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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

Xəbər verildiyi kimi, Daxili İşlər naziri,
general-polkovnik Vilayət Eyvazov polisin
fəaliyyəti və səlahiyyəti ilə bağlı məsələlərlə
əlaqədar müraciət etmiş vətəndaşları qəbul
etmək üçün noyabrın 29-da Sumqayıt
şəhərində olub.

Sumqayıta səfəri çərçivəsində nazir DİN
Daxili Qoşunlarının bu şəhərdə yerləşən hərbi
hissəsində də olub.

General-polkovnik V.Eyvazov nazir müavini-
Daxili Qoşunların komandanı, general-leytenant
Şahin Məmmədovun müşayiəti ilə hərbi qulluq-
çuların kazarma-məişət şəraiti, qidalanması,
sağlamlıq durumu ilə maraqlanıb, həmçinin silah
təminatı, avtomobil və zirehli texnika parkı, əra-
zidə aparılan abadlıq, quruculuq işləri ilə yaxın-
dan tanış olub.

Sonra sıra meydanında düzülmüş şəxsi
heyət qarşısında çıxış edən Daxili İşlər naziri
V.Eyvazov müstəqilliyin ilk illərində Azərbayca-
nın qarşılaşdığı problemlər, torpaqlarımızın iş-
ğalı, Ulu Öndərin ali hakimiyyətə qayıdışından

sonra ölkə həyatının bütün sahələrində, o cüm-
lədən daxili işlər orqanlarında aparılan islahatlar,
cinayətkarlıqla mübarizə və ictimai asayişin
qorunması sahəsində əldə edilmiş müsbət

nəticələr barədə məlumat verib.
Ölkə Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş

Komandanı cənab İlham Əliyevin respublika
DİN-in və onun ayrılmaz hissəsi olan Daxili
Qoşunların ictimai asayişin qorunmasında,
cinayətkarlıqla mübarizənin səmərəli təşkilində,
dövlətçiliyin cinayətkar qəsdlərdən qorunmasın-
da, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
təminində rolunu və fədakar xidmətini hər zaman
yüksək qiymətləndirdiyini vurğulayan nazir, daxili
işlər orqanlarının zəruri avadanlıq və texnika ilə
təchizatına böyük diqqət yetirildiyini, müasir tə-
ləblərə cavab verən texniki və xüsusi vasitələrlə
təmin olunduğunu, xidmət şəraitinin ilbəil daha
da yaxşılaşdığını bildirib.   

Hərbi qulluqçulara tapşırıq və tövsiyələrini
verən nazir Vilayət Eyvazov əmin olduğunu
bildirib ki, şəxsi heyət göstərilən ali diqqət və
qayğıya cavab olaraq sabitliyin, əmin-amanlığın
etibarlı qorunmasına, cinayətkarlıqla qətiyyətli
mübarizə işinə öz nümunəvi xidmətləri ilə cavab

verəcək, qarşıya qoyulan bütün vəzifələri bun-
dan sonra da layiqincə yerinə yetirəcək.

Sonda hərbi hissənin şəxsi heyəti təntənəli
marşın sədaları altında tribuna önündən keçib.

DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ MƏTBUAT XİDMƏTİNİN MƏLUMATI 

Müasir müstəqil Azərbaycan dövləti-
nin memarı və qurucusu, dünya şöhrətli
siyasi xadim, xalqımızın Ümummilli
Lideri Heydər Əliyevin vəfatından 16 il
keçir. Tarix dahi insanların ideyalarının
və əməllərinin üzərində qərar tutur. Ulu
Öndər Heydər Əliyevin də ömür yolu,
əslində, Azərbaycanın bir qərinəlik tari-
xidir. O tarix ki, uzun illər boyu Azər-
baycan mühitinin, Azərbaycan həyatının
ayrılmaz parçası olub. Onun yazdığı
tarix qurtuluş, inkişaf, milli tərəqqi sal-
naməsinə çevrilib. Heydər Əliyev milli
dövlətçiliyimizin banisi, müstəqilliyimi-
zin rəmzidir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, dekabrın
12-də Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban
Əliyeva və ailə üzvləri Fəxri xiyabana gə-
lərək xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər
Əliyevin məzarını ziyarət ediblər.

Milli Məclisin deputatları, nazirlər, komi-
tələrin, şirkətlərin və idarələrin rəhbərləri,
respublika ictimaiyyətinin nümayəndələri
də Fəxri xiyabana gəlmişdilər.

Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin mə-
zarı önünə əklil qoydu.

Azərbaycanın dövlət himni səsləndi.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və ai-

lə üzvləri Ulu Öndərin ömür-gün yoldaşı,
görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə
xanım Əliyevanın da məzarı üzərinə gül
dəstələri qoydular.

Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və
professor Tamerlan Əliyevin də xatirələri
yad edildi, məzarları üstünə gül dəstələri
düzüldü.

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məza-
rının ziyarət edilməsi mərasimində Baş
Nazir Əli Əsədov, Milli Məclisin Sədri Oqtay
Əsədov, Prezident Administrasiyasının rəh-
bəri Samir Nuriyev və digər rəsmi şəxslər
iştirak ediblər.

X X X

Yaşarı dünyasından sonra xalqın yad-
daşında qalmaq heç də hər kəsə nəsib ol-

mur. Xalq yalnız sevdiyi insanları yadda
saxlayır və yaşadır. Heydər Əliyev misilsiz
xidmətlərinə görə hər zaman Vətəni, xalqı
üçün əziz olaraq qalacaq. Çünki bu dahi
insan xalqımız qarşısındakı xidmətləri ilə
hələ sağlığında ikən tarixin yaddaşında
əbədiləşmiş böyük azərbaycanlıdır.

İstedadlı insanlar, böyük şəxsiyyətlər
üçün zaman və məkan məhdudiyyəti yox-
dur. Onlar heç bir zaman və məkana sığ-
mırlar. Bu, əsrlərin sınağından çıxan və öz
təsdiqini tapan bir fikirdir. Zaman onu da
sübut edir ki, dünyanın tarixi böyük şəxsiy-
yətlərin tərcümeyi-halıdır. Heydər Əliyevin
tərcümeyi-halı isə Azərbaycan tarixidir.
Çünki onun hakimiyyətdə olduğu illərdə
Azərbaycana bəxş etdiklərini tarix boyunca
heç bir hakimiyyət sahibi etməyib. O, Azər-
baycan salnaməsində təkrarolunmaz rəh-

bər, qüdrətli dövlət başçısı, fədakar insan
kimi qalıb. Çünki o, Azərbaycanı dünyaya
tanıdıb, dünyanı Azərbaycana gətirib. O,
Azərbaycanı qorumaq üçün yaşayıb, Azər-
baycanı yaşatmaq üçün qurub-yaradıb.
Heydər Əliyevin parlaq dühası onu Azər-
baycan xalqının Ümummilli Liderinə, üstə-
lik dünya siyasətinin nəhənglərindən birinə
çevirib. Odur ki, Azərbaycan xalqı bu böyük
övladı ilə haqlı olaraq fəxr edir.

“Mənim həyat amalım yalnız bütün var-
lığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına,
dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi,
mədəni inkişafına xidmət olub”, - deyən
Heydər Əliyev istər sovet dönəmində, is-
tərsə də müstəqillik illərində qüdrəti və zək-
ası, böyük müdrikliyi və uzaqgörənliyi ilə
Azərbaycanı dünya məmləkətləri sırasında
layiqli yerə çıxarıb. O, keçmiş SSRİ-nin ən

nüfuzlu siyasətçilərindən biri idi. Bu səbəb-
dən də “Azərbaycan sənin üçün kiçikdir,
sən ittifaqa lazımsan”, - deyə onu Moskva-
ya dəvət etdilər. Amma burada o, həm də
onu gözü götürməyən məkrli qorbaçovların
xəyanətinə tuş gəldi, Vətəninə döndü. Bu
qayıdış isə daha möhtəşəm oldu. Ümidlə,
inamla yolunu gözləyən xalqının arzusu ilə
yenidən hakimiyyətə gəldi. Milyonları öz ət-
rafında, bir bayraq altında birləşdirə bildi.
Sözünün qüdrəti ilə hər kəsi inandırdı.
Əməlləri ilə sözünü gerçəyə çevirdi.

