Prezidenti

Emmanuel Makronun dəvəti ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin iyulun 19-da Fransaya səfəri başlayıb.

Azərbaycanın MDB-nin fəal üzvlərin -

dən biri olduğunu deyən Mehriban Əliyeva

əsas vəzifənin müxtəlif sahələrdə - ictimai-

siyasi, iqtisadi, humanitar və təhlükəsizliyin

təmin edilməsi sahələrində hərtərəfli əmək -

daşlığı, kooperasiyanı inkişaf etdirmək ol -

duğunu vurğuladı. Bildirdi ki, MDB Daxili

İşlər Nazirləri Şurası vətəndaşların normal,

dinc həyatını təmin etmək üçün çox mü -

hüm vəzifəni həyata keçirir. “Sabitlik, icti -

mai asayiş, qanunun aliliyi hər bir dövlətin

inkişafının əsas şərtlərindən biridir”, - de -

yən Birinci vitse-prezident ölkə mizdə Şura -

nın işinə böyük əhəmiyyət veril diyini vurğu -

ladı, Azərbaycanın regionun təhlükəsiz -

liyinin təmin olunmasına töhfə verdiyini diq -

qətə çatdırdı. Ölkəmizdə cinayətkarlığın

səviyyəsinin aşağı olduğunu, baş vermiş

ci nayətlərin çoxunun açıldığını, ağır və xü -

susilə ağır cinayətlərin sayının 30 faiz azal -

dığını müsbət hal kimi xarakterizə edən

Mehriban Əliyeva Şuranın fəaliyyətinin gə -

ləcəkdə bu meyillərin möhkəmlənməsinə

öz töhfəsini verəcəyinə əminliyini ifadə etdi.

MDB iştirakçısı olan ölkələrin Daxili

İşlər Nazirləri Şurasının operativ informasi -

ya mü badiləsi, risklərin minimuma endiril -

məsi, mü təşəkkil cinayətkarlıqla, narko -

trafik, terrorizm, ekstremizmlə birgə müba -

rizə üçün çox gözəl platforma olduğunu de -

yən Birinci vitse-pre zident Mehriban Əliye -

va qloballaşmanın do ğurduğu yeni təhdid -

lər və çağırışlarla səmə rəli mübarizə apar -

maq üçün əməkdaşlığın zə ruriliyini vurğu -

ladı.

Birinci vitse-prezident İnterpolun baş

katibi Yurgen Ştoku salamlayaraq onu bu

mühüm vəzifəyə təyin olunması münasibə -

tilə təbrik etdi. Ümidvar olduğunu bildirdi ki,

İnterpol gələcəkdə də bu regionda təhlükə -

siz liyin təmin olunmasını dəstəkləyəcək.

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti

deyib: “Sizin diqqətinizi Azərbaycanın Dağ -

lıq Qarabağ bölgəsində bir sıra xarici şir -

kətlərin qanunsuz iqtisadi fəaliyyəti faktla -

rına yönəltmək istərdim. Hazırda Azərbay -

canın işğal olunmuş ərazilərində qanunsuz

iqtisadi fəaliyyət həyata keçirən 177 xarici

hüquqi şəxs aşkar edilib. Bununla yanaşı,

710 xarici vətəndaş işğal olunmuş ərazilərə

gəlib. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrıl -

maz hissəsidir, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü

bütün dünya tanıyıb. Buna görə də bu cür

pozun tular, bu cür hərəkətlər Azərbaycan

qanun vericiliyinin kobud şəkildə pozulması

demək dir. Bununla yanaşı, son illərdə bu

ərazilərdən narkotiklərin becərilməsi və

sonradan trafiki üçün istifadə olunması

faktları mövcuddur. Bu da sözsüz ki, böyük

narahatlıq doğurur. İstər xarici şirkətlər tə -

rəfindən, istərsə də ayrı-ayrı şəxslər tərə -

findən bu cür hərəkətlər Azər baycan qa -

nunvericiliyinin kobud şəkildə po zulmasıdır

və bizim dövlətimiz həmin hərə kətlərin da -

yandırılması və qarşısının alınması üçün

bütün qanuni tədbirləri görür və gələcəkdə

də görəcək. Əlbəttə, bu cəhətdən biz İnter -

polun dəstəyinə çox bel bağlayırıq. Mən bir

daha təcrübənizi bölüşdüyünüzə, bizim bir -

gə işimizə görə təşəkkür etmək istə yirəm

və əminəm ki, gələcəkdə uğurlu əməkdaş -

lığımızı davam etdirəcəyik”.
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliye -

va bir daha Azərbaycanın MDB iştirakçısı
olan ölkələrin Daxili İşlər Nazirləri Şurası -
nın işini yüksək qiymətləndirdiyini dedi və
Şuranın işinə uğurlar arzuladı.

Rusiyanın daxili işlər naziri, MDB işti -
rakçısı olan ölkələrin Daxili İşlər Nazirləri
Şurasının sədri Vladimir Kolokoltsev Şura -
nın budəfəki iclasında bir çox vacib məsə -
lələrin müzakirə olunacağını və mühüm
qərarların qəbul ediləcəyini bildirdi. Vladi -
mir Kolokoltsev birgə səylərin əhəmiyyətini
vurğulayaraq qəbul edilən qərarların vətən -
daşların təhlükə sizliyinin təmin olunmasına
yönəldiyini diq qətə çatdırdı.

İYULUN 20-DƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BİRİNCİ VİTSE-PREZİDENTİ
MEHRİBAN ƏLİYEVA MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR BİRLİYİNİN (MDB) İŞTİRAKÇISI 

OLAN ÖLKƏLƏRİN DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLƏRİ ŞURASININ BAKIDA 
KEÇİRİLƏN İCLASININ İŞTİRAKÇILARINI QƏBUL EDİB

AZƏRTAC xəbər verir ki, MDB işti -
rakçısı olan ölkələrin Daxili İşlər Nazir -
ləri Şurasının növbəti iclasının Azərbay -
canda keçirilməsindən məmnunluğunu
bildirən Birinci vitse-prezident Mehri -
ban Əliyeva Şuranın artıq 5-ci toplantı -
sının öl kəmizdə baş tutduğunu qeyd
etdi.
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Hərbi Qospitalda üzərinə düşən vəzi -
fələrin öhdəsindən layiqincə gələn, qarşı -
ya qoyulmuş tapşırıqları qısa zaman kəsi -
yində tam və keyfiyyətlə yerinə yetirən şö -
bələrdən biri də Anesteziologiya və reani -
masiya şöbəsidir.

Anesteziologiya və reanimasiya şöbə -
si cərrahi əməliyyatlar, xüsusi diaqnostik,
müalicəvi manipulyasiyalar zamanı ağrı -
sızlaşdırmanın aparılması, hazırlanması,
habelə həyati vacib funksiyaları pozulmuş
şəxslərə reanimasion və intensiv terapiya
tədbirlərini həyata keçirir. Bundan başqa,
cərrahi əməliyyatdan qabaq xüsusi müa -
yinə keçirir, ümumi anesteziya aparır və
ehtiyacı olan xəstələrə reanimasion yar -
dım göstərir.

Anesteziologiya və reanimasiya şöbə -
sinin rəisi vəzifələrini icra edən tibb xid -
məti baş leytenantı Tural Bayramov şöbə -
nin fəaliyyətini Daxili İşlər Nazirinin müva -
fiq əmrinin tələbləri əsasında qurur. O,
aparıcı mütəxəssislər, yaxud müalicə şö -
bəsinin rəisləri ilə birlikdə hər gün müəy -
yən edilmiş vaxtda müalicə taktikasını
razılaşdırır və xəstələrin profilinə uyğun
bölmələrə köçürülməsi məsələlərini həll
etmək üçün intensiv terapiya palatalarında
xəstələrə baxış keçirir. Onun sözlərinə gö -
rə, şöbənin tibb personalı xəstələrin əmə -
liyyatdan sonrakı dövrünü də ciddi nəza -
rətdə saxlayır.

Şöbənin hərbi qulluqçularının fəaliyyə -

tinə gəldikdə isə, Anesteziologiya və rea -
nimasiya şöbəsinin ordinator-anestezio -
loq-reanimatoloqları tibb xidməti baş ley -
tenantı Dilbər Məmmədova və işçi Novruz
Hüseynov əməliyyatdan qabaq xüsusi
müayinələr edir, anesteziya aparır, xüsusi
müayinə metodlarının xarakterini nəzərə
almaqla ağrısızlaşmanın növünü müəy -
yən edirlər. Şöbənin baş tibb bacısı baş
çavuş Zəhraxanım Abbaszadə əməliyyat
otağında, manipulyasiya kabinetində sani-
tar-epidemioloji rejim qaydalarına riayət
olunmasını, tibbi alətlərin, sarğı materialı -
nın, narkoz və süni tənəffüs aparatlarının,

həmçinin, digər cihazların sterilizasiyasına
nəzarət edir. Narkoz və süni tənəffüs apa -
ratlarını, digər xüsusi cihazları əməliyyata
hazırlamaq, onların sazlığına nəzarət et -
mək, narkozun aparılması üçün lazım olan
dərman preparatlarını hazırlamaq, eyni
zamanda işlədilən dərmanların düzgün və
vaxtında uçotunu aparmaq tibb bacıları
baş çavuşlar Ayşən Məmmədlinin, Elnurə

Əhmədovanın, Gülnarə Abbasovanın,
Yelena Kuznetsovanın, çavuşlar Şəlalə
Hümbətovanın və Jalə Vaqiflinin funksio -
nal vəzifələridir. Xəstələrə qulluq üzrə xa -
diməçi işçilər Almaz Məmmədova, Elmira
İbrahimova və Surə Nuriyeva da palataları
səliqəyə salır, tibbi, təsərrüfat, əşya əm -
laklarını, eləcə də şöbənin daxili səliqə-
sahmanını qoruyurlar.

