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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

“Azərbaycan” qəzetinin müxbiri
Rəşad Cəfərlinin müəllifi olduğu “İlham
Əliyevin Qələbəsinin təntənəsi olan
tarixi səfər” başlıqlı məqalənin ictimai
aktuallığını nəzərə alaraq oxucularımıza
təqdim edirik.

İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbayca-
nın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə nə-
ticələndi. 44 gün davam edən döyüşlər və
qazanılan möhtəşəm Qələbə Prezident
İlham Əliyevin yenilməz qətiyyətini, Ali Baş
Komandanı olduğu ordumuzun qüdrətini və
xalqımızın milli birliyini bütün dünyaya
nümayiş etdirdi. 30 ilə yaxın düşmən tap-
dağında olan torpaqlarımız artıq işğaldan
azaddır, onların hamısı yenidən qurulacaq,
əvvəlki şöhrətlərini bərpa edəcəklər. İş-
ğaldan azad olunmuş bütün şəhər və
kəndlərimizdə həyat canlanacaq.

Düşməni məhv edərək, 
zəfər çalaraq qayıtmışıq

Azad olunmuş Cəbrayıl, Füzuli və Ağ-
dam rayonlarından sonra Prezident İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Zəngilan və Qubadlı rayonlarına səfər
etdilər. Əvvəlkilər kimi bu da sıradan bir
səfər deyildi. Bu, İlham Əliyevin Müzəffər
Ali Baş Komandan kimi işğaldan azad
etdiyi rayonlarımıza tarixi səfəri idi. Bu,
“Qarabağ Azərbaycandır!” deyən və onu
reallığa çevirən İlham Əliyevin qələbəsinin
təntənəsi olan səfər, xalqımızın 44 günlük
müharibədəki Zəfər sevincinin məntiqi
davamı idi.

Bu səfər həm də dönüş idi, doğma tor-
paqlarımıza Böyük Qayıdışın rəmzi, gələ-
cəyə baxışımızın ifadəsi idi. “Otuz il ərzin-
də işğal altında olan torpaqlar öz sahib-
lərinə qayıdıb. Biz qayıtmışıq. Düşməni
məhv edərək, zəfər çalaraq qayıtmışıq”, -
deyən İlham Əliyev bir daha Qarabağdan
torpaqlarımızın azadlığının, onun əsl sa-
hiblərinin artıq qayıtdığının müjdəsini verdi
bütün dünyaya.

İlham Əliyev bu dəfə Azərbaycan bay-
rağını Qubadlıda və Zəngilanda ucaltdı.
Müzəffər Ali Baş Komandan bir daha bütün
dünyaya göstərdi ki, işğaldan azad olun-
muş bu torpaqlar Azərbaycan dövlətinin
ərazisidir. Beləliklə, “Qarabağ Azərbaycan-
dır!” bəyanatının növbəti nidası Zəngilan və
Qubadlıda qoyuldu.

Biz işğalçı düşmənlə yox, həm də
vəhşilərlə üz-üzə qalmışdıq

Cəbrayıldan Zəngilan və Qubadlıya
doğru uzanan yollarda Mehriban Əliyeva-
nın etdiyi çəkilişlər bir daha məlum hə-
qiqətləri bütün dünyaya nümayiş etdirdi.
Bəli, biz işğalçı, terrorçu düşmənlə yox,
həm də vandallarla, vəhşilərlə üz-üzə qal-
mışdıq. Tarixdən də bəllidir ki, bütün müha-
ribələr zamanı yaşayış məskənlərini, mad-
di mədəniyyət nümunələrini dağıdanlar yal-
nız və yalnız mədəni inkişafdan geri qalan,
yırtıcı şüur və təfəkkürə malik barbarlar
olublar.

30 ilə yaxın idi torpaqlarımızı işğal altın-
da saxlayan qüvvələr isə müasir dövrün
barbarlarıdır. Çünki işğal olunmuş kənd və
şəhərlərimizin xarabalıqlara çevrilməsi,
yağmalanması, təbiətimizə qəsd edilməsi
barbarlıqdan, vəhşilikdən başqa bir şey de-
yil. Düşmən xalqımıza məxsus maddi mə-

dəniyyət abidələrini dağıdıb, məscidlərimizi
təhqir edib. Bu gün Ermənistanın müdafiə-
sinə qalxan siyasi mərkəzlər bunları gör-
məzliyə vurmaqla isə elə öz barbarlıqlarını
nümayiş etdirirlər.