Azərbaycan dövlət quruculuğu prose-
sini sürətlə keçdi. Çünki Ulu Öndər Heydər
Əliyevin yaratdığı təməl prinsiplər düzgün
yerinə yetirilmişdi. Dahi siyasi xadimin xid-
mətləri sayəsində dövlətçilik, azərbaycan-
çılıq, dünyəvilik, müasirlik kimi ideyalar cə-
miyyətin dünyagörüşü sisteminin ayrılmaz

hissəsinə çevrildi, müasir Azərbaycanın
mövcudluğunun və inkişafının ideya əsa-
sını təşkil etdi. Heydər Əliyev öz fəaliyyəti
ilə Azərbaycanda demokratik cəmiyyətə
keçid mexanizmini yaratdı, müstəqil və
demokratik cəmiyyət formalaşdırmaq kimi
tarixi missiyanın öhdəsindən uğurla gəldi.
Ulu Öndər güclü dövlət, səmərəli iqtisadiy-
yat və azad insan amillərinə əsaslanan
konsepsiyası ilə müstəqil Azərbaycanın ta-
rixində qızıl səhifələr yazdı. Heydər Əliye-
vin quruculuq salnaməsi azərbaycanlıların
həyatına birdəfəlik daxil oldu. Onun Azər-
baycana rəhbərlik illəri milli intibah dövrü
kimi əbədiləşdi.

Meydana silahsız gələn bu insan qüd-
rətli Azərbaycan Ordusu yaratdı, cəbhədə
atəşkəsə nail oldu, iqtisadiyyatı dirçəltdi, öl-
kəmizdə böyük neft erasının əsasını qoy-
du. Azərbaycanın müasir tarixində misilsiz
işlərə imza atdı. Heydər Əliyev dövrü Azər-
baycan tarixinin, mədəniyyətinin, elminin,
təhsilinin qızıl dövrünə çevrildi. Türk dünya-
sının bu böyük oğlu güclü dövlətçilik mək-
təbi də yaratdı. Heydər Əliyev ən mürəkkəb
ziddiyyətli tarixi proseslərin gərdişindən ba-
carıqla baş çıxaran, ən çətin vəziyyətlərdə
belə təmkinini itirməyən və dünyadakı
geosiyasi dəyişiklikləri realistcəsinə qiy-
mətləndirib mənsub olduğu xalqın, ölkəsi-
nin mənafeyini praqmatik ağılla və təcrü-
bəsi ilə dəqiqliklə hesablayan bir lider idi.
Odur ki, Azərbaycan müstəqil siyasət yü-
rütmə prinsiplərinin bərqərar olduğu güc
mərkəzinə çevrilib. Dünya birliyində hörmət
və ehtiram ünvanına çevrilən ölkəmiz
beynəlxalq aləmdə dostluq, tərəfdaşlıq və
qardaşlığın mühüm nümunəsi kimi tanınır
və sözün əsl mənasında, tam müstəqil öl-
kəyə çevrilib. Dahilik intellektin fövqəladə
böyüklüyüdür. Heydər Əliyev isə özünün
qeyri-adi intellektini yalnız xalqa, dövlətə və
Vətənə xidmətə həsr etdi. Ona görə də
müasir müstəqil Azərbaycan dövləti
Heydər Əliyevin şah əsəridir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin

26-cı bəndini rəhbər tutaraq, “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında”

Azərbaycan Respublikası Qanununun 12.3-cü və 40.1-ci maddə-

lərinə əsasən və Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrini

şəxsi heyətlə komplektləşdirmək məqsədilə qərara alıram:

1. 2002-ci ildə doğulmuş və çağırış gününədək (həmin gün də

daxil olmaqla) 18 yaşı tamam olmuş, habelə 1985–2001-ci illərdə

doğulmuş, yaşı 35-dək olan, Azərbaycan Respublikasının Silahlı

Qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli hə-

qiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli

həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan

Respublikası vətəndaşları 2020-ci il yanvarın 1-dən 30-dək müddətli

həqiqi hərbi xidmətə çağırılsınlar.

2. “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan

Respublikası Qanununun 38.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş

xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi

qulluqçuları 2020-ci il yanvarın 1-dən 30-dək ehtiyata buraxılsınlar.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamın

icrası üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirləri görsün.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 26 noyabr 2019-cu il.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ 
2020-ci İL YANVARIN 1-dən 30-dək MÜDDƏTLİ HƏQİQİ

HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRILMASI VƏ MÜDDƏTLİ HƏQİQİ
HƏRBİ XİDMƏT HƏRBİ QULLUQÇULARININ 

EHTİYATA BURAXILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN

SƏRƏNCAMI

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN MƏZARINI ZİYARƏT EDİB
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Daxili Qoşunların Baş İdarəsin-
də Şəxsi heyət üzrə İdarənin məq-
sədli qrupunun tərkibində 25032
saylı hərbi hissəyə növbəti xidməti
ezamiyyət zamanı əsas məqsəd
hərbi hissədəki bölüklərin xidməti-
döyüş fəaliyyəti, şəxsi intizamı və
nümunəvi xidmətilə fərqlənən hər-
bi qulluqçuları haqqında ətraflı mə-
lumat toplamaq və “Əsgər” qəze-
tində işıqlandırmaq idi.

Hərbi hissə komandirinin tərbi-
yə işləri üzrə müavini mayor Habil
Şamilov hərbi hissənin təyinatı ba-
rədə məlumat verərək bildirdi ki,
zəngin döyüş təcrübəsinə malik
olan hərbi hissənin şəxsi heyəti
1992-1994-cü illərdə ön cəbhənin
müxtəlif istiqamətlərində erməni
işğalçılarına qarşı mətinliklə vuruş-
muş, əsl qəhrəmanlıq nümunəsi
göstərmişdir. Ərazi bütövlüyü uğ-
runda gedən döyüşlərdə hərbi his-
sənin onlarla hərbi qulluqçusu
şəhid olmuş, itkin düşmüş və
yaralanmışdır. 

O, eyni zamanda, diqqətə çat-
dırdı ki, 1999-cu ildən etibarən hər-
bi hissənin həyatında yeni mərhələ
başlayıb, tədris təyinatlı vəzifələr
həvalə olunub. 

Bununla yanaşı, artıq uzun
müddətdir ki, hərbi hissədə Daxili
Qoşunlar üçün kiçik komandirlər

və ayrı-ayrı xidmət sahələri üzrə
mütəxəssislər hazırlanır. Bu vəzifə-
lərin yerinə yetirilməsində hərbi
hissə müsbət nəticələr əldə edərək,
tutarlı təcrübə toplayıb.

Hərbi hissədə üzərinə düşən
vəzifələri layiqincə yerinə yetirən
bölmələrdən biri kiçik komandirlər
hazırlayan tədris bölüyüdür. Bölük
qarşıya qoyulan tapşırıqları uğurla

həyata keçirir. Bölmənin əsas vəzi-
fələri hərbi qulluqçulara manqa ko-
mandirinin vəzifələrinin, manqa he-
yət tərkibində döyüş tapşırığının
yerinə yetirilmə üsullarının və tabe-
çilikdə olan əsgərlərlə təlimin, sıra
hazırlığının və tərbiyə işinin aparıl-
ması qaydalarının öyrədilməsidir.

Kiçik komandirlərin metodiki ustalı-
ğının, təşkilatçılıq və idarəetmə qa-
biliyyətinin artırılması da bölmənin
funksional vəzifələrinə daxildir.

Kiçik komandirlər hazırlayan

tədris bölüyünün komandiri baş ley-
tenant Xəqani Şirinzadə sadalanan
xüsusiyyətlərin hərbi qulluqçularda
formalaşması istiqamətində görü-
lən işlərdən danışdı. Bildirdi ki, bu
məqsədlə şəxsi heyət tədris proq-
ramına uyğun olaraq nəzəri və
praktiki məşğələlərə cəlb olunur.
Məşğələlər Daxili İşlər nazirinin
müavini-Daxili Qoşunların koman-
danının “DİN-in Daxili Qoşunların-
da tədris proqramı”nın təsdiq edil-
məsi barədə” əmrinin tələblərinə
əsasən keçirilir.

Onun sözlərinə görə, tədris pro-
sesində məşğələlər hər həftənin
bazar ertəsindən cümə gününədək
gün ərzində 6 saat, şənbə günləri
isə 4 saat olmaqla keçirilir. Məş-
ğələlərin davametmə müddəti 45 də-
qiqədir. Şəxsi heyət 20 faiz nəzəri,
80 faiz praktiki məşğələlərə cəlb
olunur.  

Bölük komandiri onu da əlavə
etdi ki, gündüz vaxtı atıcılıq məşq-
ləri və atışlar iki həftədə bir dəfədən
az olmayaraq təşkil olunur. Bundan
əlavə, şəxsi heyətin fiziki hazırlığı-
na da xüsusi diqqət yetirilir.