Bir sözlə, Anesteziologiya və reanima -
siya şöbəsinin hər bir hərbi qulluqçusu
üzərilərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən
layiqincə gəlir.

kapitan T.Əlizadə

ANESTEZİOLOGİYA VƏ REANİMASİYA
ŞÖBƏSİ ÜZƏRİNƏ DÜŞƏN VƏZİFƏLƏRİN 

ÖHDƏSİNDƏN LAYİQİNCƏ GƏLİR

Daxili Qoşunların yüksək döyüş hazır -
lığının qorunub saxlanılmasında mühüm
sahələrdən biri də Avtomobil və zirehli tex -
nika xidmətidir. Avtomobil və zirehli texni -
ka xidməti təyin olunmuş əməliyyat rayo -
nuna əmlakların, şəxsi heyətin çevik, tez
bir zamanda daşınmasını təmin edir. Bu
baxımdan, 67987 saylı hərbi hissənin
Avtomobil və zirehli texnika xidməti xid -
məti-döyüş fəaliyyətini uğurla icra edir.

Avtomobil və zirehli texnika xidməti
hərbi hissənin avtotexnika təminatını, av -
to mobil və zirehli texnikasının vəziyyətini,
texniki cəhətdən düzgün istifadə olunma -
sını, habelə ona xidmət edilməsini, saxla -
nılmasını, təmirini, təxliyyəsini həyata ke -
çirir. Hərbi hissəyə gətirilən və aparılan
avto mobil texnikasını yoxlamaq, park ava -
dan lığının, avtomobil hazırlığı üzrə maddi-
təd ris bazasının təkmilləşdirilməsi, avto -
mobil və zirehli texnikanın istismarı, eyni
za manda təmiri və təxliyyəsi zamanı təh -
lü kəsizlik tədbirlərinin, həmçinin, parklar -
da, maşınlarda yanğın təhlüksizliyi tədbir -
ləri nə riayət etmək xidmətin gördüyü işlər -
dəndir. Parkda daxili qayda-qanunun, səli -
qə-sahmanın qorunub saxlanılması da
ximətin funksional vəzifələridir. 

67987 saylı hərbi hissənin Avtomobil
və zirehli texnika xidmətinin rəisi mayor

Ramazan Əliyev xidmətin fəaliyyətini Da -
xili İşlər Nazirinin və Daxili İşlər Nazirinin
müavini-Daxili Qoşunların Komandanının

müvafiq əmrlərinin tələbləri əsasında qur -
duğunu bildirdi. Belə ki, gündəlik olaraq
xəttə çıxmazdan əvvəl sürücü həkim müa -
yinəsindən keçir. Park növbətçisi tərəfin -
dən yol vərəqəsi açılaraq qeydiyyata alı -
nır. Sürücüyə xəttə buraxılması üçün ica -
zə verilir. Ardınca xəttə çıxan avtomobillər
nəzarət-texniki məntəqə tərəfindən yoxla -
nılır. Əgər avtomobillərdə hər hansı bir na -
sazlıq aşkar olunmadısa, avtomobil xəttə
buraxılır. Xətdən qayıtdıqdan sonra avto -
mobilə gündəlik texniki qulluq göstərilir,
avtomobil sıraya qoyulur. Sonra yol vərə -
qələri park növbətçisinə verilir. O da mü -
vafiq qeydiyyat kitabında yol vərəqəsini
bağlayaraq xidmətə təhvil verir. 

Avtomobillərdə hər hansı bir nasazlıq
baş verdikdə təhkim olunmuş dəstələrin
texnikləri nasazlığı araşdırır və aradan
qaldırılması üçün tədbirlər görür. Bununla
yanaşı, avtomobil və zirehli texnikanın
daima saz vəziyyətdə saxlanılması məq -
sədilə hərbi hissə komandanlığı tərəfin -
dən rübdə bir dəfə, Daxili Qoşunların Baş

İdarəsinin Avtomobil və
zirehli texnika şöbəsi tərə -
findən ildə bir dəfə olmaqla
texni ki baxış keçi rilir. 

Şəxsi heyətin nəzəri bi -
lik səviyyəsinin artırılması
da hissə rəhbərliyi tərəfin -
dən daima diqqət mərkə -
zində saxlanılır. Hərbi qul -
luqçuların maarifləndirilmə -
si məqsədilə ayda bir dəfə -
dən az olmayaraq Dövlət
Yol Polisinin əməkdaşları
ilə birgə “Yol-nəqliy yat ha -
disə lərinin qarşısının alın -
ması” mövzusunda məşğə -
lələr keçirilir. Məşğə lələrdə
qa zanılmış bilgilər hərbi
qul luqçu ların xidməti fəaliy -
yə tində əhəmiyyətli rol oy -
na yır. Gizir Dilavər Mürşü -
dov, gizir Söh rab Həsənov,
baş çavuş Nərmin Eynalov
və baş çavuş Ramin Alna -
ğı yev məşğələ lərdə fəal iş -
ti rak edən, eyni zamanda
üzərinə düşən tapşırıqların
öhdəsindən layiqincə gələn

hərbi qulluqçulardır.

kapitan T.Əlizadə 

Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşun -
larının Hərbi Qospitalı öz zəngin təcrü -
bəsi, peşəkar tibb personalı və ən
müasir tibbi avadanlığı ilə hərbi qul -
luqçuların sağlamlıqlarının etibarlı tə -
minatçısıdır. Bu gün Daxili Qoşunların
sıralarında müayinə və müalicəyə ehti -
yacı olan hərbi qulluqçuların tez bir za -
manda döyüş hazırlığını bərpa edərək
sıraya qayıtması bunu deməyə əsas
verir.

67987 SAYLI HƏRBİ HİSSƏNİN 
AVTOMOBİL VƏ ZİREHLİ TEXNİKA

XİDMƏTİ UĞURLA FƏALİYYƏT GÖSTƏRİR

Digər hüquq-mühafizə orqanları ilə birlikdə ic -
timai qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin təmin
olunmasında üzərilərinə düşən vəzifələri layiqincə
yerinə yetirən hərbi qulluqçularımızın silahlı cina -
yətkarların axtarılması, tutulması, zərərsizləşdiril -
məsi istiqamətində həyata keçirdiyi xidməti-döyüş
fəaliyyəti təqdirəlayiqdir.

16075 saylı hərbi hissənin xüsusi təyinatlıları
da qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırıqlarının yerinə
yetirilməsində xüsusi fədakarlıq göstərirlər. Onla -

rın hərtərəfli hazırlığı bunu deməyə əsas verir. Bu
günlərdə hərbi hissədə olarkən dəstənin şəxsi
heyətinin nümunəvi xidmət apardığının bir daha
şahidi olduq. Hərbi hissə komandiri mayor Emil
Rüstəmov xüsusi təyinatlı dəstənin 2018-ci ilin
I yarımili ərzində hər ay qoşun xidməti və hərbi
intizamın yekunlarına görə hissə üzrə liderliyi
qoruyub saxladığını nəzərə çatdırdı. Belə ki, il
ərzində Daxili İşlər Nazirinin müavini - Daxili Qo -
şunların Komandanının müvafiq əmrinə əsasən,
xüsusi təyinatlı dəstənin şəxsi heyəti Müdafiə
Nazirliyinin “N” saylı hərbi hissəsində perimetr

boyu qoşun xidmətinə cəlb olunub. Xidmət müd -
dətində heç bir nöqsana və xəsarətalma hallarına
yol verilmədiyini sözlərinə əlavə edən hissə ko -
mandiri, hərbçilərimizin səyi nəticəsində 21 nəfər
şübhəli şəxsin saxlanılaraq aidiyyəti qurumlara
təhvil verildiyini söylədi. 

