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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

“Azərbaycan” qəzetinin müxbiri
İxtiyar Hüseynlinin müəllifi olduğu
“Vətən Savaşı Azərbaycanın - İlham
Əliyevin zəfəri ilə başa çatdı!” başlıqlı
məqaləsinin ictimai aktuallığını nəzərə
alaraq oxucularımıza təqdim edirik.

44 günlük müharibə 2 əsrlik
münaqişəni bitirdi!

İlham Əliyevin noyabrın 10-da imza-
ladığı bəyanat yalnız savaşın yekun həllini
təmin edəcək ədalətli hüquqi sənəd deyil.
O, daha çox Azərbaycanın əsrlər boyu da-
vam edən münaqişədə qalib tərəfə çevril-
məsini və ərazi bütövlüyünün birmənalı-
lığını təsdiqləyir. Ən əsası isə, “Qarabağ
Azərbaycandır!” çağırışının tam olaraq
gerçəkləşdiyini tarixə şərəflə həkk etdirir.

İlham Əliyevin ZƏFƏR MANİFESTİ

Prezidentin imza atdığı bəyanat son
5 əsrlik tariximizin ən qüdrətli hərbi qələbə-
sinə məntiqi sonluq verən ZƏFƏR MANİ-
FESTİdir. Azərbaycan Ordusu Qarabağda
sülhə məcburetmə əməliyyatına başlarkən
İlham Əliyevin savaşın dayanması üçün
irəli sürdüyü şərtlər bu bəyanat vasitəsilə
artıqlaması ilə - maksimum təmin edildi.

İlham Əliyevin şəxsində xalqımızın və
dövlətimizin zəfərini belə təsnifatlaşdırmaq
olar:

- Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
olundu;

- Ermənistan Respublikası təslimçilik
aktını imzaladı;

- Ermənistan ordusu bir daha dirçəlmə-
yəcək tərzdə məhv edildi;

- Qarabağın heç bir fərqləndirici idarə-
çilik statusu olmayacaq;

- Naxçıvan 102 illik həsrətdən sonra
Azərbaycanın əsas hissəsi ilə quru əlaqəsi
yaradaraq blokadadan çıxmaq fürsəti əldə
etdi;

- Zəfərimizin bir parçası olan Türkiyə
atəşkəsə nəzarət üzrə sülhməramlı mər-
kəzdə hərbi kontingentlə iştirak edəcək.

Prezidentin komandanlığı ilə başlayan
zəfər yürüşü nəticəsində 44 gün ərzində
5 şəhər, 4 qəsəbə, 286 kənd, çoxsaylı stra-
teji yüksəkliklər işğaldan azad edildi, Silahlı
Qüvvələrimiz Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan,
Füzuli rayonlarını, Xocavənd rayonunun
böyük hissəsini, Laçın rayonunun kəndlə-
rini azadlığa qovuşdurdu.

Hər bir kəndin düşməndən təmizlənmə-

si ayrılıqda düzgün və güclü hərbi planın
uğurlu gedişinin təzahürüdür. Hər bir ya-
şayış məntəqəsinin azadlığı qəhrəman əs-
gər və zabitlərimizin böyük rəşadətinin tən-
tənəsidir.

Bu silsilədə Şuşanın azad edilməsi xü-
susi fərqlənir. Hələ ki, bu zəfərin bütün hər-
bi detalları məlum olmasa da, düşmənin
alınmaz qalaya çevirdiyi qürur rəmzimizi
Ordumuzun yalnız yüngül atıcı silahlarla
fəth etməsi dünya hərb salnaməsinə düş-
mək haqqı qazandı.

Qələbə bəyanatının imzalanmasından
bir neçə saat əvvəl isə 71 kəndin, bir qəsə-
bənin və 8 strateji yüksəkliyin işğaldan
azad edilməsi düşmənə növbəti sarsıdıcı
zərbə idi.

Mümkünsüzü mümkünə
çevirən Komandan

Prezidentin hərbi əməliyyatların baş-
landığı ilk saatlarda təcavüzkardan konkret
qrafik əsasında Azərbaycan torpaqlarını
boşaltmasını tələb etməsi bəzilərinə nə
qədər qeyri-real görünsə də, İlham Əliyev
bu mümkünsüzü də mümkünə çevirdi.

Hərbi yürüşlə azad etdiyimiz yaşayış

məntəqələrinin sırasına Prezidentin diplo-
matik istedadı hesabına Ağdam, Kəlbəcər
və Laçın qısa müddətdə qansız-qadasız
əlavə olunacaq!

Ümumiyyətlə isə, bu savaş İlham
Əliyevin mümkünsüzü mümkünə çevirmək
qüdrətini dəfələrlə nümayiş etdirdi.

Prezident -

- Qarabağ cəbhəsində məğlub və qalib
dövlət-xalq yerdəyişməsi etdi;

- Qarabağda yeni status-kvo, yeni hər-
bi-siyasi reallıq yaradaraq təmas xətti an-
layışını birdəfəlik dəf etdi;

- Sülhməramlı statusda məhdud kontin-
gentlə əraziyə yerləşəcək tərəf yalnız Rusi-
ya olmayacaq, qardaşımız Türkiyə də möh-
təşəm hərbi gücü ilə sülhyaratma missiya-
sının həmtəminatçısına çevriləcək;

- Naxçıvanın blokadadan azad olunma-
sı, Ermənistan ərazisi ilə dəhlizin yaradıl-
ması vəzifəsi Rusiyanın üzərinə qoyuldu;

- Hərbi, iqtisadi böhran məngənəsində
olan Ermənistanı böyük siyasi xaosa sü-
rüklədi;

- Ermənistanın fövqəldövlətlər timsalın-
da olan havadarlarının hərbi əməliyyatları
dayandırmaq tələbinə əhəmiyyət verməyə-
rək sonadək getdi və hər addımda milli də-
yanətimizi göstərdi;

- Onilliklər boyu erməni lobbisi tərəfin-
dən formalaşan çox güclü anti-Azərbaycan
informasiya məkanını təkbaşına darmada-
ğın etdi;

- Qafqazın iqtisadi gücü olan Azərbay-
canı artıq bütün bölgənin şəriksiz liderinə,
yeganə söz sahibinə, qüdrətli “hami ata”sı-
na çevirdi.

Dünya erməniliyini məhv edən LİDER

İlham Əliyevin qazandığı zəfərin möh-
təşəmliyi həm də ondadır ki, bu qələbənin
miqyası, hüdudları hərbi-siyasi yönümdən
tarixin yenidən yazılması gerçəkliyinədək
uzanır.

İlham Əliyevin qələbəsi:

- son 5 əsrin ən böyük torpaq qazan-
cıdır!

- son ikiəsrlik münaqişənin birdəfəlik
bitməsidir!

- Qarabağla yanaşı, Naxçıvanı da Və-
tənimizin qərb torpaqlarına qovuşdurma-
sıdır!

- bütün xalqı bir yumruq kimi birləşdirib
tariximizin ən böyük xalq-iqtidar vəhdətini
yaratmasıdır.

İlham Əliyevin qələbəsi erməni xalqının
sərsəm təxəyyülünün məhsulu olan və onu
əsrlərdir bəlalara sürükləyən “Böyük Ermə-
nistan” xülyasının tam iflasıdır!

İlham Əliyevin qələbəsi böyük qlobal
güc olan dünya erməniliyinin, erməni lob-
bisinin, erməni təbliğat maşınının darma-
dağın olunmasıdır!

İlham Əliyevin ən böyük zəfəri isə düş-
mənin indiyədək bütün qələbələrinin zəmini
olan erməni xalqının birliyi, bütövlüyü,
təəssübkeşliyi dəyərlərini məhv etməsidir!

İlham Əliyevin qələbələri 
Ermənistanı rəzil günə salıb

İlham Əliyevin qələbələri bu gün Ermə-
nistanı səfil, xaos içində olan, vətəndaş
müharibəsi girdabına sürüklənən, hərbi
məğlubiyyət yaşayan, tənəzzülə uğrayan
ölkəyə çevirib.

Dünən səhərdən etibarən bütün Ermə-
nistan qan çanağına dönüb. Paşinyanın
kabineti, parlament binası, digər dövlət
strukturları dağıdılıb, spiker ölümcül dö-
yülüb...

Paşinyanın harda olduğu bilinmir, iqti-
dar komandası ondan imtina edib...

Müxalifət hakimiyyətin hərbi xuntaya
verilməsini tələb edir...

Hərbçilər dövlət çevrilişi hazırlığında-
dırlar...

Xalq - bədbəxt ermənilər isə küçələrə
tökülüşərək, əslində, artıq nəyi istəmələrini
də bilmirlər...