Ümumilikdə, tədrisin keyfiyyəti-
nin artırılması məqsədilə keçirilən

məşğələlərin davametmə müddəti
13 həftədir. Tədris mərhələsinin ilk
beş həftəsində döyüş təlimi üzrə
məşğələlər və səhra çıxışı, növbəti
yeddi həftənin ilk həftəsi zərurət
olduqda xidmətə yeni qəbul edilmiş
əsgərlərin təlim toplanışında və ya
Daxili Qoşunların hər hansı bir hər-
bi hissəsində manqa komandiri və-
zifəsində təcrübə keçməsi üçün ha-
zırlıq, sonrakı altı  həftə ərzində bi-
lavasitə qoşun təcrübəsi keçirilir.

Tədris dövrünün sonunda zəruri
bilik və bacarıqlar əldə edən hərbi
qulluqçulardan məqbullar qəbul
olunur. Məqbulları müvəffəqiyyətlə
başa vuranlar “kiçik çavuş” hərbi
rütbəsi verilməklə, xidmətlərini da-
vam etmək üçün hərbi hissələrə
göndərilirlər.

*****

Qeyd olunan hərbi hissədə nü-
munəvi digər bölmə sürücü və kiçik
mütəxəssislər hazırlayan tədris bö-
lüyüdür. Bölüyün qarşısında duran
əsas tapşırıqlar qoşunların hərbi
hissələrinə sürücü, rabitəçi və aş-
paz mütəxəssislər hazırlamaqdır. 

Sürücü və kiçik mütəxəssislər
hazırlayan tədris bölüyünün ko-
mandiri baş leytenant Şamo Şirinov
mütəmadi olaraq hər bir taqımın tə-
yinatına uyğun məşğələlərə cəlb
olunduğunu dedi. Tədris zamanı
rabitəçi mütəxəssisləri hazırlayan
taqımın şəxsi heyətinə ultraqısa
dalğalı, eyni zamanda, qısadalğalı
radiostansiyaların, eləcə də qoşun-
ların təchizatında olan digər rabitə
və yüksək texnoloji vasitələrin tak-
tiki-texniki xüsusiyyətləri izah edilir,
onların işə salınması, istismarı, elə-
cə də radiomübadilənin aparılması
qaydaları öyrədilir. 

Sürücü hazırlayan taqımın hər-
bi qulluqçularına avtomobil və digər
hərbi texnikanın hər cür hava və
ərazi şəraitində yol hərəkəti qayda-
larına uyğun idarə edilməsi tədris

olunur. 
Gələcək aşpazlara isə yemək-

lərin bişirilməsi, səhra şəraitində
hazırlanması üsulları öyrədilir, o
cümlədən, gigiyena qaydalarına
ciddi riayət olunması aşılanır. 

Bölükdə keçirilən məşğələlər
zamanı təhlükəsizlik qaydalarına
əməl edilir.

Leytenant Ş.Şirinov məşğələlə-
rin ildə dörd dəfə 3 ay müddətində
davam etdiyini, təlim kursunun so-
nunda ixtisaslar üzrə yekun imta-
hanların qəbul edildiyini də söylədi.
Kursu müvəffəqiyyətlə bitirən və
buraxılış imtahanlarından müsbət
qiymət alan hərbi qulluqçulara “sü-
rücü mütəxəssis”, “rabitəçi mütə-

xəssis”, “aşpaz mütəxəssis” dərə-
cələri verilir. 

Bölük komandiri məşğələlərin
keyfiyyətlə keçirilməsində taqım
komandirlərinin də böyük rolu ol-
duğunu vurğuladı və onlardan xü-
susilə sürücü hazırlayan tədris ta-
qımının komandiri leytenant Sər-
xan Mirzəyevin adını çəkdi. O,
həmçinin, hazırda tədris alan hərbi
qulluqçuların çox fəal və bacarıqlı
olduqlarını diqqətə çatdıraraq, on-
ların da yiyələndikləri ixtisaslar üzrə
peşəkar mütəxəssis kimi yetişəcək-
lərinə əminliyini ifadə etdi.

baş leytenant 
Xədicə Hacızadə

KİÇİK KOMANDİR VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏR HAZIRLAYAN HƏRBİ HİSSƏ

Qəzetimizin demək olar ki,
hər buraxılışında Daxili Qo-
şunların hərbi hissələrində
xidmət edən, yüksək döyüş
hazırlığı və nizam-intizamı ilə
fərqlənən hərbi qulluqçular
barədə məlumat veririk. Bu
dəfə də 25032 saylı hərbi his-
sədə xidmət edən komendant
bölüyündə taqım komandiri
baş leytenant Ruslan Sevdi-
məliyev haqqında danışmaq
istərdik. 

Baş leytenant R.Sevdiməli-
yev 1987-ci il noyabrın 28-də
Hacıqabul rayonunda anadan
olub. Orta təhsilini tamamladıq-
dan sonra, 2006-2007-ci illərdə
Müdafiə Nazirliyinin hərbi his-
səsində müddətli həqiqi hərbi
xidmət keçib. 2010-cu ildən
Daxili Qoşunların sıralarında
xidmət edən hərbi qulluqçu-
muz 2012-ci ilə qədər 25033
saylı hərbi hissənin xüsusi tə-
yinatlı dəstəsində avtomobil
yarımqrupunda sürücü olub.
2012-2014-cü illərdə Daxili Qo-
şunların Orta İxtisas Hərbi Mək-
təbində (hazırda Ali Hərbi Mək-

təb - X.H.)  təhsil alıb. “Leyte-
nant” hərbi rütbəsini aldıqdan
sonra 2015-2017-ci illərdə
17072 saylı hərbi hissənin ayrı
yerləşən patrul taborunda və
17071 saylı hərbi hissədə müx-
təlif vəzifələrdə xidmət edib.
Hazırda 25032 saylı hərbi his-
sənin komendant bölüyündə ta-
qım komandiridir. 

Tabeliyindəki şəxsi heyətin
yerinə yetirdiyi vəzifələrin mə-
suliyyətini nəzərə alsaq, taqım
komandiri kimi onun öz fəaliy-
yətini düzgün təşkil etməsinin,
nizam-intizamı ilə hər kəsə nü-
munə olmasının vacibliyini vur-
ğulamaq yerinə düşər. Koman-
dir kimi hər bir hərbi qulluqçuya
böyük diqqət və qayğı ilə ya-
naşması, onların ehtiyaclarını
daim öyrənməsi və əlindən gə-
lən lazımi köməkliyi əsirgəmə-
məsi onu başqalarından fərq-
ləndirən xüsusiyyətləridir. 

Bilirik ki, qarovul xidməti bö-
yük məsuliyyət və diqqət tələb
edir, ona görə də bu xidmətə
yalnız təlimi, nizam-intizamı ilə
fərqlənən, sağlamlıq durumu
qənaətbəxş olan hərbi qulluq-

çular cəlb olunurlar. Postların
vaxtlı-vaxtında dəyişdirilməsi-
nə, silahların doldurulub-boşal-
dılması zamanı təhlükəsizlik
qaydalarına isə xüsusilə ciddi
riayət edilir. Baş leytenant
R.Sevdiməliyev qeyd edir ki,
qarovul xidmətinə cəlb olunan
hərbi qulluqçuların atəş hazırlı-
ğının və fiziki göstəricilərinin
yüksək olması olduqca vacibdir.
Həmçinin, postda xidmət apa-
ran zaman saatdarın çeviklik,
cəsarət nümayiş etdirməsi mü-
hüm əhəmiyyət kəsb edən fak-
torlardandır. Xidmətin təşkili za-
manı Azərbaycan Respublikası
Silahlı Qüvvələrinin Qarnizon
və Qarovul Xidmətləri Nizam-
naməsinin tələblərinə qeyd-
şərtsiz əməl olunmalıdır.   

Bu baxımdan baş leytenant
R.Sevdiməliyev tabeliyindəki
hərbi qulluqçulara hər zaman
mətin və dəyanətli olmağı, xid-
mət zamanı çətinliklərlə üzləş-
dikdə onları peşəkarlıqla dəf
etməyi öyrədir, xidmətdə nöq-
sanlara yol verməməyi, daim
ayıq-sayıq olmağı tələb edir.  

