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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

Müasir müstəqil Azərbaycanın inkişa-
fında, sosial məsələlərin həllində yaxından
iştirak etmək, mərhəmət, əxlaqi ideyalara
sadiqlik, insanlara daim kömək əli uzat-
maq, xeyirxah işlər görmək... Bütün bunlar
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-
prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezi-
denti Mehriban Əliyevanın həyat fəlsəfəsi-
nin əsas qayəsini təşkil edir. Prezident
İlham Əliyevlə çiyin-çiyinə çalışan, onun
ömür-gün yoldaşı və ən yaxın silahdaşı
olan Mehriban Əliyeva ölkəmizin dinamik
inkişafı istiqamətində görülən işlərə ciddi
töhfələr verir.

Mehriban Əliyeva on beş ildir Heydər
Əliyev Fonduna uğurla rəhbərlik edir. Xal-
qımızın xeyriyyəçilik ənənələrinin dirçəldi-
lərək daha geniş miqyas alması da Heydər
Əliyev Fondunun prezidentinin göstərdiyi
şəxsi nümunə nəticəsində mümkün olub.

On beş ildir ki, Mehriban Əliyeva
UNESKO-nun xoşməramlı səfiri missiyası-
nı şərəflə yerinə yetirir. Eyni zamanda,
İSESKO-nun da xoşməramlı səfiri olaraq
Azərbaycan tarixini, mədəni irsini, Azərbay-
can həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çat-
dırmaq istiqamətində yorulmaz fəaliyyət
göstərir: İçərişəhər, o cümlədən, Şirvan-
şahlar Sarayı və Qız qalası, Qobustan qa-
yaüstü rəsmləri, Xan Sarayı ilə birgə Şə-
kinin tarixi mərkəzi UNESKO-nun Ümum-
dünya İrs Siyahısına daxil edilib. Həmçinin,
muğam və aşıq sənətimiz, “Kamança simli
musiqi alətinin hazırlanması və ifaçılıq sə-
nəti”, “Dədə Qorqud irsi”, Azərbaycan kə-
lağayı sənəti Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə
Reprezentativ Siyahısına salınıb. Nəhayət,
Azərbaycan bu ilin iyulunda UNESKO-nun
Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessi-
yasına uğurla ev sahibliyi edib.

2017-ci il fevralın 21-də Mehriban
Əliyevanın Azərbaycanın Birinci vitse-pre-
zidenti vəzifəsinə təyin edilməsi onun zən-
gin fəaliyyətinin və təşkilatçılıq bacarığının

məntiqi nəticəsi kimi dəyərləndirilir. Ötən
müddətdə bu yüksək və məsul vəzifədə
gördüyü işlərlə Prezidentin və xalqın eti-
madını layiqincə doğruldur.

Mehriban Əliyevanın fəaliyyətində əha-
linin həssas təbəqələrinin, o cümlədən,
məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli
xüsusi yer tutur. O, Birinci vitse-prezident
kimi ilk müşavirəsini qaçqın və məcburi
köçkün ailələrinə həsr etdi. Həmin mü-
şavirədən dərhal sonra müvafiq tədbirlər
planı hazırlandı və real işlər başlandı. Qısa
müddətdə 300 minə yaxın qaçqın və məc-
buri köçkünün mənzil şəraiti yaxşılaşdırıldı.
Ötən il daha 5923 məcburi köçkün ailəsi,
2019-cu ilin birinci rübündə isə 2227 məc-

buri köçkün ailəsi yeni mənzillərə köçü-
rüldü.

Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyevanın tapşırığı ilə Aprel döyüşləri za-
manı sağlamlıqlarını itirmiş bir qrup əsgər
və zabit yüksək texnologiyalı protezlərlə tə-
min edildi.

Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə
reallaşdırılan “Uşaq evləri və internat mək-
təblərinin inkişafı”, “Yeniləşən Azərbaycana
yeni məktəb”, “Təhsilə dəstək”, “Məktəbə-
qədər təhsil müəssisələrinin inkişafı” və di-
gər proqramlar təhsilin inkişafında mühüm
rol oynayır. 2005-ci ildən icrasına başlanı-
lan “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb”
proqramı çərçivəsində 100 mindən çox şa-

girdin təhsil aldığı 500-dək məktəb binası
inşa olunub və yenidən qurulub. “Uşaq ev-
ləri və internat məktəblərinin inkişafı” proq-
ramı çərçivəsində isə 40-a yaxın uşaq
müəssisəsi əsaslı şəkildə təmir edilib.

Əhalinin sağlamlığı məsələsinə gəlin-
cə, Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü olan
“Diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı”, “Talas-
semiyasız həyat naminə”, “Tibb müəssisə-
lərinin yenidən qurulması və inşası” kimi
bənzərsiz layihələr, bir çox xeyriyyə aksiya-
ları böyük rəğbətlə qarşılanır, öz müsbət
nəticələrini verir. Bu layihələr çərçivəsində
Bakıda müasir Talassemiya Mərkəzi, Daun
Sindromlu Şəxslərin Reabilitasiya Mərkəzi,
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün

reabilitasiya Mərkəzi, Mərkəzi Neftçilər
Xəstəxanasında Cərrahiyyə və Orqan
Transplantologiya Mərkəzi, Psixonevroloji
Uşaq Mərkəzi və digər səhiyyə ocaqları in-
şa olunub və ya əsaslı şəkildə yenidən qu-
rularaq istifadəyə verilib.

Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Er-
mənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırıl-
ması, mədəniyyətimizin, dövlətçilik ənənə-
lərimizin, tariximizin dünyada təbliği sahə-
sində davamlı, məqsədyönlü iş aparılır.
Avropa Parlamentinin mənzil-iqamətgahın-
da, Afinada, Kannda Azərbaycan mədəniy-
yəti günlərinin keçirilməsini, Parisdə Azər-
baycan Mədəniyyət Mərkəzinin açılmasını,
dünyanın müxtəlif şəhərlərində görkəmli
şəxsiyyətlərimizin abidələrinin ucaldılması-
nı buna misal göstərmək olar.

Son illər ölkəmizin böyük uğurla ev sa-
hibliyi etdiyi “Eurovision” beynəlxalq mahnı
müsabiqəsi, birinci Avropa Oyunları, eləcə
də IV İslam Həmrəyliyi Oyunları Mehriban
Əliyevanın yüksək təşkilatçılıq bacarığına
malik olduğunu üzə çıxardı. 

Mehriban Əliyevanın çoxşaxəli və xoş-
məramlı fəaliyyəti həm Azərbaycanda, həm
də beynəlxalq miqyasda yüksək qiymətlən-
dirilir. Azərbaycanın ən ali dövlət mükafatı
olan “Heydər Əliyev” ordeni, Avropa Olim-
piya Komitələrinin Ali ordeni, Fransanın
“Şərəf Legionu” ordeni, İtaliyanın “Xidmət-
lərə görə” Böyük Xaç Kavaleri ordeni, Pol-
şanın “Böyük Komandor Xaçı” ordeni,
Rusiyanın “Dostluq” ordeni, UNESKO-nun
“Qızıl Motsart” medalı... Bu, Azərbaycanın
Birinci vitse-prezidentinin layiq görüldüyü
mükafatların heç də tam siyahısı deyil.
Mehriban Əliyeva hesab edir ki, ən böyük
mükafatı xalqın ona olan sevgisi, inamı və
etimadıdır. 

AZƏRTAC

Avqustun 18-də Daxili İşlər Naziri
general-polkovnik Vilayət Eyvazov DİN
Daxili Qoşunlarının paytaxtda yerləşən
“N” saylı hərbi hissəsində olub. Əvvəlcə
Daxili İşlər Nazirinin müavini - Daxili Qo -
şunların Komandanı general-leyte nant
Şahin Məmmədov general-polkovnik
Vilayət Eyvazova şəxsi heyətin və hərbi
texnikanın baxışa hazır olması barədə
raport verib. 

Nazir şərəf manqası ilə salamlaşdıqdan
sonra şəxsi heyətin kazarma-məişət şə rai -
ti, qidalanması, sağlamlıq durumu və tə mi -
nat məsələləri ilə yaxından tanış olub, xid -
məti istifadədə olan texnikaya baxıb, əra -
zidə aparılan abadlıq, quruculuq işləri ilə
maraqlanıb. 

Sonra hərbi hissənin sıra meydanında
hərbi qulluqçuların və əsgərlərin qarşısında
çıxış edən nazir V.Eyvazov Ulu Öndərin
əsasını qoyduğu inkişaf və tərəqqi stra -
tegiyasının Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko -
mandanı cənab İlham Əliyev tərəfindən
uğur la davam və inkişaf  etdirilməsi nəticə -
sində ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin, müdafiə
potensialının artdığını, beynəlxalq mövqe -
lə rinin möhkəmləndiyini bildirib, möhtərəm
dövlət başçımızın ordu quruculuğuna, o
cümlədən, Daxili Qoşunların fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsinə, maddi-texniki təmina -
tına, iş və məişət şəraitinin daha da yaxşı -
laş dırılmasına daim xüsusi diqqət gös tər -
diyini vurğulayıb. 