Dəstə komandirinin vəzifələrini müvəqqəti icra
edən kapitan Yasin Cəfərovun sözlərinə görə,
dəstə hər an qarşıya çıxa biləcək qəfləti tapşırıq -
ları uğurla yerinə yetirməyə qadirdir. Vəzifə borc -
larından irəli gələn tələblərdən danışan dəstə ko -
mandiri hava şəraitindən asılı olmayaraq, təlim-
məşq proseslərinin davamlı olaraq keçirildiyini bil -
dirdi. Qeyd etdi ki, şəxsi heyət təlimlər zamanı
qarşıya qoyulmuş tapşırıqları məsuliyyətlə icra
edir. Döyüş təliminin təşkili və keçirilməsi zamanı
bölmələrin hərbi qulluqçularının qarşısında duran
vəzifələrdən söz açan kapitan Y.Cəfərov bildirdi
ki, təsdiq olunmuş müvafiq plana əsasən, keçi -

rilən məşğələlər dəstənin üzərinə düşən vəzifə -
lərin və tapşırıqların əhəmiyyətinin dərk edilməsi
istiqamətində təşkil olunur. Aparılan uğurlu xid -
mətin nəticəsidir ki, cari ildə xidməti-döyüş fəaliy -
yətinin yekunlarına görə fərqlənmiş bölmənin
hərbi qulluqçuları Daxili İşlər Nazirinin müavini -
Daxili Qoşunların Komandanının və hərbi hissə
komandirinin müvafiq əmrlərinə əsasən, müxtəlif
mükafatlara layiq görülüblər. Kapitan Y.Cəfərov
şəx si heyətin təhkim olunmuş silaha mükəmməl
yiyə lənməsi, əlbəyaxa döyüş fəndlərinin öyrənil -
məsi, müxtəlif şəraitlərdə xidməti-döyüş tapşırıq -
larının yerinə yetirilməsi zamanı döyüş və digər
texni kanın bacarıqla tətbiq edilməsi, yüksək ni -
zam-intizama və sayıqlığa nail olunması, fi ziki və
psixoloji gərginliyə müvəffəqiyyətlə tab gə tirilməsi
üçün əlindən gələni əsirgəmir. Ekstremal şərait -
lərdə dayanıqlığın, mərdliyin və şücaətin nü mayiş
etdirilməsi, fəal və qətiyyətli fəaliyyətin gös təril -
məsi də xüsusilə diqqət mərkəzində saxlanılır.

Şəxsi heyətin gündəlik fəaliyyəti Daxili İşlər
Nazirinin müavini-Daxili Qoşunların Komandanı -
nın müvafiq Direktivinin tələblərinə əsasən təşkil
edilir. Əsas diqqət atəş və fiziki hazırlıqları ilə ya -
naşı, xüsusi-taktiki hazırlıq, hərbi topoqrafiya,
həmlə-desant hazırlığı, tək əsgərin döyüş təlimi,
hərbi-tibbi hazırlıq, hərbi-mühəndis hazırlığı və
mütəxəssislərlə ixtisas hazırlığı üzrə məşğələlərə

yetirilir. Hərbi qulluqçuların dünyagörüşü, mənəvi-
psixoloji keyfiyyətləri təkmilləşdirilir. 

Xüsusi təyinatlı dəstənin tərkibində olan dö -
yüş texnikasından bacarıqla və peşəkarcasına is -
tifadə edə bilmələri üçün müxtəlif ərazi relyefində
və hava şəraitində məşğələlər keçirilir. Yaşayış
məntəqəsində və çoxmərtəbəli binalarda döyüş
tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı müxtəlif
ərazi relyefində çevik və peşəkar fəaliyyət gös -
tərilməsi üçün alpinist qülləsindən istifadə olunur.
Təlimin əsas mahiyyətinin verilmiş döyüş tapşırı -
ğının müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi olduğunu
deyən dəstə komandiri qeyd etdi ki,  praktiki məş -
ğələlər zamanı hərbi qulluqçulara xüsusi metod
və vasitələr öyrədilir: “Alpinist qülləsində bina ax -
tarışı üçün obyektə daxil olmaq, qısa müddətdə
helikopter vasitəsilə əməliyyat rayonuna çatmaq,
təyin olunmuş əraziyə enmək, təhlükəsizlik
tədbirlərinə riayət etmək, qarşıya çıxmış hər han -
sı bir maneənin asanlıqla və qısa müddətdə ara -
dan qaldırılması məşq etdirilir. Bu qurğuda məş -
ğələlərin keçirilməsi zamanı təhlükəsizlik qayda -
larına ciddi riayət edilir. Cinayətkar dəstələrin zə -
rərsizləşdirilməsi və tərksilah edilməsi üzrə prak -
tiki fəaliyyətin məşqlərinə üstünlük verilir. Təlim və
məşğələ lərin müvafiq plana əsasən müntəzəm
olaraq keçirilməsi yalnız bir məqsədə-hərbi qul -
luqçuların peşə vərdişlərinin, o cümlədən döyüş
qabiliyyə tinin daha da təkmilləşdirilməsinə xidmət
edir”. 

leytenant N.Ağayeva

TƏLİMDƏ TƏR, 
DÖYÜŞDƏ ZƏFƏR...

Baş çavuş Ramin Şaxayev

1988-ci il sentyabrın 11-də Şab -
ran rayonunda anadan olub.
2006-2007-ci illərdə Şabran ra -
yo nunun peşə litseyində əməliy -
yatçı-mühasib təhsili alıb. 2013-
cü ilin iyul ayından Daxili Qo -
şunların 25033 saylı hərbi his -
səsində xüsusi vasitələrin tətbi -
qi dəstəsinin idarə heyətində
LRAD (səsgücləndirici) heyət
rəisidir. Xidməti dövründə yük -
sək doyüş hazırlığı və nümunəvi
hərbi intizam nümayiş etdirdiyi -
nə görə Daxili İşlər Nazirinin
müavini - Daxili Qoşunların Ko -

mandanı, eləcə də hərbi hissə
komandiri tərəfindən mükafat -
landırılıb. Yeri gəlmişkən onu da
qeyd edək ki, baş çavuş R.Şa -
xayev artıq üç ildir ardıcıl olaraq
ilin yekun yoxlaması zamanı
“əla” qiyməti alır. 

Heyət rəisi kimi ona təhkim
olunmuş xüsusi vasitənin takti -
ki-texniki xüsusiyyətlərini, düz -
gün istifadə və istismar qaydala -
rını mükəmməl bilir. Xidməti və -
zifə borclarına daima məsuliy -
yətlə yanaşan Raminin hobbisi
boş vaxtlarında kitab oxumaq -
dır. Bura həm Azərbay can dilin -
də, həm də xarici ədəbiyyatlar
daxildir. O deyir ki, kitab oxu -
maq həm insanı mənəvi olaraq
zənginləşdirir, həm də intellekt
səviyyəsini yüksəldir. Sözügü -
dən hər iki xüsusiyyət hərbçi
üçün vacib amildir.

Hərbi hissənin digər bir fəalı
baş əsgər Sərxan Məsmalı -

yevdir. O, 1993-cü il avqustun
26-da Gədəbəy rayonu Pəriza -
manlı kəndində dünyaya göz
açıb. 2011-2013-cü illərdə Mü -
dafiə Nazirliyinin “N” saylı hərbi
hissə sində müddətli həqiqi hərbi
xid mət keçib. 2013-cü ilin av -
qust ayından Daxili Qoşunların
25033 saylı hərbi hissəsində
müddətdən artıq xidmət hərbi
qulluqçusu kimi xidmətə başla -
yıb. O, xüsusi vasitələrin tətbiqi
dəstənin baş atıcısıdır. Baş əs -
gər S.Məsmalıyev qısa müddət

ərzində özünü, sözün əsl məna -
sında, peşəkar hərbçi kimi gös -
tərməyi bacarıb. O da ilin ye kun
yoxlamaları zamanı yüksək dö -
yüş hazırlığı nümayiş etdirə rək
bir il “yaxşı”, növbəti iki ildə isə

“əla” qiymətinə layiq görü lüb. Bu
onun funksional vəzifə lərinə
məsuliyyətlə yanaşdığın dan,
verilən tapşırıqları vaxtında və
düzgün icra etməsindən xə bər
verir. Təhkim olunmuş xüsu si
vasitənin taktiki-texniki xüsu -
siyyətlərini dərindən bilən Sər -
xan öz üzərində durmadan işlə -
mək, hərbi bilik və bacarıqlarını,
hərbçilik vərdişlərini daha da in -
kişaf etdirmək niyyətindədir.

Hər iki hərbi qulluqçumuza
xidməti fəaliyyətində uğurlar ar -
zulayırıq.

kapitan T.Əlizadə

NÜMUNƏVİ XİDMƏTDaxili Qoşunların sırala -
rında nizam-intizamı və nü -
munəvi xidmətilə seçilən hər -
bi qul luqçular barədə “Əs -
gər” qə zetinin hər sayında
məlumat veririk. Bu buraxılı -
şımızda da bir neçəsini sizlə -
rə təqdim edirik.
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17077 saylı hərbi hissənin-Eskadriliyanın
Helikopter manqasında pilot-şturman baş leyte -
nant Şəhriyar Bayramov hissədə iş qabiliyyətinə,
kollektiv içində hörmətinə görə seçilən zabitlərdən
biridir. O, 2014-cü ildən Daxili Qoşunlarda həqiqi
hərbi xidmətdədir. Az müddət olmasına baxmaya -
raq, keçən zaman kəsiyində özünün işgüzarlıq xü -
susiyyətlərini, xidmətə ciddi münasibətini göstər -
məyi bacarıb. 

Baş leytenant Ş.Bayramov 1989-cu il noyab -
rın 2-də Bakı şəhərində dünyaya göz açıb. Bakı
şəhəri Məzahir Rüstəmov adına 32 saylı tam orta
məktəbi 2007-ci ildə bitirib. Elə həmin ildə öz ar -
zusu ilə Milli Aviasiya Akademiyasına qəbul olub.
Akademiyanı uğurla başa vuran Şəhriyar müddətli
həqiqi hərbi xidmətini Müdafiə Nazirliyinin “N” say -
lı hərbi hissəsində keçib. 