Onun komandiri olduğu ta-
qım bu il hərbi hissədə keçirilən
inspeksiya yoxlamasını müvəf-
fəqiyyətlə başa vuraraq, yüksək
nəticələr əldə edib, şəxsi heyə-
tin nəzəri və praktiki hazırlığı
müsbət qiymətləndirilib. Bu nə-
ticənin əldə olunmasında təbii
ki, taqım komandiri kimi onun
əməyi böyükdür. Hərbi hissə
komandiri tərəfindən bir neçə
dəfə mükafatlandırılan hərbi
qulluqçumuzun fəaliyyəti hə-
qiqətən də zabit yoldaşlarına
nümunədir. 

baş leytenant 
Xədicə Hacızadə

TAQIM KOMANDİRİ KİMİ FƏALİYYƏTİ
ZABİT YOLDAŞLARINA NÜMUNƏDİR

İdmançımız yenə
fəxri kürsüdə

Artıq uzun zamandır ki, respublika-
mızı bir çox beynəlxalq idman yarışın-
da layiqincə təmsil edərək, qələbə se-
vincini həmvətənlərinə yaşadan və qə-
zetimizin səhifələrində fəaliyyəti davam-
lı işıqlandırılan baş leytenant Ruslan
Lunev oxucularımıza tanışdır. Daxili
Qoşunların İdman komandasında
məşqçi-müəllim vəzifəsində xidmət
edən vətənpərvər idmançımızın daim
öz üzərində çalışması və peşəkarlıq
səviyyəsini yüksəltməsi bu gün hər bir
idmançıya örnəkdir.

Son illər bir-birinin ardınca qələbə-
lər qazanan hərbi qulluqçumuzun növ-
bəti nailiyyətinin sorağı Gürcüstandan
gəlib. Belə ki, noyabrın 24-dən 26-dək
Gürcüstan Respublikasının paytaxtı
Tbilisi şəhərində güllə atıcılığı üzrə
açıq beynəlxalq turnir keçirilib.

Turnirdə 5 ölkədən 26 idmançı işti-
rak edib. İdmançımız 25 m məsafədən
tapançadan hədəfə sürətli atəş aç-
maqla 580 xal toplayaraq, 1-ci yerin
sahibi olub.

Biz də, öz növbəmizdə, həm dövlə-
timizin, həm də Daxili Qoşunların id-
man şərəfini ucaldan idmançı zabitimi-
zi səmimi qəlbdən təbrik edir, ona
daha böyük nailiyyətlər arzulayırıq.
Düşünürəm ki, respublikamızın üç-
rəngli bayrağını dünya arenalarında bi-
rincilər sırasında dalğalandıran istəni-
lən insan hər birimizin fəxri, ölkəmizin
qürurudur.

Əsgərimiz ölkə
çempionatının 

qalibi oldu

Daxili Qoşunların İdman komanda-
sı keçirilən yarışlarda silsilə nailiyyətlər
əldə etməklə qoşunların idman şərəfi-
nin daim zirvədə qalmasını təmin edir.
Hər zaman çalışqanlığı, əzmkarlığı və
məharətilə örnək olub, qələbələri ilə
bizi sevindirən idmançı hərbi qulluqçu-
larımızdan yeni zəfər sorağı gəlib. Be-
lə ki, dekabrın 2-dən 7-dək Bakıda sər-
bəst və yunan-Roma güləşi üzrə ölkə

çempionatı keçirilib. Atıcı-idmançı əs-
gər Əli Rəhimzadə yarışa 65 kq çəki
dərəcəsində qatılıb. O, keçirtdiyi 5 gö-
rüşün ikisində xal hesabı ilə, üçündə

isə tam qələbə qazanaraq birinci yeri
tutub. İdmançımız diplom və medalla
mükafatlandırılıb. 

Qeyd edək ki, hərbi qulluqçumuz
bu qələbə nəticəsində 2020-ci il Tokio
Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya ve-
rən Avropa və dünya təsnifat turnir-
lərində iştirak etmək hüququ qazanıb.

Nəzərinizə çatdıraq ki, əsgər
Ə.Rəhimzadə 1997-ci ildə Astara ra-
yonunda anadan olub. 2019-cu ilin iyul

ayından Daxili Qoşunların sıralarında
xidmət edir. Azərbaycan milli yığma ko-
mandasının üzvüdür. Respublika sə-
viyyəli yarışlarda hakimliketmə səla-

hiyyətinə malikdir. Sərbəst güləş üzrə
idman ustasıdır. Respublikada və xari-
ci ölkələrdə keçirilmiş sərbəst güləş
üzrə bir çox yarışın qalibi, həmçinin,
2017-2018-ci illərdə yeniyetmələr ara-
sında Avropa və dünya çempionatları-
nın qalibi olub.

Hərbi qulluqçumuzu qələbə müna-
sibətilə təbrik edir, uğurlarının davamlı
olmasını arzulayırıq.

Mətbuat xidməti

İdman
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1992-ci ilin dekabr ayının 16-da ilk sa-
yı çap olunan “Əsgər” qəzeti hərbi mət-
buat tariximizdə layiqli yer tutur. Respub-
likamızın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş-
lərin getdiyi dövrdə, müharibə gerçəkliyin-
də işıq üzü görən, döyüşçülərə mənəvi
ruh verən “Əsgər” qəzeti şərəfli adın daşı-
yıcısı olaraq, bu günədək keçdiyi yolda
qürurlu bir missiyanı yerinə yetirib. Belə ki,
həmin missiya vətənpərvərlik amalını təb-
liğ etməkdir. Təsadüfi deyil ki, qəzetin adı-
nın altında “Daxili Qoşunların hərbi-vətən-
pərvərlik qəzeti” sözləri dərc edilir. Ötən
dövr ərzində “Əsgər” çıxsaylı oxucu kütlə-
si üçün vətənpərvərlik tərbiyəsi qaynağı
olub, bu gün də qəzet öz məramına
sadiqdir. 

Daxili Qoşunların xidməti-döyüş fəaliy-
yətinin salnaməsi “Əsgər”in səhifələrində

öz əksini tapıb. Əminliklə qeyd etmək olar
ki, qəzetdə indiyədək dərc olunan materi-
allar Daxili Qoşunların tarixi barədə etibar-
lı, səhih, dolğun məzmunlu mənbədir. Bu
mənbə dövrümüzdə də, gələcəkdə də
hərbi tədqiqatçılar, tarixçilər üçün böyük
əhəmiyyətə malikdir. 

“Əsgər” qəzetinin redaksiyasında müs-
təqil respublikamızın ilk hərbi jurnalistləri-
nin bir qismi fəaliyyət göstərib. O hərbi jur-
nalistlərdən Təranə Məmmədova, Vahid
Məhərrəmov, Mərdan Hüseynli, İlham
Babayev və digərlərinin qəzetin formalaş-
masında əməyini unutmaq olmaz. Ümu-
milikdə, redaksiyada istedadlı, peşəkar,
vətənpərvər jurnalistlər, fotomüxbirlər,
operator-səhifələyicilər xidmət ediblər. Bu

gün onların yolunun davamçıları var. 
Daxili Qoşunların Vətənin müdafiəsin-

də şəhid olmuş hərbi qulluqçularının dö-
yüş yolu barədə bu gün üçün yeganə nəşr
olan “Oğullar verir ki, can, yaşasın Azər-
baycan” kitabı sabiq redaktor, əməkdar
jurnalist Təranə Məmmədovanın rəhbərli-
yi ilə “Əsgər” qəzeti redaksiyasında hazır-
lanıb. Bundan əlavə, redaksiyada T.Məm-
mədovanın müəllifliyi ilə Daxili Qoşunların
Türkiyə Jandarm Təşkilatı ilə hərbi əmək-
daşlığından bəhs edən xüsusi nəşr – “Nə
xoşbəxtdir türkəm deyən” kitabı ərsəyə
gətirilib. 

Daxili Qoşunların yaradılmasının 15,
20 və 25 illiyi ilə əlaqədar hazırlanaraq
çap olunan nəfis tərtibatlı kitablar da

“Əsgər” qəzeti redaksiyasının əməyinin
nəticəsidir. 

Bütövlükdə, “Əsgər” qəzeti redaksiya-
sının çoxillik fəaliyyəti dövründə zəngin
yazılı material və foto arxivi yaradılıb, qə-
zetin nəşrdən çıxmış hər bir sayının illər
üzrə topluları qorunub saxlanılır. Həmçi-
nin, “Əsgər” qəzetinin indiyədək çap edi-
lən saylarının müvafiq sayda nüsxələri ki-
tabxana fondlarına verilib. 