“Cəbrayıldan başlayaraq Qubadlıya
qədər, Zəngilana qədər azad edilmiş tor-
paqlardan gəlmişəm. Bir dənə də salamat
bina yoxdur. Bütün binalar sökülüb, dağı-
dılıb, kəndlərimizin adları dəyişdirilib, eybə-
cər adlar verilib, məscidimiz bax, bu günə
düşüb. Cavabını verəcək Ermənistan, ca-
vabını verəcək! Veribdir, qovmuşuq torpaq-
larımızdan, məhv etmişik onları, onların or-
dusunu. Əminəm ki, bu görüntülərdən son-
ra bizə irad tutmağa çalışan “beynəlxalq
məmurlar” öz dillərini qarınlarına qoyacaq-
lar. Biz isə bu məscidi bərpa edəcəyik və
bizim vətəndaşlar gəlib burada ibadət edə-
cəklər, buradan azan səsi gələcək, bu tor-
paqlara həyat qayıdacaq”, - deyə Prezident
İlham Əliyev Zəngilanda mənfur düşmən

tərəfindən dağıdılan məscidlə tanışlıqdan
sonra bildirdi.

Kənd və şəhərlərimizin dağıdılması hər
birimizi göynədir. İşğaldan azad edilmiş bü-
tün ərazilərimiz erməni vandallığının qur-
banı olub, şəhər və kəndlərimiz viran qoyu-
lub, xalqımıza və dövlətimizə qarşı cinayət
törədilib. Prezident İlham Əliyevin qeyd et-
diyi dağıdılmış yurd yerlərimizin qiymətlən-
dirilməsi aparılacaq. Bu işə beynəlxalq qu-
rumlar və xarici ekspertlər də cəlb ediləcək.
30 il ərzində bizə vurulmuş ziyan hesabla-
nacaq və bundan sonra beynəlxalq məhkə-
mələrdə Ermənistana qarşı təzminat dava-
sı açılacaq.

Zəngilan və Qubadlı qələbələri
müharibənin gedişinə təsir

edən hadisələr oldu

Qeyd edək ki, həm Zəngilan, həm də
Qubadlı döyüş yolu ilə işğaldan azad edildi.

Döyüşlər zamanı ordumuzun rəşadəti ilə
işğalçı qoşunların bu rayonlarda məhv edil-
məsi və qovulub çıxarılması 44 günlük mü-
haribənin gedişinə təsir edən mühüm hadi-
sələr oldu. Prezident İlham Əliyev tərəfin-
dən bu rayonların azad olunmasının elan
edilməsi bütün xalqımız tərəfindən böyük
coşqu ilə qarşılandı.

Zəngilan şəhərinin oktyabrın 20-də
azad olunmasından sonra ordumuzun
növbəti hədəfi Qubadlı idi. Qubadlının azad
edilməsi isə strateji baxımdan çox əhəmiy-
yətli idi. Buna görə də işğalçı qoşunlar Qu-
badlıdakı müdafiə mövqelərini çox möh-
kəmləndirmişdilər. Lakin Azərbaycan Ordu-
sunun qarşısında onların heç biri duruş gə-
tirə bilmədi və oktyabrın 25-də Qubadlı iş-
ğaldan azad olundu. Həm də Qubadlı əmə-
liyyatı zamanı Azərbaycan Ordusu Ermə-
nistan ərazisindən atəşə tutulurdu. “Ona
görə Qubadlı əməliyyatı xüsusi peşəkarlıq
və fədakarlıq tələb edirdi. Azərbaycan Or-
dusu da bu peşəkarlığı, fədakarlığı göstə-
rib. İlk növbədə, şəhərə hakim olan yük-
səkliklər götürüldü, ətrafda yerləşən kənd-
lər, o cümlədən Xanlıq qəsəbəsi, Padar,
Sarıyataq, Mahmudlu kəndləri götürüldü və
strateji yüksəkliklər ələ keçirildi”, - deyən
Prezident İlham Əliyev ordumuzun Qubadlı
əməliyyatı zamanı peşəkarlığını yüksək
qiymətləndirib.

Qubadlı rayonunun azad edilməsi ordu-
muzun bu istiqamətdəki hərbi əməliyyatlar
zamanı strateji üstünlüyünü təmin etdi.
Bundan sonra Laçın rayonunun Güləbird,
Səfiyan və Türklər kəndlərinin azad olun-
ması, eyni zamanda strateji yüksəkliklərin
ələ keçirilməsi Laçın dəhlizinin ordumuzun
artıq atəş altına düşməsinə yol açdı. Bu
strateji uğur ordumuzun digər istiqamətdən
Şuşaya doğru irəliləməsinə böyük təkan
verdi.

