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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

“Azərbaycan” qəzetinin müxbiri Rəşad
Baxşəliyevin “İqtisadi müstəqillik - innovativ
inkişaf, ən islahatçı ölkə” başlıqlı məqaləsi-
nin ictimai aktuallığını nəzərə alaraq, ixti-
sarla sizlərə təqdim edirik.  

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin dərin sosial-
iqtisadi islahatları ilə Azərbaycan hər il
beynəlxalq reytinq təşkilatlarının hesa-
batlarında yeni rekordlar göstərir.

İstənilən ölkədə iqtisadi azadlıq möv-
cuddursa, dövlət xarici güc və amillərdən
asılı olmayaraq xalqın layiqli yaşayışını tə-
min edə bilir, maddi və mənəvi ehtiyatlarını
qorumağa qadir olur. Məhz ölkənin iqtisadi
azadlığı şəraitində azad iqtisadiyyat, yəni
fəaliyyəti kənar qüvvələrin təsirinə məruz
qalmayan sağlam və sərbəst rəqabətə
əsaslanan iqtisadiyyat mümkündür. Bu gün
Azərbaycanın da adı həmin ölkələr sırasın-
da çəkilir.

ABŞ-ın tanınmış “The Heritage Foun-
dation” analitik mərkəzi tərəfindən hazırla-
nan “İqtisadi Azadlıq İndeksi-2019”da Azər-
baycanın ən böyük irəliləyiş edən ölkə kimi
təqdim olunması bunun əyani təsdiqidir.

Bu gün Azərbaycanda mövcud olan iq-
tisadi müstəqillik siyasi müstəqilliyin və ge-
nişmiqyaslı inkişafın təminatçısıdır, desək,
yanılmarıq. Prezident İlham Əliyevin
2003-cü ildən bu günədək nümayiş etdirdi-
yi siyasi iradəyə uyğun olaraq ölkəmizdə
güclü iqtisadi inkişaf, iqtisadi müstəqillik
dərin məzmunlu sosial siyasətlə tamamla-
nır. Son illərdə isə aparılan islahatlar daha
da dərinləşib və mahiyyətcə yeni xarakter
kəsb edib.

İqtisadi islahatlar nəticəsində ölkədə
maliyyə sabitliyi və iqtisadi artım yaranıb,
bir çox sahələrdə, xüsusilə kənd təsərrüfa-
tı, qeyri-neft sənayesi və digər sektorlarda
əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edilib. Dövlət
başçısı tərəfindən ölkədə sahibkarlığa dəs-
tək məqsədilə biznesin bütün sahələri, xü-
susilə biznesə başlama, tikinti üçün icazə-
lərin alınması, elektrik təchizatı şəbəkələri-
nə qoşulma, maliyyə mənbələrinə çıxış im-
kanlarının artırılması, vergilərin ödənilməsi,
əmlakın qeydiyyatı, xarici ticarətin aparıl-
ması üzrə əhəmiyyətli irəliləyiş baş verib.

Dövlət-biznes tərəfdaşlığında qarşılıqlı
inam daha da artıb, bu münasibətlər gə-
ləcək iqtisadi inkişafın təməl prinsipinə
çevrilib.

İqtisadi və sosial islahatlar paralel şə-
kildə aparılır, infrastruktur quruculuğu da-
vam etdirilir, regional əhəmiyyətli neft-qaz,
rəqəmsal və nəqliyyat-logistika layihələri
həyata keçirilir. Artıq nəticələr də göz qa-
bağındadır. Ölkə iqtisadiyyatı 3 faizdən illik
böyümə fazasına keçib, xüsusilə qeyri-neft
sənayesi, bitkiçilik və qeyri-neft ixracı ikirə-
qəmli həddə böyüyür. Dövlət büdcəsi və tə-
diyyə balansında trendlər müsbətdir. Stra-
teji valyuta ehtiyatları ÜDM-in 80 faizindən
artığını təşkil etdiyi halda, xarici borc

ÜDM-in 20 faizindən də azdır. Manatın mə-
zənnə sabitliyi və inflyasiyanın aşağı həddi
təmin edilib. Təkcə builki sosial paket çərçi-
vəsində 4 milyondan çox vətəndaşın sosial
rifah halını yaxşılaşdırmaq üçün 4 milyard
manatdan artıq vəsait ayrılıb.

Bütün bu islahatlar təbii ki, beynəlxalq
reytinq təşkilatlarının hər il açıqladıqları he-
sabatlarda da öz əksini tapır. Azərbaycan
ildən-ilə hesabatlarda mövqeyini yaxşılaş-
dıraraq bir çox böyük dövlətləri arxada
qoyur.

Son bir neçə ildə hazırlanan beynəlxalq
hesabatlara nəzər yetirsək, bunu aydın şə-
kildə görərik. Məsələn, əgər Azərbaycan
Dünya Bankı tərəfindən hazırlanan “Doing

Business 2017” hesabatında 65-ci pillədə
qərarlaşmışdısa, bir il sonra “Doing Busi-
ness 2018” hesabatında 8 pillə yüksələrək
57-ci yeri tutdu. 190 ölkənin biznes mühitini
qiymətləndirən hesabata əsasən, Azərbay-
can Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə
ən islahatçı 3 ölkədən biri sayılırdı.

“Doing Business 2019” hesabatında isə
Azərbaycan dünyanın 10 ən islahatçı döv-
ləti siyahısına daxil edilərək ən çox islahat
aparan ölkə elan olundu. Yeni hesabatda
Azərbaycanın mövqeyi 2017-ci illə müqayi-
sədə 32 pillə irəliləyərək 190 ölkə arasında
25-ci yerdə qərarlaşdı. Bununla da dünya-
nın bir çox ölkələrini geridə qoymaqla MDB
ölkələri arasında lider mövqeyə yüksəldi.

Hesabatda deyilirdi ki, Avropa və Mər-
kəzi Asiya bölgəsinə daxil olan Azərbaycan
ən yaxşı təkmilləşdirmə göstəricilərinə ma-
lik 10 ölkə arasında və qlobal səviyyədə re-
korda nail olaraq səkkiz sahə üzrə islahatlar
aparmaqla, 2017-2018-ci illərdə biznes
fəaliyyətinin daha da asanlaşdırılmasını tə-
min edib.

Onu da vurğulayaq ki, “Doing Business”
komandası ölkələr üzrə aparılan islahatları
həm dövlət, həm də çoxsaylı biznes nüma-
yəndələrindən, habelə məşhur konsaltinq
şirkətlərindən toplanan sorğulara verilən
cavablar əsasında qiymətləndirir. Aparılan
islahatların dəqiqləşdirilməsi məqsədilə öl-
kələrə ayrı-ayrılıqda xüsusi ekspert missi-
yaları göndərilir, islahatların real praktikada
tətbiqi yerində müvafiq meyarlarla araşdırı-
lır. Nəticədə hər bir ölkənin həm ümumi,
həm də 10 indikator üzrə xüsusi qiymət balı
hesablanaraq mövqeləri müəyyən edilir.

Əgər, 5 il öncə ABŞ-ın “The Heritage
Foundation” analitik mərkəzinin hazırladığı
“İqtisadi Azadlıq İndeksi - 2014” adlı hesa-
batda Azərbaycan 100 mümkün xaldan
61,3 xal toplamaqla dünyanın 186 ölkəsi
arasında 81-ci yeri tutaraq iqtisadi cəhət-
dən orta azad ölkələr sırasına daxil olmuş-
dusa, “İqtisadi Azadlıq İndeksi-2018”də
67-ci, bu il isə 180 ölkə arasında 60-cı yerə
yüksəlib.