Daxili Qoşunların ölkəmizdə müstə qil -

liyin və daxili sabitliyin qorunmasında xü -
susi xidmətləri olduğunu diqqətə çatdıran
na zir şəxsi heyətin ictimai asayişin qo run -
masında və ictimai təhlükəsizliyin təmin
olunmasında, cinayətkarlığa qarşı mübari -
zədə, xüsusi əməliyyatların keçirilməsində
fəal iştirakını, yüksək peşəkarlığa, döyüş
və mənəvi-psixoloji hazırlığa malik bir qu -
ruma çevrildiyini məmnunluqla qeyd edib. 

O, eyni zamanda bildirib ki, torpaq ları -
mızın 20 faizi işğal altında olduğuna görə
hazırda ölkəmiz müharibə şəraitindədir.
Ona görə də Daxili Qoşunların şəxsi heyəti
öz üzərlərinə düşən xidməti vəzifələri ilə
bərabər həm də torpaqlarımızın azadlığı və
ərazi bütövlüyümüzün bərpası üçün hər an
hazır olmalı, döyüş hazırlığı səviyyələrini
daim yüksək saxlamalıdırlar. 

Şəxsi heyətə konkret tapşırıq və töv -
siyələrini verən Daxili İşlər Naziri hərbi
qulluqçuların qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş vəzifələrin və verilən tapşırıqların
öhdəsindən bundan sonra da layiqincə
gələ cəklərinə,  xalqa, dövlətə və Prezi den -
tə sədaqətlə xidmət edəcəklərinə əminliyini
ifadə edib, xidmətdə fərqlənən hərbi qul -
luq çuların mükafatlandırılması ilə bağlı
müvafiq göstəriş verib.

Sonra Daxili İşlər Naziri V.Eyvazovun
rəhbərliyi ilə hərbi hissənin qərargahında
ko mandir heyəti ilə əməliyyat müşavirəsi
ke çirilib. 

Tədbirin sonunda general-polkovnik
V.Eyvazov hərbi hissənin əsgər yemək xa -
nasında şəxsi heyətlə birlikdə nahar edib.

DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ MƏTBUAT XİDMƏTİNİN MƏLUMATI 

Mehriban Əliyeva yorulmaz fəaliyyəti ilə Azərbaycan
xalqının dərin rəğbətini və sevgisini qazanıb
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Böyük Qafqaz sıra dağlarının
ətəklərində, deyərdim ki, Azərbay-
canın ən gözəl guşələrindən olan
Qəbələ rayonunda yerləşən Daxili
Qoşunların 17071 saylı hərbi his-
səsi öz görünüşü baxımından tə-
biətin əsrarəngizliyi ilə həmahəng-
dir. Hərbi hissə haqqında ümumi
məlumatım olsa da, hər şeyi yaxın-
dan görmək və şahidi olmaq insan-
da bir qədər fərqli təəssürat yaradır.
Belə ki, yaxın günlərdə məqsədli
qrupun tərkibində ezamiyyətim za-
manı güclü maddi-texniki bazaya
malik olan hərbi hissənin şəxsi he-
yətinin döyüş hazırlığı, mənəvi-psi-
xoloji durumu ilə yaxından tanış ol-
mağa çalışdım.

Məlumdur ki, son illər ərzində
Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qo-
şunlarının respublikamızın müxtəlif
bölgələrində müasir standartlara
cavab verən yeni hərbi hissələri ya-
radılır. Bunlardan biri olan 17071
saylı hərbi hissənin xidməti-döyüş
fəaliyyəti qanunla müəyyən edilmiş
vəzifələrin icrasına hazırlıqla müəy-
yən olunur.

İlkin mərhələdə dislokasiya ye-
rinin xüsusiyyətlərinin dərindən öy-
rənilməsi, regiona uyğun əməliyyat
şəraitinin təhlil edilməsi, bu məq-
sədlə icra və hüquq-mühafizə or-

qanları ilə əlaqələrin qurulması və
qarşılıqlı əlaqənin yaradılması isti-
qamətində tədbirlər diqqət mərkə-
zində saxlanmaqdadır. Hərbi hissə
komandirinin tərbiyə işləri üzrə
müavini polkovnik-leytenant Xalid
Hüseynov diqqətə çatdırdı ki, Daxili
İşlər Naziri və Daxili Qoşunlar Ko-
mandanlığı tərəfindən göstərilən
diqqət və mövcud tələbkarlıq hər
birimizi vəzifələrimizin icrasına mə-
suliyyətlə yanaşmağa sövq edir.
Hərbi hissədə döyüş hazırlığının
qorunub saxlanılması, şəxsi heyət-
də yüksək döyüş ruhunun forma-
laşdırılması, maddi-tədris bazası-

nın möhkəmləndirilməsi, döyüş ha-
zırlığının qorunub saxlanılması ən
vacib məsələlərdəndir.

Hərbi hissədə döyüş hazırlığı
ilə yanaşı, mənəvi-psixoloji vəziy-
yətin yüksək səviyyədə saxlanılma-
sına da xüsusi önəm verilir. Şəxsi
heyətlə təlim-tərbiyə prosesi xid-
məti-döyüş fəaliyyətinin əsasını
təşkil edir. Polkovnik-leytenant
X.Hüseynov həmçinin, qeyd etdi ki,
mənəvi-psixoloji hazırlıq planına
uyğun olaraq, şəxsi heyətlə vaxtlı-
vaxtında müvafiq mövzularda məş-
ğələlər keçirilir. Məşğələlər zamanı
hərbi qulluqçulara milli-mənəvi

dəyərlərə hörmət, dövlət və döv-
lətçiliyimizə sədaqət, verilən tap-
şırıqlara qeyd-şərtsiz əməl olun-
ması kimi məsələlər aşılanır. Şəxsi
heyətə müsbət keyfiyyətlərin aşı-
lanmasında mühüm rol oynayan
ictimai-siyasi hazırlıq dərslərində
Milli Lider Heydər Əliyevin həyatı,
siyasi irsi öyrədilir, Azərbaycan
Respublikası Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə öl-
kəmizin hərbi qüdrətinin artırıl-
ması istiqamətində həyata keçiri-
lən islahatlar barədə məlumatlar
verilir.

HƏRBİ HİSSƏDƏ     
YENİDƏNQURMA İŞLƏRİ    

DAVAM ETMƏKDƏDİR

Hərbi hissə komandirinin tər-
biyə işləri üzrə müavini polkovnik-
leytenant X.Hüseynov bizi hərbi
hissə ilə tanış edərkən hərbi hissə
komandirinin əmrinə əsasən bu
gün də yenidənqurma işlərinin apa-
rıldığını diqqətə çatdırmağı unut-
madı. Bildirdi ki, şəxsi heyətdə mə-
nəvi kamillik və estetik mədəniyyə-
tin yüksəldilməsi üçün asudə vaxtın
təşkil olunması məqsədilə yeni,
təxminən 200 kvadratmetr ərazidə

park salınıb, eyni zamanda səkkiz
ədəd altı nəfərlik söhbət yeri ha-
zırlanıb. Parkda yaşıllıqlar salınıb,
yeni idman şəhərciyi yaradılıb. Bü-
tün bunlarla yanaşı həmçinin, dö-
zümlüyün artırılması məqsədilə xü-
susi təyinatlı dəstənin şəxsi heyəti
üçün yeni idman zalı hazırlanıb,
hərbi qulluqçuların istifadəsinə ve-
rilib. Sözsüz ki, yaradılan bütün şə-
rait hərbi qulluqçuların rifah halının
yaxşılaşmasına, asudə vaxtın daha
səmərəli təşkil olunmasına yönəlib. 

Hərbi hissədə müasir tələblərə
cavab verən, tamamilə avtomatlaş-
dırılmış hamam-camaşırxana kom-
pleksi də fəaliyyət göstərir. Cama-
şırxanada quraşdırılmış paltaryu-
yan və quruducu maşınlar şəxsi he-
yəti istənilən vaxt təmiz paltar və
yataq dəstləri ilə təmin edir. Burada
camaşırlar yuyulub, ütülənib çeşid-
ləndikdən sonra yenidən bölmələrə
təhvil verilir.  

Qazanxana ən son texnologi-
yaya əsaslanan avadanlıqla təchiz
olunub ki, bu da şəxsi heyətin so-
sial şəraitinin müasir tələblərə ca-
vab verdiyini sübut edir.

Şəxsi heyətin geyiminin səliqəli-
liyini qorumaq məqsədilə bölmə-
lərdə məişət otaqları da yaradılıb.

DÖYÜŞ HAZIRLIĞININ
QORUNUB SAXLANILMASINDA
XÜSUSİ  TƏYİNATLI  DƏSTƏNİN

“CANAVARLARI”
FƏRQLƏNİRLƏR

Hərbi hissələrimizdə fəaliyyət
göstərən xüsusi təyinatlı dəstələrin
hərbi qulluqçularının silahlı cinayət-
karların axtarılması, tutulması, zə-
rərsizləşdirilməsi istiqamətində hə-
yata keçirdiyi xidməti-döyüş fəaliy-
yəti təqdirəlayiqdir.