Ötən 27 ildə “Əsgər” qəzeti fasiləsiz
olaraq çap edilib, Daxili Qoşunların şəxsi
heyətinin informasiya təminatı mənbəyi
funksiyasını uğurla yerinə yetirib. Uzun il-
lər qəzet yalnız çap variantında oxuculara
çatdırılıb, son dövrdə isə onun elektron
formada yayımı da reallaşıb. Belə ki,
Daxili Qoşunların internet şəbəkəsindəki
saytında qəzetin hər yeni sayı da
yerləşdirilir.

“Əsgər” qəzeti uzun müddət “Azərbay-
can” Dövlət Nəşriyyatında səhifələnərək
çap olunub. Həmin nəşriyyatın rəhbərliyi
və kollektivi tərəfindən həmişə qəzetin ça-
pına lazımi köməklik göstərilib. Artıq
müəyyən bir vaxtdır ki, “Əsgər”in çapı Da-
xili İşlər Nazirliyinin mətbəəsində həyata
keçirilir. Yaradılan bu şərait və redaksiya-
nın zəruri avadanlıqlarla təchiz edilməsi
Daxili İşlər nazirinin və Daxili Qoşunların
komandanının yaradıcı kollektivə böyük
qayğısının təzahürüdür. 

Xüsusi vurğulamağı vacib hesab edi-
rəm ki, “Əsgər” qəzetinin ən sadiq və diq-
qətli oxucusu Daxili Qoşunların komanda-
nıdır. Onun qəzetin məzmunu və tərtibatı-

na dair dəyərli tövsiyələri redaksiyanın ya-
radıcı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə
ciddi təkan verir. 

“Əsgər” öz üslubu, fərqli dəst-xətti
olan, yaradıcı axtarışlarını genişləndirən,
daim topladığı təcrübədən bəhrələnən,
qoşunların həyatının nəbzini tutan qəzet-
dir. Qəzet qoşunların şəxsi heyətinin
maarifləndirilməsi və nümunəvi xidmətə
həvəsləndirilməsində nəzərəçarpacaq tə-
sirə malikdir. Daxili Qoşunların hərbi his-
sələrində redaksiyanın ştatdankənar müx-
bir postları mövcuddur və onların göndər-
dikləri informasiyalar obyektiv materialla-
rın hazırlanması prosesinə real töhfədir. 

Daxili Qoşunların sıralarında hərbi xid-
mətimin 11 ilini “Əsgər” qəzetinin redaksi-
yasında fəaliyyət göstərmişəm. Qəzet mə-
nim üçün bir jurnalistika məktəbi olub.
Məhz jurnalist kimi formalaşmağım bura-
da gerçəkləşib. Qəzet yarandığı vaxtdan
bu günədək onun səhifələrində müxtəlif
mövzularda məqalələrim dərc olunub.
Daxili Qoşunların veteranı olaraq redaksi-
ya ilə yaradıcı əməkdaşlığım davam et-
dirilir. Son illər “Əsgər”də qoşunların şəhid
hərbi qulluqçuları haqqında silsilə məqa-
lələrim işıq üzü görüb. Onu da qeyd edim
ki, “Əsgər” az sayda qəzetlərdən biridir ki,
şəhidlik mövzusunu ardıcıl olaraq xüsusi
diqqət mərkəzində saxlayır. Redaksiyanın
şəhid hərbi qulluqçularımız barədə apar-
dığı tədqiqatlar böyük əhəmiyyət daşıyır,
çünki bu bizim qan yaddaşımızdır. Şəhid
ailələri onların övladlarının unudulmama-
sına görə Daxili Qoşunların komandan-
lığına və “Əsgər” qəzetinin redaksiyasına
minnətdarlıqlarını bildirirlər. 

Bu gün “Əsgər” qəzetinin daimi oxucu-
ları arasında şəhid ailələri, veteranlarımız,
hərbi qulluqçularımızın ailə üzvləri də var.
Onların da yaradıcılıq nümunələri qəzetdə
dərc edilir. Bu baxımdan “Əsgər”in hərbi
qəzet olaraq ictimai etimad qazanması və
ictimaiyyətlə davamlı təmasları vacib
məqamdır. 

27 ildə redaksiyanın keçdiyi təqdirəla-
yiq yol gələcəyə nikbin baxmağa əsas ve-
rir. İnanırıq ki, “Əsgər” qəzeti hərbi mət-
buat ənənələrimizin davamçısı kimi bun-
dan sonra da öz missiyasını ləyaqətlə ye-
rinə yetirəcəkdir. 

27 yaşın mübarək, “Əsgər”!

Yalçın Abbasov

ŞƏRƏFLİ ADINA VƏ MƏRAMINA SADİQ QALAN QƏZET

Hərbi qulluqçularımız mükafatlandı-
rılarkən, eləcə də onlara növbəti hərbi
rütbə təqdim edildikdə, habelə etimad
göstərilərək tutduqları vəzifədən yuxarı
vəzifəyə irəli çəkildikdə bu sözləri ifti-
xarla deyirlər: “Azərbaycan Respublika-
sına xidmət edirəm!”. Həqiqətən də bu
sözlərdə böyük məna var və onları ifadə
etdikdə Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşı olaraq qəlbimizdə qürur hissi
yaşayırıq.

Respublikamızın müstəqilliyi və dövlət-
çiliyi çətin mübarizələr nəticəsində, ağır
sınaqlardan keçməklə, şəhidlərimizin qanı
bahasına əldə edilib. Həmçinin, böyük fə-
dakarlıq göstərilərək müstəqilliyimiz və
dövlətçiliyimiz bu günədək qorunub saxla-
nılıb. Ona görə də xalq olaraq azadlığımı-
zın həmişə qədrini bilməli, varlığımızın, gə-
ləcək inkişafımızın təminatçısı olan dövlət-
çiliyimizin keşiyində mətin dayanmalıyıq.
Bu baxımdan yanaşdıqda hərbi qulluqçula-
rımız “Azərbaycan Respublikasına xidmət
edirəm!” sözlərini dedikdə nə qədər mü-
hüm bir missiyanı yerinə yetirdiklərini, mü-
qəddəs mərama sadiq olduqlarını dərk
edir, üzərilərinə düşən məsuliyyəti şüurlu
şəkildə anlayırlar.

Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların
qovuşduğu məkanda yerləşən, qədim ta-
rixi, unikal mədəni irsi, zəngin təbii sərvət-
ləri, ayrı-ayrı millətlərin və dinlərin nüma-
yəndələrinin dinc birgəyaşayış ənənələri
olan, bütün dünyada sülhə və əməkdaşlığa
təqdirəlayiq töhfələr verən ölkə kimi bey-
nəlxalq birlikdə layiqli yerə sahibdir. Dün-
yada hörmət bəslənilən və nüfuzlu dövlətin
vətəndaşı kimi hər yerdə, çalışdığımız bü-
tün sahələrdə onun imicini uca tutmalı,
dövlətçilik təfəkkürünün bünövrəsinin milli
özünüdərkdən başladığını heç vaxt unut-
mamalıyıq. Dünyada əsrlərdir öz dövlətçili-
yini qurmayan, müxtəlif dövlətlərin ərazilə-
rində yaşayan, yaxud onların himayəsinə
sığınan, habelə assimilyasiyaya, ayrı-seç-

kiliyə, təqiblərə, hüquqlarının məhdudlaşdı-
rılmasına, soyqırıma məruz qalan xalqlar
olub və bu gün də var. Xalq olaraq biz də
tariximizin müxtəlif dövrlərində soyqırıma,
ayrı-seçkiliyə, hüquqlarımızın məhdudlaş-
dırılmasına məruz qalmışıq. Ancaq bütün
bu sınaqlar bizim mübarizə əzmimizi qıra
bilməyib.  

Tarix göstərir ki, dövlətçilik ənənələrinə
malik və öz dövlətini qorumağa qadir xalq-
larla dünyada hesablaşırlar, onlarda kənar
basqı və təsirlərə, təhlükələrə qarşı daya-
nıqlıq, həyatqabiliyyətlilik vərdişləri forma-
laşır. Dövlətçilik xalqın öz mənəvi dəyərlə-
rinə, adət-ənənələrinə, seçdiyi ictimai-siya-
si quruluş modelinə söykənərək, təbii və in-

tellektual sərvətlərindən sərbəst bəhrələnə-
rək yaşamasının, güclənməsinin, tərəqqisi-
nin təməlini təşkil edir. Azərbaycan dövlət-
çiliyinin əsaslandığı ideoloji mənbə isə
azərbaycançılıq fəlsəfəsidir.