Bütün bunlar cənab İlham Əliyevin
məqsədyönlü, dərin və köklü iqtisadi isla-
hatlarına verilən beynəlxalq qiymətdir. Ək-
sər beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfin-
dən ard-arda ölkə iqtisadiyyatının real və-
ziyyəti haqqında müsbət mövqe nümayiş
etdirilməsi təbii ki, təsadüfi deyil. Bütün he-
sabatlarda Azərbaycanın adının yüksəlmə-
sini müşahidə edirik. 

Bu və digər hesabatlar bir daha təsdiq-
ləyir ki, iqtisadi cəhətdən azad olan Azər-
baycanda əlverişli biznes, investisiya mühi-
ti mövcuddur. Bütün bu uğurlar böyük iqti-
sadi islahatların, düşünülmüş, elmi əsasla-
ra malik inkişaf konsepsiyasının həyata ke-
çirilməsi və siyasi iradə nəticəsində müm-
kün olub. Bu, həm də Azərbaycanın dünya-
nın inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsinə çat-
maq əzmindən xəbər verir. 

İqtisadi müstəqillik - innovativ inkişaf, ən islahatçı ölkə

Qonaqları salamlayan nazir xalqlarımız
arasında əlaqələrin dərin qatlara və qədim
tarixə malik olduğunu, dünyada multikultu-
ral dəyərlərin hökm sürdüyü ölkə kimi ta-
nınan respublikamızda müxtəlif millətlərin,
o cümlədən, yəhudilərin əsrlər boyu tole-
rant mühitdə, dostluq və mehribanlıq, təh-
lükəsizlik şəraitində yaşadıqlarını, ikitərəfli
münasibətlərin qurulmasında Ulu Öndər
Heydər Əliyevin önəmli rolunu, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin və İsrail Dövləti rəhbərliyinin siyasi
iradəsi nəticəsində bu əməkdaşlığın daha
da dərinləşdiyini diqqətə çatdırıb. 

Son illər polis əməkdaşlarının və Daxili
Qoşunların hərbi qulluqçularının hər iki öl-
kədə keçirilən müxtəlif təlim və treninqlərə
cəlb edildiklərini, öz peşəkarlıqlarını və ixti-
saslarını daha da artırdıqlarını xatırladan
general-polkovnik Vilayət Eyvazov İsrailin
aidiyyəti strukturları ilə işgüzar əlaqələrə
malik olduğumuzu nəzərə çatdırıb, o cüm-
lədən, Daxili İşlər nazirlikləri səviyyəsində
bu əlaqələrin genişləndirilməsi məqsədilə
“Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə
İsrail Dövlətinin Hökuməti arasında daxili
və ictimai təhlükəsizlik məsələlərində
əməkdaşlıq haqqında Saziş” layihəsinin ra-

zılaşdırılması istiqamətində səylərin davam
etdirildiyini vurğulayıb. 

İsraildə bir neçə dəfə olduğunu, sonun-
cu dəfə üç il öncə Təl-Əviv şəhərində təşkil
olunmuş beynəlxalq konfrans və sərgidə
iştirakını məmnunluqla xatırladan nazir
V.Eyvazov səfər çərçivəsində bir çox rəs-
milər və müxtəlif qurumların nümayəndələri
ilə keçirilən görüşlərin, müzakirə olunan
məsələlərin, aparılmış fikir mübadiləsinin
onda böyük maraq və xoş təəssürat doğur-
duğundan söz açıb. Cinayətkarlıqla müba-
rizə və ictimai təhlükəsizliyin təminində İs-
railin hüquq-mühafizə orqanlarının təcrü-

bəsinin öyrənilməsinin çox faydalı olduğu,
yəhudi dövlətində uzun müddətdir fəaliyyət
göstərən ən müasir texnologiyaların, o
cümlədən, “Təhlükəsiz  şəhər” sisteminin
respublikamızda da uğurlu tətbiqi qeyd
olunub. 

Daha sonra DİN-in əsas hüquq və vəzi-
fələri, mövcud kriminogen durum, müstəqil-
liyin ilk illərində qarşılaşdığımız problemlər,
Ermənistanın ölkəmizə təcavüzü nəticə-
sində torpaqlarımızın işğalı, Ulu Öndər
Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə hakimiyyə-
tə qayıdışından sonra cəmiyyətin bütün sa-
hələrində, o cümlədən, daxili işlər orqanla-

rında aparılan islahatlar, cinayətkarlıqla
mübarizə və ictimai asayişin qorunması sa-
həsində qazanılan uğurlar barədə qonaqla-
ra məlumat verilib. Nazir qeyd edib ki, nəin-
ki MDB məkanında, Şərqi Avropada da ən
sabit, təhlükəsiz dövlətlərdən biri kimi tanı-
nan Azərbaycanda ictimai-siyasi stabillik-
dən, əlverişli kriminogen durumdan res-
publikamızın vətəndaşları ilə bərabər, ölkə-
mizə gələn əcnəbilər, burada yaşayaraq
çalışan iş adamları, turistlər də yararlanır-
lar. 

Problemlərə toxunarkən Daxili İşlər Na-
ziri transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın

əsas növlərindən olan narkotik vasitələrin
qanunsuz dövriyyəsinin narahatlıq doğur-
duğunu, bu növ cinayətlərə qarşı yalnız bir-
gə səylərlə səmərəli mübarizə aparılması-
nın mümkünlüyünü nəzərə çatdırıb.  

Ölkəmizə ilk dəfə gəldiyini, səmimi qə-

bula və ətraflı məlumata görə təşəkkürünü

bildirən Yair Kulas Bakının gözəlliyinin və

müasirliyinin onda böyük təəssürat oyat-

masından, hər iki ölkənin müvafiq qurum-

ları arasında işgüzar əlaqələrin inkişafın-

dan, Azərbaycanda yaradılmış tolerantlıq

mühitindən razılığını ifadə edib.  

Qonaq, həmçinin, ölkəmizdə ictimai

asayişin, sabitliyin yüksək səviyyədə qo-

runmasının əyani təzahürü kimi son za-

manlar İsrail vətəndaşlarının da ölkəmizə

ziyarətlərinin artmasını ikitərəfli əlaqələrin

inkişafının digər mühüm bir aspekti kimi

dəyərləndirib, Azərbaycan vətəndaşları ilə

bərabər əcnəbilərin də təhlükəsizliyinin tə-

mini istiqamətində respublikamızın daxili

işlər orqanları əməkdaşlarının böyük əmək

sərf etdiklərini diqqətə çatdırıb, bu səfərin

əməkdaşlığın dərinləşməsinə xidmət edə-

cəyinə əminliyini bildirib.

Səmimilik və işgüzarlıq şəraitində kе-

çən görüşdə qarşılıqlı maraq dоğuran digər

məsələlər barəsində də ətraflı fikir müba-

diləsi aparılıb.

Qəbulda İsrail Dövlətinin ölkəmizdəki

fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dan Stav

iştirak edib.

DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ MƏTBUAT XİDMƏTİNİN MƏLUMATI 
İyulun 23-də Azərbaycan Respubli-

kasının Daxili İşlər Naziri general-pol-
kovnik Vilayət Eyvazov ölkəmizdə səfər-
də olan İsrail Dövlətinin Müdafiə Nazir-
liyinin Departament direktoru Yair Kula-
sın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul edib.
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Məlum olduğu kimi, bu il iyul
ayının 20-dən 28-dək paytaxtımız
növbəti beynəlxalq yarışa - Avro-
pa Gənclər Olimpiya Festivalına
evsahibliyi etdi. Hər zaman oldu-
ğu kimi, bu yarışmada da Daxili
İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunla-
rının şəxsi heyəti polis əməkdaş-
ları ilə birlikdə ictimai qaydanın
qorunması və ictimai təhlükəsiz-
liyin təmin olunmasına cəlb
olunub. 

Avropa Gənclər Olimpiya
Festivalının keçirilməsi ilə

əlaqədar Daxili Qoşunların şəxsi
heyətinin hazırlığı yoxlanılıb

Yarışlar keçirilməzdən əvvəl
iyulun 16-da Daxili İşlər Nazirliyinin
Daxili Qoşunlarının 67987 hərbi

hissəsində Daxili Qoşunların Ko-
mandanlığının iştirakı ilə keçirilən
tədbirdə Avropa Gənclər Olimpiya
Festivalı zamanı ictimai qaydanın
qorunmasına və ictimai təhlükəsiz-
liyin təmin olunmasına cəlb edilə-
cək hərbi qulluqçuların xidmətə ha-
zırlığı, təminat-təchizat məsələləri-
nin həlli, eləcə də nəqliyyat vasitə-
lərinin vəziyyəti yoxlanılıb. 

Məruzə edilib ki, yarış zamanı
xidməti-döyüş tapşırıqlarının və
müəyyən edilmiş vəzifələrin tam
həcmdə yerinə yetirilməsi üçün
planlaşdırılmış hazırlıq tədbirlərinin
vaxtlı-vaxtında icrası təmin olunub.
İlk növbədə, bütün zəruri sənədlər,
o cümlədən, müvafiq plan-hesab
hazırlanaraq şəxsi heyətin xidmət
sahələri üzrə bölgüsü aparılıb, po-
lislə qoşunların birgə fəaliyyətinin
əlaqələndirilməsi, tədbirin təşkilat-
çıları, aidiyyəti dövlət qurumları ilə
qarşılıqlı əlaqələrin təşkili məqsədi-

lə baş idarəetmə mərkəzi yaradılıb. 
Yarışların təşkil olunacağı ərazi

və obyektlərə baxış keçirilərək xid-
mətin təşkili baxımından təhlil olu-
nub, aidiyyəti üzrə komandir heyəti
xidmətaparma yerləri ilə əyani tanış

edilib. Xidməti-döyüş tapşırıqlarının
yerinə yetirilməsinə cəlb olunan
şəxsi heyətə tədbirin əhəmiyyəti,
qanunçuluq, vətəndaşların hüquq
və azadlıqlarının qorunması prin-
sipləri izah edilərək, vəzifə borcları-
nın icrasına məsuliyyətlə yanaşıl-
ması tələb olunub.

Bununla yanaşı, qeyd olunub
ki, hazırlıq mərhələsində həvalə

edilən obyektlərin mühafizəsi, nə-
zarət-buraxılış məntəqələrində bu-
raxılış rejiminin təmin olunması
mövzuları üzrə xüsusi məşğələlər
keçirilib, xidmətə cəlb olunacaq qa-
dın hərbi qulluqçuların da müvafiq

məşğələlərdə iştirakı təmin edilib.
Tədbirə hazırlıqların yoxlanıl-

ması məqsədilə xüsusi təyinatlı
bölmələrin, perimetr boyu xidmətin
aparılmasına cəlb olunacaq şəxsi
heyətin, o cümlədən, qadın hərbi
qulluqçuların xüsusi geyim forma-
larına, hərtərəfli təminatına, xüsusi
vasitə və avadanlıqlarla, rabitə va-
sitələrilə təchizatına və nəqliyyat
vasitələrinə baxış keçirilib.

Şəxsi heyətin hazırlığı ümumi-
likdə, qənaətbəxş qiymətləndirilib
və Avropa Gənclər Olimpiya Festi-
valının keçirilməsi ilə bağlı qarşıya

qoyulan tapşırıqların icrasına mə-
suliyyətlə yanaşılmasının, nəzərdə
tutulmuş tədbirlərin vaxtında və
tam həcmdə həyata keçirilməsinin
vacibliyi vurğulanıb. 

Sonda xidmətin aparılması ilə
əlaqədar konkret tapşırıqlar verilib,
qarşıya qoyulmuş tapşırıqların yük-
sək səviyyədə yerinə yetiriləcəyinə
əminlik ifadə olunub.

Hərbi qulluqçularımız tərəfindən
yarış və qeyri-yarış obyektləri-
nin mühafizəsi etibarlı şəkildə

təmin olunub

Qeyd etdiyimiz kimi, Daxili Qo-
şunların hərbi qulluqçuları polis
əməkdaşları ilə birlikdə yarış keçi-
rilən obyektlərdə ictimai qaydanın
qorunması və ictimai təhlükəsizliyin
təmin olunması məqsədilə xidmətə
başlayıblar. Onlar tərəfindən yarış
və qeyri-yarış obyektlərinin mühafi-
zəsi istiqamətində qarşıya qoyulan
bütün tapşırıqlar uğurla yerinə ye-
tirilib.

Belə ki, yarışlar zamanı marşrut
üzrə perimetr boyu ərazilərin mü-
hafizəsi təmin edilib, mühəndis-is-
tehkam qrupları tərəfindən tamaşa-

çılar üçün quraşdırılmış tribunalar
və digər obyektlər öncədən yoxla-
nılaraq müvafiq qaydada aidiyyəti
üzrə mühafizəyə verilib.   

Nəzarət-buraxılış məntəqələrin-
də buraxılış rejimi təmin olunub,
hərəkət icazəsi olan mülki avtomo-
billərin yoxlanılması zamanı xidmə-
ti itlərdən də istifadə edilib. Qeyd
olunan istiqamətlər üzrə qarşıya
qoyulmuş tapşırıqlar tam həcmdə
yerinə yetirilərək, xidmətin aparıl-
masında hər hansı bir nöqsana yol
verilməyib. 

Həmçinin, xidmətə cəlb olunan
hərbi qulluqçularla əvvəlcədən
aparılmış təlimatlandırma, o cümlə-
dən, onların mənəvi-psixoloji və
fərdi keyfiyyətlərinə xüsusi diqqət
yetirilməsi nəticəsində vətəndaşlar-
la, xüsusən əcnəbi qonaqlarla ün-
siyyətdə etik davranış qaydalarına
ciddi əməl olunub.

Yarış zamanı xidmətin keyfiy-
yətli təşkili üçün bütün profilaktik
tədbirlər görülüb, şəxsi heyətin da-
şınması, onların qidalanması, hərbi

qulluqçulara tibbi xidmətin göstəril-
məsi, asudə vaxtının səmərəli təş-
kili xüsusi diqqət mərkəzində sax-
lanılıb.

Qarşıya qoyulmuş xidməti-dö-
yüş tapşırıqları yerinə yetirilərkən
hərbi qulluqçularımızın ayıq-sayıq-
lığı nəticəsində bir sıra qanun po-
zuntularının da qarşısı alınıb.