17071 saylı hərbi hissənin xü-
susi təyinatlı dəstəsinin komandiri-
nin vəzifəsini icra edən kapitan El-
çin Babayevin sözlərinə görə, dəs-
tə hər an qarşıya çıxa biləcək qəf-

ləti tapşırıqları uğurla yerinə yetir-
məyə qadirdir. Artıq 15 ildir ki, hərbi
xidmətdə olan dəstə komandiri və-
zifə borclarından irəli gələn tələb-
lərdən danışdı, hava şəraitindən
asılı olmayaraq, şəxsi heyətlə tə-
lim-məşq proseslərinin davamlı
olaraq keçirildiyini bildirdi. Qeyd et-
di ki, şəxsi heyətin döyüş təlimi Da-
xili İşlər Nazirinin müavini-Daxili
Qoşunların Komandanının müvafiq
Direktivinin tələblərinə əsasən təş-
kil edilir. Əsas diqqət atəş və fiziki
hazırlıqları ilə yanaşı, xüsusi-taktiki
hazırlıq, hərbi topoqrafiya, həmlə-
desant hazırlığı, tək əsgərin döyüş
təlimi, hərbi-tibbi hazırlıq, hərbi mü-
həndis hazırlığı və mütəxəssislərlə
ixtisas hazırlığı üzrə məşğələlərə
yetirilir. Hərbi qulluqçuların dünya-
görüşü, mənəvi-psixoloji keyfiyyət-
ləri təkmilləşdirilir. 

17071 saylı hərbi hissənin xü-
susi təyinatlı dəstəsinin fəaliyyəti
digər hərbi hissələrin dəstələrindən
öz spesifikliyi ilə fərqlənir. Əsas eti-
barilə çətin iqlim şəraitində təlimlə-
rin təşkil olunub keçirilməsinin diq-

qət mərkəzində olduğu vurğulandı.
Döyüş təliminin təşkili və keçiril-
məsi ilə əlaqədar kapitan E.Baba-
yev söylədi ki, təsdiq olunmuş mü-
vafiq plana əsasən, keçirilən məş-
ğələlər dəstənin üzərinə düşən və-
zifələrin və tapşırıqların əhəmiyyə-
tinin dərk edilməsi istiqamətində
təşkil olunur. O, şəxsi heyətin təh-
kim olunmuş silaha mükəmməl yi-
yələnməsi, əlbəyaxa döyüş fəndlə-
rinin öyrənilməsi, müxtəlif şəraitlər-

də xidməti-döyüş tapşırıqlarının
yerinə yetirilməsi zamanı döyüş və
digər texnikanın bacarıqla tətbiq
edilməsi, yüksək nizam-intizamın
və sayıqlığın təkmilləşdirilməsi, fizi-
ki və psixoloji gərginliyə müvəffə-
qiyyətlə tab gətirilməsi üçün əlin-
dən gələni əsirgəmir. Xüsusi təyi-
natlı dəstənin tərkibində olan döyüş
texnikasından bacarıqla və peşə-
karcasına istifadə edə bilmələri
üçün müxtəlif ərazi relyefində və
hava şəraitində məşğələlər keçirilir.
Təlimin əsas mahiyyətinin verilmiş
döyüş tapşırığının müvəffəqiyyətlə
yerinə yetirilməsi olduğunu deyən
dəstə komandiri qeyd etdi ki, prak-
tiki məşğələlər zamanı hərbi qulluq-

çulara xüsusi metod və vasitələr
öyrədilir: “Cinayətkar dəstələrin zə-
rərsizləşdirilməsi və tərksilah edil-
məsi üzrə praktiki fəaliyyətə üstün-
lük verilir. Təlim və məşğələlərin
vaxtında müasir metod və üsullarla
keçirilməsi hərbi qulluqçuların dö-
yüş qabiliyyətinin artırılmasına xid-
mət edir”.

baş leytenant Nigar Ağayeva

DAĞLAR QOYNUNDA QORUNAN KİÇİK QALA - 17071 SAYLI HƏRBİ HİSSƏ 

Türkiyə Cümhuriyyətinin dövlətçilik tarixində mühüm yerlərdən
birini tutan 30 avqust - Zəfər bayramının növbəti ildönümü qeyd
edildi. Zəfər bayramına bu cür önəmin verilməsi isə heç də təsadüfi
deyil. 30 avqust Türkiyə Cümhuriyyətinin quruluşunun başlanğıcı
kimi qəbul edilir. Bu tarixdə Türkiyə Cümhuriyyətinin təməli qoyulub.
Daha doğrusu, Türk xalqı və Türkiyə Silahlı Qüvvələri Mustafa Kamal
Atatürkün rəhbərliyi ilə 1922-ci il avqustun 30-da tarixi zəfərini qaza -
nıb. Bu böyük zəfər türk millətinin sarsılmazlığının və iradəsinin
nümunəsidir. Bu qələbə heç də asanlıqla qazanılmayıb. 

I Dünya Müharibəsindən məğlub çıxan Osmanlı dövlətini işğalçı
ölkələr arasında paylaşdırmaq planlarının qarşısı məhz bu savaşlar
və qəhrəmanlıqlar nəticəsində alınıb. Ölkə bütünlüyünü qorumaq
üçün başlanan çoxsahəli hərbi mücadilə bir neçə mərhələdən keçib.

Bu mücadilə 1919-1922-ci illər arasında gerçəkləşərək, 11 oktyabr
1922-ci ildə imzalanan Mudanya müqaviləsilə faktiki və 24 iyul
1923-cü ildə imzalanan Lozanna anlaşması ilə rəsmən sona çatıb. 

Zəfər bayramı 1922-ci ilin 26 avqustunda başlayıb 30 avqustda
Dumlupınarda Mustafa Kamal Atatürkün baş komandanlığı altında
qələbəylə nəticələnən “Başkomutanlıq Meydan Müharibəsi”ni (Böyük
Taarruz) anmaq üçün qeyd edilən bayramdır. İşğalçı orduların ölkə
sərhədlərindən çıxması bir qədər sonra baş versə də, 30 avqust
simvolik olaraq ölkə torpaqlarının geri alındığı günü təmsil edir. Zəfər
bayramı ilk dəfə 30 avqust 1923-cü ildə Afyonqarahisar, Ankara və
İzmirdə qeyd olunub. Rəsmi olaraq isə 1936-cı ilin may ayında elan
olunub.

Yeri gəlmişkən, bu sırada bir məqama da toxunmaq yerinə
düşər. Bu “bir millət iki dövlət” olan Azərbaycanla Türkiyənin tarix lə -
rindəki oxşarlıqla bağlıdır. Məsələ burasındadır ki, hər iki dövlətin
müstəqilliyi ağır və qanlı savaşlardan keçib. Dahi Mustafa Kamal
Atatürk İstiqlal Savaşına öndərlik etməklə, Osmanlı imperiyasının
ərazilərinin xarici işğalçılar tərəfindən ələ keçirilməsinin qarşısını aldı
və Türkiyə Cümhuriyyətinin əsasını qoydu. Ulu Öndər Heydər Əliyev
isə 1993-cü ildə ikinci dəfə hakimiyyətə gələndən sonra xarici və
daxili düşmənlərin parçalanma planlarının mərkəzində dayanan
Azər baycanı yox olmaq təhlükəsindən xilas etdi. Müasir, qüdrətli və
daim inkişaf edən dövlətin əsasını qoydu.

97 il öncə Zəfər bayramı - bu tarixi gün münasibətilə xalqa müra -
ciət edən Mustafa Kamal Atatürkün “Böyük Türk milləti! Ordularımızın
qabiliyyət və qüdrəti düşmənlərimizə dəhşət, dostlarımıza əmniyyət
verəcək şəkildə özünü göstərdi. Böyük zəfər sənin əsərindir” sözləri
ümumilikdə, Türkiyə üçün yaşam şüarına çevrilib. Və bu gün həmin
şüara sadiq qalan türk milləti dahi Atatürkün yadigarı və onun
qurduğu dövlətin bir nömrəli keşikçisi olan Türk ordusunun daha da
güclən məsi üçün əlindən gələni edir. Bir sözlə, güclü ordu, güclü
Türkiyə deməkdir!

97 İL ÖNCƏ MUStAfA KAMAL AtAtÜRKÜN 
RƏHBƏRLİYİ İLƏ QAzANILAN QƏLƏBƏ İLƏ tÜRKİYƏ

CÜMHURİYYƏtİNİN tƏMƏLİ QOYULDU

Avqustun 27-də Daxili Qoşunla -
rın 25033, 28-də isə 16073 saylı hər -
bi hissəsinin yaradılmasının 27-ci il -
dönümü  tamam olub. Bu müna si -
bətlə hərbi hissələrdə təntənəli mə -
ra sim keçirilib.

Daxili İşlər Nazirinin müavini-Daxili
Qoşunların Komandanı general-leyte -
nant Şahin Məmmədov hər iki hərbi
his sənin şəxsi heyətinə təbrik məktubu
ünvanlayıb.     