“Azərbaycan Respublikasına xidmət
edirəm!” ifadəsinin arxasında əcdadlarımı-
zın ruhuna, dövlətçilik atributlarımıza, şə-
rəfli hərbi ənənələrimizə ehtiram, Vətənə
məhəbbət, hərbi anda sədaqət dayanır.
Əslində, bu ifadə bir azərbaycançılıq şüarı-
dır və onu təntənəli şəkildə səsləndirmək
şərəfi hərbi qulluqçulara aiddir. 

Hərbi qulluqçunun dediyi “Azərbaycan
Respublikasına xidmət edirəm!” ifadəsi
onun üzərinə düşən xidməti-döyüş tapşırıq-

larını ləyaqətlə yerinə yetirməsini, şəxsinə
göstərilən etimadı doğrultmasını əks etdirir,
mənəvi cəhətdən hərbçi şərəfinin ucalığını
aşılayır. 

Ümumilikdə, hərbi xidmətdə əqidə, mə-
nəvi ruh, ideoloji amillər vacib rol oynayır.
Bütün bu məfhumlar olmadan şəxsi heyətin
hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsini təsəvvür
etmək çətindir. Məhz vətənpərvər hərbi qul-
luqçu vətəndaşı olduğu dövlət üçün tərəd-
düd etmədən fədakarlığa hazırdır. Öz döv-
lətinə, xalqına vicdanla xidmət etmək, bu
yolda əzmkarlıq göstərmək hərbi qulluqçu-
nun həyatının əsas amalıdır. Buna görə də
hərbi qulluqçu üçün “Azərbaycan Respub-
likasına xidmət edirəm!” ifadəsi müqəddəs-

dir, mənəvi meyardır. 
Xidməti-döyüş tapşırıqlarının yerinə ye-

tirilməsi zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalan
və ya yaralanaraq əlil olan, o cümlədən,
uzun illər ləyaqətlə hərbi xidmət yolu keçə-
rək veteran adına layiq görülən hərbi qul-
luqçularımızın həyatı hər birimiz üçün də-
yərli örnəkdir. Onlar Azərbaycanın suveren-
liyi, ərazi bütövlüyü, dövlətçiliyi təhlükəyə
məruz qaldıqda, ağır sınaqlarla üzləşdikdə
Vətənə sədaqətlilik, qeyrət nümunəsi gös-
təriblər, barələrində güvəni və inamı sar-
sıtmayıblar. Bu gün onların davamçıları şə-
rəfli ənənələr ruhunda Azərbaycan Res-
publikasına xidmət edirlər. Bütövlükdə, hər-
bi xidmətdə hərbi qulluqçuların yaşlı və
gənc nəsilləri arasında mənəvi bağlılıq çox
əhəmiyyətlidir. Bunun müsbət ənənələrin
ötürülməsində, ölkəmizdə ordu quruculu-
ğunun müxtəlif mərhələlərinin şahidi ol-
muş hərbçilərin qiymətli təcrübəsinin bu
gün şəxsi heyətə çatdırılmasında rolu
əvəzsizdir.

Milli ədəbiyyatımız, kinomuz və teatrı-
mızda azərbaycançılıq məfkurəsini təbliğ
edən, vətənpərvərlik nümunələrini göstə-
rən əsərlər az deyil, bu qaynaqlardan geniş
bəhrələnmək vacibdir. Nəzərə almaq la-
zımdır ki, bədii sözün, incəsənətin şüurlara
təsir gücü böyükdür. Məhz gənclərin vətən-
pərvər ruhda yetişməsi mənəvi gücü yenil-
məz olan hərbi qulluqçuların formalaşma-
sını şərtləndirən amillərdən biridir. Hərbi
qulluqçunun aid olduğu dövlətin mənafeyi-
nin qorunması, hərbi qüdrətinin möhkəm-
ləndirilməsi, təhlükəsizliyinin təmin olunma-
sına məsuliyyət hissi ilə yanaşması, bu isti-
qamətlər üzrə öz əməyini, bilik və bacarı-
ğını əsirgəməməsi, onun dövlətçilik naminə
mübarizlik əzmi, vətəndaş təəssübkeşliyi
iftixarla bu sözləri deməsinə mənəvi haqq
verir: “Azərbaycan Respublikasına xidmət
edirəm!”.

Yalçın Abbasov

İftixarla deyilən sözlər: “Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm!”

Qəlbim dərinlikdə daşa bağlanmış,
Sənsiz qırılıbdır qolum, qanadım,
Yaman əzablıdır bu həsrət yolun,
Gözümdə günəşə, aya dönübsən,
Həsrətəm yurduna, can Qarabağım.

Dağ çəkmiş qəlbinə erməni nəfsi,
Boş yollara baxdıqca xəbərmi alım?!
Şəhidlər can verdi sənin yolunda,
Unutsam gor qazar qara torpağım,
Sənin sorağını mən hardan alım?!

Yurdum  talanıb, oda qalanıb,
Könül bağlarına şeh də qonubdur.
Hələ də dilimdə sənin bağ adın,
Ulduzları güllərinin ürəyində sayardım,
Unuda bilmirəm, şah Qarabağım.

Al qana qərq oldu bulağın suyu,
Dan ulduzun saçağı da görünməyir.
Namərdlər yoluna daş dığırlatdı,
Şuşanın, Laçının yolları bağlı,
Könül tərlanımız orada qaldı.

Sabahımın bozqurdları qundaqlayır,
Öz yurduna qayıtmaqçün
qığıldayır körpə balam.
Ötüb keçir illər sənsiz,
Zaman yatmır ipə-sapa...
Eşidirsən, Vətən oğlu, igid əsgər,
Torpağını yem etmə o nadanlara!!!

çavuş Sahilə Hüseynli
16075 saylı hərbi hissə

QARABAĞIM
Daxili Qoşunların “Əsgər” qəzetinin ilk sayının çap olunmasından 27 il ötür
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Daxili Qoşunların komandanlığı və Veteranlar şurası ehtiyatda olan

polkovnik-leytenant Ədalət Qasımovun vəfatından kədərləndiyini bildirir və
ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

Gələcəyİmİzİ narkomanİya
bəlasından QorumalıyıQ

Müasir dövrümüzdə cəmiyyəti düşün-
dürən və narahat edən ən dəhşətli prob-
lemlərdən biri də narkomaniyadır. Narkotik
insanın iradəsini iflic edir. Dünya ictimaiy-
yətinin səylərinə baxmayaraq, hələ də nar-
komaniya bəlası ilə mübarizə aparmaq
üçün səmərəli yollar aşkar etmək və
narkomanların sayını azaltmaq mümkün
olmayıb.

Narkomaniya ilə mübarizə uzunmüd-
dətli, çoxşaxəli, külli miqdarda pul vəsaiti
tələb edən bir prosesdir. Bu problemin ic-
timai təhlükəli olması isə ondan ibarətdir
ki, bu cinayət həmişə gizli şəraitdə baş ve-
rir, nəzarətdən kənarda qalır və günü-gün-
dən artır. 

Narkotik vasitələrdən istifadə ailələrin
dağılmasına, cinayətkarlığın artmasına,
cəmiyyətdə ən böyük bəlalardan olan
QİÇS (Qanda İmmun Çatışmazlığı Sin-
dromu) xəstəliyinə gətirib çıxarır. Narkotik
vasitələr insanlarda asılılıq yaratdığı üçün
narkotikin vaxtı çatdıqda o mütləq qəbul
edilməlidir. Narkomanın isə narkotik vasi-
təni almağa pulu olmadıqda o, hər cür va-
sitəyə, yəni oğurluğa, adam öldürməyə və
digər cinayətlərə əl ata bilər.

Bəşəriyyəti düşündürən bu bəla ilə mü-
barizə sahəsində Azərbaycan Respublika-
sında da məqsədyönlü işlər aparılır. 

Milli Lider Heydər Əliyev narkomanlığa
və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyə-
sinə qarşı mübarizəni ümumdövlət vəzifəsi
hesab edərək, 1996-cı il avqustun 26-da
müvafiq fərman imzalayıb və bu problemin
həll edilməsi üçün görülən işlər keyfiyyət
baxımından yeni mərhələyə qədəm qoyub.