Beləliklə, mötəbər tədbir za-
manı ictimai təhlükəsizliyin tə-
min olunmasında kifayət qədər
təcrübəyə malik olan Daxili İşlər
Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının
şəxsi heyəti bu dəfə də qarşıya

qoyulmuş bütün tapşırıqları mü-
vəffəqiyyətlə yerinə yetirib.

Mətbuat xidməti

Daxİlİ Qoşunların şəxsİ HeyəTİ bu DəFə Də Qarşıya Qoyulmuş
büTün TaPşırıQları müVəFFəQİyyəTlə yerİnə yeTİrİb

İyulun 28-də Daxili İşlər Na-
zirinin müavini - Daxili Qoşunla-
rın Komandanı general-leytenant
Şahin Məmmədovun Daxili Qo-
şunların 67987 saylı hərbi his-
səsində əsgər valideynləri ilə gö-
rüşü keçirilib. 

Hərbi hissə komandiri polkovnik
Xaliq Eyvazov hərbi hissənin döyüş
hazırlığının vəziyyəti və şəxsi heyə-

tin mənəvi-psixoloji durumu barədə
komandana məruzə edib. Sonra
general-leytenant Ş.Məmmədov
əsgər valideynləri ilə görüşərək,
tədbirin təşkil olunmasında əsas
məqsədin valideynlərin müraciət və
təkliflərinin dinlənilməsi olduğunu
vurğulamaqla qeyd edib ki, Daxili
Qoşunların bütün hərbi hissələrin-
də əsgərlərin yüksək səviyyədə
xidmət aparması üçün hərtərəfli
şərait yaradılıb. 

Diqqətə çatdırılıb ki, Daxili Qo-
şunların hərbi qulluqçularının so-
sial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırıl-
ması məqsədilə hərtərəfli şəraitə
malik yaşayış kompleksləri, yeni
hərbi şəhərciklər, qərargah binaları,
əsgər kazarmaları, yeməkxanalar,
tibb məntəqələri və s. xidməti otaq-
lar ən müasir zəruri avadanlıqlarla
təchiz edilib. 

Daxili İşlər Nazirinin müavini -
Daxili Qoşunların Komandanı bildi-

rib ki, bütün bunlar, eləcə də bu il
hərbi qulluqçuların sosial rifahının
yaxşılaşdırılması məqsədilə vəzifə
maaşlarının artırılması ilə bağlı ve-
rilmiş müvafiq sərəncamlar bir daha
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko-
mandanı cənab İlham Əliyevin hər-
bi qulluqçulara göstərdiyi diqqət və
qayğının bariz nümunəsidir.

Bundan əlavə, Daxili Qoşunlar-
da xidmətin şərəfli olmasını qeyd
edən Daxili Qoşunların Komanda-
nı, müddətli həqiqi hərbi xidmət
hərbi qulluqçuları üçün müddətdən
artıq xidmət etmək imkanlarının
mövcudluğunu da valideynlərin nə-
zərinə çatdırıb. Səmimi əhval-ruhiy-
yədə keçən görüşdə əsgər vali-

deynləri, öz növbəsində, övladları
üçün yaradılmış hərtərəfli şəraitə
görə Respublika Prezidentinə,

həmçinin, Daxili İşlər Nazirliyinin
rəhbərliyinə dərin minnətdarlıqlarını
bildiriblər.

Daxili Qoşunların Komandanı
əsgər valideynlərini dinləyərək, on-
ların müraciət etdikləri məsələlər
barədə konkret göstərişlər verib.

Görüşdən sonra Daxili Qo-
şunların Komandanı şəxsi heyə-
tin kazarma-məişət şəraiti, qida-
lanması, sağlamlıq durumu və tə-
minat-təchizatı ilə tanış olub, əra-
zidə aparılan abadlıq-quruculuq
işləri ilə maraqlanıb.

General-leytenant Ş.Məmmə-
dov döyüş xidmətinin təşkili və
digər zəruri məsələlərlə əlaqədar
aidiyyəti vəzifəli şəxslərə müva-
fiq tapşırıqlarını verib.

Mətbuat xidməti

Daxİlİ Qoşunların KomanDanı əsgər ValİDeynlərİ İlə görüşüb
Valideynlər övladları üçün yaradılmış hərtərəfli şəraitə görə

ölkə başçısına dərin minnətdarlıqlarını bildiriblər
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İyul ayının 29-da yaradılması-
nın 27-ci ildönümünü qeyd edən
Daxili Qoşunların 12318 saylı hərbi
hissəsi fəaliyyətə başladığı gündən
etibarən Vətənə sədaqətlə xidmət
edərək təqdirəlayiq xidmət yolu ke-
çib, maddi-texniki bazasının möh-
kəmləndirilməsi, döyüş təlimi və
xidmətin səviyyəsinin artırılması,
şəxsi heyətin sosial-məişət şəraiti-
nin yaxşılaşdırılması istiqamətində
nəzərəçarpacaq irəliləyişlər əldə
edib və müsbət nailiyyətlər qaza-
nıb.

Ötən müddət ərzində hərbi qul-
luqçuların peşə hazırlığının artırıl-
ması və tədris bazasının gücləndi-
rilməsi istiqamətində çoxsahəli işlər
görülüb, gərgin əmək sərf olunub.

Hərbi hissə bu gün onlara gös-
tərilən etimadın, diqqət və qayğının
nəticəsi olaraq, ictimai təhlükəsizli-
yin qorunması üzrə qarşıya qoyu-
lan tapşırıqları uğurla yerinə yetirir,
şəxsi heyətin döyüş təlimi prose-
sində peşəkarlıq səviyyəsinin yük-

səldilməsinə xüsusi diqqət yönəl-
dilir. İyul ayının 16-dan başlanan
xidməti ezamiyyətim zamanı bir da-
ha söylənənlərin canlı şahidi ol-
dum.

Möhkəm nizam-intizam,
yüksək döyüş hazırlığı

nəticəsində qazanılan
birincilik...

12318 saylı hərbi hissənin xü-
susi vasitələrin tətbiqi bölməsi
möhkəm nizam-intizamı, yüksək
döyüş hazırlığı ilə fərqlənir. Cari ilin
inspeksiya yoxlamasının yekunla-
rına görə müvəffəqiyyət qazanan
bölmənin şəxsi heyəti verilən tap-
şırıqların icrasına tam məsuliyyətlə
yanaşır. 

Hərbi hissəyə xidməti ezamiy-
yətim zamanı bölmənin fəaliyyətilə
tanış olaraq, bu barədə “Əsgər”
qəzeti üçün material hazırlamaq
qərarına gəldim. Hərbi hissə ko-
mandirinin tərbiyə işləri üzrə müa-
vini polkovnik-leytenant Nəriman
İsayevlə söhbət əsnasında məlum

oldu ki, xüsusi vasitələrin tətbiqi
bölməsinin qazandığı bu nailiyyət
ilk deyil. Belə ki, bölmənin şəxsi
heyəti hərbi hissədə aparılan
yoxlamalar zamanı hər zaman
fərqlənməyi və birinciliyi qoruyub
saxlamağı bacarır. Sözsüz ki, əldə
olunan nailiyyətlərdə bölmə ko-
mandirlərinin bilik və bacarığı, pe-
şəkarlığı, işgüzarlığı mühüm rol oy-
nayır. 

Onlardan biri də xüsusi vasitə-
lərin tətbiqi dəstəsi komandirinin
müavini-qərargah rəisi mayor
Səxavət İldırımovdur.  