Təbrikdə yarandıqları gündən eti -
barən Vətənə sədaqətlə xidmət edən
hərbi hissələrin ötən 27 il ərzində təq -
dirəlayiq xidmət yolu keçərək, maddi-
texniki tədris bazasının möhkəmlən -
dirilməsi, döyüş təlimi və xidmətin sə -
viy yəsinin artırılması, şəxsi heyətin so -
sial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində nəzərəçarpacaq irəlilə -
yişlər əldə etdikləri, nailiyyətlər qazan -
dıq ları vurğulanıb.

Qeyd olunub ki, ötən bu müddət ər -
zində regionda ictimai sabitliyin qarantı
sa yılan hər iki hərbi hissənin hərbi qul -
luqçularının peşə hazırlığının artırıl -
ması, tədris bazasının təkmilləş diril mə -
si və inkişafı, eləcə də hərbi intizamın
güc ləndirilməsi istiqamətində çoxsahəli
işlər görülüb. 

Xüsusi olaraq vurğulanıb ki, şəxsi
heyətə göstərilən diqqət və qayğının
nəticəsidir ki, bu gün ciddi nizam-inti -
za mın hökm sürdüyü hərbi hissələrimiz
qarşıya qoyulan hər bir xidməti-dö yüş
tapşırığını tam və keyfiyyətlə, yük sək
səviyyədə yerinə yetirməyə hazırdır.

Təbrikdə, eyni zamanda, hərbi his -
sə lərin şəxsi heyətinin Milli Liderimiz,
ordumuzun memarı möhtərəm Heydər
Əliyevin ideyalarına sadiq qalaraq,
Respublika Prezidenti, Silahlı Qüvvə -
lərin Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyevin Daxili Qoşunlara göstərdiyi
etimadı doğruldacağına, Daxili Qo şun -
ların qəhrəmanlıq ənənələrini bun dan
sonra da davam etdirəcəyinə, müqəd-
dəs Döyüş Bayrağını göz bəbə yi kimi
qoruyacağına, ləyaqətli xid mət nümu-
nəsi göstərəcəyinə əmin lik ifadə
olunub.

Məlumat üçün qeyd edək ki, hər iki
hərbi hissədə ildönümü münasibətilə
keçirilən tədbirdə hissə komandirlərinin
müvafiq əmri ilə xidmətdə fərqlənmiş
hərbi qulluq çulara mükafatlar təqdim
olunub.

Mətbuat xidməti

HƏRBİ HİSSƏLƏRİN YARADILMASININ 27-Cİ
İLDÖNÜMÜ QEYD OLUNUB

Bu münasibətlə Daxili İşlər Nazirinin müavini-Daxili Qoşunların
Komandanı general-leytenant Şahin Məmmədov 25033 və 16073 saylı hərbi
hissələrin şəxsi heyətinə təbrik məktubu ünvanlayıb
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“.... Burada hər şey yaxşıdır. Hələlik bi -
zimkilər sürətlə irəliləyirlər. Yəqin ki, Mar da -
kertin (Ağdərə rayonuna sovet dövründə
ve rilmiş qondarma ad - Y.A.) və onun kənd -
lərinin alınmasından xəbəriniz oldu... 

... Belə getsə, yaxın vaxtda ermənilə rin
anası ağlar qalacaq...

...Biz gəlib bu kəndi alandan sonra on -
lar cəmi bir dəfə hücum elədilər. Düz 12
saat atışma getdi. Ancaq biz geri çəkil -
mədik”...

Müharibədə imkan düşdükcə, döyüş çü -
lər ailələrinə məktub yazıb göndərirdilər. Bu
gün vərəqləri saralmış o məktublar şə hid
yadigarıdır və ön cəbhədə od-alovlu gün -
lərin müəyyən məqamlarına işıq salır. Yu -
xa rıda məzmunundan ayrı-ayrı cümlələri
qeyd etdiyim məktubu 1992-ci ildə şəhid
hərbi qulluqçumuz kiçik çavuş Cəbrayılov
Fikrət Allahverdi oğlu yazıb. 

Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının
er məni işğalçılarına qarşı döyüşlərdə şəhid
olmuş hərbi qulluqçularının siyahısında  ki -
çik çavuş Fikrət Cəbrayılovun da adı var.  

O, 1973-cü il fevralın 4-də İmişli rayo -
nu nun Şahverdili kəndində dünyaya göz
açıb. Bu barədə İmişli Rayon Daxili İşlər
Şö bəsinin (hazırda İmişli Rayon Polis Şö -
bəsi – Y.A.) verdiyi 9 iyun 1990-cı il tarixli
müvafiq pasportda qeyd olunub. Allahverdi
Cəbrayılov (2005-ci ildə dünyasını dəyişib
- Y.A.) və Püstəxanım Cəbrayılovanın qur -
du ğu ailədə iki oğul və iki qız övladı dün -
yaya gəlib. Ailənin böyük övladı Fikrət idi.
Fikrət mehriban və zəhmətkeş bir ailədə

böyüyüb. Adət-ənənələrimiz ruhun da tərbi -
yə almış Fikrət müsbət şəxsi key fiyyətləri
ilə kənddə seçilən oğullardan biri olub.
Onun nəzərində valideynlər və el-oba uca
eh tiram zirvəsində dayanırdılar. Ailə və el
qeyrətini çəkən oğul kimi yetişmişdi. Təm -
kinli, dürüst, ləyaqətli və təvazökar gənc
ola raq xatirələrdə qalıb. 

Fikrət öncə Şahverdili kəndindəki tam
orta məktəbdə, sonra isə İmişli şəhərindəki
1 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alıb.
Orta təhsil haqqında attestatında əksər
fənn üzrə qiymətləri “5”-dir, cəmi üç fəndən
“4”-dür. Bu da onun təhsilə məsuliyyətlə ya -
naşdığının göstəricisidir. Müəllimlərinin və
məktəb yoldaşlarının hörmətini qazan -
mışdı.

Onun tələbə olmaq, ali təhsil almaq ar -
zusu baş tutmayıb. Belə bilikli, ictimai işl ər -
də fəal, iradəli və əzmkar xarakterli gənc
peşə yolu seçəcəyi hər bir sahədə uğur qa -
zanmaq potensialına malik idi. Ancaq tale -
yinə Vətən müdafiəçisi olmaq, ön cəbhədə
döyüşçü kimi vuruşmaq şərəfli sınağı yazıl -
mışdı...

Ailəsinin veridyi məlumata görə, F.Cəb -
rayılov hərbi xidmətə çağırılanadək rayon -
dakı “Uğur” tikinti kooperativində usta kö -
mək çisi işləyib. 1991-ci ilin dekabr ayında
isə İmişli Rayon Hərbi Komissarlığı (ha -
zırda Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin İmişli Rayon Şöbəsi
- Y.A.) tərəfindən hərbi xidmətə çağırılıb. 

Daxili Qoşunların Arxivinin verdiyi
21.06.2019-cu il tarixli arayışda F.Cəbra yı -
lovun Daxili Qoşunların 5456 saylı (hazırda
99713 saylı hərbi hissə - Y.A.) hərbi hissə
komandirinin 11.03.1992-ci il tarixli müvafiq
əmri ilə “sıravi” hərbi rütbəsi verilməklə,
şəxsi heyətin siyahısına daxil edildiyi, təlim
mən təqəsinin atıcısı təyin olunduğu göstə -
ri lib. Fikrət bu hərbi hissədə hərbi andı qə -
bul edib, döyüş təlimində çalışqanlıq göstə -
rib, nizam-intizamı ilə fərqlənib.  

5456 saylı hərbi hissə komandirinin
15.04.1992-ci il tarixli müvafiq əmri ilə Fik -
rətə “kiçik çavuş” hərbi rütbəsi verilərək,
4-cü bölükdə manqa komandiri vəzifəsinə
təyin olunub. Bu vəzifədə nümunəvi xid -
məti ilə hərbi hissə komandanlığının eti ma -
dını doğruldub.

1992-ci ilin may ayında kiçik çavuş
F.Cəb rayılov 5456 saylı hərbi hissədən dö -
yüş tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün Ağ -
dam rayonunun Papravənd kəndinə ezam
edilib. Burada düşmənlə təmas xəttində
dö  yüş mövqelərimizin müdafiəsində daya -
nıb. 

Növbəti dəfə həmin ilin iyun ayında hər -

bi hissənin şəxsi heyətinin tərkibində Ağ -
dam rayonuna göndərilib. Burada düşmə -
nin yaşayış məntəqələrimizə hücumlarının
qarşısının alınmasında qətiyyətlə iştirak
edib. 

1992-ci ilin iyul ayının sonundan eti ba -
rən Fikrət 5456 saylı hərbi hissədən o vaxt
Ağdam rayonunda yerləşmiş 3650 saylı
hərbi hissənin (hazırda 67987 saylı hərbi
his sə - Y.A.) tərkibinə keçirilib. 3650 saylı
hər bi hissənin şəxsi heyəti sıralarında
respub likamızın ərazi bütövlüyünün bərpa -
sı, torpaqlarımızın düşmənin hərbi təcavü -
zün dən müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə
hərbi anda sədaqət və cəsarət nümunəsi
göstərib. Onun döyüş yolu Qalayçılar, Əli -
ağalı, Yeni Qaralar kəndləri və Fərrux yük -
səkliyi ətrafındakı ərazilərdən keçib. Ağır
dö yüş sınaqları onu çox sarsıtsa da, ye nil -
məz döyüş ruhu vardı. 