Daxili Qoşunlarda ilk vəzifəsi uçuşlara rəh -
bərlik qrupunda yaxın və enmə zona rəhbəri olub.
Həm gənc, həm perspektivli hərbi qulluqçu funk -
sional vəzifələrinin icrasına layiqincə yanaşır. He -
likopter manqasında uçuşların şturman təmina -
tına, aeronaviqasiya məlumatlarını öyrənmək və
uçuş heyətinə çatdırmağa cavabdehlik daşıyır.
Uçuş aparatının pilotaj-naviqasiya avadanlığının
quruluşunu bilir, uçuşu yerinə yetirərkən yaranmış
konkret vəziyyətdən bacarıqla istifadə edir. Ştur -
man hesablamalarını tez və dəqiq yerinə yetir -
mək, uçuşun proqramlaşdırılması üçün ilkin məlu -
matları təyin etmək, naviqasiya cihazlarının iş
qabiliyyətini yoxlamaq vəzifəsinin tərkib hissəsidir. 

Baş leytenant Ş.Bayramov Daxili İşlər Naziri -
nin müavini - Daxili Qoşunların Komandanının
əmrilə 2014-cü ildə Milli Aviasiya Akademiyasında
pilotların ilkin hazırlıq kursuna cəlb olunub. 2015-ci
ildə isə Milli Aviasiya Akademiyasında heyət
komandirinin hazırlıq kursuna cəlb olunub. Hər iki
kursu fərqlənməylə bitirən hərbi qulluqçumuz pe -
şə vərdişlərinin artırılması istiqamətində durma -
dan öz üzərində çalışır. Helikopterdə bir neçə dəfə
praktiki uçuşlar həyata keçirib. Fəxrlə deyə bilərik
ki, Daxili Qoşunların tarixində ən gənc eki paj ko -
mandiri qismində sərbəst uçuşları yerinə yetirib.

Daxili Qoşunlarda xidmətdən qürurlandığını
deyən hərbi qulluqçumuz bu gün torpaqlarımızın

düşmən tapdağı altında olduğu bir vaxtda vətən -
pərvər pilot-ştur man kimi Azərbaycan səmasında
hərbi əməliyyat larda iştirak etməyi ürəkdən arzu -
layır.

17077 saylı hərbi hissənin daha bir nümunəvi
zabiti baş leytenant Elvin Xanəliyevdir. O, 1984-cü
il yanvarın 17-də Bakı şəhərində anadan olub.

Bakı şəhərində 143 saylı tam orta məktəbi 2000-ci
ildə bitirib. Elə həmin ildə Azərbaycan Memarlıq
və İnşaat Universitetinə qəbul olunub. Ali təhsilini
2004-cü ildə başa vuran Elvin müddətli həqiqi hər -
bi xidmətini Dövlət Sərhəd Xidmətində keçib. Hə -
min illərdə hərbi xidmətə olan marağı onun gələ -
cək hərbçi kimi yetişməsinə zəmin yaratdı. Belə
ki, 2008-ci ildə Daxili Qoşunların 99713 saylı hərbi
hissəsinin xüsusi təyinatlı dəstəsində həqiqi hərbi
xidmətə qəbul olunub. Bir il bu hərbi hissədə xid -
mət etdikdən sonra könüllü hərbi-texniki idman
cə miyyətinin nəzdində Balakən rayonundakı ilkin
paraşüt kursunu keçərək, paraşüt atlayışını yerinə
yetirib. 

2012-ci ildən bu günə kimi 17077 saylı hərbi
hissənin paraşüt-desant və axtarış xilasetmə qru -
punda şərəflə xidmət edir. 2012-ci ildə Daxili İşlər
Nazirinin müavini - Daxili Qoşunların Komandanı -
nın əmrinə əsasən, peşə vərdişlərini təkmilləşdir -
mək üçün Türkiyənin Kayseri şəhərində I koman -
da tuqayında Paraşütün qatlanması və tex niki qul -
luğu kursunu keçib. 2014-cü ildə isə Tür kiyədə
Havadan yüklərin desantlaşması kursunda iştirak
edib.

Hərbi hissə komandiri tərəfindən müsbət xa -
rakterizə edilən baş leytenant E.Xanəliyev çox
məsuliyyətli, özünə qarşı tələbkar hərbi qulluqçu -
dur. Verilən tapşırıqların icrası zamanı sayıqlıq
nümayiş etdirir.

Hərbi xidmətin çətin, lakin şərəfli olduğunu
bildirən hərbi qulluqçumuz uşaqlıq illərində idma -
nın karate növü ilə məşğul olub. Özünün dediyinə
görə, bu sahəyə gəlişi heç də təsadüfi olmayıb.
Yeniyetməlik illərindən ekstrim idman növlərinə
xüsusi maraq göstərib. 

Daxili Qoşunların zabiti kimi üzərinə düşən
vəzifələrin məsuliyyətini dərk edən hərbçimiz za -
bit şərəfi və ləyaqətini hər şeydən üstün tutdu -
ğunu, rəhbərlik tərəfindən ona göstərilən etimadı
bun dan sonra da doğrultmağa çalışacağını nəzə -
rimi zə çatdırdı.

leytenant N.Ağayeva       

17077 SAYLI HƏRBİ
HİSSƏNİN ŞAHİNLƏRİ…

“2018-ci ildə Daxili Qoşunlarda əsas
tədbirlərin, döyüş təliminin planlaşdırılma -
sı və təşkilinə dair təqvim planı”na əsasən,
iyul ayının 10-dan 11-dək Daxili Qoşun -
ların Rabitə və AİS şöbəsi tərəfindən hərbi
hissələrin rabitə və AİS xidmətinin rəisləri,
eləcə də Dayaq rabitə qovşağının rəisi ilə
metodiki-təlim toplanışı keçirilib. 

Məşğələlər cədvəlinə əsasən, toplanış
iştirakçıları ilə “Rabitə və AİS texnikasının
istismarının uçotu, silinməsi, tədris və sta -
sionara keçirilməsi, texniki qulluq, eləcə
də texniki qulluğun növləri”, “Rabitə və AİS
texnikasının hərbi hissə tərəfindən qəbulu,
onun bölmələrə və məsul şəxslərə təhkim
olunması. Xidmət üzrə uçot kitabının iş -
lənməsi, rabitə əmlaklarının mədaxil və
məxaric edilməsinin nümunələri, uçot kar -
toçkasının və formulyarların doldurulma -

sı”, “Tadiran radiostansiyaların taktiki-tex -
niki göstəriciləri, açıq, gizli rejimlərdə iş.
Sinxronlaşmanın yerinə yetirilməsi (prak -
tiki)”, “Şəbəkə idarəçiliyi və təhlükəsizliyi”,
“Rabitə sistemində yaranmış nasazlıqların
rabitə növbətçisi tərəfindən aradan qaldı -
rılması üsulları və qabaqlayıcı tədbirlər”
mövzularında məşğələlər keçirilib.

Toplanışda, həmçinin, Daxili Qoşunla -
rın Dayaq rabitə qovşağının komanda-qə -
rargah maşınlarının fəaliyyəti də yoxlanı -
lıb.

Metodiki-təlim toplanışının sonunda
rabitə və AİS xidmətlərinin rəislərindən
rəh bər sənədlərin tələbləri üzrə məqbullar
qə bul edilib.

x x x x

Daha bir metodiki-təlim toplanışı iyul
ayının 12-də Ali Hərbi Məktəbin, Təlim
Mərkəzinin rəislərinin və hərbi hissə ko -

mandirlərinin maddi-texniki təminat üzrə
müavinləri ilə keçirilib. Toplanışda hərbi
qulluqçuların iştirakı tam tərkibdə təmin
edilib. Metodiki-təlim toplanışında hərbi
qulluqçularla bir sıra məşğələlər keçirilib. 

Bundan əlavə, ümumi yanğın təhlükə -
sizliyi qaydaları, binaların, qurğuların,
elektrik təsərrüfatının yanğın təhlükəsizli -
yi, həmçinin, konstruktiv elementlərin yan -
ğın təhlükəsizliyi tələbləri, oda davamlılığı,
anbarların, parkların, yanğın təhlükəli yer -
lərin bağlanmazdan əvvəl yoxlanılması,
yanğın profilaktika işinin təşkili və yanğın
təhlükəsizliyinin müayinəsi mövzusunda
da məşğələlər keçirilib.

Toplanışın sonunda Daxili Qoşunların
Baş İdarəsinin Maddi-texniki təminat İda -
rəsinin şöbə və xidmət rəislərinə, Ali Hərbi
Məktəbin, Təlim Mərkəzinin rəislərinin,
eləcə də hərbi hissə komandirlərinin mad -
di-texniki təminat üzrə müavinlərinə rəh -
bərlik etdikləri sahələrdə təşkilatçılığın, ic -
ra və nəzarətin təşkili istiqamətində müva -
fiq tapşırıqlar çatdırılıb.

kapitan T.əlizadə

HƏRBİ QULLUQÇULARLA METODİKİ-TƏLİM
TOPLANIŞLARI KEÇİRİLİB

Daxili Qoşunların şəxsi heyəti Vətənimizin
müdafiəsində ləyaqətlə dayanaraq, üzləşdiyi
döyüş sınaqlarından alnıaçıq çıxıb. Respubli -
kamızın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə
sıralarımızdan yüzlərlə hərbi qulluqçu şəhid
olub və itkin düşüb, habelə minlərlə hərbi qul -
luqçu yaralanıb, sağlamlığını itirib. O odlu-
alovlu illərdən bizi çox zaman ayırsa da, heç
nə unudulmur, heç kəs yaddan çıxmır. Bu bi -
zim qan yaddaşımızdır. Müharibədə şəhid ol -
muş və itkin düşmüş hər bir hərbi qulluqçu -
muzun döyüş yolunu araşdırmaq, onların
ömür yolunu işıqlandırmaq, ən vacibi isə xati -
rəsini yaşatmaq biz qələm adamlarının, o
cümlədən hərbi jurnalistlərin mənəvi borcu dur.