O, şəxsi heyətin ümumi hazır-
lığı barədə məlumat verərkən bildir-
di ki, hərbi qulluqçular yüksək mə-
nəvi-psixoloji və döyüş hazırlığına
malikdirlər. Bu isə, öz növbəsində,
onlarla aparılan tərbiyə işinin, eyni
zamanda, fiziki hazırlıq məşğələlə-
rinin keyfiyyətinin  nəticəsidir. Hərbi
qulluqçuların ruh yüksəkliyinin qə-
naətbəxş səviyyədə olmasının dö-
yüş hazırlığının qorunub saxlanıl-
masına birbaşa təsir etdiyini söylə-
yən mayor S.İldırımov  bu işdə
məşğələlərin keyfiyyətlə keçirilmə-
sinin də böyük rolu olduğunu söz-

lərinə əlavə etdi: “Günün nizam
qaydalarına və tərtib olunmuş məş-
ğələ cədvəlinə əsasən, hərbi qul-
luqçularla ictimai-siyasi hazırlıq, sı-
ra hazırlığı, fiziki hazırlıq, Daxili Qo-
şunların taktiki hazırlığı, atəş ha-
zırlığı, taktiki hazırlıq və ixtisas ha-
zırlığından məşğələlər təşkil olunur.
Şəxsi heyətin peşəkarlıq vərdişlə-
rinin təkmilləşdirilməsi üçün atəş və
fiziki hazırlıq məşğələlərinə üstün-
lük verilir, məşğələlərin keyfiyyətlə
keçirilməsi, hərbi biliklərin onlar tə-
rəfindən dərindən qavranılması

prosesi xüsusilə diqqətdə saxla-
nılır”. 

Həmçinin, tərbiyə işi saatlarının
əhəmiyyətindən söz açan dəstə
komandirinin müavini qeyd etdi ki,
bu zaman hərbi qulluqçulara Və-
tənə sədaqət, dövlətə və dövlətçili-
yə, hərbi anda sadiqlik, hərbi xid-
mətin çətinliklərinə dözümlülük kimi
keyfiyyətlər aşılanır.

Bölmənin fəal hərbi qulluqçuları
barədə də danışan qərargah rəisi
söylədi ki, onlar bölmənin daim irə-

lidə olması üçün qrup və yarımqrup
komandirlərinə yaxından köməklik
göstərirlər. Bunlardan baş çavuş
Vüsal Hüseynli, çavuş Rüstəm Əli-
verdiyev, kiçik çavuş Sənan Solta-
nov, baş əsgər İntiqam Qəhrəma-
nov, əsgərlər Cahangir Baladada-
şov və Vüsal Yarıyevin adlarını
çəkmək olar. 

Qərargah rəisi hərbi xidmətdə
daim əzmkarlıq və nümunə göstər-
məyi bacaran xüsusi vasitələrin
tətbiqi bölməsinin bundan sonra da
üzərinə düşən vəzifələri uğurla icra
edəcəyinə, qarşıya qoyulan bütün
tapşırıqları vaxtında və dəqiqliklə
yerinə yetirəcəyinə əminliyini ifadə
etdi. 

Biz də, öz növbəmizdə, böl-

mənin şəxsi heyətinə bundan

sonra da qazandıqları uğuru qo-

ruyub saxlamağı arzu edirik.

(davamı növbəti sayımızda)

baş leytenant 

Xədicə Hacızadə

İstiqlal şairimiz mərhum Xəlil Rza
Ulutürkün şeirlərindən birində belə misra-
lar var:

Vətən məfhumunun özəyindəki

Vətənin vüqarlı oğullarıdır!

Həqiqətən də Vətən fədakar və mərd
oğulların uğrunda canını qurban verdiyi
müqəddəs məkandır. Vətən torpağını düş-
məndən qorumaq hər bir xalq üçün şərəf
məsələsidir. Xalqımızın layiqli övladları
olan şəhidlər Vətənin toxunulmazlığı na-
minə ağır müharibə sınaqları qarşısında
büdrəməyərək son nəfəslərinədək vuruş-
muşlar. Onların adları hərb salnaməmizin
qürur səhifələrinə yazılıb. 

Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunla-
rının şəhid hərbi qulluqçusu əsgər Rüstə-
mov Söhrab Mayıl oğlu (bəzi sənədlərdə
adı Zöhrab, atasının adı isə Mail qeyd edi-
lib - Y.A.) qısa ömrünü şərəflə yaşayıb, və-
tənpərvər gənc kimi el-obanın, silahdaşla-
rının yaddaşında silinməz iz qoyub. 

O, 21 aprel 1973-cü ildə Şəmkir rayo-
nunun Sabirkənd yaşayış məntəqəsində
dünyaya göz açıb. Mayıl Rüstəmov və Zə-
rifə Rüstəmovanın qurduğu ailədə böyü-
yüb boya-başa çatan Söhrab doğmalarının
sevimlisi olub, öz ədəb-ərkanı ilə kənddə
seçilən gənclərdən biri idi. Söhrab Sabir-
kənddəki orta məktəbdə təhsil alıb. Sonra
Şəmkir rayonundakı 107 saylı texniki peşə
məktəbində təhsilini davam etdirib. Burada
kənd elektrik və rabitə şəbəkəsi üzrə III də-
rəcəli elektrik, eləcə də müvafiq kateqori-
yalı avtomobil sürücüsü ixtisaslarına yiyə-
lənib. Hərbi xidmətə çağırılanadək Söhrab
kənddəki sovxozda qısa müddətdə əmək
fəaliyyəti ilə məşğul olub. Zəhmətkeş gənc
kimi ailəsinin güzəranına kömək etməyə
çalışıb.

Valideynləri və müəllimləri Söhrabı və-
tənpərvər ruhda yetişdiriblər, ona Vətənin
şərəfini, xalqının qeyrətini uca tutmağı
öyüd-nəsihət ediblər. 

S.Rüstəmov 1992-ci ilin fevral ayında
Şəmkir Rayon Hərbi Komissarlığı (hazırda
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin Şəmkir Rayon Şöbəsi -
Y.A.) tərəfindən müddətli həqiqi hərbi xid-
mətə çağırılıb. Bu barədə Daxili Qoşunla-
rın Arxivindən verilən 21.06.2019-cu il ta-
rixli arayışda qeyd olunub. Söhrab Daxili
Qoşunların 5456 saylı hərbi hissəsində
(hazırda 99713 saylı hərbi hissə - Y.A.)
hərbi xidmətə başlayıb. Burada müvafiq tə-
lim keçdikdən sonra hərbi andı qəbul edib.
Hərbi hissədə xidmət edərkən nizam-inti-

zamı və əzmkarlığı ilə fərqlənib.
Həmin dövrdə 1992-ci ilin mart ayından

etibarən Daxili Qoşunların hərbi hissələri-
nin şəxsi heyəti müntəzəm olaraq ön cəb-
həyə göndərilirdi. Ermənistanla sərhəd ra-
yonları və Dağlıq Qarabağ ərazisində şid-
dətli döyüşlər gedirdi. Daxili Qoşunların
hərbi qulluqçuları ön cəbhədə torpaqları-
mızı müdafiə edərkən qəhrəmanlıq nümu-
nələri göstərirdilər. 