Ermənistan tənəzzüldə, erməni xalqı
çarəsizlikdə, İlham Əliyev - Azərbaycan isə
tarixi qələbəsini bayram etməkdədir!

Bu, hələ başlanğıcdır! Yeni baş-
lanğıc!..

Azərbaycan tarixinin, həm də elə er-
məni tarixinin yeni başlanğıcı!

Biri zəfərlə, digəri isə məğlubiyyətlə
yazılır!..

İlham Əliyevin yazdığı tarix həmişə
möhtəşəm idi, amma indi daha da əzə-
mətlidir!

Qarabağı Azərbaycana qaytaran
Sərkərdəyə millət olaraq borcumuz,
şükranlığımız isə əbədidir...

Vətən Savaşı Azərbaycanın - İlham Əliyevin zəfəri ilə başa çatdı!

Noyabrın 10-da Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev xalqa müraciət edib.

AZƏRTAC müraciəti təqdim
edib.

Prezident İlham Əliyevin
müraciəti

- Əziz həmvətənlər!

Bu gün ölkəmiz üçün tarixi bir
gündür. Bu gün Ermənistan-Azər-
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqi-
şəsinə son qoyulur. Hesab edirəm
ki, indicə imzalanmış üçtərəfli bə-
yanat məsələnin həlli istiqamətində
son nöqtə olacaqdır. Bu bəyanatı
Azərbaycan Prezidenti, Rusiya
Prezidenti və Ermənistan baş naziri
imzalamışlar. İstərdim ki, bəyanatın
mətni ilə sizi tanış edim:

“Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Ermənistan Respublika-
sının baş naziri və Rusiya Federa-
siyasının Prezidentinin bəyanatı

Biz Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyev, Ermə-
nistan Respublikasının baş naziri
Nikol Paşinyan və Rusiya Federa-
siyasının Prezidenti Vladimir Putin
aşağıdakıları bəyan edirik:

1. 10 noyabr 2020-ci il tari-
xində Moskva vaxtı ilə saat
00.00-dan etibarən Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsi zonasında atə-
şin və bütün hərbi əməliyyatların
tam dayandırılması elan olunur.
Bundan sonra Tərəflər adlandırı-
lacaq Azərbaycan Respublikası
və Ermənistan Respublikası tut-
duqları mövqelərdə qalacaqlar.

2. 20 noyabr 2020-ci il tarixi-
nədək Ağdam rayonu Azərbay-
can Respublikasına qaytarılır.

3. Dağlıq Qarabağda təmas
xətti və Laçın dəhlizi boyu Ru-
siya Federasiyasının 1960 say-
da odlu silahlı hərbi qulluqçu-
sundan, 90 hərbi zirehli texnika,
380 ədəd avtomobil və xüsusi

texnikadan ibarət sülhməramlı
kontingenti yerləşdirilir.

4. Rusiya Federasiyasının
sülhməramlı kontingenti erməni
silahlı qüvvələrinin çıxarılması
ilə paralel şəkildə yerləşdirilir.
Rusiya Federasiyasının sülhmə-
ramlı kontingentinin qalma müd-
dəti 5 ildir və müddətin bitməsi-
nə 6 ay qalmış hazırkı müddəa-
nın tətbiqinə xitam verilməsi niy-
yətini Tərəflərdən hər hansı bi-
ri bəyan etməzsə, avtomatik ola-
raq növbəti 5 illik müddətlərə
uzadılır.

5. Münaqişə tərəflərinin razı-
laşmalara əməl etməsinə nəzarə-
tin səmərəliliyinin artırılması
məqsədilə atəşkəsə nəzarət üzrə
sülhməramlı mərkəz yaradılır.

6. Ermənistan Respublikası
15 noyabr 2020-ci il tarixinə-
dək Azərbaycan Respublikasına
Kəlbəcər rayonunu, 1 dekabr
2020-ci il tarixinədək isə Laçın

rayonunu qaytarır. Dağlıq Qara-
bağla Ermənistan arasında əla-
qəni təmin edəcək və bununla
belə Şuşa şəhərinə toxunmaya-
caq Laçın dəhlizi (5 km. enliyin-
də) Rusiya sülhməramlı kontin-
gentinin nəzarəti altında qalır.

Tərəflərin razılığı əsasında
növbəti üç il ərzində Dağlıq Qa-
rabağla Ermənistan arasında əla-
qəni təmin edən Laçın dəhlizi üz-
rə yeni hərəkət marşrutunun in-
şası planı müəyyən ediləcək və
bununla da həmin marşrutun
mühafizəsi üçün Rusiya sülhmə-
ramlı kontingentinin gələcək yer-
dəyişməsi nəzərdə tutulur.

Azərbaycan Respublikası La-
çın dəhlizi üzrə hər iki istiqamət-
də vətəndaşların, nəqliyyat vasi-
tələrinin və yüklərin hərəkətinə
təhlükəsizlik zəmanəti verir.

7. Daxili məcburi köçkünlər
və qaçqınlar Dağlıq Qarabağın
ərazisinə və ətraf rayonlara
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Ko-

missarlığının Ofisinin nəzarəti al-
tında geri qayıdır.

8. Hərbi əsirlər, girovlar və
digər saxlanılan şəxslərin, habe-
lə cəsədlərin mübadiləsi həyata
keçirilir.

9. Bölgədəki bütün iqtisadi və
nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir.
Ermənistan Respublikası vətən-
daşların, nəqliyyat vasitələrinin
və yüklərin hər iki istiqamətdə
maneəsiz hərəkətinin təşkili
məqsədilə Azərbaycan Respub-
likasının qərb rayonları və Nax-
çıvan Muxtar Respublikası ara-
sında nəqliyyat əlaqəsinin təhlü-
kəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliy-
yat əlaqəsi üzrə nəzarəti Rusiya-
nın Federal Təhlükəsizlik Xidmə-
tinin Sərhəd Xidmətinin orqan-
ları həyata keçirir.

Tərəflərin razılığı əsasında
Naxçıvan Muxtar Respublikası
ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını
birləşdirən yeni nəqliyyat kom-

munikasiyalarının inşası təmin
ediləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Ermənistan Respubli-
kasının baş naziri, Rusiya Fede-
rasiyasının Prezidenti”.

Sonra ölkə başçısı bəyanatın
tarixi əhəmiyyəti barədə xalqa ge-
niş məlumat verərək, düşmən üzə-
rində qazanılan bu böyük qələbə
münasibətlə Azərbaycan xalqını
təbrik etmişdir: 

- “Qarabağ Azərbaycandır və
nida” ifadəsi artıq bizim qələbəmi-
zin rəmzi idi, rəmzinə çevrildi. Bir il
bundan əvvəl mən bunu demişəm.
Mən fəxr edirəm ki, mənim dediyim
ifadə artıq bir milli şüara çevrildi. Bu
gün böyük qürur hissi ilə deyə bilə-
rik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bi-
zimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı
bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bi-
zimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bi-
zimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ
Azərbaycandır! Eşq olsun Azərbay-
can xalqına! Yaşasın Azərbaycan!

Qarabağ Azərbaycandır! Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Yaşasın Azərbaycan!
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Azərbaycan Respublikası müa-
sir müstəqillik mərhələsinə qədəm
qoyduğu ötən əsrin 90-cı illərinin
əvvəllərində olduğu kimi, hazırda
da öz ərazi bütövlüyünün bərpası
uğrunda mübarizə aparır. Ölkəmi-
zin müstəqilliyinə yeni qovuşduğu
və ordu quruculuğunda ilk addım-
ları atdığı o qədər də uzaq olmayan
90-cı illərin əvvəllərində Ermənista-
nın hərbi təcavüzü ağır nəticələrə
gətirib çıxarmışdı. Xarici havadarla-
rının dəstəyini alan, ölkəmizdəki ic-
timai-siyasi gərginliyi, hakimiyyət
böhranını fürsət bilən, döyüşən
hərbi qüvvələrimizin idarəetməsin-
dəki ciddi boşluqlardan, onların pə-
rakəndəliyinin doğurduğu fəsadlar-
dan yararlanan düşmən suveren
ərazimizin 20 faizini ələ keçirməyə
müvəffəq olmuşdu. Bir milyona ya-
xın vətəndaşımız məcburi köçkünə
çevrilərək, doğma yurdundan di-
dərgin salınmışdı. Həmin dövrdə
yaşananlar əsl humanitar fəlakət
idi. 