Zəngilan və Qubadlı tarixi Azərbay-
can əraziləri, qədim yurd yerlərimizdir.
Bu torpaqların hər qarışında, hər ad-
dımında zəngin və şərəfli tariximizin,
milli-mədəni və mənəvi dəyərlərimizin
izi var. Tökülən şəhid qanları ilə bu tor-
paqlar daha da müqəddəsləşdi. Tezliklə
bu rayonların hər birində həyat yenidən
canlanacaq və İlham Əliyevin yüksəliş
siyasətinin təntənəsi olan Qubadlıda,
Zəngilanda və bütün Qarabağda ya-
şanacaq.

İlham Əliyevin Qələbəsinin təntənəsi olan tarixi səfər

1991-ci il dekabrın 16-da Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Heydər
Əliyevin sədrliyi ilə keçən iclasında 31 de-
kabrın dünya azərbaycanlılarının həmrəylik
bayramı kimi qeyd olunması barədə qərar
qəbul edilib. Ali Məclis bununla bağlı qa-
nunvericilik aktının qəbul olunması üçün
ölkə parlamentinə - Ali Sovetə müraciət ün-
vanlayıb. Dekabrın 25-də Azərbaycan Res-
publikası Ali Sovetinin Milli Şurası müra-
ciəti nəzərə alaraq, dekabrın 31-nin Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü elan
olunması barədə qanun qəbul edib.

2001-ci il noyabrın 9-10-da Bakıda
Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı keçi-
rilib. Qurultay soydaşlarımızın milli mənlik
şüurunun güclənməsinə, müxtəlif ölkələrdə
azərbaycanlı icmalarının mütəşəkkilliyinin
və fəallığının artmasına təsir göstərib. Bu,
ölkənin ictimai-siyasi həyatında yeni bir hə-
rəkat, dövlət siyasətinin yeni bir istiqaməti
idi. Həmin qurultayda Ulu Öndərin böyük if-
tixarla söylədiyi “Mən həmişə fəxr etmişəm,
bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycan-
lıyam!” kəlamı isə dillər əzbərinə çevrilib.

Qurultaydan sonra Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin 2002-ci il 5 iyul tarixli Fər-
manı ilə xaricdəki soydaşlarımızla əlaqələ-
rin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi
məqsədilə Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azər-

baycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
(hazırda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi)
yaradılması, həmin il dekabrın 27-də isə
soydaşlarımızla bağlı dövlət siyasəti haq-
qında qanunun qəbul edilməsi dünya azər-
baycanlılarının milli birliyi və təşkilatlanma-
sı prosesini daha da gücləndirib. Dünya
azərbaycanlılarının milli birliyinin ideoloqu,
təbliğatçısı və təşkilatçısı olan Ulu Öndəri-
miz xarici dövlətlərə səfərləri zamanı proq-
ramının zənginliyinə, iş gününün gərginliyi-
nə baxmayaraq, həmin ölkələrdə yaşayan,
fəaliyyət göstərən həmvətənlərimizlə gö-

rüşlərə də mütləq vaxt ayırır, onların prob-
lem və qayğıları ilə yaxından maraqlanır,
daha sıx təşkilatlanmaları üçün dəyərli töv-
siyələr verirdi.

Yorulmaz fəaliyyəti ilə Heydər Əliyev
siyasi fəlsəfəsinə, onun liderlik məktəbinə
söykənən Prezident İlham Əliyev Ulu
Öndərin bu sahədəki xidmətlərini uğurla
davam etdirir. Dövlətimizin başçısının
“Dünya azərbaycanlılarının II Qurultayının
keçirilməsi haqqında” 2006-cı il 8 fevral ta-
rixli Sərəncamına uyğun olaraq, həmin il
martın 16-da Bakıda keçirilən növbəti mö-

təbər toplantı xaricdə yaşayan azərbaycan-
lıların diaspordan lobbiyə çevrilməsi istiqa-
mətində yeni addım olub, ölkəmizlə bağlı
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırıl-
ması işində əhəmiyyətli rol oynayıb.

2007-ci il martın 9-da Bakıda keçirilən
Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatları
rəhbərlərinin birinci forumu isə bütün türk-
dilli xalqların həyatında mühüm hadisəyə
çevrilib, Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin Türk dünyasının birliyinə verdiyi
əhəmiyyətin parlaq təzahürü kimi tarixə
düşüb.