Erməni işğalçılarına qarşı cəsurluqla vu -
ruşaraq şəhidlik zirvəsinə ucalmış qeyrətli
oğullardan biri də Əsgərov Niyazi İsabala oğ -
ludur. Niyazi 19 sentyabr 1973-cü ildə Qərbi
Azərbaycanın Çəmbərək rayonu nun Ardanış
kəndində (Ermənistan SSR, Krasnoselsk ra -
yonu), Əsgərovlar ailəsində dünyaya göz
açıb. Çoxuşaqlı, zəhmətkeş, nə cib keyfiyyət -
lərin daşıyıcısı olan bu ailədə Ni yazi həyatının
xoşbəxt və unudulmaz günlə rini yaşayıb. Ni -
yazi ailənin sonbeşiyi və se vimlisi idi. 

Əsgərovlar ailəsi 1973-cü ildə Ermənis -
tandan respublikamızın Abşeron rayonunun
Xırdalan qəsəbəsinə (hazırda Xırdalan şəhə -
ri) köçüb. Niyazi burada böyüyüb boya-başa
çatıb. Xırdalandakı 1 saylı orta məktəbdə təh -
sil alıb. Orta məktəbdən sonra isə 60 saylı
texniki-peşə məktəbini bitirib. 

Valideynləri İsabala Əsgərov (2013-cü
ildə vəfat edib - Y.A.) və Lalə Əs gərova layiqli
əmək fəaliyyətləri ilə cəmiyyət də hörmət
qazanıblar, müxtəlif mükafatlarla təltif
olunublar, fəxri kürsülərdə əyləşiblər. On lar
övladlarını vətənpərvər ruhda yetişdiriblər. 

Niyazi milli-mənəvi dəyərlərimizə, doğma

yurda bağlılığı ilə fərqlənən, qəhrəmanlıq sal -
naməmizdə layiqli izi olan bir nəslin davam çısı
idi. Bu nəslin adına ötən əsrin 1918-1920-ci
illərində erməni daşnakları ilə mərdanə müba -
rizə aparmış, II Dünya Müharibəsində isə al -
man faşistlərinə qarşı igidliklə vuruşmuş şə -
rəfli və fədakar insanlar şöhrət gətiriblər. Belə
ki, babalarının və digər fədai qohumlarının
adları Niyazi üçün həmişə qürur mənbəyi
olub. 

O, orta məktəbdə oxuduğu illərdən res -
publikamızda geniş vüsət alan milli azadlıq
hərəkatına qoşulmuşdu. Bu hərəkatda müba -
riz gənclərdən biri olub. Onun xalqımızın tarixi
ilə dərindən maraqlanması, bu mövzuda ki -

tablar, qəzet materialları mütaliə etməsi, icti -
mai-siyasi proseslərə milli təəssübkeşlik nöq -
teyi-nəzərindən yanaşması, gənclərin bu yol -
da həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsinə öz
töhfəsini verməyə çalışması Niyazinin əqidə
seçimini etmiş vətəndaş olaraq formalaşma -
sının xarakterik cəhətləri idi. Niyazi ali təhsil
almağa, humanitar sahədə bacarıqlı mütə -
xəssis kimi yetişməyə, xüsusən də tarixçi pe -
şəsinə mükəmməl yiyələnməyə savad poten -
sialı olan gənc idi. Ancaq zamanın sarsıntıla -
rı, xalqımız üçün taleyüklü məqamdan irəli
gələn hadisələr onun həyatına çox ciddi təsir
göstərdi. Beləliklə, Niyazi mübarizə meydanı -
na atıldı. 

1988-ci ildən başlayaraq respublikamız
təlatümlər dövrünə qədəm qoymuşdu. Ermə -
nistanın ərazi iddialarından irəli gələn Qara -
bağ münaqişəsinin alovlanması, azərbaycanlı
əhalinin Ermənistandan zor gücünə çıxarıl -
ması (doğma kəndi Ardanış da bu acı aqibəti
yaşayıb), həmçinin, respublikamızın öz ərazi -
sində soydaşlarımızın məcburi köçkünə çev -
rilməsi, SSRİ rəhbərliyinin ermənipərəst möv -
qeyi xalqımızda haqlı hiddət doğurmuşdu. Ni -
yazi də bu proseslər zamanı öz etiraz səsini
ucaldır, milli dirçəlişimiz və müstəqilliyimiz na -
minə ictimai fəaliyyətində fəallığı ilə fərqlənir di. 

Maraqlı faktlardan biri kimi qeyd edim ki,
20 yanvar hadisələri zamanı Niyazi təhlükəli
vəziyyətlə üzləşib, ağır dərəcəli xəsarət alıb.
Sovet ordusu hərbçilərinin vəhşiliyini öz üzə -
rində hiss edən Niyazi xalqımızın başına gə -
lən bu müsibətdən çox sarsılıb. 

1991-ci ilin oktyabr ayının 18-də Azərbay -
canın öz müstəqilliyinə qovuşmasını Niyazi
də böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılayıb. Ancaq
torpaqlarımıza ermənilərin hərbi təcavüzünün
davam etməsi respublikamızın suverenliyi və
ərazi bütövlüyünə ciddi təhdid olaraq qalırdı.
Belə vəziyyətdə o da vətənpərvər gənclər ki -
mi, yeni formalaşan ordumuza, didərgin və -
təndaşlarımıza bacardığı köməkliyi göstərmə -
yə can atırdı.

Hərbi xidmətə çağırılanadək Niyazi bir
müddət əmək fəaliyyəti ilə məşğul olub. Belə -
ki, o, Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Mənzil
Təsərrüfatı Baş İstehsalat İdarəsi nəzdindəki
tikinti qurumunda fəhlə və həmçinin, “Aviatex -

nika” müəssisəsində texnik işləyib. 
1992-ci ilin aprel ayında N.Əsgərov Daxili

İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının sıralarına
həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Bu ərəfədə
onun yaxın qohumu Qarabağ cəbhəsində hə -
lak olmuşdu. Respublikamızın Ermənistanla
sərhəd rayonlarında və Dağlıq Qarabağda o
vaxt döyüşlər səngimirdi. Daxili Qoşunlar da
1992-ci ilin mart ayının 12-dən döyüşlərə cəlb
olunmuşdu. N.Əsgərov Daxili Qoşunların
5477 saylı hərbi hissəsində (hazırda 17072
saylı hərbi hissə) hərbi xidmət keçib. Bu hərbi
hissədə hərbi andı qəbul edib. Burada əsgər
olaraq döyüşçü keyfiyyətlərinə yiyələnib. Hər -
bi kollektivdə vətənpərvər bir gənc kimi ko -
mandirlərin və əsgər yoldaşlarının hörmətini
qazanıb. 

5477 saylı hərbi hissədən həmin dövrdə
müntəzəm olaraq şəxsi heyət ön cəbhəyə tor -
paqlarımızın müdafiəsinə göndərilirdi. Niyazi
də hərbi hissədən göndərilən şəxsi heyətin
tərkibində Tərtər, Kəlbəcər və Ağdərə rayon -
ları ərazisində Vətən torpağının müdafiəsində
dayanıb, düşmənə qarşı qətiyyətlə vuruşub.
Vətənpərvər əqidəli, cəsarətli və iradəli dö -
yüşçü kimi ön cəbhədə ona rəğbətlə yanaşır -
dılar. Niyazi döyüşçü yoldaşlarına deyirdi ki,
əcdadlarımızın müqəddəs əmanəti olan tor -
paqlarımızı nəyin bahasına olursa-olsun, düş -
məndən təmizləməliyik, Xocalı faciəsinin qi -
sasını almalıyıq. Bu amalla döyüşərək, müha -
ribənin əzab-əziyyətindən, məhrumiyyətlərin -
dən ruhdan düşmürdü.

Onun son döyüşü Ağdərənin Aterk (Hə -
sənriz, hazırda işğal altındadır) kəndi ərazi -
sində olub. O döyüş haqqında bir sıra təfsilat -
lar məlum olsa da, bu günədək qaranlıq qalan
məqamlar da mövcuddur. Qarabağ müharibə -
si barədə işıq üzü görmüş müxtəlif nəşrlərdə,
ayrı-ayrı qəzetlərdə həmin döyüşlə bağlı zid -
diyyətli məlumatlar verilib. Bəzi hərbi sənəd -
lərdə 1992-ci ilin iyul ayının 19-da baş verdiyi
göstərilən (20-22 iyul 1992-ci il tarixləri qeyd
olunan sənədlər də mövcuddur – Y.A.) həmin
döyüş zamanı 5477 saylı hərbi hissənin on -
larla hərbi qulluqçusu sayca üstün olan düş -
mənin şiddətli atəş zərbəsinə məruz qalıb və
köməksiz vəziyyətdə müdafiə olunaraq son
nəfəslərinədək vuruşublar. Düşmən tərəfin -
dən həlak olmuş hərbi qulluqçularımızın me -

yitləri yandırılıb və torpağa basdırılıb. O dö -
yüşdə ayrı-ayrı hərbi qulluqçularımız itkin dü -
şüblər, onların taleyi bu günədək məlum deyil.