Məhz Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin 1993-cü ilin iyun ayının
15-də ölkə rəhbərliyinə tarixi qayı-
dışından sonra dövlətçiliyimiz bö-
yük fəlakətdən xilas edildi, milli birli-

yin möhkəmləndirilməsi istiqamə-
tində vacib qərarlar verildi, ölkəda-
xili siyasi böhran faktoru ortadan
qaldırıldı, ön cəbhədə düşmənin
hücumlarını genişləndirməsinin
qarşısı alındı, 1994-cü ilin yanvar
ayında isə Füzuli rayonunun onlar-
la yaşayış məntəqəsi və Cəbrayıl
rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi
işğaldan azad edildi. Həmin ilin
may ayından etibarən ön cəbhədə
uzunmüddətli atəşkəsə nail olundu. 

Göstərilən o çətin dövrlə indiki
gerçəklik arasında böyük fərqlər
var. Bu gün düşmənin qarşısında
güclü dövlət və yenilməz ordu da-
yanır. Azərbaycanın hərbi və iqtisa-
di qüdrəti işğalçı ölkə ilə müqayisə-
olunmaz dərəcədə yüksəkdir. Bizim
insan resurslarımız demoqrafik
böhran içində olan Ermənistanı bö-
yük faiz nisbətilə üstələyir. Orada

ikinci Qarabağ müharibəsi başla-
yanda ordunun tələbatını ödəmək
məqsədilə tam ümumi səfərbərlik
elan edilib, buna baxmayaraq, canlı
qüvvə azlığı ilə üzləşiblər. Respub-
likamızda hərbi vəziyyətdən irəli gə-
lərək qismən səfərbərlik qərarı ve-
rilib. Həmçinin, ordu sıralarına qa-
tılmaq üçün kifayət qədər könüllü-
nün müraciəti qeydə alınıb. Silahlı
Qüvvələrimizin komplektləşdirilmə-
si ilə bağlı heç bir problem yoxdur. 

Cəmiyyətimizdə ruh yüksəkliyi,

zəfər əzmi, milli birlik və ictimai
həmrəylik hökm sürür, qarşı tərəfdə
isə ruh düşkünlüyü, məğlubiyyət
şoku, müharibəyə münasibətdə da-
xili ziddiyyətlər özünü büruzə verir.
Xalqımız öz liderinə inanır və onu
yekdilliklə dəstəkləyir, dövlət başçı-
sı, Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyevə ictimai etimad təqdirəlayiq
səviyyədədir. Qeyd edilən amil bey-
nəlxalq birlik üçün də diqqətəlayiq
nümunədir. İşğalçı dövlətdə bunun
əksini görürük, iqtidarla xalq ara-
sında uçurum dərinləşir, ictimai na-
razılıq getdikcə artır. Hazırkı ermə-
ni hökumət başçısı qəsbkar ölkənin
ictimai rəyində ən uğursuz rəhbər
kimi qəbul olunur. 

Uzunmüddətli atəşkəsin qüvvə-
də olduğu dövrdə Ermənistan si-
yasi, diplomatik, hüquqi müstə-
vidə mübarizə nöqteyi-nəzərdən

Azərbaycanla ayaqlaşa bilməyib,
geriləməkdə davam edib, işğalçılıq
siyasəti onun mənfi imicini forma-
laşdırıb. Mötəbər beynəlxalq təşki-
latların sənədlərində, qlobal forum-
ların tribunalarında Ermənistanın
hərbi təcavüzü səbəbindən torpaq-
larımızın işğalı faktı dəfələrlə pislə-
nilib. Mühüm siyasi-diplomatik uğu-
rumuz olaraq dünyanın heç bir
ölkəsi tərəfindən ərazi bütövlüyü-
müzü şübhə altına alan addım
atılmayıb. 

Avropa İnsan Hüquqları Məhkə-
məsi ayrı-ayrı azərbaycanlı məcbu-
ri köçkünlərin Ermənistana qarşı id-
dialarını təmin edib. Məhkəmənin
icraya yönəldilən qərardadlarında
təcavüzkar ölkənin hüquqi məsuliy-
yəti məsələsi öz əksini tapıb. 

1992-ci ildə Amerika Birləşmiş
Ştatlarının Konqresinin qərarına
əsasən, mühüm geosiyasi əhəmiy-
yət daşıyan, SSRİ-nin dağılması
nəticəsində müstəqillik əldə etmiş
respublikalara yardım göstərməyi
nəzərdə tutan “Azadlığa dəstək
aktı” sənədi qüvvəyə minib. Ancaq
ABŞ-dakı erməni lobbisinin təhriki
ilə həmin sənədə Azərbaycana bir-
başa dövlət yardımını qadağan
edən ədalətsiz “907-ci düzəliş” əla-
və olunub. Buna səbəb kimi isə öl-
kəmizin Ermənistanı blokadada
saxlaması göstərilib. Halbuki belə
bir sanksiya ərazilərimizi ilhaq edən
və Naxçıvanı blokadada saxlayan,
beynəlxalq hüquqa məhəl qoyma-
yan Ermənistana qarşı tətbiq olun-
malı idi. Ancaq sonrakı dövrdə Azər-
baycanın Cənubi Qafqazın lider
dövlətinə çevrilməsi, vacib iqtisadi
tərəfdaş kimi mövqelərinin güclən-
məsi, beynəlxalq antiterror koalisi-
yasının fəaliyyətinə önəmli töhfələr
verməsi “907-ci düzəliş”in təsirini
kəskin dərəcədə azaltdı. Bu gün
həm də Azərbaycan heç bir xarici
yardıma ehtiyacı olmayan dövlətdir.
Ermənistan isə 90-cı illərin əvvəllə-
rində olduğu kimi, indi də xarici yar-
dımdan asılı vəziyyətdədir. 

Ümumilikdə, erməni lobbisinin
dövlətimizə qarşı illərlə apardığı çir-
kin oyunlar, həyata keçirdiyi məkrli
fəaliyyət bizə nə qədər zərər vursa
da, Azərbaycanın öz haqlı mövqe-
yini beynəlxalq aləmə çatdırması-
nın qarşısını ala bilməyib. Xarici öl-
kələrdəki erməni diasporunun ölkə-
miz ətrafında informasiya blokada-
sı yaratmaq imkanları münaqişənin
başladığı ilk dövrdə geniş idisə,
ötən müddətdə, xüsusən də son il-
lər onların bu strategiyası tam iflasa
uğrayıb. Azərbaycan həqiqətlərinin
dünyaya yayılması, mədəni irsimi-
zin təbliğ olunması, sivilizasiyalar-
arası dialoq istiqamətlərində təşəb-
büslərin irəli sürülməsi və həyata
keçirilməsi baxımından dövlət xətti
ilə çox böyük işlər görülüb. 

Xaricdəki azərbaycanlı diaspo-
ru da on illər əvvəlki kimi zəif və
passiv durumda deyil. Diasporumu-
zun respublikamızla əlaqələri daha
da dərinləşib və genişlənib. Onlar
Vətənə öz dəstəklərini əsirgəmirlər
və düşmənə qarşı informasiya mü-
haribəsində də fəal iştirak edirlər.

Birinci Qarabağ müharibəsi döv-
ründən 2020-ci ilin 27 sentyabr -
9 noyabr tarixlərindəki müharibəni
fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri
də ölkəmizin müasir hərbi sənaye
kompleksinə və xaricdən yeni nəsil
silahlar, texnikalar almaq üçün maddi
imkanlara malik olmasıdır. Döyüş
meydanında həm hərbi sənaye
kompleksimizin istehsalı olan dö-
yüşaparma vasitələri, həm də bəzi
xarici ölkələrin yüksək dəqiqlikli si-

lah növləri effektiv şəkildə tətbiq
edilib. Düşmənin istifadəsində olan
silah və texnika müəyyən istisnalar
olmaqla, əsasən köhnəlib, yeni tak-
tiki şəraitlə uyğunlaşmır. 

Hərbi əməliyyatlar başlayarkən
işğalçı ordunun ön cəbhənin müx-
təlif cinahlarında müdafiə xətti ya-
rıldıqdan sonra erməni tərəfi ciddi
hücum təşkil edə bilməyib. Onlar
dağlıq relyefə malik ərazilərdə

mövqelərinin dayanıqlığını saxla-
mağa səy göstəriblər, hətta beynəl-
xalq konvensiyalarla qadağan olu-
nan fosforlu mərmilərdən də istifa-
də ediblər. Dəqiq koordinat əsasın-
da hava zərbələrinə mane olmaq
üçün düşmən meşələri də yandırıb.
Eləcə də ermənilər geri çəkildikləri
əraziləri minalayıb, yollara, keçidlə-
rə, yaşayış məskənlərinə digər
partlayıcı qurğular da yerləşdiriblər.
Ancaq bütün bunlara baxmayaraq,

müzəffər ordumuz qətiyyətlə irəlilə-
yib, peşəkarcasına qarşısındakı
maneələri aşıb keçib. 