Əsgər S.Rüstəmov 5456 saylı hərbi
hissənin şəxsi heyətinin tərkibində öncə
Zəngilan-Qubadlı bölgəsində torpaqlarımı-
zın müdafiəsində dayanıb. Göstərilən istiqa-
mətdə döyüş sınaqlarından keçib, dəfələrlə
ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə gəlib. Sonradan
Söhrabın döyüş yolu Füzuli rayonu ərazi-
sində davam edib. Rayonun Dilağarda
kəndi yaxınlığındakı ön mövqelərdə yerlə-
şən bölmələrimizin tərkibində vuruşub.
Düşmən təmas xəttinin bu sahəsini də də-
fələrlə şiddətli atəşə məruz qoyub. Hərbi
qulluqçularımız o vaxt düşmənin bir sıra
atəş nöqtələrini məhv ediblər. 

1992-ci ilin oktyabr ayında Füzuli ra-
yonunun Dilağarda kəndi ətrafında erməni
hərbi qüvvələrinə qarşı döyüşlərdən birin-
də əsgər S.Rüstəmov ağır yaralanaraq şə-
hid olub.

Şəmkir Rayon Qeydiyyat Şöbəsi tərə-
findən tərtib olunmuş AZ-I 946076 nömrəli,
31.05.2018-ci il tarixli ölüm haqqında şə-
hadətnamədə Söhrabın 25.10.1992-ci il ta-
rixdə Füzuli döyüş bölgəsində güllə yara-
sından öldüyü göstərilib. 

SHXÇDX-nin Şəmkir Rayon Şöbəsin-
dən verilən 16.07.2019-cu il tarixli müvafiq
arayışda isə Söhrabın 25.10.1992-ci il ta-
rixdə Füzuli rayonunun Dilağarda kəndin-
də gedən döyüşdə döş boşluğuna keçən
güllə yarasından həlak olduğu yazılıb.

Söhrabın döyüşçü yoldaşı olmuş, ha-
zırda Şəmkir rayonunda yaşayan Əziz
Muradov mənimlə telefon söhbətində mə-
lumat verdi ki, 1992-ci il oktyabrın 13-də
erməni işğalçıları Füzuli rayonunun Dila-
ğarda kəndi istiqamətində hücuma keçib-
lər. Bu qəfil və qeyri-bərabər döyüşdə hərbi
qulluqçularımızın bir qismi həlak olub və
ağır yaralanıb. Onun sözlərinə görə, Söh-
rabı güllə deyil, zirehli texnika mərmisinin
qəlpələri bədənindən ağır yaralayıb, hətta
ağzından qan gəlirmiş. Söhrabın və digər
döyüşçülərimizin meyitləri düşmənin nə-
zarətinə keçən ərazidə qalıb. Bir müddət
sonra düşmən geri oturdularaq meyitləri
çıxarmaq mümkün olub. 

Şəhidin valideynləri həmin vaxt övlad-
larının meyitini gətirmək üçün Füzuli rayo-
nunun qərargah yerləşən Şəkərcik kəndi-
nə gediblər. 

Şəhid hərbi qulluqçumuz 26.10.1992-ci
il tarixdə öz doğma yurdunda dəfn olunub.
Sabirkənd tam orta məktəbinə kəndin ilk
şəhidi kimi Söhrabın adı verilib. Məktəbin
önündə onun büstü qoyulub. 

1995-ci ildə nəşr olunmuş, Şamxal
Rüstəmin müəllifi olduğu “Ölüm sevinmə-
sin qoy!.. Şəmkir şəhidləri” kitabında Söh-
rab haqqında məlumat verilib.

Söhrabın atası dünyasını dəyişib. Ana-
sı Zərifə xanım sağdır. Dövlətimiz tərəfin-
dən ailəyə müvafiq müavinət təyin olunub. 

Mən Zərifə xanımla telefonla danışdım.
O, oğlu ilə son görüşündə Söhrabın söylə-
diyi və heç vaxt unutmadığı sözləri məqa-
lədə yazmağı xahiş etdi: “Ana, döyüşə ge-
dirəm, ölsəm, Vətən torpağının oğluyam,
sağ qalsam, sənin”. Söhrab kimi qeyrətli
oğul böyütmüş və xeyir-dua verərək Və-
tənin müdafiəsinə göndərmiş Zərifə xanı-
mın, habelə digər şəhid analarının qarşı-
sında baş əyirik. Sizin oğullarınız Azərbay-
canın fəxridirlər!

Allah rəhmət eləsin!

Yalçın Abbasov

ana xeyİr-Duası İlə vətənİn
müDafİəsİnə getmİşDİ...

Şəhidlərimiz

İyulun 19-da Daxili Qoşunların vete-
ranları paytaxtımızda “Əbədi məşəl”in
alovlandığı Şəhidlər Xiyabanındakı Aterk
(Həsənriz) şəhidlərinin qardaşlıq məzarı-
nı ziyarət ediblər. 

Veteranların iştirakı ilə keçirilən anım
mərasimi şəhidlərimizin əziz xatirəsinin
bir dəqiqəlik sükutla yad olunması ilə baş-
layıb. Sonra Daxili Qoşunların Veteranlar
Şurasının sədri Çingiz Daşdəmirov 1992-ci
ilin iyul ayının 19-da baş vermiş Aterk
(Həsənriz) döyüşü barədə çıxış edib. O,
öz çıxışında Daxili Qoşunların tarixində
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suve-
renliyinin qorunması uğrunda gedən dö-
yüş əməliyyatlarında iştirakının mühüm
yer tutduğunu bildirib. Qeyd edib ki, bu
döyüşlərdə 17072 saylı hərbi hissənin
şəxsi heyətinin də qəhrəmanlıq nümunə-
ləri ehtiramla yad olunur. 1992-ci ilin mart
ayından sonra hərbi hissənin şəxsi heyəti
ardıcıl olaraq ön cəbhənin müxtəlif istiqa-
mətlərinə göndərilərək döyüş tapşırıqları-
nı yerinə yetirib. Həmin ilin may-iyul ay-
larında hərbi hissənin şəxsi heyəti Milli
Ordu hissələri ilə birgə Sərsəng su anbarı
ətrafındakı kəndlərin düşməndən azad
olunmasını təmin edərək, bu istiqamətdə
Aterk (Həsənriz) və Umudlu kəndlərinin
müdafiəsində də dayanıb.

Ç.Daşdəmirov nəzərə çatdırıb ki,
1992-ci il iyulun 19-da erməni hərbi qüv-
vələri Aterkə (Həsənriz) hücuma keçərək
döyüşçülərimizi hər tərəfdən şiddətli atə-
şə tutublar. Hərbi qulluqçularımız bu qey-
ri-bərabər, köməksiz vəziyyətdə qaldıqları
döyüşdə son nəfəslərinədək qətiyyətlə
vuruşublar. Onların əksəriyyəti bu ağır
döyüşdə həlak olub. Aterk (Həsənriz)

sonradan növbəti dəfə işğaldan azad edil-
dikdə onlarla hərbi qulluqçumuzun yandı-
rılan, torpağa gömülən meyitlərinin qalıq-
ları tapılıb. Döyüşçülərin çoxunun meyiti
tanınmaz halda olduğundan, bu, onların
kimliklərinin təsbit edilməsində çətinlik ya-
radıb. 

Veteranlar Şurasının sədri məlumat
verib ki, 1992-ci il iyul ayının 30-da Şə-
hidlər Xiyabanında Aterk (Həsənriz) dö-
yüşündə həlak olmuş hərbi qulluqçuları-
mızın dəfn mərasimi keçirilib. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 19.11.1992-ci il tarixli Fərmanı ilə qəh-
rəman döyüşçülərimizdən 28 nəfəri ölü-
mündən sonra “Fəxri Fərman”la təltif olu-
nub. Həmçinin, Aterkdə (Həsənriz) həlak
olmuş hərbi qulluqçularımızdan 3 nəfəri
ölümündən sonra ali dövlət mükafatlarına
layiq görülüb.