Daxili Qoşunlar Komandanının təsdiq et -
diyi 16.09.1992-ci il tarixli rəy sənədində əs -
gər N.Əsgərovun 22.07.1992-ci il tarixdə Ağ -
dərə rayonunun Aterk kəndində düşmən gül -
ləsindən həlak olduğu qeyd edilib. 

24.10.1992-ci il tarixli, IV JQ 378236 nöm -
rəli ölüm haqqında şəhadətnamədə də Niya -
zinin 22 iyul 1992-ci ildə Ağdərədə döyüşdə
həlak olduğu yazılıb.

Aterk (Həsənriz) döyüşünün iştirakçısı ol -
muş Taleh Kazakovun verdiyi və ayrı-ayrı
nəşrlərdə dərc olunan məlumata görə, Niyazi
iyulun 20-də Aterk (Həsənriz)  döyüşündə ya -
ralı döyüşçünü çıxararkən düşmən tərəfindən
alnından güllə ilə vurulub. Qeyd edim ki, əs -
gər N.Əsgərovun döyüşdə həlak olduğu tarix -
lə bağlı ayrı-ayrı mənbələrdə fərqlilik nəzərə
çarpır. Bəzən müharibə dövrünə aid məlumat -
ların şahidlərin sözlərinə və mövcud sənəd -
lərə istinad edilməklə uzlaşdırılması mümkün
olmur. Ona görə də belə məlumatların şərh
edilmədən qeyd olunması ilə kifayətlənmək
lazım gəlir. Belə məqamlar xüsusi tədqiqatla -
rın mövzusudur. 

Aterkdən (Həsənriz) çıxarılan hərbi qul -
luqçularımızın meyitləri Bakıdakı Şəhidlər Xi -
yabanında qardaşlıq məzarına dəfn olunub.
Ancaq Niyazinin meyiti sonradan tapıldığın -
dan və müəyyən əlamətlərə görə təsbit edil -
məsi qərara alındığından, qardaşlıq məzarın -
da deyil, ayrı məzarda torpağa tapşırılıb. 

Şəhid hərbi qulluqçumuz haqqında “Azər -
baycan Respublikasının Xatirə Kitabı”nda
məlumat verilib. Əziz Ələkbərlinin “Abşeron
şəhidləri” və Məmməd Kərəminin “Xırdalan
şəhidləri” kitablarında onun haqqında məqa -
lələr dərc edilib. M.Kərəminin müəllifi olduğu,
məqalələr məcmuəsindən ibarət, “Şəhid Ni -
yazi” adlanan kitab da işıq üzü görüb. Onun
haqqında ayrı-ayrı illərdə müxtəlif qəzetlərdə
də məqalələr çap olunub.

Niyazinin ömür yolu bugünkü gənclərə ör -
nəkdir. Onun kimi fədakar oğullar xalq yadda -
şında silinməz iz qoyublar. Hər bir şəhidin
uyuduğu məzar qürur və ehtiram ünvanıdır.

Allah rəhmət eləsin!

Yalçın Abbasov

ŞƏHİDLƏRİMİZ
VƏTƏN FƏDAİSİ KİMİ XATİRƏLƏRDƏ 

SİLİNMƏZ İZ QOYDU...

Şəhİd  NİYAZİ  əSGəROV

16075 saylı hərbi hissənin Maddi-tex -
niki təminat xidmətlərində ərzaq xidməti -
nin kargüzarı çavuş Şəbnəm Şıxəliyeva
bilikli, bacarıqlı və intizamlı hərbi qulluqçu -
dur. O, 1990-cı il noyabrın 1-də Sumqayıt
şəhərində dünyaya gəlib. 2008-ci ildə
Sumqayıt şəhər 16 saylı tam orta məktəbi

bitirib. Elə həmin ildə Azər baycan Dövlət
İqtisad Universitetinin “Ümumi iqtisadiy -
yat” fakültəsinə qəbul olunub. Ali təhsilini
başa vurduqdan sonra 2015-ci ildə Daxili
Qoşunların 16075 saylı hərbi hissəsində
müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi
qulluqçusu kimi hazırki vəzifəsinə təyin

olu nub. Xidmət ili az olmasına baxmaya -
raq, çavuş Ş.Şıxəliyeva funksional vəzifə -
ləri nin icrasında peşəkarlıq nümayiş etdi -
rir, xidmət rəisi, eləcə də hərbi hissə ko -
man danlığı tərəfindən müsbət xarakterizə
olu nur. 

O, funksional vəzifələrinin tələblərinə

uyğun olaraq, gündəlik şəxsi heyətin hərə -
kətinin uçotunun aparılmasını və hərbi
his sənin qərargahının uçot məlumatları ilə
tu tuşdurulmasını, xidmət üzrə maddi vəs -
ait lərin uçotunun aparılmasını dəqiqliklə
hə yata keçirir, eyni zamanda Ərzaq xid -
məti üzrə aylıq hesabatların düzgün tərtib

olun masını təmin edir. Hər ayın 1-dən 5-nə
kimi uçot kitablarında olan maddi vəsaitlə -
rin qalıqlarının anbarın və bölmələrin uçot
məlumatları ilə tutuşdurulmasını nəzarət -
də saxlayır. Hər həftənin 5-ci günü ərzaq
bölgü cədvəlləri və hər ayın 15-dən hissə -
nin ərzaq növlərinə olan tələbatının ödə -
nilməsi üçün sifarişlər hazırlanıb DQBİ-nin
Maddi-texniki təminat İdarəsinə göndərilir.
Bundan əlavə, Daxili Qoşunların Təlim
Mərkəzinin şəxsi heyətinin qidalanmasını
təşkil etmək üçün müvafiq sənədlərin qey -
diyyatının aparılmasına və xidmət rəisinin
göstərişi əsasında mədaxil və məxaric sə -
nədlərinin tərtib olunmasına xüsusi diqqət
yetirir. 

Savadlı və intizamlı hərbi qulluqçu
olan çavuş Ş.Şıxəliyeva cari ildə hərbi his -
sədə keçirilən sənədli təftiş yoxlaması za -
manı fərqlənmiş, fəaliyyəti rəhbərlik
tərəfin dən müsbət qiymətləndirilib. Həmçi -
nin, 2018-ci ilin birinci yarımili ərzində qo -
şunların hərbi hissələrində maddi-texniki
təminat xidmətlərinin fəaliyyətinin nəticə -
lərinə görə müsbət qiymət alan hərbi
qulluqçumuz mükafatlandırılıb.

Məsuliyyəti, xidmətə münasibətilə di -
gərlərinə örnək olan Şəbnəm Daxili Qo -
şunlarda xidməti ilə fəxr edir. Xidmətinə
verilən yüksək qiymətə görə hərbi hissə
komandanlığına öz minnətdarlığını bildirir
və bundan sonra da öz üzərində calışa -
raq, öhdəsinə düşən vəzifələrin icrasını la -
zımi səviyyədə təmin edəcəyinə, rəhbərli -
yin etimadını hər zaman doğruldacağına
söz verdi.

leytenant N.Ağayeva

16075 SAYLI HƏRBİ HİSSƏNİN İNTİZAMLI 
VƏ BACARIQLI HƏRBİ QULLUQÇUSU
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Dil millətin simasını səciyyələndirən amillərdən
biri, onun milli sərvətidir. Millətin dilinin dövlət dili sta -
tusuna yüksəlməsi isə tarixi hadisə, milli dövlətçilik ta -
rixinin qızıl səhifəsidir. Bu məqam millətin millət olaraq
təsdiqidir. Çünki dilin dövlət dili statusuna yüksəlməsi
millətin öz taleyinə sahibliyinin, dövlət qurmaq və qo -
rumaq qüdrətinin, eyni zamanda dilinin zənginliyinin
sübutudur. Ana dilimiz milli varlığımızın əsas atributla -
rından biridir.

Bu gün Azərbaycan dilinin dövlət statuslu dillər
arasında olmasına görə bu dilin mənəvi dirilik atribu -
tuna çevrilməsi yolunda böyük fədakarlıqlar göstərmiş
Milli Lider Heydər Əliyevə minnətdar olmalıyıq. Ulu
Öndər milli-mənəvi dəyərlərimizin ən qiymətlisi və bir
millət kimi milli varlığımızın rəmzi olan Azərbaycan
dilinin saflaşdırılması və inkişafı istiqamətində çox
mühüm addımlar atıb. Ölkəmizdə Azərbaycan dilinin
hərtərəfli inkişafı, işlək dilə çevrilməsi, beynəlxalq mü -
nasibətlər sisteminə yol tapması ana dilimizin gözəl
bilicisi, mahir natiq Ulu Öndər Heydər Əliyevin dilin
qorunmasına yönələn düşünülmüş siyasətinin nəticə -
sidir.