Birinci Qarabağ müharibəsində
ölkəmizin peşəkar zabit və gizirlə-
rə, hərbi sahə üzrə mütəxəssislərə
kəskin ehtiyacı vardı. Mülki ixtisas-
lı, ehtiyatdan çağırılan zabitlərin nə
qədər vətənpərvər olsalar da, dö-
yüş şəraiti üçün gərəkli olan peşə-

kar hazırlığı yox idi. Xarici ölkələrdə
yaşayan və dövlətimizin çağırışı ilə
Vətənin müdafiəsinə gələn hərbçi
soydaşlarımız vardı. Ancaq onların
iştirakı ilə yerli hərbi kadrların hazır-
lanmasına müharibə reallığında
vaxt məhdudluğu öz təsirini göstə-
rirdi. O dövrdə könüllü dəstələr də
döyüşürdü, ancaq hərbi əməliyyat-
ların miqyası və mürəkkəbliyi amili
nəzərə alındıqda könüllü dəstələr

döyüş qabiliyyətli nizami hissə və
bölmələrin funksiyasını əvəzləyə-
cək imkanlara malik deyildilər. Söz-
süz ki, o dövrün bütün çatışmazlıq-
larına rəğmən, ön cəbhədə qazanı-
lan qiymətli döyüş təcrübəsi sonra-
kı ordu quruculuğu prosesində nə-
zərə alınıb. 

Uzunmüddətli atəşkəs dövrün-
də Silahlı Qüvvələrimiz respublika-
mızın ali hərbi məktəblərinin zabit
məzunları ilə tam komplektləşdiri-

lib, hərbi tədris mərkəzlərində gizir
və müddətdən artıq xidmət edən
hərbi qulluqçular peşəkar hazırlıq
keçiblər. Qardaş  Türkiyə Cümhu-
riyyəti hərbi kadrların müasir səviy-
yədə hazırlanmasında Azərbayca-
na ötən illər ərzində böyük kömək-
lik göstərib. Azərbaycanın hərbi
qulluqçuları NATO çərçivəsində
beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrin
tərkibində xüsusi əməliyyatlarda
iştirak ediblər. Məhz bütün bu
amillərə görə Azərbaycan istənilən
döyüş tapşırığını yerinə yetirməyə
qadir Silahlı Qüvvələrə malikdir. Si-
lahlı Qüvvələrimiz ikinci Qarabağ
müharibəsində 44 gün döyüş mey-
danında öz sözünü dedi. Həmin
müddətdə 5 şəhər, 286 kənd və
4 qəsəbəni işğaldan azad etdi.

Heç bir müharibə itkisiz olmur.
Ərazi bütövlüyümüz uğrunda cari
ilin 27 sentyabr - 9 noyabr tarixlə-
rindəki döyüşlər də istisna deyil.
Xalqımızın fədakar oğulları Vətən
naminə həyatlarını qurban verib,
şəhidlik zirvəsinə ucalıblar. Bu gün
Qarabağda əvvəlki və indiki dövrdə
həlak olan şəhid oğulların ruhları
görüşür. Heç bir şəhidin xatirəsi
unudulmur və qəhrəmanlığı izsiz
qalmır. Nəsillər dəyişir, yeni qəhrə-
manlar yetişir. 

Biz Vətəni və xalqı göz bəbəyi
kimi qoruyan gənclərimizlə qürur
duyuruq. Düşməni məğlub edən,
bayrağımızı ucaldan oğullar xalqın
dərin ehtiramına layiqdirlər. 

Yalçın Abbasov

GÜCLÜ LİDER, MÖHKƏM DÖVLƏTÇİLİK VƏ
HƏRBİ QÜDRƏT AMİLİ ZƏFƏRİN TƏMƏLİDİR

Müzəffər və yenilməz Silahlı Qüvvələrimiz Vətən müharibəsi sınaqlarında fədakarlıq göstərdi

Böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri
işğaldan azad edildi! Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Bu
münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bütün
şuşalıları ürəkdən təbrik edirəm.

İyirmi səkkiz il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi
azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu tarixi Qələbəni döyüş meydanında
qazandıq. 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır.
Bu tarix əbədi yaşayacaq. Bu, bizim şanlı Qələbəmizin, zəfərimizin
günüdür!

Biz bu Qələbəni döyüş meydanında qazandıq, şəhidlər verərək bu
Qələbəni qazandıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! Həm
birinci Qarabağ, həm ikinci Qarabağ – Vətən müharibəsi
adlandırdığımız müharibədə şəhid olmuş bütün şəhidlərimizə
Allahdan rəhmət diləyirəm, onların yaxınlarına səbir diləyirəm. Yaralı
soydaşlarımıza Allahdan şəfa diləyirəm.

Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi yeri vardır. Bu, bizim qədim, tarixi
şəhərimizdir. Əsrlər boyu azərbaycanlılar Şuşada yaşayıb, qurub, yaradıb.
Şuşa nəinki Azərbaycanın, bütün Qafqazın incisidir.

Mən bu gün, eyni zamanda, Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını
ziyarət etdim, onun ruhu qarşısında baş əydim. Ürəyimdə dedim,
xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad
etdik! Bu, böyük Qələbədir! Şəhidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır
bu gün! Gözün aydın olsun, Azərbaycan! Gözünüz aydın olsun,
dünya azərbaycanlıları!

İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!

Cıdır düzü
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Noyabrın 7-də Daxili Qoşun-

ların 25031 saylı hərbi hissəsin-

də xidmətə yeni qəbul edilmiş

əsgərlərin andiçmə mərasimi

keçirilib.

Mərasimdə Daxili Qoşunlar ko-
mandanının müavini – Şəxsi heyət
üzrə İdarənin rəisi general-mayor
Vidadi Əliyev iştirak edib.

Tədbir Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin və torpaqlarımızın azad-
lığı uğrunda canlarından keçmiş
şəhidlərimizin əziz xatirəsinin yad
edilməsi ilə başlayıb. Nümunəvi
göstərici hərbi orkestrin müşayiəti
ilə Dövlət Himni ifa olunub.

Hərbi hissə komandiri polkov-
nik-leytenant Telman Həsənov çı-
xış edərək əsgərlərə hərbi andın
mənasını, öz xalqına, Azərbaycan
Respublikasına və Azərbaycan
hökumətinə sədaqətlə and içən
hərbi qulluqçuların üzərinə düşən
şərəfli və məsul vəzifələri, eləcə
də Konstitusiyamızın müvafiq
maddələrinin tələblərini xatırladıb.

Gənc əsgərlər hərbi and içərək
Azərbaycan Respublikasının mə-
nafeyini, onun suverenliyini, ərazi
bütövlüyünü və müstəqilliyini şə-
rəflə qoruyacaqlarına, bundan ötrü
canlarını belə əsirgəməyəcəkləri-
nə söz veriblər.

Sonra Daxili İşlər nazirinin
müavini-Daxili Qoşunların koman-
danının hərbi andiçmə münasibə-
tilə əsgərlərə ünvanladığı təbrik

çatdırılıb.
Təbrikdə hərbi andı qəbul edən

hərbi qulluqçuların qoşunların bü-
tün şəxsi heyəti kimi, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti - Silah-
lı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
cənab İlham Əliyev tərəfindən qar-
şıya qoyulan hər bir tapşırıq üçün
şəxsi məsuliyyət daşıdıqları qeyd
edilib. Məktubda, həmçinin, Daxili
Qoşunların daha da möhkəmlən-
məsi və qüdrətlənməsi üçün gös-
tərilən diqqət və qayğının sıraları-
mızda xidmət edən hər bir gənci
öz vəzifələrini mətinliklə yerinə ye-
tirməyə ruhlandırdığı da vurğulanıb.

Təntənəli mərasimdə çıxış
edənlər gənc əsgərlərə Vətənə,
dövlətə və Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanına, hərbi anda sa-
diq olmalarını, nümunəvi, nizam-
intizamlı xidmət etməyi, silah və
texnikanın sirlərini dərindən öyrə-
nərək döyüş qabiliyyətlərini daim
artırmalarını, komandir-rəis heyə-
tinin əmr və tapşırıqlarını dəqiq və
vaxtında yerinə yetirmələrini, işğal
olunmuş torpaqlarımızın azadlığı
uğrunda döyüşə hər an hazır ol-
malarını tövsiyə ediblər.

Mərasim şəxsi heyətin təntə-
nəli keçidi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, hərbi andiçmə

mərasimi Daxili Qoşunların

12565, 16073 və 12318 saylı hər-

bi hissələrində də keçirilib.