Bu fərman əsasında ölkəmizdə narko-
tiklərin qanunsuz dövriyyəsi və narkoman-
lıqla mübarizə sahəsində dövlət siyasəti-
nin strateji istiqamətləri müəyyən olunub,

təşkilati-hüquqi, institusional və praktiki
tədbirlər həyata keçirilib. “Narkotik vasitə-
lərin, psixotrop maddələrin və onların pre-
kursorlarının dövriyyəsi haqqında”, “Nar-
koloji xidmət və nəzarət haqqında” Azər-
baycan Respublikasının qanunları və digər
normativ-hüquqi aktlar qəbul edilib, ölkə-
miz narkotik vasitələr və psixotrop maddə-
lərə nəzarət sahəsində BMT-nin konvensi-
yalarına və bir sıra digər beynəlxalq sə-
nədlərə qoşulmuş, həmsərhəd və digər
dövlətlərlə, habelə beynəlxalq təşkilatlarla
daim inkişaf edən əlaqələr qurub. Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 2000-ci il
15 iyul tarixli, 371 nömrəli Fərmanı ilə
2000-2006-cı illər üçün “Narkotik vasitələ-
rin, psixotrop maddələrin və prekursorların
qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlığın
yayılması ilə mübarizə üzrə Proqram” təs-
diq edilib və həyata keçirilib.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
22 iyul 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə “Nar-
kotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və
onların prekursorlarının qanunsuz dövriy-
yəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə
dair 2019-2024-cü illər üçün Dövlət Proq-
ramı” təsdiq edilib.

Bu baxımdan gənc və yeniyetmə nəslin
bu kimi təhlükəli məsələlərdən qorunması
üçün onların daimi olaraq narkomaniya,
onun insan sağlamlığına ziyanı barədə
geniş şəkildə maarifləndirilməsinə ehtiyac
vardır. 

Daxili Qoşunların sıralarında xidmət
edən hərbi qulluqçuların böyük bir hissəsi-
ni gənclər - əsgərlər təşkil edir. Qoşunların
sıralarına daxil olan hər bir hərbi qulluqçu,
o cümlədən, əsgərlər və çavuşların hərbi
xidməti dövründə Vətən qarşısında şərəfli
borcunu məsuliyyətlə yerinə yetirmələri,
eləcə də bəşər övladını məhvə aparan

narkomaniya haqqında kifayət qədər bi-
liklərə yiyələnmələri üçün müvafiq tədbirlər
görülür. 

“Narkotik vasitələrin, psixotrop maddə-
lərin və onların prekursorlarının qanunsuz
dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı müba-
rizəyə dair 2019-2024-cü illər üçün Dövlət
Proqramı”nın icrası ilə əlaqədar Daxili Qo-
şunlarda bir sıra tədbirlərin həyata keçiril-
məsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası-
nın Daxili İşlər naziri tərəfindən təsdiq edil-
miş 16.08.2019-cu il tarixli tədbirlər planı-
nın müvafiq bəndlərinin vaxtlı-vaxtında ic-
rası təmin olunur. 

Şəxsi heyət arasında narkomanlığın
cəmiyyətə və insan sağlamlığına ziyanı
barədə təbliğat işinin gücləndirilməsi məq-
sədilə Daxili Qoşunlar komandanının müa-
vini-Şəxsi heyət üzrə İdarə rəisinin müva-
fiq göstərişinə əsasən, bütün dərəcəli
hərbi qulluqçularla hər rüb əlavə məşğələ
planlaşdırılıb keçirilir.  

Bundan əlavə, Daxili Qoşunların hərbi
hissələrinin yerləşdiyi şəhər və rayonlarda
hərbi qulluqçular arasında sağlam həyat
tərzinin təbliğ olunması məqsədilə səhiy-
yə, o cümlədən, daxili işlər orqanlarının
əməkdaşları ilə görüşlər təşkil olunur,
izahedici söhbətlər aparılır.  

Bununla yanaşı, hərbi qulluqçuların
sağlamlığının qorunmasına xidmət edən
maarifləndirmə işlərinin genişləndirilməsi
üçün mütəmadi olaraq Daxili Qoşunların
Tibb xidmətinin həkim hərbi qulluqçuları
tərəfindən hərbi hissələrdə tibbi profilaktiki
işlər görülür. 

Bəşəriyyətin bəlası olan narkomaniya
ilə mübarizə nəinki dövlətin, həmçinin, bu
dövlətdə yaşayan hər bir vətəndaşın
borcudur.

Mətbuat xidməti

Daxili Qoşunların müəyyən edilmiş tap-
şırıqlarının yerinə yetirilməsində xüsusi va-
sitələrin tətbiqi dəstələrinin rolu danılmaz-
dır. Onların yüksək döyüş hazırlığı və əzm-
karlığı təqdirəlayiqdir. Xüsusi vasitələrin
tətbiqi dəstələrində layiqincə xidmət edən
hərbi qulluqçular çoxdur. Onlardan biri də
gizir Nurqələm Məhərrəmovdur.

O, 1985-ci ildə Şəki şəhərində anadan
olub. 2001-ci ildə Baltalı kənd orta mək-
təbinin 11-ci sinfini bitirib. 2005-ci ildə müd-
dətli həqiqi hərbi xidmətini başa vurub və
həmin il Şəki şəhərindəki Texnologiya Kol-
lecinə daxil olub. 2008-ci ildə kolleci mü-
vəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra bir müddət
müxtəlif sahələrdə işləyib. Vətənə olan də-
rin sevgisi, hərbi xidmətə marağı onu Daxili
Qoşunların sıralarına gətirib. 2009-cu ildə
17072 saylı hərbi hissənin xüsusi təyi-
natlı dəstəsində qumbaraatan vəzifəsin-
də xidmətə başlayıb. Hal-hazırda xüsusi
vasitələrin tətbiqi dəstəsində yarımqrup
komandiridir.

Xidmət etdiyi gündən verilən tapşırıqları
düzgün və məsuliyyətlə yerinə yetirməsi,
yüksək fiziki hazırlığı, hərbi intizama riayət
etməsi, xidmətində qazandığı uğurlar onun
əzmkarlığının isbatıdır.

O, hər zaman tabeliyində olan hərbi
qulluqçulara qayğı göstərir, onların ehtiyac-
larını öyrənir və aşkar olunmuş nöqsanların

aradan qaldırılmasını diqqətdə saxlayır.
Xüsusi vasitələrin tətbiqi dəstəsinin tər-

biyə işləri üzrə müavini mayor Kəmaləddin
Məmmədov qeyd etdi ki, gizir N.Məhərrə-
mov bilik və bacarıqlarını daha da tək-
milləşdirmək üçün daim öz üzərində çalışır.
İradəsi, dözümlülüyü və təmkini ilə di-
gər hərbi qulluqçulara nümunədir. Funk-
sional vəzifələrinə vicdanla yanaşması,
qüsursuz xidməti onun vətənpərvərliyinin
təzahürüdür.

O, döyüş təlimi prosesində fəal iştira-

kına, ümumi inspeksiya yoxlamasında əldə
etdiyi yüksək nəticələrə, göstərilən etimadı
doğrultduğuna görə dəfələrlə mükafatlan-
dırılıb. Həmçinin, nümunəvi xidməti nəzərə
alınaraq, o, üçüncü dərəcəli “Qüsursuz xid-
mətə görə” medalına layiq görülüb.

Hərbi kollektivdə qazandığı hörmət və
nüfuz sayəsində gizir N.Məhərrəmov hərbi
hissənin gizir və müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət edən hərbi qulluqçularının şə-
rəf məhkəməsinin sədri seçilib və bu icti-
mai işin öhdəsindən layiqincə gəlir.

İdmanı çox sevdiyini deyən hərbi qul-
luqçumuzun bu sahədə də uğurları az de-
yil. O, həm də xidmət etdiyi bölmənin id-
man təşkilatçısıdır. Gənc yaşlarında Şəki
şəhərində pəhləvanlıqla məşğul olub, daha
sonra isə idmanın qaydasız döyüş növünə
maraq göstərib. İştirak etdiyi turnirlərdə də-
fələrlə diplom və medallar qazanıb. Gizir
N.Məhərrəmov hərbi hissənin idman tarixi-
nə də adını yazdırmağı bacarıb. Belə ki,
2018-ci ildə hərbi hissənin birinciliyi uğrun-
da keçirilmiş əlbəyaxa döyüş üzrə yarışda
birinci yerə layiq görülüb və hissə koman-
diri tərəfindən “Fərman”la təltif olunub.

Hərbi qulluqçumuza xidmətində uğurla-
rının davamlı olmasını arzu edirik.

Mətbuat xidməti

QÜsursuz xİdmətİ Və fəallığı İlə fərQlənən hərbİ QulluQçumuz
NÜMUNƏVİ XİDMƏT  

Daxili Qoşunların veteranı, ehtiyatda
olan polkovnik-leytenant Qasımov Ədalət
Yadulla oğlu səhhətinin qəfil pisləşməsi
nəticəsində vəfat edib. Onun vəfatı Daxili
Qoşunların komandanlığı və şəxsi heyə-
tini, veteran yoldaşlarını, bütün onu tanı-
yanları dərindən kədərləndirib. Ə.Qası-
movun ömür yolu Vətənə və xalqa səda-
qətli xidmət nümunəsidir. 