Diasporumuzun təşkilatlanması prosesi
bu gün daha sürətlə gedir. Dünya Azərbay-
canlılarının I Qurultayında yaradılmış Əla-
qələndirmə Şurasının 2008-ci il dekabrın
18-də Bakıda keçirilmiş iclası, toplantıda
“Dünya Azərbaycanlılarının Xartiyası”nın
qəbulu birlik və mütəşəkkilliyinin artması,
tarixi Vətənlə əlaqələrinin möhkəmlənməsi,
diaspor potensialının möhkəm amilə çev-
rilməsini göstərməklə yanaşı, müstəqil
Azərbaycanın bütün dünya azərbaycanlı-
ları üçün cazibə mərkəzi olduğunu da bir
daha təsdiqləyib.

Bu ilin 27 sentyabr – 9 noyabr
tarixlərində 44 gün davam edən Vətən
müharibəsində xalqımız Müzəffər Ali Baş
Komandanımızın ətrafında yumruq kimi

birləşdi, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda
mübarizədə milli həmrəyliyin ən gözəl nü-
munəsini yaratdı. Əslində, bu birliyin müəl-
lifi də elə Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin özüdür.

Həmrəylik Günü milli birlik, Azərbayca-
na məhəbbət, milli-mənəvi dəyərlərimizə
hörmət, Vətənə bağlılıq hisslərini özündə
təcəssüm etdirir.

Dövlətimizin diaspor siyasəti, həmvə-
tənlərimizin birlik və həmrəyliyinin möh-
kəmləndirilməsi, onların daha mütəşəkkil
formada təşkilatlanması prosesi özünün
yeni mərhələsinə qədəm qoyub. Artıq dün-
ya azərbaycanlıları yaşadıqları ölkələrin
sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni hə-
yatında daha fəal rol oynayır, respublika-
mızla qarşılıqlı əlaqələrin genişlənməsinə
böyük töhfə verir, Azərbaycan həqiqətləri-
nin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında,
zəngin mədəni irsimizin təbliğində, təca-
vüzkar erməni dairələrinin ideoloji təxribat-
larının qarşısının alınmasında qətiyyət nü-
mayiş etdirirlər. Onlar Azərbaycan dövləti-
nin dəstəyi sayəsində qardaş və dost xalq-
ların lobbi və diasporları ilə səmərəli əmək-
daşlığın qurulması sahəsində təsirli tədbir-
lər həyata keçirirlər.

Həmrəylik Gününüz mübarək!

31 DekAbr - DünyA AZərbAycAnlılArının Həmrəylİyİ  Günü

“Qarabağ Azərbaycandır!” bəyanatının növbəti nidası Zəngilan və Qubadlıda qoyuldu
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Torpaqlarımızı işğaldan azad
etmək üçün apardığımız Vətən sa-
vaşı hərb tarixinə ən çevik və mobil
müharibə kimi düşdü. Bu gün də
modern və güclü orduya malik
dövlətlərin hərbi analitikləri Qara-
bağ döyüşlərində tətbiq etdiyimiz
döyüş taktikasını elmi əsaslarla öy-
rənməyə çalışırlar. Əksəriyyəti müa-
sir hərbi texnikalarımızın, hazırlıq-
lı və peşəkar hərbçilərimizin sa-
yəsində buna nail olduğumuzu vur-
ğulayır.  

Qalibiyyətimizin səbəbi hərbi
gücümüz, qüdrətli ordumuzdur,
yəni analitiklərin gəldiyi qənaət
doğrudur. Ancaq onlar bir nüan-
sı-millətin döyüşkənlik ruhunu
nəzərdən qaçırırlar.

Yerevan.today saytına açıqla-
ma verən düşmən əsgərindən sitat:
“...Onlar üstümüzə gələndə pulem-
yotla vururduq, yıxılırdılar,  sonra
yenə qalxıb üstümüzə şığıyırdı-
lar... Şuşa döyüşləri daha dəhşət-
liydi. Biz onları yoldan gözləyirdik,
amma bir də ayıldıq ki, onlar artıq
içimizə giriblər, həm də yalın əllə.
Çox dəhşətli bir döyüş idi. Erməni
əsgərlərini dişləriylə parçalayırdılar.
Xankəndinə gətirilən meyitlərin ək-
səriyyətinin boyunlarındakı şah da-
marları dişlə qoparılmışdı...”.