Mətbuat xidməti

Daxili Qoşunlarda xidmətə
yeni qəbul edilmiş çağırışçılar 

hərbi andı qəbul ediblər

Daxili Qoşunların 12576 saylı
hərbi hissəsi - hərbi qospitalı ya-
randığı ilk günlərdən etibarən şəxsi
heyətin sağlamlığının keşiyində du-
rur. Respublikamızda qızğın döyüş-
lərin getdiyi bir dönəmdə kiçik hə-
kim kontingenti ilə fəaliyyətə başla-
yan qospitalın ştat strukturu tədri-
cən genişləndirilib və müasir stan-
dartlara cavab verən tibb müəssi-
səsinə çevrilib. 

Qospitalın rəisi - hərbi hissə ko-
mandiri tibb xidməti polkovniki
Şəmsəddin Heydərov bu gün Daxili
Qoşunların şəxsi heyətinin sağlam-
lığının keşiyində müsəlləh əsgər
kimi duran tibbi personalın vəzifələ-
rinin öhdəsindən məharətlə gəldiyi-
ni söyləyib. O bildirib ki, hərbi qos-
pital Daxili İşlər nazirinin müavini –
Daxili Qoşunların komandanının
diqqət və qayğısı nəticəsində günü-
gündən müasirləşərək, müalicə-
profilaktik tədbirlərin daha effektiv
həyata keçirilməsi üçün zəruri olan
bütün tibbi avadanlıqlarla təchiz
olunub:  “Qospitalın inkişafı, həkim
və orta tibb heyəti kadrları ilə tam
komplektləşdirilməsi, maddi baza-
nın genişləndirilməsi, tibbi maarif-
ləndirmə işinin təşkili, fəaliyyət üzrə
müvafiq normativ sənədlərin hazır-
lanması istiqamətində də nəzərə-
çarpacaq addımlar atılır. Bu gün
qospitalın həyatında yeni mərhələ
başlayıb desək, yəqin ki, yanılma-
rıq. Müasir dövrdə qospital müxtəlif
xəstəliklərin müalicəsində zəngin
təcrübə toplamış tibb müəssisəsi
hesab oluna bilər. Burada ayrı-ayrı
vaxtlarda mürəkkəb cərrahiyyə
əməliyyatları da aparılıb. Hərbi
hissənin tibb personalı nəinki Daxili
Qoşunların hərbi qulluqçularının,
həmçinin, onların ailə üzvlərinin,

eləcə də qoşunların veteranlarının
səhhətinin keşiyində durur”.  

Tibb xidməti polkovniki Ş.Heydə-
rov onu da əlavə edib ki, qospitalda
həkim və orta tibb personalının
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sa-
həsində müəyyən işlər görülmək-
dədir. Belə ki, ötən illər ərzində
həkimlər Türkiyə Respublikasının
Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasın-
da (hazırda Tibb Elmləri Universi-
teti), Zərifə Əliyeva adına Göz Xəs-
təlikləri İnstitutunda (Milli Oftalmo-

logiya Mərkəzi), respublikamızın di-
gər tibb müəssisələrində ixtisasar-
tırma kurslarına göndəriliblər. Həm-
çinin, tibb bacılarının Bakı şəhəri
2 saylı Tibb Kollecində və digər tibb
ocaqlarında müvafiq tədris kursları
keçmələri də təmin edilib. 

Hazırda qospitalın tərkibində
Terapiya, Cərrahiyyə, Dəri-zöhrəvi,
Əməliyyat və qanköçürmə, Reani-
masiya, Funksional diaqnostika,
Uro-nefrologiya, İnfeksiya, Ruhi-
əsəb xəstəlikləri, Reabilitasiya və

Qəbul şöbələri mövcuddur.
Bütün dərəcəli həkim kontin-

gentindən razı qaldığını deyən his-
sə komandiri nümunəvi xidmətilə
fərqlənən hərbi və mülki həkimlərin
adlarını qeyd etməyi də unutmayıb.
Bildirib ki, tibb xidməti mayorları
Nərmin Muxtarova, Vəsilə Əsgəro-
va, Rəna İlyasova, Ceyhun Abba-
sov, tibb xidməti kapitanları Nailə
Mirzəyeva, Şükufə Məmmədova,
tibb xidməti baş leytenantları Dilbər
Məmmədova, Rəşidə Əsədova,
mülki həkimlərdən Azad Azadov və
Sübhəddin Quliyev, tibb bacıları gi-
zir Fidan Poladova, kiçik gizir
Gülüstan Məmmədova, baş çavuş
Mehriban Hacıyeva, tibb qardaşı
gizir Eldəniz Xudiyev həm nizam-
intizamları, həm də bacarıqları ilə
yoldaşlarına nümunədirlər. 

Əsas qayəmiz 

hərbi qulluqçularımızın

sağlamlığının keşiyində

durmaqdır

Hərbi qospitalın peşəkar tibb
personalı ilə seçilən şöbələrindən
biri də Psixonevrologiya şöbəsidir.
Şöbə rəisi tibb xidməti mayoru
Nərmin Muxtarova, ordinator-nev-
ropatoloq tibb xidməti kapitanı
Şükufə Məmmədova, ordinator-psi-
xiatr tibb xidməti baş leytenantı
Cavid Sahibli, baş tibb qardaşı baş
gizir İlkin Rzayev, eləcə də tibb qar-
daşları gizir Eldəniz Xudiyev, gizir
Ziya Cəbiyev, baş çavuşlar Xalid
Məcidov, Elbrus Hacılı, Canpolad
Həsənli, mülki həkimlər - psixiatr
Fəxrəddin İbrahimov, nevropatoloq
İlqar Ağamalıyev bacarıqlı mütə-
xəssislərdəndirlər. 

Mayor N.Muxtarova bildirib ki,
şöbənin tibbi personalı öz işini

“Azərbaycan Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları-
nın tibbi təminatı qaydaları haqqın-
da” Təlimatın tələblərinə uyğun ola-

raq təşkil edir. Hər səhər şöbədə ic-
las keçirilir və xəstələrin ümumi və-
ziyyətləri müzakirə olunur. Daha
sonra aidiyyəti üzrə tapşırıq və təli-
matlar verilir: “Şöbəyə həm psixi
problemləri olanlar, həm də nevro-
loji xəstələr qəbul olunurlar. Psixi
problemləri olan xəstələr qəbul
olunduqdan sonra müayinə olunur
və davranışları aktlaşdırılır. Şöbə-
nin psixiatrı tərəfindən ətraflı müa-
yinə aparılır, əgər xəstənin ümumi
vəziyyəti ağırdırsa, ehtiyac varsa
qospitalın rəhbərliyinə məruzə
olunduqdan sonra xəstənin 1 saylı
Psixiatrik Xəstəxanaya göndərilmə-
si təmin olunur. Əgər xəstənin və-
ziyyəti stabil olarsa, şikayətinə mü-
vafiq olaraq müalicəsi aparılır. Bun-
dan əlavə, xəstələrin rentgen, USM
müayinəsi aparılır, terapevt tərəfin-

dən yoxlanılır”. 
Şöbə rəisi onu da vurğulayıb ki,

bu gün xəstələrə diaqnozların vax-
tında və dəqiq qoyulması üçün hər-

bi qospitalda müasir tibbi avadan-
lıqlar mövcuddur. Həmin aparatlar
vasitəsilə şöbəyə qəbul olunan
xəstələrdə epileptik ocaqların olub-
olmadığını da asanlıqla müəyyən
etmək mümkündür. 

Hazırda şöbədə müalicə alan
xəstələrin vəziyyətlərinin stabil ol-
duğunu söyləyən tibb xidməti ma-
yoru N.Muxtarova onların daim hə-
kim nəzarətində saxlanıldıqlarını
vurğulayıb. 

O, son olaraq, şəxsi heyətin
sağlamlığının qorunub saxlanılma-
sı üçün şöbənin bütün tibb perso-
nalı tərəfindən zəruri tədbirlərin
yüksək peşəkarlıqla həyata keçiril-
diyini və bundan sonra da keçiri-
ləcəyini deyib. 

baş leytenant Xədicə Hacızadə

DAXİLİ QOŞUNLARIN HƏRBİ QOSPİTALI - MÜASİR
STANDARTLARA CAVAB VERƏN TİBB MÜƏSSİSƏSİ

Azərbaycan əsgəri döyüş mey-
danında, sözün əsl mənasında,
düşmənə qan uddurub. Xüsusilə
qeyd etmək istərdim ki, müddətli
həqiqi hərbi xidmətini 67987 saylı
hərbi hissənin komendant bölüyü-
nün sıralarında başa vuraraq, Da-
xili Qoşunların sıralarında müddət-
dən artıq həqiqi hərbi xidmətə keç-
miş bir neçə hərbi qulluqçumuz var
ki, döyüş meydanının ön sıraların-
da yağı düşmənlə mərdliklə vuru-
şub. 