Kiçik çavuş F.Cəbrayılov 1992-ci il okt -
yabrın 12-də Ağdam rayonunun Qa zançı
kəndi ətrafında düşmənlə döyüş zamanı
başından və sağ qolundan ağır qəlpə ya -
rası alaraq, şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Bu
ba  rə də AZ - I 973363 nömrəli, 06.11.2018-ci
il tarixli ölüm haqqında şəhadətnamədə də
qeyd olunub. 

Şəhid hərbi qulluqçumuz doğma yurdu
Şahverdili kəndinin qəbiristanlığında dəfn
edilib. Məzarı üzərində ölüm tarixi 13.10.1992-ci
il həkk olunub. 

Şahverdili kəndinin tam orta məktəbi
şə hidin adını daşıyır. Məktəbin önündə
onun büstü qoyulub. 

1992-ci il noyabrın 19-da çapdan çıx -
mış “Səs” qəzetinin 48-ci sayında şəhid
F.Cəb  rayılovun ömür yolu haqqında Səy -
yad Aranın müəllifi olduğu “Allah tərəfindən
sevilənlər cavan ölürlər” başlıqlı məqalə
dərc edilib. 

Bundan əlavə, 1995-ci ildə Bakıdakı
“Göy  türk” nəşriyyatında işıq üzü görmüş,
Yusif Cəfərlinin müəllifi olduğu “İmişlinin
şəhid oğulları” kitabında və bir sıra elektron
informasiya vasitələrində şəhid hərbi qul -
luqçumuz barədə məlumatlar verilib. 

Maraqlı fakt olaraq qeyd edim ki, Fik -
rətin ata tərəfdən babası və onun qardaş -
ları 1937-ci ildə repressiyaya məruz qala -
raq, Qazaxıstana sürgün ediliblər. 

Fikrətin anasının əmisi isə 1943-cü ilin
fevralında faşistlərə qarşı Kursk döyüşündə
həlak olub.

Hər bir qeyrətli və fədakar oğul öz soy -
kökünün, nəslinin, ailəsinin layiqli yetir mə -
sidir. Belə oğullardan biri kimi Fikrətin ürəyi
son nəfəsinədək Vətən sevgisi ilə döyündü. 

Allah rəhmət eləsin!

Yalçın Abbasov

TALEYİNƏ DÖYÜŞÇÜ OLMAQ 
ŞƏRƏFLİ SINAĞI YAZILMIŞDI...

16075 saylı hərbi hissənin xüsusi təyi-
natlı dəstəsinin istehkamçı yarımqrupları tə-
rəfindən tapşırıqların icrası zamanı yüksək
döyüş hazırlığı nümayiş etdirilir. Hərbi hissə
komandirinin təsdiq etdiyi müvafiq plana
əsasən, istehkamçıların döyüş hazırlığı ayda
iki dəfə (bir dəfə gecə, bir dəfə gündüz) yox-
lanılır. Şəxsi heyətlə hər həftənin şənbə gü-
nü ixtisas hazırlığı üzrə nəzəri və praktiki
məşğələlər təşkil olunub keçirilir. Məşğələlər
yarımqrup tərkibində həyata keçirilir. 

İstehkamçı yarımqrupun əsas vəzifələri
axtarış aparılan ərazidə sahibsiz qalmış
şübhəli əşyaların zərərsizləşdirilməsi, partla-
mamış hərbi sursatların aşkar olunaraq təh-
lükəsiz hala gətirilməsi və ya partladılma-
sıdır. Xüsusi dövlət tədbirlərində əraziyə da-
xil olan avtomobillərə nəzarət-buraxılış mən-
təqəsində baxış keçirərək, qanunsuz əşya-
ların, partlayıcı maddələrin axtarılaraq aşkar
edilməsi də istehkamçı yarımqrupun qarşı-
sında duran vəzifələrdir.

Keçirilən təlimlər zamanı müəyyən edil-
miş vəzifələrin icrası üçün ayrı-ayrı element -
lərin nəzəri olaraq öyrənilməsinə və prak tiki
məşq etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.
Təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması da
məşğələlər zamanı önəm verilən məsələlər -
dəndir.  

İstehkamçıların peşə vərdişlərinin daha
da təkmilləşdirilməsi diqqət mərkəzində sax-
lanılır. Onlar Azərbaycan Respublikası Əra-
zilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli
Agentliyin (ANAMA) təşkil etdiyi və Türkiyə
Respublikasında keçirilən müvafiq kurslara

cəlb olunurlar. Kursu müvəffəqiyyətlə başa
vuran hərbi qulluqçulara bir qayda olaraq
sertifikatlar təqdim olunur.

Hərbi hissənin zabit və gizirləri ilə mü-
həndis hazırlığı, kimya və mühəndis silahları
vasitələrindən istifadə edilməsi, qorunub
saxlanılması üzrə məşğələlərin aparılması,
qərargahda kimya və mühəndis xidmətinin
rəisi mayor Ruslan Rəhimovun funksional
vəzifələrindəndir. Həmçinin, bölmələrdə, an-
barda olan kimya və mühəndis silahları va-
sitələrindən düzgün istifadə edilməsini və
saxlanmasını nəzarətdə saxlamaqla mayor

R.Rəhimov üç ayda bir dəfədən az olma-
yaraq onların sayına, vəziyyətinə şəxsən
baxış keçirir.

Bütün görülən işləri təfsilatı ilə diqqə-
timizə çatdıran xidmət rəisi kimya və mü-
həndis xidmətinin kargüzarı çavuş Jalə
Heydə rovanın da bir hərbi qulluqçu kimi üzə -
rinə düşən vəzifələrin icrası zamanı fəallıq
nümayiş etdirdiyini xüsusi olaraq vurğuladı.
Çavuş J.Heydərova maddi vəsaitlərin uço -
tuna, qeydiyyat blanklarının və sənədlərin
qorunub saxlanılmasına, anbarlardan  maddi
vəsaitlərin buraxılması üzrə sənədlərin
düzgün tərtib edilməsinə ciddi nəzarət edir.
Kitabları, başqa uçot və qeydiyyat sənəd -
lərini düzgün aparmaq, hesabat sənədlərini
tərtib etmək onun fuksional vəzilərinə aiddir.
Öz vəzifə borclarının icrasına məsuliyyətlə
yanaşan kargüzar öz xidmətini Daxili İşlər
Nazirinin müavini-Daxili Qoşunlar Koman da -
 nının müvafiq əmrinə əsasən yerinə yetirir.
Xidmət rəisi tərəfindən nümunəvi hərbi qul -
luqçu kimi dəyərləndirilən kargüzar həm də
cari ildə hərbi hissədə keçirilən ümumi ins -
peksiya yoxlaması zamanı da fərqlənərək,
yoxlamanı uğurla başa vurmağı bacarıb.    

Bir sözlə desək, 16075 saylı hərbi hissə -
nin istehkamçıları bundan sonra da qarşıya
qoyulmuş tapşırıqları layiqincə yerinə yeti -
rəcək və bu fəaliyyətdə kimya və mühəndis
xidməti vəzifə borcundan irəli gələn tələblərə
məsuliyyətlə yanaşacaq, rəhbərlik tərəfindən
göstərilən etimadı hər zaman doğruldacaq.

baş leytenant Nigar Ağayeva

İSTEHKAMÇILARIMIZ HƏRBİ XİDMƏTİ
LAYİQİNCƏ APARIRLAR

12318 saylı hərbi hissənin döyüş
hazırlığının qorunub saxlanılmasında
xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bölmələr-
dən biri də xüsusi təyinatlı dəstədir.
Dəstənin şəxsi heyəti regionda ictimai
təhlükəsizliyin qorunub saxlanılması,
hüquqazidd əməllərin qarşısının alın-
ması, silahlı cinayətkarların axtarıb tu-
tulması və zərərsizləşdirilməsində xü-
susi fəallıq göstərir. 

Çavuş Orxan Əhmədov və əsgər
Taleh Hüseynov dəstənin nümunəvi
hərbi qulluqçularındandırlar. 

Çavuş O.Əhmədov 1991-ci il iyulun
13-də Naxçıvan şəhərində dünyaya
göz açıb. Orta təhsilini Bakı şəhərin-
dəki Həsən Qorçiyev adına məktəbdə
alıb. 2009-cu ildə müddətli həqiqi hərbi
xidmətə çağırılıb və Müdafiə Nazirliyi-
nin “N” saylı hərbi hissəsində əsgəri
xidmət keçib. 

2016-cı ilin iyun ayından müddət-
dən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qul-
luqçusu kimi xidmətini 12318 saylı hər-
bi hissənin xüsusi vasitələrin tətbiqi
bölməsinə təyinat alıb. 2017-ci ilin av-
qust ayından isə hərbi hissənin xüsusi
təyinatlı dəstəsində atıcı vəzifəsində
xidmət edir. Hərbi hissə komandanlığı
tərəfindən müsbət xarakterizə olunur,
nizam-intizamı ilə şəxsi heyətə nümu-
nədir.  