Xocalı faciəsinin şahidi olan və
ya onu televiziya ekranlarından
izləyən oğullar düşməni dişləriylə
belə didməyə and içmişdilər və bu
andlarına da Vətən müharibəsində
sadiq qaldılar. Düşmən bizə yaşat-
dıqlarını unutduğumuzu zənn edir-
di, ancaq döyüşlər göstərdi ki, biz
unutmamışıq, əksinə, illərdir ki, qi-
sas hissi ilə alışıb-yanmışıq. 

Biz həm də ona görə qələbə
qazandıq ki, döyüşən əsgərin,
zabitin gözü arxada qalmadı.
Ata-anasından, ailəsindən, bala-
sından nigaran deyildi. Çünki on-
ların arxasında sosial və iqtisadi
baxımdan regionun ən güclü
dövləti dayanırdı. Dövlətin bütün
strukturları ön cəbhə üçün sə-

fərbər olsalar da, arxa cəbhə da-
ha etibarlı qorunur, baş verə bi-
ləcək bütün neqativlərin qarşısı-
nın alınması üçün görüləcək təd-
birlər an məsələsi idi.

Qazanılan etimad və etibar
həm də məsuliyyət yaradır

Prezident İlham Əliyevin müva-
fiq Sərəncamı ilə Azərbaycan Res-

publikasının daxili işlər naziri, ge-
neral-polkovnik Vilayət Eyvazov
hərbi vəziyyət dövründə komen-
dant saatının tətbiq edildiyi ərazilə-
rin komendantı təyin edildi.

Daxili İşlər Nazirliyinə mühüm
səlahiyyətlərin verilməsi həm də
onun üzərinə böyük məsuliyyət qo-
yurdu. Çeviklik, qərarvermə bacarı-
ğı və baş verənlərə vaxt itirmədən
dəqiq reaksiya, eləcə də ön cəbhə
ilə arxa cəbhə arasındakı əlaqənin
mobil şəkildə qurulması götürülən
öhdəliyin peşəkarcasına yerinə ye-
tirilməsinin bariz nümunəsi idi.

Vaxtilə igid oğullarımızla birlik-
də eyni səngərdə döyüşən Azər-
baycan Polisi Vətən savaşında da
onları tək qoymadı. Bütün varlığı ilə
Qələbəyə töhfəsini verməyə çalış-
dı. Cinayətkarlıqla qətiyyətli müba-
rizə bir an belə səngimədi, strateji

və digər dövlət obyektlərinin qorun-
ması peşəkarlıqla yerinə yetirildi.
Vətəndaş-polis münasibətlərinin
həmrəylik ab-havasına köklənməsi
sosial şəbəkələrin manşetinə çev-
rildi.

Vətən savaşına qatılan oğulla-
rın sırasında polis övladları da var-
dı. Onlar atalarının yarım qalmış
işini davam etdirmək, işğaldan
azad olunmuş torpaqlara bayraq

sancmaq üçün ölümlərdən sıyrılıb
düşmənə qan uddurdular.

Dəmir nizam-intizama riayət
olunması, hər iki cəbhədə fədakar-
lıq və dövlətçilik mövqeyi cəmiyyə-
tin Azərbaycan Polisinə olan rəğbə-
tini daha da artırdı. Daxili işlər or-
qanlarının əməkdaşları Azərbay-
can Ordusunun yenilməz əsgər və
zabitləri kimi, hər iki cəbhənin qəh-
rəmanı olaraq xalqımızın könlündə
taxt qurdular.

Ordumuz Vətən müharibəsinin
ilk günlərində düşmənin hədəfinə
çevrilən Tərtər və Xocalı Rayon
Polis şöbələrinin, eləcə də cəbhə-
dən xeyli aralıda olan yaşayış mən-
təqələrimizin, ballistik, fosforlu ra-
ketlərlə atəşə tutulan Gəncənin,
Bərdənin, Tərtərin, Ağcabədinin,
bombardmanlar nəticəsində şəhid
olanların heyfini düşməndən aldı.

Döyüşlərdə Ermənistan ordusunun
yüzlərlə texnikası yararsız hala gə-
tirildi, onlarla tank, top və digər
silahlar hərbi qənimət kimi götü-
rüldü. Zəfər paradında biz onları
gördük və qürur hissi keçirdik.