Azərbaycan SSR-in 1978-ci il Konstitusiyasında
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi qəbul edilməsi isə
həmin dövr üçün əhəmiyyətli hadisə idi. 

1993-cü ildə Heydər Əliyevin Azərbaycanda haki -
miyyətə qayıdışından sonra Azərbaycan dili öz inkişa -
fında yeni mərhələyə qədəm qoydu. 1995-ci ildə
ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilən müs təqil
dövlətimizin ilk Konstitusiyası ilə dövlət dilinin adı bər -
pa edildi. Bu, Ulu Öndərin ana dilimizə dəyişməz möv -
qeyinin daha bir parlaq nümunəsi oldu.

Bundan sonra hökumət səviyyəsində ana dilinin
inkişafı və qorunması istiqamətində əhəmiyyətli sə -
nədlər qəbul edildi. “Dövlət dili işinin təkmilləşdirilməsi

haqqında” 18 iyun 2001-ci il tarixli fərman, yeni əlifba -
ya keçidin 2001-ci ilin avqustuna kimi ölkəmizdə bü -
tünlüklə təmin edilməsi Ulu Öndərin öz doğma dilinə
bağlılığını bir daha təsdiq etdi. Milli Liderin 9 avqust
2001-ci il tarixli fərmanı ilə avqustun 1-i ölkəmizdə
“Azərbaycan dili və Azərbaycan əlifbası günü” kimi
qeyd olunur. Bu baxımdan 1 avqust təqvimə ən əziz
günlərdən biri kimi həkk olunub.

2002-ci il 30 sentyabr tarixdə “Azərbaycan Res -
publikasında Dövlət dili haqqında” Azərbaycan Res -
publikasının Qanununun qəbul edilməsi Azərbaycan
dilinin dövlət dili kimi işlədilməsi, onun tətbiqi, qorun -
ması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində daha bir ad -
dımdır. Bu sənəd Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqı -
mıza və onun dilinə tükənməz məhəbbətinin, qayğı -
sının parlaq nümunələrindən biridir. Bu ənənələri ölkə
Prezidenti İlham Əliyev uğurla davam etdirməkdədir.
Dövlət başçısının müxtəlif vaxtlarda imzaladığı
“Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin
həyata keçirilməsi haqqında” və “Azərbaycan Milli En -
siklopediyasının hazırlanması haqqında” sərəncam -
ları və bu istiqamətdə görülən digər işlər dilimizin inki -
şafına böyük qayğının təzahürüdür.

ABŞ donanması “Harpoon” 
raketlərini geri qaytarır

Ordu.az xəbər verir ki, məsələnin
maraqlı tərəfi bundan ibarətdir ki, “Har -
poon” raketləri hələ 20 il öncə ABŞ-ın

sualtı gəmilərinin silahlanmasından çı -
xarılsa da, onun malik olduğu xüsusiy -
yətlərə yenidən donanmada zərurət ya -
ranıb. 

ABŞ donanması UGM-84 raketləri -
nin “Los Angeles” sinifli yüksək sürətli
“USS Olympia” atom sualtı hücum gə -
misinə quraşdırıldığını bildirib. “Olym -
pia” ABŞ-ın sürətli hücum donanma -
sının ikinci ən yaşlı atom sualtı gəmisi -
dir. O, 1984-cü ildə istifadəyə verilib. 

Uzun müddətdir ki, ABŞ-ın sualtı
gəmiləri gəmi əleyhinə müharibələrdə
torpedolardan istifadə etsə də, artıq
“Harpoon” raketlərinin geri qaytarılma -
sına dair söz-söhbətlər geniş yayılmaq -
dadır.

Rusiya “Terminator”u əlavə 
silahlarla təchiz edəcək

Ordu.az xəbər verir ki, bu barədə

“Texmaş Elmi və İstehsalat Assosiasi -
yasının mətbuat xidməti məlumat ya -
yıb. 

Məlumata görə, bu mərmilərin ha -
zırlanması üzrə işlər artıq yekun mər -
hələdədir. Buna bənzər Qərbdə istifadə
olunan mərmilər düşmənin sipər almış
canlı qüvvəsi, raketləri və kiçik ölçülü
dronlarına qarşı effektivdir. 

“Rusiya QQ-nin maraqları üzrə
30 mm-lik idarəolunan atəş mərmilərin -
dən istifadə edən sistemin hazırlanma -
sı iş ləri artıq tamamlanmaq üzrədir”, -
deyə “Texmaş”dan edilən açıqlamada
qeyd olunub. 

Qeyd edək ki, “Terminator” vasitəsi
iki ədəd 30 mm-lik 900 mərmiyə malik
2A42 topu ilə təchiz edilib. O, təzəlikcə
Rusiya Quru Qoşunlarının istifadəsinə
verilib.

“Agni-V” tezliklə Hindistan 
ordusuna təqdim ediləcək

Ordu.az xəbər verir ki, sözü gedən

sistemin ilk dəsti elit Strateji Qüvvələr
Komandanlığına təqdim edi ləcək. 

5000 kilometr mənzilə sahib “Agni-
V” Çini vurmağa qadirdir. Bu vaxta qə -
dər onun bir neçə sınağı keçirilib. So -
nuncu sınaq ötən ay Odişa sahilində
baş tutdu. 

Hindistanın arsenalında hazırda
700 kilometr mənzilə sahib “Agni-1”,
2000 kilometrlik “Agni-2”, 2500-3500 ki -
lometrlik “Agni-3” və “Agni-4” raketləri
mövcuddur. 

1 AVQUST AzƏRbAyCAN ƏLİFbASI
VƏ AzƏRbAyCAN DİLİ GÜNÜDÜR

.YENİLİKLƏR .HƏRBİ XƏBƏRLƏR

Hər bir qaranlıq gecənin günəşli bir
səhəri olur. Azərbaycan xalqının tarixin -
də bu qaranlıq gecə 1918-ci ilin mart
soyqırımı, günəşli səhər isə 1918-ci ilin
28 mayıdır. 28 may müstəqilliyimizin ta -
rixində ən yüksək zirvədir! Bu, birməna -
lı şəkildə belədir. Riyaziyyatçılar buna
aksioma deyirlər.

Bütün xalqlara müstəqillik nəsib ol -
mur. Dünyanın bir çox xalqlarının tari -
xində zirvələr mövcuddur. Anadolu
türkləri üçün 29 oktyabr, fransızlar üçün
Bastiliyanın alınması, almanlar üçün
XIX əsrdə Almaniyanın birləşdirilməsi,
amerikanlar üçün 4 iyul ən böyük tarixi
hadisədir. Allah-Təala belə bir xoşbəxt
günü bizim xalqımıza da nəsib etmişdir.
Bu xoşbəxt tarixin başlanığıcı 1918-ci il
mayın 28-dir.

K.Marks vaxtilə yazırdı ki, qədim
Yunanıstan olmasaydı, qədim Roma ol -
mazdı, qədim Roma olmasaydı, müasir
Avropa olmazdı. M.Ə.Rəsulzadə isə
yazırdı: “Birinci cahan savaşı olmasay -
dı, Fevral burjua inqilabı olmazdı, Fev -
ral burjua inqilabı olmasaydı, Azərbay -
can Xalq Cümhuriyyəti olmazdı”.

İyirmi üç ay fəaliyyət göstərən Azər -
baycan Xalq Cümhuriyyəti zaman məh -
dudluğuna baxmayaraq, bu qədər işləri
görməyə müvəffəq oldu:

• 1918-ci il mayın 28-də Azərbay -
can Milli Şurası Tiflisdə Həsən bəy Ağa -
yevin sədrliyi ilə ilk iclasını keçirdi və
6 maddədən ibarət “İstiqlal bəyanna -
məsi”ni qəbul etdi. Beləliklə, Azərbay -
can Xalq Cümhuriyyəti yarandı;

• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
coğrafi məfhum olan “Azərbaycan” sö -
zünü siyasi məfhuma çevirdi. Bu vaxta
qədər müxtəlif adlar altında təsbit olu -
nan bu ərazi Azərbaycan, dövlət isə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti adlan -
mağa başladı;

• 1918-ci il iyunun 4-də Osmanlı
dövləti ilə Batum müqaviləsi imzalandı;

• 1918-ci il iyunun 21-də Azərbay -
can hökuməti Azərbaycanın ilk dövlət
rəmzlərini qəbul etdi;

• iyunun 21-də qırmızı parça üzə -
rində ağ aypara və ağ səkkizguşəli ul -
duz təsvir olunan bayraq (Osmanlı bay -
rağına oxşar) qəbul edildi;

• noyabrın 9-da hazırki üçrəngli
bayrağımız və səkkizguşəli ulduz qəbul
olundu;

• 1918-ci il iyunun 24-də Milli hö -
kumət Qori Müəllimlər Seminariyasının
Azərbaycan şöbəsinin Qazax şəhərinə
köçürülməsi haqqında qərar qəbul etdi;

• 1918-ci il iyunun 26-da Azərbay -
can hökumətinin qərarı ilə Azərbaycan
Milli Ordusu yaradıldı;

• 1918-ci il iyunun 27-də Azərbay -
can hökumətinin qərarı ilə Azərbaycan
(türk) dili dövlət dili elan olundu;