O, şəxsi heyətin təhkim olunmuş
silaha mükəmməl yiyələnməsi, əlbəya-
xa döyüş fəndlərinin öyrənilməsi, müx-
təlif şəraitlərdə döyüş və digər texnika-
nın bacarıqla tətbiq edilməsi, eləcə də
yüksək nizam-intizamın və sayıqlığın
təkmilləşdirilməsi, fiziki və psixoloji gər-

ginliyə müvəffəqiyyətlə tab gətirilməsi
üçün keçirilən məşğələlərdə xüsusi
fəallıq göstərir. Hər zaman öz üzərində
çalışan hərbi qulluqçumuz hərbi bilik-
lərini mütəmadi olaraq artırmağa səy
göstərir. 

Digər hərbi qulluqçumuz - əsgər
T.Hüseynov isə 1993-cü il martın 6-da
Gəncə şəhərində anadan olub. 2011-ci
ildə Gəncə şəhəri 3 saylı peşə litseyini

bitirib. 2011-2012-ci illərdə Müdafiə Na-
zirliyinin “N” saylı hərbi hissəsində
müddətli həqiqi hərbi xidmət keçib.
2013-cü ilin mart ayından müddətdən
artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluq-
çusu kimi 12318 saylı hərbi hissənin
xüsusi vasitələrin tətbiqi bölməsində,
2015-ci ilin dekabr ayından isə xüsusi
təyinatlı dəstədə xidmət edir. Hərbi qul-
luqçumuz cari ilin inspeksiya yoxlama-
sını “əla” qiymətlə başa vurub. 

Əsgər T.Hüseynov hərbi hissədə ni-
zam-intizamlı, bilik və bacarıqlı, ən
əsası isə xidmətə məsuliyyətlə yana-
şan hərbi qulluqçu kimi tanınır. Peşə
vərdişlərini artırır, döyüş qabiliyyətini
təkmilləşdirmək üçün əlindən gələni
əsirgəmir. Sadalanan bu müsbət key-
fiyyətlərinə görə dəfələrlə Daxili Qo-
şunlar və hərbi hissə komandanlığı tə-
rəfindən müxtəlif mükafatlara layiq gö-
rülüb.

Bu cür hərbi qulluqçuların timsa-

lında qətiyyətlə söyləmək olar ki,

dəstənin şəxsi heyəti qarşıya qoyul-

muş bütün tapşırıqları məsuliyyətlə

icra edir.

baş leytenant Xədicə Hacızadə

TƏLİM VƏ MƏŞĞƏLƏLƏR ŞƏXSİ HEYƏTİN
PEŞƏ VƏRDİŞLƏRİNİ ARTIRIR, DÖYÜŞ

QABİLİYYƏTİNİ  TƏKMİLLƏŞDİRİR

Şəhidlərimiz

NÜMUNƏVİ XİDMƏT
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Nar ko ma ni ya və nar ko biz nes in san cə miy -

yə ti nin mə nə vi və əx la qi də yər lə ri nə bö yük zər -

bə vu ran, so si al-iq ti sa di in ki şa fa mən fi tə sir

gös  tə rən, in san la rın hə yat və sağ lam lı ğı na cid -

di təh lü kə ya ra dan, ci na yət kar lı ğın art ma sı na

sə  bəb olan amil dir.

İl ham Əli yev,
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti

Nar ko ma ni ya və nar ko tizm sar sın tı və fa ciə lə ri
ilə hü dud suz olan so si al-iq ti sa di, ci na yət-hü qu qi,
mə nə vi-psi xo lo ji və tib bi cə hət dən prob lem dir.

Nar ko ma ni ya yo lu xu cu xəs tə lik ki mi əha li, xü -
su sən də gənc lər ara sın da ya yıl mış, öz miq yas la -
rı nı ge niş lən di rə rək trans mil li ləş miş, bə şə riy yə tin
so si al-iq ti sa di, mə nə vi-əx la qi da yaq la rı nı da ğıt maq
sə viy yə si nə çat mış dır. Ha zır da və tən daş la rı nar ko -
ti za si ya sı nın acı nə ti cə lə ri ni hiss et mə yən öl kə tap -
maq müm kün de yil dir. Nar ko man lıq və nar ko biz -
nes əra zi, mil li, di ni, sin fi və di gər sər həd lər ta nı -
ma yan, qlo bal xa rak ter da şı yan bey nəl xalq prob le -
mə çev ril ib.

İn san la rın sağ lam lı ğı na bir ba şa ne qa tiv tə si rin -
dən baş qa nar ko ma ni ya nın ic ti mai təh lü kə li li yi on -
dan iba rət dir ki, o müx tə lif ta mah-zo ra kı xa rak ter li
ci na yət lə rin tö rə dil mə si nə şə ra it ya ra dan kri mi no -
gen amil ki mi çı xış edir. Nar ko man lı ğın ic ti mai təh -
lü kə li li yi in san la rın sağ lam lı ğı nın cid di po zul ma sın -
da, in tel lek tu al lı ğın, ic ti mai fə al lı ğın aşa ğı düş mə -
sin də, so si al əla qə lə rin da ral ma sın da və par ça lan -
ma sın da dır. Nar ko tik lər dən is ti fa də nə ti cə sin də
psi  xi xəs tə lik lə rə dü çar olan, cə miy yət də tü fey li hə -
yat sü rən nar ko man lar tə rə fin dən ic ti mai təh lü kə li
əməl lə rin tö rə dil mə si hal la rı na tez-tez rast gəl mək
müm kün dür.

Qiy mə ti çox ba ha olan və dur ma dan ar tan nar -
ko tik lər dən ası lı və ziy yə tə dü şən nar ko man, nar ko -
tik va si tə lər al maq üçün və sa it əl də et mək məq sə -
di lə ci na yət tö rət mə yə yük sək ha zır lıq və ziy yə tin də
olur. Nar ko tik va si tə lə rin qə bu lu na eh ti yac güc lən -
dik də, onun dav ra nı şı nın kri mi nal sə bə bi ar tır. Nar -
ko ma nın eqo iz mi, onun bü tün niy yət və hə rə kət lə -
ri hər han sı bir yol la onun üçün zə ru ri olan nar ko tik
do za nın əl də edil mə si nə yö nəl miş dir və onu hü qu -
qa zidd hə rə kət lə rə sövq edir. Hət ta ən zə if nar ko tik
hə rə kətin ko or di na si ya sı nı poz ma ğa və diq qə ti
aşa ğı sal ma ğa qa dir dir ki, bu da çox hal lar da ci na -
yət kar eti na sız lı ğa, diq qət siz li yə, ci na yət kar özü nə -
gü vən mə yə gə ti rib çı xa ra bi lər. Xro ni ki nar ko man -
la rın bir ço xu narko tik va si tə ni və ya psi xot rop
mad də ni əl də et mək üçün mad di və sa it lə rin ta pıl -
ma sı yo lu nu oğur luq, soy ğun çu luq, qul dur luq və di -
gər bu ki mi ta mah və ta mah-zo ra kı ci na yət lə rin tö -
rə dil mə sin də gö rür lər.

Nar ko man lıq cə miy yə tin gə lə cə yi üçün iki bö -
yük təh lü kə da şı yı cı sı dır: bi rin ci si, nar ko ma ni ya ilə
xəs tə lən miş fər din şəx siy yə tin də əsas lı də yi şik lik -
lər baş ve rir ki, bun lar da, öz növ bə sin də, onun və
ai lə si nin hə ya tın da mən fi də yiş mə lə rə gə ti rib çı xa -
rır. İkin ci si, nar ko ma ni ya ci na yət kar lı ğın, zo ra kı lı -
ğın, iş siz li yin art ma sı na, dəh şət li xəs tə lik lər dən
olan QİÇS və he pa ti tin ya yıl ma sı na şə ra it ya ra dır.

Nar ko tik qə bul edən ye ni yet mə nin kri mi nal
meyl lə ri xü su sən təh lü kə li dir. Be lə ki, ne qa tiv psi xi -
ki kə nar laş ma lar onun yaş xü su siy yət lə ri, xa rak te -
rin zə if li yi, yük sək emo sio nal və ziy yə ti, mə nə vi
özü nə nə za rə tin ol ma ma sı ilə bağ lı xü su sən ağır -
la şır. Be lə lik lə, ey fo ri ya və ziy yə tin də ye ni yet mə lər
yaş lı la ra nə zə rən hü quq po zun tu la rı na da ha çox
meyl li dir lər. 

Be lə lik lə, ar tıq qeyd et di yi miz ki mi, nar ko ma ni -
ya so si al mə nə viy ya tın aşa ğı düş mə si ol maq la cə -
miy yə tə zidd, ci na yət kar meyl lə rin və tə ma yül lə rin,
tə ca vüz kar lı ğın for ma laş ma sı na, xü su sən agır ci -
na yət lə rin tö rə dil mə si nə gə ti rib çı xa rır.