DİN Daxili Qoşunlarının hərbi
qulluqçuları tarix yazdı

Qoşunlar özünün ən müqəddəs
missiyasını Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyünün təmin olunması uğrunda

sentyabrın 27-də başlayan Vətən
müharibəsində də layiqincə yerinə
yetirdi. Müharibənin ən qaynar nöq-
tələrində üzərinə düşən görəvi ye-
rinə yetirmək, işğal altındakı tor-
paqlarımızı azad etmək üçün Azər-
baycan Respublikasının Silahlı
Qüvvələri və qanunvericilkdə nə-
zərdə tutulmuş digər silahlı birləş-
mələrlə Daxili Qoşunların şəxsi he-
yəti  Ali Baş Komandanın rəhbərliyi
ilə həyata keçirilən zəfər yürüşü-
müzdə, müqəddəs haqq savaşı-
mızda döyüş salnaməmizə adını
qızıl hərflərlə yazdırdı.

Vətən savaşında ölümün gözü-
nə dik baxaraq canlarını fəda edən
igid oğullarımızın, eləcə də Daxili
İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları-

nın 65 hərbi qulluqçusunun xatirəsi
unudulmayacaq, daim əziz tutula-
caqdır.

Yeri gəlmişkən, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cə-
nab İlham Əliyevin müvafiq sərən-
camları ilə döyüş tapşırığını uğurla
yerinə yetirərək Vətən savaşında
igidlik və şücaət göstərən, şəhidlik
zirvəsinə ucalan hərbi qulluqçular
orden və medallarla təltif olundular.
DİN Daxili Qoşunlarının xidməti və-

zifəsini icra edən bir neçə əmək-
daşı, o cümlədən şəhid olmuş
65 hərbi qulluqçusu da təltif olu-
nanlar sırasındadır.

Güclü və böyük Azərbaycana
xidmətdən qürur duyuruq

Ulu Öndər Azərbaycan Polisinin
yaranmasının 84-cü ildönümündə
deyirdi: “Daxili İşlər Nazirliyi, polis
Azərbaycan dövlətçiliyinin keşiyin-
də durub, bundan sonra da dura-
caqdır. Biz daxili ictimai-siyasi sa-
bitliyi təmin etmişik və siz üzərinizə
düşən vəzifələri bundan sonra da
yerinə yetirməlisiniz. Mən Azərbay-
canın Prezidenti kimi, Ali Baş Ko-
mandan kimi sizə etibar edirəm, si-

zə inanıram, sizə arxalanıram. Bu
güc ilə də və bu qüvvə ilə də biz
müstəqil Azərbaycanı günü-gün-
dən inkişaf etdirəcəyik və gələcək
nəsillərə daha da gözəl Azərbay-
can bəxş edəcəyik”...

Müstəqilliyimizi əbədi və dön-
məz etmək üçün asayişin keşiyində
ayıq-sayıq dayanan, cinayətkarlıq-
la qətiyyətli mübarizə aparan  Azər-
baycan Polisinə inamını Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti,
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyev isə belə ifadə edir: “Polisə
olan hörmət dövlətə olan hörmətdir.
Polis əməkdaşları qanunun keşi-
yində dayanırlar. Polis əməkdaşları
cinayətkarlığa qarşı mübarizə apa-
rırlar. Onlar öz həyatlarını risk altı-
na qoyurlar və vətəndaşlar bunu
unutmamalıdırlar. Yəni, cəmiyyətin,
ölkəmizin rahat, təhlükəsizlik şərai-
tində yaşamasını polis orqanları tə-
min edirlər”.

Bu gün soyuğa, qara, yağışa
baxmayaraq, işğaldan azad olun-
muş torpaqlarda Azərbaycan Əs-
gəri ilə birlikdə Azərbaycan Polisi
də keşik çəkir. “Bayraq sancmağa
bir inzibati binanın belə qalmadığı,
düşmənin xarabazarlığa çevirdiyi
rayonlarda polis xidmətini necə
qurur” - deyə sosial şəbəkələrdən
bizə sual ünvanlayan vətəndaşla-
rımıza, igid oğullarımızı düşünən-
lərə təkcə bunları demək keçir
könlümüzdən: Hər birimizin istəyi,
nə yolla olursa-olsun, o torpaqların
alınması idi. Biz dəmir yumruğumu-
zun gücünə torpaqlarımızı işğaldan
azad edib, düşmənə ömür boyu
unuda bilməyəcəyi məğlubiyyət
acısı yaşatdıq. İşğaldan azad olu-
nan torpaqlarda xidmətə gəlincə,
Azərbaycan Polisi, Azərbaycan Əs-
gəri çadırda, soyuq səngərdə də ol-
sa belə xidmətini təşkil edəcək,
üzərinə düşən görəvi layiqincə ye-
rinə yetirəcəkdir.