Ç.Daşdəmirov qeyd edib ki, Daxili İş-
lər Nazirinin müavini-Daxili Qoşunların
Komandanı general-leytenant Şahin
Məmmədovun təşəbbüsü ilə qardaşlıq
məzarının üzərindəki abidənin yenilən-
məsi təqdirəlayiqdir. O, şəhidlərimizin xa-
tirəsinə göstərdikləri ehtirama görə Daxili
İşlər Nazirinə və Daxili Qoşunların Ko-
mandanına veteranlar adından dərin min-
nətdarlığını bildirib. 

Daxili Qoşunların veteranı İntiqam
Nəsibov da mərasimdə çıxış edərək hə-
min döyüşlə bağlı xatirələrini danışıb. 

Daha sonra veteranlar qardaşlıq mə-
zarı üzərinə al qərənfillər qoyublar. Me-
morial abidə kompleksi önündə xatirə
şəkli çəkdirilib. 

Yalçın Abbasov

Daxİlİ Qoşunların veteranları şəhİDlərİmİzİn 
QarDaşlıQ məzarını zİyarət eDİblər
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HƏRBİ XƏBƏRLƏR .YENİLİKLƏR .

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

Günvurma günəş şüalarının uzun müd-
dət ərzində orqanizmə təsiri nəticəsində
baş verir. Günvurma əksər hallarda, ba-
şıaçıq xeyli müddət ərzində gün altında
qaldıqda baş verir. Belə hallarda gün şüa-
larının təsiri nəticəsində baş beyinə qan

axını artır və beyinin qan dövranı pozulur.
Bu zaman zərərçəkəndə zəiflik, başgicəl-
lənmə, güclü baş ağrıları, qulaqlarda küy,
təngnəfəslik, nəbzin tezləşməsi, üşütmə,
ürək bulanması, qusma, hərarətin 40 C və
daha artıq dərəcəyə yüksəlməsi kimi əla-
mətlər qeyd edilir. Ağır hallarda qıcolmalar
və huşun itirilməsi də ola bilər. Bəzi hallar-

da bu əlamətlər dərhal, digər hallarda isə
açıq günəş altında qaldıqdan və evə gəl-
dikdən bir neçə saat sonra baş verir.

Günvurmanın ilkin əlamətləri hiss
olunduqda:

1. Zərərçəkəni kölgəyə və ya sərin ota-
ğa aparmaq, onu sıxan paltarları çıxar-
maq, yarıoturaq vəziyyətdə uzatmaq la-
zımdır (başı bədənindən yuxarıda olma-
lıdır). 

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

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

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

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

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

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

İstivurma zamanı ilk tibbi yardım gün-
vurmada olduğu kimidir. 

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

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

DQBİ-nin Tibb xidməti

Rusiya gəzən sursat 
nümunələrini yaradır

Rusiyanın “Kalaşnikov” Konserni “Army
2019” beynəlxalq forumunda yeni “ZALA
Lancet” zərbə pilotsuz uçuş aparatını
(PUA) təqdim edib.

Bu barədə “AzeriDefence”in “Army
2019” sərgisində iştirak etmiş əməkdaşı
məlumat verib. Şirkət mütəxəssisləri bil-
diriblər ki, “ZALA Lancet” zərbə PUA-nın
sınaqları başa çatıb.

“ZALA Lancet” hədəfləri avtonom şə-
kildə tapmaq və vurmaq qabiliyyətinə
malik çoxməqsədli silahdır. Silah sistemi
dəqiq zərbə komponenti, kəşfiyyat, navi-
qasiya və rabitə modullarından ibarətdir.
PUA öz naviqasiya sahəsini yaradır,
yerüstü və ya dəniz əsaslı infrastruktur
tələb etmir. “ZALA Lancet” koordinat, op-
tik-elektron və kombinasiya edilmiş hə-
dəf sistemləri ilə təchiz olunub. Bundan
başqa, zərbə PUA hədəf nişanını təsdiq-
ləməyə imkan verən videogörüntünü
istifadəçiyə ötürə bilir. Maksimal uçuş
çəkisi 12 kiloqram olan “ZALA Lancet”
PUA-nın əməliyyat sahəsi 40 kilometrdir.

F-35-lərin ciddi çatışmazlığı
aşkarlanıb: hədəfə qədər

uçmayacaq

ABŞ-ın 5-ci nəsil qırıcısı olan F-35C-lər
düşmən hədəflərinin vurulması üçün ye-
tərli döyüş radiusuna malik deyil.

Ordu.az xəbər verir ki, bu qənaətə ABŞ
Nümayəndələr Palatasının Silahlı Qüv-
vələr Komitəsi gəlib.

Məlumata görə, F-35C qırıcılarının dö-
yüş radiusu əlavə yanacaq çənləri və ha-
vada əlavə yanacaq təchizatı olmadan
cəmi 1240 kilometr təşkil edir. Əgər ABŞ
aviadaşıyıcılarına raket hücumu təhlü-
kəsi olsa, onları 1852 kilometr məsafədə
saxlamaq lazım gələcək. Məsələn, Çinin
CSS-5 qanadlı raketi düşmən rəqiblərini
1722,36 kilometr məsafədə vurmağa qa-
dirdir. Rusiyanın “Kinjal” raketində isə bu
məsafə daha da böyükdür.

Digər əsas çatışmazlıqlardan biri də
radarlarda yaxşı görünməsi olan F-35 C-yə
havada əlavə yanacaqdolduran lazım ol-
masıdır. Bununla da qırıcının üstünlükləri
tamamilə yararsız görünür.

Komitədə qeyd edirlər ki, artıq
F-35-lərin quruculuğu və istehsalına
xərclənən məbləğ 406,1 milyard dolları
keçib. Bununla belə onların istifadəsi
üçün əlavə 1,1 trilyon dollara ehtiyac var. 

NÜMUNƏVİ XİDMƏT

Qısa vaxt ərzində xidməti, nizam-inti-
zamı, təlim-tərbiyəsi ilə hərbi kollektivdə
hörmət qazanan əsgər Emil Məmmədov
nümunəvi hərbi qulluqçularımızdandır.
O, 2000-ci ilin noyabr ayında Şəki şə-
hərində anadan olub. 2018-ci ildə orta
məktəbi bitirib. 2019-cu ilin yanvar ayın-
da Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin Şəki Rayon Şö-
bəsindən müddətli həqiqi hərbi xidmətə
çağırılıb. Hazırda 16076 saylı hərbi his-
sənin mühafizə bölüyündə atıcı vəzifə-
sində xidmət edir.

Bölük komandiri baş leytenant Rus-
lan Abbasovun verdiyi məlumatlara əsa-
sən, Emil xidməti-vəzifə borclarının ye-
rinə yetirilməsinə məsuliyyətlə yanaşır və
qarşıya qoyulan tapşırıqları ləyaqətlə ic-
ra edir. O, hərbi nizamnamələrin tələblə-
rini bilir və gündəlik xidmətini bu tələblərə
uyğun təşkil edir.