Ta mah kar lıq, qey ri-in sa ni zo ra kı lıq və qəd dar -
lıq vəh şi eqo izm - ək sər nar ko man la ra xas olan
key fiy yət lər dir. O da ay dın dır ki, nar ko tik lər olan
yer də ci na yət də var dır. Bu bə la ya müb tə la olan -
ların bir ço xu nar ko tik va si tə al ma ğa gö rə pu lu
oğur luq, qul dur luq, soy cun çu luq yo lu ilə qa za nır.
Bu məq səd lə adam öl dür mək dən be lə çə kin mir lər. 

Nar ko ma ni ya və nar ko tizm lə ef fek tiv mü ba ri zə
apar maq, cə miy yət və şəx siy yət üçün ol duq ca tə -
h lü kə li olan tə za hür lə rin ya yıl ma sı nın qar şı sı nı qə -
tiy yət lə al maq, nar ko tik va si tə lər dən və psi xot rop
mad də lər dən ası lı lı ğın tib bi, so si al, psi xo lo ji və iq ti -
sa di xa rak ter li mən fi nə ti cə lə ri ni ara dan qal dır maq
is tə yən ha mı nın, o cüm lə dən döv lət or qan la rı nın,
ic ti mai təş ki lat la rın, ay rı-ay rı və tən daş la rın xü su si
diq qə ti ni tə ləb edir. Ona gö rə də onun la mü ba ri zə -
yə hər bir öl kə nin apa rı cı kri mi no loq la rı, nar ko loq -
la rı, psi xo loq la rı, psi xi atr la rı, so sio loq la rı, ha be lə
xa  ri ci öl kə lə rin mü tə xəs sis lə ri cəlb edil mə li dir. Nar -
ko man lı ğın qar şı sı nın alın ma sın da və nar ko biz -
nes  lə mü ba ri zə də hü quq-mü ha fi zə or qan la rı ilə
bə  ra bər sə hiy yə və təh sil mü əs si sə lə ri də xü su si
rol oy na ma lı dır lar. 

Ey ni za man da, nak ro man lı ğın pro fi lak ti ka sın da
küt lə vi in for ma si ya va si tə lə ri nin, mət bu at, ra dio və
te le vi zi ya nın, xü su sən də in ter ne tin im kan la rın dan
da ha ge niş və sə mə rə li şə kil də is ti fa də edil mə li dir.

Nar ko ma ni ya nın ya yıl ma sı ilə mü ba ri zə də ən
va cib is ti qa mət lər dən bi ri də res pub li ka əha li si ara -
sın da sağ lam hə yat tər zi nin təb li ği və gənc lə rin
nar ko tizm əley hi nə düz gün və sis te ma tik tər bi yə -
lən di ril mə si dir. Gənc nə sil əha li nin nar ko ma ni ya nın
to ru na rast gəl di yi ya nıl ma dan, çə tin lik lər dən, mü -
na qi şə lər dən on la rı dəf et mək də çə tin lik çək di yin -
dən sı nan ən göv rək his sə si dir. 

Nar ko ma ni ya və nar ko tiz min re al və ziy yə ti, onu
do ğu ran so si al-iq ti sa di ha di sə lə ri, nar ko tizm lə mü -
ba ri zə də döv lə tin, cə miy yə tin möv cud im kan, qüv -
və və va si tə lə ri tam və dol ğun şə kil də təh lil edi lib
qiy mət lən di ril mə li dir. Na ra hat lıq, tə laş və va hi mə -
dən, re al və ziy yə tin mü əy yən edil mə si nə və də qiq
təh li li nə ke çil mə li, nar ko ma ni ya və nar ko tiz mi xa -
rak te ri zə edən əsas gös tə ri ci lər kə miy yət və key fiy -
yət ba xı mın dan ifa də edil mə li dir. Ye ni yet mə və
gənc lə rin nar ko ma ni ya və nar ko biz nes “to ru na”
düş mə si nin qar şı sı nı al maq məq sə di lə döv lət və
cə miy yə tin bü tün im kan la rı sə fər bər edil mə li, əks
zər bə nin əsas is ti qa mət lə ri, stra te gi ya sı və tak ti ka -
sı də qiq he sab lan ma lı dır. İs tər keç miş ənə nə lə rə,
is tər sə də dün ya təc rü bə si nə is ti nad edi lə rək, nar -
ko tiz mə tə si rin ən sə mə rə li üsul la rı ax ta rı la raq ta -
pıl ma lı dır. Zən ni miz cə, nar ko ma ni ya və nar ko tizm -
lə mü ba ri zə də ay rı-ay rı ic ti mai təş ki lat la rın, xey riy -
yə cə miy yət lə ri nin, di ni qu rum la rın im kan la rın dan
və ba ca rıq la rın dan mak si mum is ti fa də edil mə li dir.

Bir sözlə, hər birimiz, cəmiyyətin bir fərdi
olaraq nar ko man  lı ğın pro fi lak ti ka sı və nar ko -
biz nes lə mü ba ri zə işi nə ha zır ol ma lı yıq.

Bəşəriyyətin bu günədək inkişafı
pro sesində kitabın xüsusi rolu və yeri
barədə çox danışılıb, ətraflı yazılıb.
İnamla qeyd etmək olar ki, kitabın
yaranması ilə insanların dünya gö -
rüşü, təfəkkürü və həyata baxışla -
rında böyük dəyişiklik baş verib, ha -
belə şüurlarında davamlı yeni lən -
məyə təkan verilib. Kitab yaran ma -
sının təməl dövründən bilik xəzinəsi
və çoxəsrlik müddəti əhatə etməklə,
əsas informasiya daşıyıcısı kimi
cəmiyyətdə dəyərləndirilib, insanla -
rın maariflənməsində kəsərli mövqe
qazanıb.

Tarixi qaynaqlardan məlum oldu -
ğu kimi, müxtəlif ölkələrdə ilk kitablar
insanların əl əməyi ilə ərsəyə gəti ri -
lib. Bu səbəbdən hər bir kitabın ha -
zır lanmasına xeyli vaxt gərək olub.
Həmin nadir kitabların bir sıra nüsxə -
ləri ayrı-ayrı ölkələrin mədəni irsinin
qiymətli nümunəsi kimi muzeylər,
kitabxanalar, əlyazmalar fondları,
şəxsi kolleksiyalarda qorunub saxla -
nılır.

Bəşər övladının tapındığı və mə -
nəvi əqidəsində silinməz iz buraxan
böyük dinlərin müqəddəs kitabları
dünya tarixində yeni bir möhtəşəm
səhifə açıb. Bu müqəddəs kitabların
nazil olması dini etiqadın formalaş -
ma sının təməlini qoyub, bununla ya -
naşı, ümumilikdə, kitab məfhumunu
insanların nəzərində qüdrət zirvəsinə
qaldırıb. 

Qədim dövrlərdə kitab mətnləri
papirus, dəri kimi materialların üzəri -
nə yazılıb. Tarixçilərin qədim kitablar -
dan biri hesab etdikləri “Avesta”nın
yazıları da dəri üzərinə həkk edilib.
Sonrakı inkişaf və təkamül prose sin -
də kağızın kəşfi ilə kitabçılıq sahə -
sin də yeni bir mərhələ başlayıb. Ki -
tab çılıq sahəsi xəttatlıq, cildçilik, çap -
çı lıq kimi peşə növlərinin yaranma -
sını gerçəkləşdirib. Dünyanın müxtə -
lif ölkələrində kitab emalatxanaları
yaradılıb. Zaman keçdikcə kitab çapı
üsulu da təkmilləşdirilib, yeni dəz -
gah lar, mexaniki vasitələr, nəşr ma -
terialları icad olunub.

Həqiqətən də kitab nəşri dünya -
da böyük texnoloji inkişaf mərhələ -
lərindən keçib. Xüsusən XX və XXI
əsr lərdə bu sahədə çoxşaxəli texno -
loji nailiyyətlərə imza atılıb. Maraqlı -
dır ki, çoxəsrlik tarixə malik kitabçılıq
sahəsində kağızdan kitabların çapı
ən uzunömürlü və öz səmərəliliyini
saxlayan vasitə kimi qəbul olunub.
Düzdür, artıq biz müasir kompüter
tex nologiyaları dövründə yaşayırıq
və elektron kitabların mövcudluğu da
bunun əyani təzahürüdür. Ancaq,
buna baxmayaraq, dünyanın qabaq -
cıl texnologiyaya malik hər hansı bir
ölkəsi kağız kitabların nəşrindən hələ
ki, imtina etməyib. Proqnozlara görə,
yaxın və orta perspektivdə kağız ki -
tab ların çapı daha da təkmilləş diri -
ləcək, belə nəşrlər istifadədən çıx -
ma  yacaq. Bununla belə, elektron ki -
tabların əhatə dairəsi müqayisə olun -

maz dərəcədə genişlənəcək və əl -
çatanlığına görə oxucu kütləsi üçün
çox böyük imkanlar yaranacaq. Onu
da xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, is -
tər dünyada indiyədək çap olunmuş
kitabların, istərsə də hazırlanmış
elektron kitabların hansısa fövqəladə
səbəbdən yox olması bəşəriyyət
üçün öz tarixi yaddaşını itirməsi de -
mək olar. Buna görə də növündən
asılı olmayaraq, bütün kitablar hər
bir dövlətin və xalqın, bütövlükdə,
bə şə riyyətin əvəzsiz mədəni sərvə -
tidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, kitab
müx  təlif xalqların ədəbi irsinin tanı -
dılması və yayılmasında, bədii sözün
cəmiyyətlərin həyatında bərqərar
olması, eləcə də öz təsir qüvvəsi ilə
onların mütərəqqi zəmində istiqa -
mət ləndirilməsində vacib rol oyna -
yıb. Bu gün də kitabın həmin təyinatı
aktualdır. 