Hafiz Təmirov,
polis polkovnik-leytenantı

Ön cəbhənin alınmaz səngəri: ARXA CƏBHƏ

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü-
nün bərpası ölkə vətəndaşlarının il-
lərlə ürəyində yaşatdığı, uğrunda
mübarizə apardığı ən müqəddəs
arzu olub. Bu mübarizə yolunda
Daxili Qoşunların hərbi qulluqçula-
rının qəhrəmanlıq nümunələri heç
vaxt unudulmayacaq. 

Vətənin müdafiəsi hər birimizin
müqəddəs borcudur. Fəxrlə demək
olar ki, 17072 saylı hərbi hissədə
mayor Zaur Rəhimovun komandiri
olduğu xüsusi təyinatlı dəstə cənab
Ali Baş Komandanın respublikamı-
zın ərazi bütövlüyünün bərpası
uğrunda qarşıya qoyduğu bütün
tapşırıqları şərəflə yerinə yetirib.

44 günlük Vətən müharibəsində
hərbi hissənin xüsusi təyinatlıları,
sözün əsl mənasında, düşmənin si-
nəsinə dağ çəkib.  

Mayor Z.Rəhimov xüsusi təyi-
natlıların Vətən müharibəsindəki iş-
tirakından söz açaraq dedi: “Şəhid
olmağı özünə şərəf bilən hər kəsin
daxilində yüksək vətənpərvərlik,
cəsurluq, müsbət əxlaq, əqidə var-
dır. 44 günlük Vətən müharibəsində
torpaqlarımızın azad olunması na-
minə ölümü gözə alan 11 nəfər xü-
susi təyinatlımız bu müqəddəs
amal uğrunda şəhidlik zirvəsinə
ucalıb”. 

Qorxu duymadan, ürəklərində
böyük Vətən sevgisi ilə qəhrəman-
casına döyüşüb şəhid olan gizir
Vüqar Ələkbərov, baş çavuş Rus-
lan Qurbanov, çavuşlar Həsən Ab-
dullayev, İbrahim Cəbrayıllı, Sabir
Əbdürrəhmanlı, Asif Talıblı, Emil
Fətəliyev, Cəlil Xeyrullayev, Cavad
İbadov, Elsevər Piriyev, əsgər Elnur
Bağırov sübut etdilər ki, bu xalqın
qəhrəmanları minlərlədir. 

Xidməti ezamiyyətim zamanı
17072 saylı hərbi hissədə də Azər-
baycan Respublikasının ərazi bü-
tövlüyü uğrunda canını qurban ver-
miş Vətən müharibəsi şəhidlərinin

əziz xatirəsi dekabrın 4-də saat
12:00-da bir dəqiqəlik sükutla yad
edildi. Anım mərasimindən sonra
Daxili Qoşunların Baş İdarəsində
Şəxsi heyət üzrə İdarənin mənəvi-
psixoloji hazırlıq şöbəsi rəisinin
müavini polkovnik-leytenant Aydın
Nağıyev və mən xüsusi təyinatlı
dəstənin kazarmasında olduq, Azər-
baycanın ərazi bütövlüyü uğrunda
canlarından keçmiş hərbi hissənin
qəhrəman hərbçilərinin əziz xatirə-
sini böyük ehtiramla yad etdik. Da-
ha sonra dəstənin döyüşlərdə işti-
rak edən və yaralanmış hərbi qul-
luqçuları ilə həmsöhbət olduq, gö-
rüş zamanı onlar şərəfli döyüş xati-
rələrindən danışdılar.   

Bu müharibədə xüsusi təyinatlı-
lar düşmənin xeyli sayda canlı qüv-
vəsini məhv edib, çoxlu sayda zi-
rehli texnikasını və şəxsi heyət, si-
lah-sursat daşıyan avtomobilini sı-
radan çıxarıb, müdafiə postlarını,
atəş nöqtələrini dağıdıb. 

Vətən müharibəsində xüsusi
təyinatlılardan 39 nəfər yaralanıb.
Bu döyüşçülər müharibə zamanı
yaralansalar da, döyüşü davam
etdiriblər. Qeyd edim ki, mayor
Z.Rəhimov, çavuşlar Əli Allahver-
diyev, Samir Qarayev və baş əsgər

Xəyal Abbasov 2 dəfə yaralanma-
larına baxmayaraq, onlar yenilməz
döyüş əzmi ilə sonacan vuruşublar. 