Komendant bölüyü bu gün dö-
yüş xidməti üzrə üzərinə düşən və-
zifələri layiqincə yerinə yetirir.

Hərbi hissənin qabaqcıllarından
olan komendant bölüyü cari ilin
I yarımili ərzində xidməti-döyüş fəa-
liyyətinin və üçüncü tədris dövrü-
nün yekunlarına görə hərbi hissə-
nin bölükləri arasında birinci yerə
layiq görülüb. Bölüklər arasında
nailiyyətləri ilə fərqləndiyinə görə
hərbi hissə komandiri tərəfindən
fərmanla mükafatlandırılıb.  Məlum-
dur ki, hərbi hissənin ərazisinin, dö-
yüş bayrağının, anbarların, avto-
mobil parkının etibarlı mühafizə və

müdafiəsini təmin edən bölüyün
şəxsi heyətinin hazırlığı hər zaman
xüsusi önəm daşıyır. Bu baxım-
dan qarşıya qoyulmuş tapşırıqların
uğurla yerinə yetirilməsi, xidmətin
düzgün təşkil edilməsi üçün hərbi
intizamın möhkəmləndirilməsi ol-
duqca vacibdir. Bu işdə bölük ko-
mandiri baş leytenant Məhəmməd
Məhərrəmovun əməyi böyükdür. 

Bölük komandiri bildirdi ki, xid-
mət Qarnizon və Qarovul Xidmət-
ləri Nizamnaməsinin tələblərinə
əsasən təşkil edilir: “Qarovul xid-
məti böyük məsuliyyət və diqqət tə-
ləb edir. Bu baxımdan, xidmətə ni-
zam-intizamı, təlim-tərbiyəsi ilə
fərqlənən, sağlamlıq durumu qə-
naətbəxş olan hərbi qulluqçular
cəlb olunurlar. Postların  dəyişdiril-
məsinə, xidmət zamanı postlarda
saatdarın ayıq-sayıq xidmət apar-
masına, döyüş hesabatının vaxtlı-
vaxtında çatdırılmasına, tərbiyə işi-

nin təşkilinə, səliqə-sahmana, şəxsi
heyətin sağlamlığına xüsusi diqqət
yetirilir, silahların doldurulub-boşal-
dılması zamanı təhlükəsizlik qay-
dalarına ciddi riayət edilir”. 

Qarovul nəfərlərinin seçilməsin-
də bir sıra vacib amillərə diqqət
yetirildiyini deyən baş leytenant
M.Məhərrəmovun sözlərinə görə,
xidmətə cəlb edilməmişdən bir gün

öncə hərbi qulluqçularla fərdi qay-
dada söhbətlər aparılır, onların mə-
nəvi-psixoloji vəziyyətləri öyrənilir,
sağlamlıqları tibb xidmətinin həkim-
ləri tərəfindən yoxlanılır və ciddi nə-
zarətdə saxlanılır. Həmçinin, hərbi
hissənin tərbiyə işləri üzrə bölmə-
sində təlimatçı-psixoloq baş leyte-
nant Orxan Kərimli də fərdi qayda-
da xidmətə cəlb olunan şəxsi he-
yətlə söhbət aparır. Mütəmadi ola-
raq aparılan söhbətlərin məqsədi
psixoloji durumunda, əhval-ruhiy-
yəsində hər hansı bir problem aş-
kar edilən hərbi qulluqçunun xid-
mətdən kənarlaşdırılmasıdır. O, bu
işdə bölük komandirinin müavini
baş leytenant Məzahir Ağalarovun,
tərbiyə işləri üzrə müavini leytenant
Fuad Behbudlunun və taqım ko-
mandiri leytenant Murad Həbibovun
fəaliyyətini də qeyd etdi. 

Baş leytenant M.Ağalarov bildir-
di ki, qarovul xidmətinə cəlb olunan
hərbi qulluqçuların atəş hazırlığının
və fiziki göstəricilərinin yüksək ol-

ması olduqca vacibdir. Həmçinin,
postda xidmət aparan zaman saat-
darın ayıq-sayıqlıq, çeviklik, cəsa-
rət nümayiş etdirməsi mühüm əhə-
miyyət kəsb edən faktorlardandır. 

Bölüyün hərbi qulluqçularının
asudə vaxtlarının səmərəli təşkil
olunmasını isə leytenant F.Behbud-
lu hər zaman diqqətdə saxlayır. Bu-
rada hərbi qulluqçuların istirahəti
üçün lazımi şərait yaradılıb. Belə ki,
asudə vaxtlarda şəxsi heyət mət-
buatı mütaliə edir, stolüstü oyunlar
oynayır, qulaqcıqlar vasitəsilə ra-
dioya qulaq asır. 

Bölük komandiri nəzərə çatdırdı
ki, bu gün hər bir zabit, gizir, çavuş
və əsgərimiz ümumiyyətlə, bütün
vətəndaşlarımız tarixi məqamlara
şahidlik edir və qələbə sevincini ya-
şayır: “Komendant bölüyünün şəxsi
heyəti müzəffər Silahlı Qüvvələri-
mizin düşməni məğlub edərək tor-
paqlarımızın işğalına son qoyma-
sından qürur duyur, əldə olunan
zəfəri ruh yüksəkliyi ilə qarşılayır.
Şəxsi heyətin vətənpərvərlik əqidə-
si, döyüş ruhu təqdirəlayiqdir”.  

Komendant bölüyünün şəxsi
heyətinin hərbi hissə komandanlığı
tərəfindən diqqət və qayğı ilə əhatə
olunduğunu bildirən bölük koman-
diri qabaqcıl hərbi qulluqçulardan
baş əsgər Səyyad Gülverdiyev, əs-
gərlərdən Ömər İsgəndərov, Samir
Aslanov və Anar Əfəndiyevin adla-
rını çəkərək, onların yoldaşlarına
nümunə olduqlarını qeyd etdi.

kapitan Sadıq Rəfiyev

Üzərilərinə düşən şərəfli vəzifəni komendant
bölüyü layiqincə yerinə yetirməkdədir
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64412 saylı hərbi hissənin qadın hərbi
qulluqçuları arasında nizam-intizamı ilə
seçilən gizir Gülüstan Əliyeva 1993-cü il
martın 19-da Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının Şərur rayonunda dünyaya göz
açıb. Orta təhsilini Bakı şəhəri, Qaraçuxur
qəsəbəsindəki 104 saylı məktəbdə alıb.
2013-2017-ci illərdə Bakı Slavyan Univer-
sitetində “Filologiya (dil və ədəbiyyat
müəllimliyi)” ixtisası üzrə ali təhsilə yiyə-
lənib. İxtisasca müəllim olmasına baxma-
yaraq, uşaq yaşlarından hərb sahəsinə
maraq göstərib. 

2019-cu ilin fevral ayından Daxili Qo-
şunların sıralarında xidmət edir. 64412
saylı hərbi hissənin mərkəzləşdirilmiş
aviasiya əmlakları və ehtiyat hissələri an-
barlarında məsul icraçıdır. Qısa müddət
ərzində həm hərbi hissə komandanlığı-
nın, həm də hərbçi yoldaşlarının hörmə-
tini qazanıb. Xidmətdə müsbət xarakteri-
zə olunur. 

Aviasiya əmlakları və ehtiyat hissələri
anbarlarının rəisi gizir Amil Həsənov gizir
G.Əliyevanın xidmətini qiymətləndirərkən
onun yüksək nizam-intizama malik, mə-
suliyyətli hərbi qulluqçu olduğunu və bu
mənada xidmət yoldaşlarına, sözün əsl
mənasında, nümunə olmağı bacardığını
deyib. O, həmçinin, Gülüstanın daim öz
üzərində çalışdığını və funksional vəzifə-
lərinin icrasına məsuliyyətlə yanaşdığını
da bildirib: “Gizir G.Əliyeva anbarlar üzrə
maddi vəsaitlərin qeydiyyatının aparılma-
sına, qeydiyyat sənədlərinin qorunub sax-
lanılmasına, anbarlardan maddi vəsaitlə-
rin buraxılması üzrə sənədlərin düzgün
tərtib edilməsinə, eləcə də anbarlara da-

xil olmuş maddi vəsaitlərin qeydiyyat ki-
tabına vaxtlı-vaxtında mədaxil edilməsinə
cavabdehdir. Bundan başqa, o, Daxili Qo-
şunların Baş İdarəsindən daxil olmuş əmr
və göstərişlər əsasında məxaric sənədləri
hazırlayır”.    