Ümumilikdə, kitab məfhumu və
ədə biyyat bir-birinə çox bağlıdır. İn -
diyə qədər bədii təxəyyülün bəhrəsi
olaraq meydana gələn çoxsaylı nəzm
və nəsr əsəri məhz kitablarda öz ək -
sini taparaq, oxucuların mütaliə sinə
verilib. Məzmunca fərqli, yazılma
üslubu ilə də bir-birinə bənzəməyən
roman, povest, pyes, hekayə, şeir və
digər bədii nümunələr kitab sayə sin -
də böyük oxucu kütləsinin marağını
cəlb edib. Bədii istedadın daşıyıcısı
olan ədibləri kitablarının işıq üzü gör -
məsi həmişə yaradıcı əzmkarlığa
ruhlandırıb.

Dünyada çox mütəşəkkil olan
kitabsevərlər təbəqəsi formalaşıb.
Təsadüfi deyil ki, YUNESKO-nun 1995-ci
il noyabrın 15-də keçirilmiş 28-ci
ses siyasında aprelin 23-ü tarixi
Ümum dünya kitab və müəllif hüquq -
ları günü elan olunub. 1996-cı ildən
başlayaraq bu gün dünyanın əksər
ölkəsində qeyd edilir. Aprelin 23-ü
tarixinin seçilməsi bütün dünyada
məşhur olan böyük ədiblərin - Ser -
vantes, Şekspirin həmin gündə vəfat
etməsi ilə əlaqədardır. Bu addım
adları göstərilən dahilərin xatirəsinə
ehtiramı ifadə edir. Həmin gün kita -
bın təbliğ olunması baxımından,
mədəni ənənələrin inkişafına diqqəti

yönəltmək üçün önəmlidir. 
2012-ci ildən bu günədək hər il

fevralın 14-də dünya kitabsevərləri
ara sında Beynəlxalq kitab hədiyyə
edil məsi günü də qeyd olunur. Hə -
min günün əsas ənənəvi cəhəti in -
san ların bir-birinə kitab hədiyyə et -
mə sidir. 

Ayrı-ayrı ölkələrdə kitaba abidə
qoyulub. Zəngin kitabxana fonduna
malik dövlətlər var ki, onlar bu mə -
dəni mirasla haqlı olaraq fəxr edirlər.
Təqdirəlayiq bir haldır ki, dünyada
analoqu olmayan Miniatür kitablar
muzeyi ölkəmizin paytaxtında, İçəri -
şəhərdə fəaliyyət göstərir. Burada
həcmcə çox kiçik olan, qeyri-adi di -
zaynla işlənmiş kitablar qorunub sax -
lanılır. 

XX əsrdən etibarən dünya üzrə
ki tabxanaçılıq sahəsi hər il müxtəlif
ölkələrdə çoxlu tirajla çap olunan
kitabların qeydiyyatının aparılması
və məlumat bazasının yaradılması
prob lemləri ilə üzləşib. Beynəlxalq
Kitabxanalar Federasiyası tərəfindən
bu problemin həlli məqsədilə kitab -
lara standart nömrələnmə sistemi
tətbiq olunur. Beləliklə, bu sistem
kitabların axtarışının asanlaşdırıl ma -
sına imkan verir.

Bilik mənbəyi olan kitablarsız
elmi-texniki tərəqqini də təsəvvür et -
mək mümkün deyil. Alimlər, tədqiqat -
çılar, arxivşünaslar, jurnalistlər, pe -
da  qoq lar və digər peşə sahibləri
üçün kitab çox gərəkli məlumat lan -
dırıcı vasitədir. 

Cəmiyyətdə hərbi-vətənpərvərlik
tərbiyəsi işində də kitabların özü -
nəməxsus yeri və rolu var. Xüsusən
Vətənimiz, dövlətçilik və hərb tarixi -

miz, adət-ənənələrimiz, qəhrəmanla -
rımız barədə kitablara azərbaycan çı -
lıq ideyasının təbliğində geniş istinad
olunmalıdır.

Bizə düşmən dövlət olan Ermə -
nistanla informasiya müharibəsində
Azərbaycanın haqlı mövqeyinə dair
informasiyaları əks etdirən çap və
elektron növlü kitabları yaymaq, eti -
barlı, səhih mənbə kimi tanıtmaq zə -
ruri məsələlərdən biridir.

Dünyada elə ölkələr var ki, orada
kitabçılıq ənənəsi yox dərəcəsin -
dədir, əhalinin böyük bir qismi üçün
kitablar əlçatan deyil. Belə ölkələrin
gələcəyini qaranlığa bürünmüş kimi
təsəvvür etmək olar. Doğma Azər -
bay canımız kitaba bağlı, kitabsevər
ölkələr sırasındadır. 

Kitab aydın zəka, çoxşaxəli bilik və
mənəvi tərbiyənin vəhdəti demək dir.

Yalçın Abbasov
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ABŞ ordusunun yeni
tüfəngləri SSRİ silahının

klonudur

ABŞ dəniz piyadalarının yeni
M-27 tüfəngləri SSRİ-nin yarım əsr
əvvəl istehsal etdiyi RPK (Kalaşni-
kovun əl pulemyotu) silahının klo-
nudur. Ordu.az xəbər verir ki, bu
barədə ABŞ-ın “We Are The
Mighty” nəşri məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilir ki, SSRİ-də
RPK-lar hələ 1964-cü ildə orduda
RPD (Deptyarevin əl pulemyotu)
silahlarını əvəzləməyə başladı. Da-
ha sonra isə ilk avtomat, taxta əvə-
zinə plastik alt lülə örtüyü ilə əvəz-

lənib və ona gecə nişangahı əlavə
edilib. 

Nəşrin məlumatında qeyd edilir
ki, yarıməsrlik xidmətinə baxma-
yaraq, RPK-nın qarşıda hələ uzun
karyerası var.

M-27 avtomatik tüfəngləri Alma-

niyanın “Heckler & Koch” şirkəti tə-
rəfindən yaradılıb. 2010-cu ildən
etibarən bu silah ABŞ Dəniz Piya-
daları Korpusu tərəfindən M-249
pulemyotunun əvəzləyicisi qismin-
də alınır.

Azərbaycanda ATAK helikopteri
sınaqdan keçiriləcək

Türkiyə istehsalı olan T-129
ATAK kəşfiyyat-zərbə helikopterləri
ilk dəfə Azərbaycan səmasında
uçacaq.

“AzeriDefence”nin məlumatına
görə, ötən gün Azərbaycan Mü-
dafiə Nazirliyinin yaydığı məlu-

matda bildirilib ki, “TurAz Qartalı -
2019” təlimlərində Türkiyə Hərbi
Hava Qüvvələrinə məxsus müxtəlif
döyüş təyyarələri və helikopterlər
Azərbaycana gələcək. 

“AzeriDefence”nin araşdırması-
na görə, ATAK helikopterləri Azər-
baycandakı təlimlərə ilk dəfədir
cəlb olunub və bu təlim həm də

ATAK helikopterinin Azərbaycanda
sınaqları deməkdir.

Azərbaycan ATAK helikopterlə-
rinin satın alınması ilə maraqlanır
və bir neçə il əvvəl həmin helikop-
terlərin Azərbaycana sınaqlara gə-
tiriləcəyinə dair informasiyalar möv-
cud idi.

Qeyd edək ki, helikopter TUSAŞ

şirkəti tərəfindən istehsal edilir.
T-129 ATAK helikopteri ən son
model avyonika və silah sistemləri
ilə təchiz edilib. Heyəti 2 pilot olan
ATAK helikopterinin uzunluğu
13,64 m, hündürlüyü 3,96 m, boş
ağırlığı 2900 kq, rotorun diametri
11,90 metrdir. Maksimum sürət 278
km/saat, maksimum qalxma ağırlı-
ğı 5000 kq-dır. Maksimum silah
yükü 1200 kq olan helikopterin
qanadlarında 4 ədəd (hər biri 300
kq) silah bölməsi yer alır.

Yanacaq çəninin tutumu 750 kq
olan helikopterin maksimum qalx-
ma yüksəkliyi 6,096 m, əməliyyat
yükü ilə qalxma səviyyəsi 3,048 m,
yüksəkliyə qalxma sürəti 14 m/s,
güc/ağırlıq nisbəti 550 AG/ton təşkil
edir.
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