Baş leytenant R.Abbasov onu da vur-
ğuladı ki, əsgər E.Məmmədov hər za-
man xidmətində ayıq-sayıqdır. Belə ki,
ötən ay Daxili İşlər Nazirliyinin inzibati
binasında xidmət apardığı zaman namə-
lum şəxsin qadağan olunmuş əraziyə da-
xil olmağa cəhd etdiyini görüb. O, Silahlı
Qüvvələrin Qarnizon və Qarovul Xidmət-
ləri Nizamnaməsinin müvafiq maddəsi-
nin tələblərinə uyğun olaraq vətəndaşa
xəbərdarlıq edib. Lakin həmin şəxs xə-
bərdarlıqlara məhəl qoymayıb. Bu za-
man hərbi qulluqçumuz dərhal qarovul
rəisinə məlumat verib. Qarovul rəisinin
gördüyü tədbirlər nəticəsində şübhəli
şəxs saxlanılıb və Daxili İşlər Nazirliyinin
komendant xidmətinə təhvil verilib.

Bölük komandiri Emilin bacarıqlı ol-
duğunu, komandirlərin əmr və tapşırıqla-
rını vaxtında və dəqiq yerinə yetirdiyini
qeyd edir: “O, nəzəri və praktiki biliklə-

rinin, fiziki hazırlığının artırılması istiqa-
mətində daim çalışır. Hərbi nəzakət və
davranış qaydalarını bilir. Bölüyün ictimai
həyatında fəal iştirak edir”. 

Ümumilikdə, bölük komandiri tərəfin-
dən müsbət xarakterizə olunan əsgər
E.Məmmədov kitab oxumağı da çox se-
vir. Uşaqlıqdan hərbi xidmətə marağı
olan əsgərimiz Daxili İşlər Nazirliyinin
Daxili Qoşunlarında xidməti ilə fəxr etdi-
yini deyir. Müddətli həqiqi hərbi xidmətini
başa vurduqdan sonra müddətdən artıq
həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kimi
xidmətini davam etdirmək istəyir. Biz də
öz növbəmizdə, əsgərimizə bu yolda
uğurlar arzulayır, bundan sonra da xid-
mətdə ayıq-sayıq olacağına, müsbət
keyfiyyətlərini qoruyub saxlayacağına
ümid edirik.

gizir Ariz Aslanov

Xidmətdə ayıq-sayıq olmaq hər
bir hərbi qulluqçunun borcudur

GünVurMa Və İstİVurManın təsİrİnDən neCə QOrunMalı?
Həkim məsləhəti

Daxili Qoşunların xüsusi təyinatlı böl-
mələrinin peşə hazırlığının yüksəldilməsi,
şəxsi heyətin fiziki və mənəvi-psixoloji key-
fiyyətlərinin təkmilləşdirilməsi, habelə xü-
susi təyinatlı dəstələrin xüsusi həmlə ya-
rımqruplarının birinciliyini müəyyən etmək
məqsədilə hərbi hissələrin xüsusi təyinatlı
dəstələrinin xüsusi həmlə yarımqrupları
arasında xüsusi-taktiki hazırlıq üzrə yarış-
lar keçirilib. Yarışların keçirilməsində məq-
səd xüsusi həmlə qruplarının hazırlıq sə-
viyyələrini qiymətləndirmək, hazırlıq prose-
sində mövcud nöqsan və çatışmazlıqları
müəyyən etmək olub. Yarışlarda, ümumi-
likdə, 119 nəfər hərbi qulluqçu iştirak edib.

Daxili Qoşunların Baş İdarəsində Dö-
yüş hazırlığı şöbəsinin rəisi VMİE polkov-
nik-leytenant Aydın Zahidov yarışların ke-

çirilməsi barədə məlumat verərək bildirdi ki,
əsas məqsəd şəxsi heyətin mürəkkəb şə-
raitlərdə tapşırıqların yerinə yetirilməsində
bacarıq səviyyəsinin müəyyən edilməsi, fi-
ziki və psixoloji hazırlığının yoxlanılması
olub: “Döyüş təlimi prosesinin keyfiyyət-

li təşkili, onun məzmun və üsullarının
davamlı olaraq təkmilləşdirilməsi, fəa-
liyyət taktikası üzrə məşqlərin real şə-
raitə uyğun keçirilməsi peşəkarlıq vər-
dişlərinin formalaşmasına əsaslı zəmin
yaradır. Daxili Qoşunlarda döyüş təlimi
prosesi komandanlığın xüsusi diqqət
mərkəzindədir. Təlimlər metodiki cəhət-

dən təkmilləşdirilir, yeni praktiki forma
və üsullar tətbiq edilir”.  

O, həmçinin, döyüş atışlı təlimlərdə
qrup komandirlərinin idarəetmə qabiliyyət-
lərinin, eləcə də atəş, xüsusi-taktiki, tibbi,
mühəndis hazırlığı, topoqrafiya təlim fənləri
üzrə nəzəri biliklərinin yoxlanıldığını bildir-
di: “Bundan əlavə, yarışda müvafiq nor-
mativlər üzrə şəxsi heyətin fəaliyyəti
qiymətləndirilib. Belə ki, hərbi qulluqçu-
lar tərəfindən tibbi hazırlıq üzrə yaralı-
lara ilkin tibbi yardımın göstərilməsi, on-
ların döyüş meydanından çıxarılıb zireh-
li texnikaya yerləşdirilməsi, yaranın ol-
duğu nahiyənin fiksasiya edilməsi və
yaralının 25 m məsafəyə aparılması üzrə
normativlərin yerinə yetirilməsi, həyatda
qalabilmə fəaliyyəti üzrə ocağın qalan-

ması və suyun qızdırılması, sığınacağın
hazırlanması, tələlərin qurulması və ba-
lıq ovlamaq üçün vasitələrin hazırlan-
ması üzrə təlim sualları işlənilib”. 

Polkovnik-leytenant A.Zahidov vurğula-
dı ki, yarış iştirakçılarının yerləşdirilməsi,
qidalanması, təlim yerlərinin hazırlanması,
şəxsi heyətin və maddi vəsaitlərin daşın-
ması müvafiq təlimatların tələblərinə uyğun
həyata keçirilib, yarışların keçirilməsi müd-
dətində tibbi və daxili xidmət təşkil edilib.
Döyüş hazırlığı proqramını qavrama keyfiy-
yətinə görə ən yaxşı xüsusi təyinatlı bölmə
müəyyən edilib. Hərbi qulluqçular birincilik
uğrunda mübarizədə öz səylərini əsirgə-
məyiblər. 

Keçirilən yarışların nəticələrinə görə,
17074, 99713 və 17072 saylı hərbi hissə-
lərin xüsusi həmlə yarımqrupları xüsu-
silə fərqləniblər. Belə ki, 17074 saylı
hərbi hissə 89 balla I, 99713 saylı hərbi
hissə 83 balla II və 17072 saylı hərbi
hissə 79 balla III yeri tutub. Yüksək
nəticə göstərmiş yarımqruplar Daxili
İşlər Nazirinin müavini-Daxili Qoşunla-
rın Komandanının müvafiq əmri ilə
mükafatlandırılıblar.

gizir Ariz Aslanov 

Xüsusİ təyİnatlı BÖlMələrİn 
yarışı keçİrİlİB

16075 saylı hərbi hissənin komandanlığı polkovnik-leytenant İftixar
Əhmədova atasının vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verir.

16075 saylı hərbi hissənin komandanlığı MAXE əsgər Araz Məlikova atasının
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

16076 saylı hərbi hissənin komandanlığı gizir Hikmət  İsgəndərova atasının
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.
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