Həmçinin, ayda bir dəfə qeydiyyat ki-
tablarında olan maddi vəsaitlərin qalıqla-
rını anbarların və xidmətin qeydiyyat mə-
lumatları ilə tutuşdurur və təyin olunmuş
müddətlərdə anbarlar üzrə hesabatlar
üçün məlumatlar hazırlayır. 

Gənc və perspektivli hərbi qulluqçu-
muzun ən böyük arzusu gələcəkdə zabit
kimi qoşunların sıralarında xidmətini da-
vam etdirməkdir. Buna görə də o, daim öz
üzərində çalışır, bilik və bacarıqlarını ar-
tırmağa səy göstərir.     

Biz də, öz növbəmizdə, hərbi qulluq-
çumuza gələcək xidmətində uğurlar arzu-
layırıq. 

baş leytenant Xədicə Hacızadə

vƏZİFƏLƏRİNƏ vİCDANLA
YANAŞAN MƏSUL İCRAçI

Litva “NASAMS III” hava

hücumundan müdafiə

sistemini təhvil alıb

Litva Silahlı Qüvvələri Norveçin
“Kongsberg” şirkətinə sifariş verdiyi
NASAMS ortamənzilli hava hücumundan
müdafiə sistemlərini təhvil alıb.

Bu barədə “Azeri Defence” Litva Mü-
dafiə Nazirliyinin mətbuat mərkəzinə isti-
nadən məlumat verib.

Litva Silahlı Qüvvələrinin Hava Hücu-
mundan Müdafiə Taborunda keçirilən sı-
naqların nəticələri müsbət olub və bun-
dan sonra raket sistemi sifarişçiyə təhvil
verilib.

Litvanın Milli Müdafiə naziri Raimun-
das Karoblis bildirib ki, NASAMS Litva-
nın hava məkanının müdafiəsini daha
da gücləndirəcək.

NASAMS NATO daxilində ən çox is-
tifadə edilən ortamənzilli hava hücumun-
dan müdafiə sistemidir. 

HƏRBİ XƏBƏRLƏR .YENİLİKLƏR .

Alimlərin apardıqları araşdırmalar
püstənin orqanizmi diabet və xərçəngdən
qoruyan ən yaxşı qidalardan biri oldu-
ğunu göstərib.

Bir çox həkim püstəni ideal bir məhsul
adlandırır, çünki qəbul edilməsi diabet,
xərçəng kimi həyati təhlükəli xəstəliklərin
qarşısını alır. Daha da erkən bir fərziy-
yəyə görə, diabet xəstələrinin vəziyyətinə
müsbət təsir göstərə biləcək yüksək bir K
vitamini ilə xarakterizə olunur.

AZƏRTAC “Food News” nəşrinə isti-
nadla xəbər verir ki, alimlər bu məhsulun
şəkərli diabet xəstələrinin bədəninə təsi-
rinin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu
yoxlayıblar.

Eksperiment çərçivəsində iştirakçı-
lar dörd ay ərzində gündəlik iki unsiya
(57 qram) püstə qəbul ediblər. Nəzarət
qrupu iştirakçıları onlardan istifadə et-
məyiblər.

Test nəticələri məhsulun diabetin qar-
şısını almaq qabiliyyətini təsdiqləyib.
Püstə yeyən insanlarda yemək qəbul
etməzdən əvvəl aşağı qlükoza səviyyəsi
müşayiət edilib. Üstəlik, onların insulin
müqaviməti baxımından göstəriciləri də
yaxşılaşıb.

Püstənin xərçəng əleyhinə xassələri-
nə gəlincə, elmi mütəxəssislər qeyd edir-
lər ki, onun tərkibindəki çoxlu sayda
selen və sink orqanizmin bu xəstəliyə
qarşı müqavimətini artırır. 

PüSTƏ BƏDƏNİ DİABET vƏ XƏRçƏNGDƏN QoRUYUR
Həkim məsləhəti

16075 saylı hərbi hissənin şəxsi heyəti polkovnik-leytenant Məzahir Seyidova
bacısının vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

17074 saylı hərbi hissənin şəxsi heyəti kapitan Emil Fərmanlıya anasının
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

17074 saylı hərbi hissənin şəxsi heyəti kapitan Rəşad Bağıyevə anasının
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Azərbaycan Respublikasının suveren-
liyi və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərin
aparıldığı 1992-1994-cü illərdə və bugünkü
dövrdə xalqımızın ləyaqətli övladları Vətə-
nin çağırışına səs veriblər, fədakarlıq məf-
humunun ucalığını öz canları və qanları ba-
hasına isbat ediblər. Birinci Qarabağ mü-
haribəsi şəhidlərinin döyüş yolu onların da-
vamçıları üçün bir qeyrət məktəbi oldu. On-
ların qanı tökülmüş, səmasında ruhu dola-
şan torpaqlarımızın düşmən tapdağından
azad olunması üçün bu ilin sentyabr-no-
yabr aylarında aparılan Vətən müharibə-
sində igid hərbi qulluqçularımız xalqımıza
zəfər sevinci və qüruru yaşatdılar.  

Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının
vətənpərvər və cəsur zabitlərindən biri ol-
muş leytenant Məmmədov Sergey Boriso-
viçin də mənalı ömür yolunun son ünvanı
şəhidlik zirvəsidir. O, 1966-cı il mayın
29-da Bakı şəhərində dünyaya göz açıb.
Paytaxtımızda beynəlmiləl ailədə böyüyə-
rək tərbiyə alıb. Valideynləri Boris Məmmə-
dov və Tatyana Məmmədova ona vacib mə-
nəvi keyfiyyətlər aşılayıblar. Bu keyfiyyətlər
arasında qoynunda boya-başa çatdığı doğ-
ma torpağa ehtiram əqidəsi də vardı. Bakı-
dakı 151 saylı orta ümumtəhsil məktəbinin
məzunu olan Sergey öncə Moskva şəhə-
rində yerləşən Metal və Ərintilər İnstitutun-
da ali təhsil alıb. Bu ali təhsil ocağından
çağırış əsasında müddətli həqiqi hərbi xid-
mətə gedib. Sovet ordusu sıralarında Al-
maniyada hərbi xidmət keçib. Hərbi xidmə-
tini uğurla başa vurduqdan sonra respub-
likamıza qayıdıb. Ali təhsilini o vaxtkı Azər-
baycan Neft və Kimya İnstitutunda (indiki
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Uni-
versiteti) davam etdirib. Burada kimyaçı-
texnoloq ixtisasına yiyələnib. Qeyd edim ki,
onun valideynləri də bu ali təhsil ocağını
həmin ixtisas üzrə bitiriblər. Atası bir müd-
dət burada pedaqoq kimi fəaliyyət göstərib. 

Sergeyin bioqrafiyasına nəzər saldıqda
onun yaradıcılıq fəaliyyətinə də diqqət ye-
tirmək vacibdir. İstedadlı bir gənc kimi ədə-
biyyata və musiqiyə olan dərin marağı yaz-
dığı şeirlərdə, gitarada bəstələdiyi mahnı-
larda özünü büruzə verib. Bakı Gənc Bəs-
təkarlar Klubuna üzv də qəbul olunub. Bir
sıra şeirləri mətbuatda dərc edilib. Onun
qələmə aldığı misralar həyata özünə-
məxsus baxışının, ümid və arzularının
ifadəsidir. 

1992-ci il Sergeyin həyatında bir neçə
əlamətdar məqamla xüsusi yer tutur. Belə
ki, həmin ilin avqust ayında Sergey Lalə

xanımla ailə qurub. Sentyabr ayında isə
Bakı Metropoliteninin Tunel qurğuları xid-
mətinin korroziya laboratoriyasında işə qə-
bul edilib. Ancaq bu əmək kollektivində
onun fəaliyyəti qısamüddətli olub. Buna
baxmayaraq, bacarıqlı mütəxəssis və xe-
yirxah insan olaraq iş yoldaşlarının rəğbə-
tini qazanıb. Həmin ilin dekabr ayında
Sergey Məmmədov ölkəmizdə müharibə
vəziyyəti ilə əlaqədar Nərimanov Rayon
Hərbi Komissarlığı (hazırda Səfərbərlik və
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmə-
tinin Nərimanov Rayon İdarəsi) tərəfindən
ehtiyatdan səfərbərliklə hərbi xidmətə ça-
ğırılıb. DİN-in Daxili Qoşunlarının sıralarına
qəbul olunub. Daxili Qoşunlar komandanı-
nın müvafiq əmrinə əsasən, 3270 saylı
hərbi hissədə kimya bölmələri komandirləri
və silah ustaları hazırlayan tədris bölüyü-
nün 1-ci taqım komandiri vəzifəsinə təyin
edilib. 1992-ci il dekabrın 28-də bu hərbi
hissədən ilk dəfə döyüş zonasına - Ağdam
rayonuna xidməti ezamiyyətə göndərilib.
Burada komandanlıq tərəfindən qarşıya
qoyulmuş xüsusi tapşırıqları dəqiqlik və
əzmkarlıqla yerinə yetirib.