O, 20 fevral 1962-ci ildə Lerik rayonu-
nun Qələbin kəndində anadan olub. Ra-
yondakı internat məktəbində orta təhsil
alıb. 1980-1982-ci illərdə Rusiya Federa-
siyasının Xabarovsk şəhərində SSRİ Mü-
dafiə Nazirliyinin hərbi hissəsində müddət-
li həqiqi hərbi xidmət keçib. 1983-1988-ci
illərdə Xabarovskdakı Politexnik İnstitu-
tunda ali təhsil alaraq avtonəqliyyatın is-
tismarı ixtisasına yiyələnib. Bir müddət
həmin şəhərdə işləyib. Sonra Vətənə qa-
yıdaraq uzun illər Yerli Sənaye Nazirliyi-
nin Nəqliyyat Kontorunda çalışıb.

Vətənimiz üçün ağır günlərdə, res-
publikamızın ərazi bütövlüyü uğrunda dö-
yüşlərin getdiyi 1992-ci ildə Ə.Qasımov
mülki işdən ayrılaraq hərbi xidmətdə ol-
mağı özünə şərəfli vətəndaşlıq borcu bi-
lib. 1992-ci ilin sentyabr ayında Daxili İş-
lər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının sıraların-
da zabit olaraq hərbi xidmətə başlayıb.
Mütəxəssis zabit kimi o çətin günlərdə
üzərinə düşən vəzifələri bacarıqla və vic-
danla yerinə yetirib.

Ə.Qasımov Ağdam və Füzuli rayonla-
rı ərazisində döyüş yolu keçib. Ön cəbhə-
də tank taboru komandirinin texniki hissə
üzrə müavini, sonra isə hərbi hissənin av-
tomobil xidmətinin rəisi vəzifələrinə təyin
olunub. Müharibə sınaqlarından alnıaçıq
çıxaraq, döyüş tapşırıqlarının yerinə yeti-
rilməsində qətiyyət və əzmkarlıq göstərib.

Daxili Qoşunların formalaşması və in-
kişafında, cavabdeh olduğu sahədə yük-
sək fəaliyyət göstəricilərinin əldə edilmə-
sində Ə.Qasımov öz əməyini, bilik və təc-
rübəsini əsirgəməyib. Daxili Qoşunların
sıralarında polkovnik-leytenant hərbi rüt-
bəsinə, Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin
Maddi-texniki təminat İdarəsində avtomo-
bil və zirehli texnika şöbəsi rəisinin müa-
vini vəzifəsinədək yüksəlib.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 6 may 2005-ci il tarixli müvafiq sərən-
camı ilə Ə.Qasımov “Hərbi xidmətlərə gö-

rə” medalı ilə təltif olunub. Bununla ya-
naşı, o, “Qüsursuz xidmətə görə” medalı-
nın hər üç dərəcəsinə, hərbi xidmət sahə-
sində yubiley medallarına, Daxili Qoşun-
ların “Xidmətdə fərqləndiyinə görə” döş
nişanına layiq görülüb.

Öz vətənpərvərliyi, peşəkarlığı, iradəli
və təmkinli olması, silahdaşlarına qayğı-
sı, hərbi kollektivin mənafeyini daim üs-
tün tutması kimi müsbət keyfiyyətləri ilə
Ə.Qasımov gənc zabitlərə nümunə idi. 

2012-ci ilin sentyabr ayında Ə.Qası-
mov Daxili Qoşunlardan ehtiyata buraxılıb.

Ehtiyatda olduğu illərdə veteran ola-
raq qoşunların həyatı ilə daim maraqla-
nıb, veteranların birliyi və həmrəyliyinin
möhkəmləndirilməsinə, gənclərin vətən-
pərvərlik tərbiyəsi işinə dəyərli töhfələr
verib.

Ə.Qasımovun oğlu baş çavuş Vüsal
Qasımzadə Daxili Qoşunların sıralarında
müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. Ha-
zırda isə müddətdən artıq həqiqi hərbi
xidmət hərbi qulluqçusudur, qoşunların
avtomobil və zirehli texnika təmiri baza-
sında texnik vəzifəsindədir. İnanırıq ki, o,
atasının adına layiq şəkildə hərbi xidmət
yolu keçəcək.

Mərhum zabit və veteranımızın əziz
xatirəsi daim qəlbimizdə yaşayacaqdır. 

Allah rəhmət eləsin!

Yalçın Abbasov

Vətənə və xalqa sədaqətli xidmət nümunəsi

Rusiya T-90M döyüş tanklarının

qoşunlara kütləvi tədarükünə

başlayacaq

Yaxın vaxtlarda “Berezhok” döyüş mo-
dulu ilə təkmilləşdirilmiş T-90M döyüş tank-
ları və BMP-2M piyada döyüş maşınlarının
dövri istehsalına başlanılacaq. Ordu.az xa-
rici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu ba-
rədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin ordu baş
komandanı general Oleq Salyukov bildirib.

O qeyd edib ki, yaxın zamanda təkmil-

ləşdirilmiş zireh modellərinin sınaqlarını

başa çatdırmaq, yeni T-90M tankı və mo-

dernləşdirilmiş piyada döyüş maşınını

(BMP-2M ilə - red.) “Berezhok” döyüş mo-

dulu ilə kütləvi tədarük etməyə başlamaq

planları var.

“Berezhok” yeni döyüş modulu səkkiz

raketdən ibarət sursat yüklü “Kornet” tank

əleyhinə raket sistemi ilə təchiz edilib, on-

lardan dördü dərhal işə düşməyə hazırdır.

30 mm-lik avtomat silahdan əlavə, döyüş

modulu da avtomatik qumbaraatanla

silahlanıb”, - deyə general O.Salyukov

bildirib.

HƏRBİ XƏBƏRLƏR .YENİLİKLƏR .

Ürək xəstəliklərindən uzaq olmaq
üçün əsas prinsip sağlam və düzgün qi-
dalanma üsuludur. Bunun üçün heyvani
yağlardan imtina, mümkün olduğu qədər
xörəkləri zeytun yağı ilə hazırlamaq, ra-
sionda qoyun ətini azaltmaq, xolesterinlə
zəngin olan qidaları qəbul etməmək la-
zımdır. Ürəyində problemi olanlar əsa-
sən balıq və toyuq əti, həftədə bir-iki dəfə
yağsız mal əti və meyvə-tərəvəzlərlə
qidalanmalıdırlar.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Respublika
Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasının həkim-
kardioloqu Nərgiz Məmmədovanın dedi-
yinə görə, hər gün azı 45 dəqiqə idman
etmək lazımdır: “İdmanı nə vaxt etmək
barədə xüsusi qayda olmasa da, səhər-
lər idman etmək məsləhət görülmür, çün-
ki ürək problemləri və hipertonik krizlər
səhər saatlarında olur. Axşam yeməyin-
dən 2 saat əvvəl, diabet xəstələrinə isə
axşam yeməyindən 2 saat sonra idman
etmək tövsiyə edilir. Piyada gəzmək çox
faydalıdır, lakin bunu aktiv sürətlə etmək
lazımdır. 45 yaşından yuxarı olanlar id-
man etməyə başlamazdan əvvəl mütləq
həkim müayinəsindən keçməlidirlər, çün-
ki ürək damarlarında problemi olanlar id-

man edərkən infarkt və ya ani ölüm ke-
çirə bilərlər”.

O, daha sonra deyib: “Yemək zamanı
duzun miqdarını gözləmək çox vacib
məsələdir. Duza olan gündəlik tələbat
6 qramdır və onun bir hissəsi çörəklə
qəbul edilir. Çox çörək yedikdə qəbul edi-
lən duzun miqdarı da artır. Eyni zaman-
da, konserv və bütün yeməklərin tərki-
bində duz var. Ona görə də ilk növbədə,
duzu qidadan çıxarmağa çalışmaq lazım-
dır. Qan təzyiqi varsa, duzun qəbulunu
daha da azaltmaq, gün ərzində 2-3 qram
qəbul etmək məsləhətdir. Çoxlu duz
qəbul etmək qan təzyiqinin yüksəlməsi-
nə səbəb olan ən başlıca amillərdəndir”.

Sağlamlıq

Ürək xəstəliklərindən qorunmaq üsulları
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