• 1918-ci il iyunun 27-dən – iyulun
1-dək Qaraməryəm yaxınlığında Qaf -
qaz İslam Ordusu Korqanovun rəhbər -
lik etdiyi Bakı Soveti qüvvəllərini dar -
madağın etdi;

• 1918-ci il iyulun 15-də Azərbaycan
hökumətinin qərarı ilə erməni-daşnak
qüvvələri tərəfindən türk-müsəlman
əhalisinə qarşı həyata keçirilən soyqı -
rımları təhqiq etmək və tarixi həqi qətləri
dünyaya çatdırmaq üçün Fövqə ladə
Təhqiqat Komissiyası yaradıldı;

• 1918-ci il iyulun 20-də Qafqaz İs -
lam Ordusu Şamaxını Bakı Soveti qüv -
vələrindən azad etdi;

• 1918-ci il iyulun 30-da Milli höku -
mətin qərarı ilə Yelizavetpol şəhəri-
Gəncə, Qaryagin Cəbrayıl adlandırıldı;

• 1918-ci il iyulun 31-də S.Şaumyan
başda olmaqla Bakı Soveti qüvvə ləri
istefa verdi;

• 1918-ci il sentyabrın 15-də Nuru
paşanın rəhbərlik etdiyi Qafqaz İslam
Ordusu Bakı şəhərini Sentrokaspi qüv -
vələrindən azad etdi;

• 1918-ci il sentyabrın 17-də Fətəli
xan Xoyskinin rəhbərlik etdiyi Milli hö -
kumət Bakı şəhərinə daxil oldu. Bakı
Azərbaycanın paytaxtına çevrildi;

• 1918-ci il oktyabrın 21-də Azər -
baycan Xəzinə Palatası təşkil edildi;

• 1918-ci il noyabrın 1-də Hərbi Na -

zirlik yaradıldı;
• 1918-ci ilin noyabrında Azər -

baycan Məhkəmə Palatası təşkil edildi;
• 1918-ci il noyabrın 17-də general

Tomson başda olmaqla, ingilis qüvvə -

ləri Bakıya daxil oldu. Bakıda ingilis-
general qubernatorluğu yaradıldı;

• 1918-ci il dekabrın 7-də Azərbay -
can Parlamenti təsis edildi;

• Azərbaycan Parlamentində türk-
müsəlman əhalisinə – 80, ermənilərə
21, ruslara 10, almanlara 1, yəhudilərə
1, gürcülərə 1, polyaklara 1 yer ayrıldı.
Parlamentin demokratik tərkibi hətta
bugünkü Avropa Şurasını da təəccüb -
ləndirə bilir;

• Azərbaycan Parlamentinin 17 ay
ərzində 145 iclası keçirildi. Müzakirəyə
270-dən çox qanun layihəsi çıxarıldı və
onlardan 230-u qəbul olundu;

• Parlamentdə 11 fraksiya fəaliyyət
göstərirdi;

• Parlamentin 11 komissiyası var
idi;

• Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsü
aparıldı: 1.Qanunverici, 2.İcraedici,
3.Məhkəmə hakimiyyəti;

• 1918-ci ilin dekabrında Azərbay -
can Parlamenti Bakı şəhərinin azad
edilməsində şəhid olmuş türk və Azər -
baycan əsgərlərinin şərəfinə Bakının
ən hündür yerində abidənin ucaldılması
haqqında qərar qəbul etdi;

• 1918-ci ilin dekabrında milli valyu -
ta olan Bakı bonu tədavülə buraxıldı;

• 1918-ci il dekabrın 28-də parla -
mentdə Ə.Topçubaşovun başçılığı ilə
Paris Sülh Konfransına xüsusi nüma -
yəndə heyətinin göndərilməsi haqqında
qərar qəbul edildi;

• 1918-ci il dekabrın 28-də general
Tomson Fətəli xan Xoyskinin başçılıq
etdiyi hökuməti tanıdığını bəyan etdi;

(davamı gələn sayımızda )

A.İsgəndərov,
tarix elmləri doktoru, professor

AzƏRbAyCAN XALQ CÜMhURİyyƏTİ
hAQQINDA MARAQLI FAKTLAR

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

16075 saylı hərbi hissənin koman -
danlığı mayor Elşad Məmmədova
atasının vəfatından kədərləndiyini
bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verir.

Günvurma - günəş şüalarının
uzun müddət ərzində orqanizmə
təsiri nəticəsində baş verir. Gün -
vurma əksər hallarda başıaçıq hal -
da xeyli müddət ərzində gün al tında
qaldıqda baş verir. Belə hal larda
gün şüalarının təsiri nəticə sində
baş beyinə qan axını artır və beyi -
nin qan dövranı pozulur. Bu zaman
zərərçəkəndə zəiflik, başgi cəllən -
mə, güclü baş ağrıları, qulaq larda
küy, təngnəfəslik, nəbzin tez ləşmə -
si, üşütmə, ürək bulanması, qus -
ma, hərarətin 400 C və daha artıq
dərəcəyə yüksəlməsi kimi əlamət -
lər qeyd edilir. Ağır hallarda qıcol -
malar və huşun itirilməsi də ola bi -
lər. Bəzi hallarda bu əlamətlər dər -
hal, bəzi hallarda isə açıq gü nəş
altında qaldıqdan və evə gəl dikdən
bir neçə saat sonra baş ve rir.

Günvurmanın ilkin əlamətləri
hiss olunduqda:

Zərərçəkəni kölgəyə və ya sə -
rin otağa aparmaq, onu sıxan pal -
tarları çıxarmaq, yarıoturaq vəziy -
yətdə uzatmaq lazımdır (başı bə -
dənindən yuxarıda olmalıdır). 

Zərərçəkənə soyuq su verin,
üzünü və sinəsini soyuq su ilə silin.
Başına, boyunun yan tərəflərinə,
qoltuqaltı və qasıq nahiyələrinə (iri
damarlar keçən yerlər) buz və ya
bu mümkün olmadıqda soyuq su
ilə kompres qoyun. Bu zaman əl və
ayaqlara xardal kağızı da qoymaq
olar. Daha bir üsul – paltarını so -
yundurub zərərçəkəni soyuq suda

isladılmış parçaya bükün, başına
buz qoyun. 

Zərərçəkənin hərarəti normaya
çatdıqda onu quru parçaya və ya
dəsmala bükün.

Xəstənin vəziyyəti ağırlaşarsa,
dərhal “təcili yardım” çağırın.

Huşunu itirdiyi halda zərərçə -
kənə naşatır spirti iylətmək, tənəf -
füs olmadıqda isə süni tənəffüs
vermək tələb olunur.

İstivurma əsasən uzun müd -
dət ərzində havası boğanaq olan
yerlərdə (hamamda, saunada, av -
tobusda, metroda və s.) qalma za -
manı, çölə çıxarkən havaya uyğun
olmayaraq çox isti geyimdən isti -
fadə edildiyi hallarda, çimərlikdə
voleybol, futbol və s. oyunları oy -
nanıldığı zaman baş verir. Uşaqla -
rın və yaşlı adamların orqaniz -
mində istilik mübadiləsi zəif şə -
kildə tənzimləndiyi üçün istivur -
ma onlarda daha tez-tez baş ve -
rir.

İstivurma bir çox hallarda qəflə -
tən meydana çıxır: ilk baxışdan ki -
fayət qədər sağlam görünən insan
birdən-birə əzgin olur, onun həra -
rəti 400 C və daha artıq dərəcəyə
yüksəlir, bəzi hallarda qıcolmalar,
sayıqlama və halusinasiyalar (qa -
rabasmalar) qeyd edilir. Xəstənin

sifəti əvvəlcə qızarır, sonra isə bir -
dən-birə avazıyır. Nəbz sürətlənir,
çətinliklə əllənir, tənəffüs səthi olur,
bəzən qusma da qeyd edilir.   

İstivurma zamanı ilk tibbi

yardım günvurmada olduğu ki -

midir. 

Zərərçəkənin vəziyyəti ağırla -
şarsa, dərhal “təcili yardım” çağırın
və ya ilk tibbi yardım göstərdikdən
sonra onu mümkün qədər tez bir
zamanda yaxınlıqdakı tibb müəssi -
səsinə çatdırın. 

Çimərlikdə olarkən heç bir

halda alkoqol içkiləri qəbul et -

məyin. Alkoqol orqanizmdə ter -

morequlyasiyanı (istiliyin tən -

zimlənməsi) kəskin şəkildə poz -

duğu üçün bu, istivurmanın sə -

bəbi ola bilər.

DQBİ-nin Tibb xidməti

metodiki vəsait

GÜNVURMA VƏ İSTİVURMANIN 
TƏSİRİNDƏN NECƏ QORUNMALI?

Yay mövsümündə havanın

hərarətinin yüksək olması, at -

mosfer təzyiqinin normadan yu -

xarı qalxması insanlara, xüsu -

sən də meteohəssas şəxslərə

ciddi fəsadlar yaradır. Qızmar

günəş altında uzun müddət fasi -

ləsiz işlə məşğul olma, yürüşlər

etmə insanları gün və istivurma

kimi real təhlükələrlə üzləşdirir.

Bu baxımdan şəxsi heyətin belə

təhlükələrdən qorumaq məqsə -

dilə tibbi maarifləndirilməsi mü -

hüm əhəmiyyət kəsb edir.
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