1993-cü ilin fevral ayında leytenant
S.Məmmədov hərbi xidmətini davam etdir-
mək üçün 16075 saylı hərbi hissəyə keçi-
rilib. Hərbi hissənin kimyəvi müdafiə bölü-
yünün kimyəvi kəşfiyyat taqımının koman-
diri vəzifəsində də funksional vəzifələrinə
vicdanla yanaşıb, tabeliyindəki şəxsi he-
yətin döyüş hazırlığının artırılması üçün öz
bilik və bacarığını əsirgəməyib.

Həmin vaxt Dağlıq Qarabağda və Er-
mənistanla həmsərhəd rayonlarda şiddətli
döyüşlər gedirdi. Daxili Qoşunların şəxsi
heyəti ön cəbhənin müxtəlif istiqamətlərin-
də işğalçı düşmənə qarşı qətiyyətlə vuru-

şurdu. Döyüşlərin miqyası və intensivliyi
baxımından ən ağır istiqamətlərdən biri Ağ-
dərə bölgəsi idi. 1993-cü ilin fevral ayından
etibarən burada erməni hərbi qüvvələrinin
bizim mövqelərə hücumları artmışdı. Və-
ziyyətin ağırlığı nəzərə alınaraq, bu istiqa-
mətdəki bölmələrimizə qoşunların ayrı-ayrı
hərbi hissələrindən kömək göndərilirdi. 

1993-cü il mart ayının 7-də leytenant
S.Məmmədov döyüş tapşırıqlarının yerinə
yetirilməsi üçün 16075 saylı hərbi hissədən
Ağdərə bölgəsinə ezam olunub. O, Ağdərə
zonasında (Ağdərə rayonuna aid olmuş
ərazilər 1992-ci ildə Kəlbəcər, Tərtər və Ağ-
dam rayonlarının tərkibinə verilib) ön möv-
qelərimizin müdafiəsi və torpaqlarımızın
azad olunması uğrunda cəsarətlə döyüşüb.
Müharibə sınağında son nəfəsinədək düş-
mənin təcavüzünün qarşısını almağa can
atıb. 

1993-cü il mart ayının 14-də leytenant
S.Məmmədov Ağdərə bölgəsindəki Canya-
taq kəndi ərazisində gedən döyüş zamanı
ağır yaralanaraq həlak olub. Bu fakt 16075
saylı hərbi hissə komandirinin 19.03.1993-cü
il tarixli əmrində, 27.03.1993-cü ildə tərtib
olunmuş ölüm haqqında şəhadətnamədə
və Daxili Qoşunların Arxivindən verilən
03.08.2020-ci il tarixli arayışda öz əksini
tapıb. 

Şəhid zabit Bakıdakı Şəhidlər xiyaba-
nında dəfn olunub. 

1997-ci ildə paytaxtdakı “Sabah” nəşriy-
yatında işıq üzü görən, Şakir Əhmədli və
Qismət Sarvanlının müəllifi olduqları “Bakı
Metropoliteni qəhrəmanları” kitabında şə-
hid barədə məqalə verilib. Dövri mətbuatda
onun haqqında məqalə dərc olunub. 

Mərhum hərbi qulluqçumuzun valideyn-
ləri Ukraynaya köçüblər. Hazırda orada
atası və qardaşı yaşayır. Anası bu ilin yan-
var ayında vəfat edib. 

S.Məmmədov həlak olduqdan bir neçə
ay sonra qız övladı doğulub, adını Səbinə
qoyublar. Hazırda şəhidin həyat yoldaşı və
qızı İsraildə yaşayırlar. Səbinənin üç övladı
var. Məqalə hazırlanarkən Sergeyin xaric-
dəki doğmaları ilə əlaqə saxlamaq müm-
kün olmadı. Bakıda yaşayan qaynatası
Marat Bağırlı məqalənin hazırlanması üçün
gərək olan foto və sənədləri mənə təqdim
etdi, eləcə də Sergey haqqında ətraflı mə-
lumat verdi. 

Allah rəhmət eləsin!

Yalçın Abbasov

XATİRƏLƏRDƏ CƏSUR LEYTENANT  KİMİ QALACAQ...
Şəhidlərimiz

Yüksək döyüş hazırlığını
qoruyub saxlayan 16075 saylı
hərbi hissənin komandanlığının
xüsusi diqqət yetirdiyi sahələr-
dən biri də şəxsi heyətin kalorili
qidalanmasıdır. Bu baxımdan
əsgər yeməkxanasında bişiri-
lən xörəklərin keyfiyyəti demək
olar ki, müasir tələblərə cavab
verir. Orada olarkən yeməkxa-
nadakı səliqə-sahman diqqəti-
mi cəlb etdi. Əsasən də bu gün
pandemiya şəraitində olan öl-
kəmizdə karantin qaydalarının
tətbiq olunduğu bir vaxtda hərbi
hissənin şəxsi heyətinin bu re-
jimə ciddi əməl etməsi təqdirə-
layiq haldır. Belə ki, yeməkxa-

nada görülən bir sıra vacib təd-
birlərlə yanaşı, hərbi qulluqçu-
lar arasında sosial məsafənin
saxlanılması, maskalardan və
dezinfeksiyaedici məhlullardan

istifadə edilməsi hissə koman-
danlığının sözügedən məsələ-

yə ciddi nəzarətinin nəticəsidir.
Sözsüz ki, hərbi qulluqçuların
belə təmiz şəraitdə qidalanma-
ları onlara göstərilən diqqət və
qayğının təzahürüdür. 

Bu sahədə görülən işlərdə
böyük zəhməti olan hərbi his-

sənin ərzaq xidmətinin rəisi baş
leytenant Kənan Daşdəmirov
şəxsi heyətin qida rasionundan
danışarkən bildirdi ki, əsasən
milli mətbəximizin ləziz xörəklə-
rinə üstünlük verilir. O, şəxsi
heyətin qidalanmasının Daxili
İşlər nazirinin müvafiq əmrinin
tələbləri əsasında təşkil olun-
duğunu söylədi. Bununla yana-
şı, gündəlik olaraq vitamin,
mövsümi salatlar və meyvə şi-
rələri də qida rasionuna daxil
edilir. Yeməkxanada tələb olu-
nan qaydaların gözlənilməsin-
də böyük əməyi olan təminat
bölüyündə yeməkxana rəisi

baş çavuş Elməddin Alməm-
mədov ərzaqların saxlanılması
və emalı, ərzaq anbarında tex-
noloji, soyuducu və qeyri-me-
xaniki avadanlığın sazlığına
nəzarət edir. Ərzaq normaları-
nın düzgün bölünməsində, cəd-
vəllərin tərtibatı işində ərzaq
xidmətinin kargüzarı çavuş
Şəbnəm Şıxəliyevanın əməyini
xüsusi vurğulayan xidmət rəisi
onun nümunəvi, işinə məsuliy-
yətlə yanaşan hərbi qulluqçu
olduğunu bildirdi.

Baş leytenant K.Daşdəmi-
rovun sözlərinə görə, qidaların
keyfiyyətli hazırlanması Daxili
Qoşunlar komandanlığının qar-
şıya qoyduğu vacib tələblər-
dəndir. Bu məqsədlə, aidiyyəti
kurs keçmiş əsgər aşpazlarla
bərabər, işçi aşpazların əmə-
yindən də istifadə olunur. On-
lardan Mənsurə Hüseynova,
Yazgül Paşayeva, Aygül Əliye-
va, Rəsmiyyə Heydərova və
Elmira Xəlilovanın adlarını çək-
mək olar. Ərzaq xidmətinin rəisi
aşpazların öz vəzifələrinin öh-
dəsindən layiqincə gəldiklərini,
qidaların tələb olunan keyfiy-
yətdə hazırlandığını nəzərə
çatdırdı.   

baş leytenant 

Nigar Ağayeva

HƏRBİ HİSSƏNİN ƏSGƏR YEMƏKXANASINDA
BİŞİRİLƏN XÖRƏKLƏRİN KEYFİYYƏTİ QƏNAƏTBƏXŞDİR
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