Mayor Z.Rəhimov birinci dəfə
sentyabr ayının 27-də Murovdağın
Koroğlu postunda gedən şiddətli
döyüşdə yaralanıb. O, minaatan
mərmisinin partlaması nəticəsində
boyun nahiyəsindən qəlpə yarası
və kəllə-beyin travması alıb. Mü-
dafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Kli-
nik Qospitalında müalicəsi vaxtı,
sentyabr ayının 30-da Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva Ermənistanın
sentyabrın 27-dən başlayan hərbi
təxribatı zamanı yaralanan mayor
Z.Rəhimov və digər yaralı hərbçi-
lərlə görüşüblər. Zabitimiz 10 gün
müalicə aldıqdan sonra təkrar dö-
yüşlərə qatılıb.

Xüsusi təyinatlılar Murovdağda
Ömər yüksəkliyinin və bir çox pos-
tun, Cəbrayıl şəhərinin, Xocavənd
rayonunun Hadrut qəsəbəsinin  və
onlarla kəndin, Füzuli rayonunun
bir sıra kəndlərinin, Şuşa şəhərinin,
Xocalı rayonunun Dəmirçilər, Ça-
naqçı kəndlərinin işğaldan azad
edilməsində şücaət göstəriblər.

Dəstə komandiri bildirdi ki, Və-
tən müharibəsində iştirak edən
dəstənin bütün şəxsi heyəti qəhrə-
manlıq göstərib, dəstəyə verilən
şərti adı doğruldaraq pələng kimi
döyüşüb. Düşməndən fərqli olaraq,
xüsusi təyinatlılar döyüş meydanın-
daca yaralı yoldaşlarına ilkin tibbi
yardım göstərib, şəhid və yaralı-
ların təxliyə olunmasına köməklik
ediblər. 

Mayor Z.Rəhimov Vətən müha-
ribəsində xüsusi təyinatlıların gös-
tərdiyi şücaətin onlarla keçirilən tə-
lim və məşqlərin bariz nəticəsi ol-
duğunu bildirdi. Onun sözlərinə gö-
rə, yüksək döyüş hazırlığını qoru-
yub saxlamaq məqsədilə şəxsi he-

yət mütəmadi olaraq real döyüş şə-
raitinə uyğunlaşdırılmış təlimlərə
cəlb olunur. Məşğələlər zamanı hər
bir hərbi qulluqçunun fərdi hazırlı-
ğının artırılmasına önəm verilir. 

Xüsusi təyinatlı bölmənin fəa-
liyyətinin spesifikliyi barədə danı-
şan dəstə komandirinin müavini –
qərargah rəisi mayor Rəşad Məm-
mədov vurğuladı ki, çətin iqlim şə-
raitində təlimlərin təşkil olunub
keçirilməsi xüsusilə diqqət mərkə-
zində saxlanılır: “Təsdiq olunmuş
müvafiq plana əsasən, məşğələlər
bölmənin üzərinə düşən vəzifələrin
və tapşırıqların əhəmiyyətinin dərk
edilməsi istiqamətində təşkil olunur.
Məşğələlər şəxsi heyətin təhkim
olunmuş silaha mükəmməl yiyələn-

məsinə, əlbəyaxa döyüş fəndlərinin
öyrənilməsinə, müxtəlif şəraitlərdə
xidməti-döyüş tapşırıqlarının yerinə
yetirilməsi zamanı döyüş və digər
texnikanın bacarıqla tətbiq edilmə-
sinə, yüksək icraçılığa və sayıqlığın
artırılmasına, eləcə də fiziki və psi-
xoloji gərginliyə müvəffəqiyyətlə tab
gətirilməsinə istiqamətlənir. Ekstre-
mal şəraitlərdə dayanıqlığın və şü-
caətin, qətiyyətli fəaliyyətin nüma-
yiş etdirilməsi nəzərdən qaçmayan
məsələlərdir”.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq

sərəncamlarına əsasən, mayor
Zaur Rəhimov başda olmaqla, dəs-
tənin Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi
zamanı döyüş əməliyyatlarında
hərbi qulluq vəzifəsini yerinə ye-
tirərkən igidlik və mərdlik nümunəsi
göstərmiş hərbi qulluqçuları (o cüm-
lədən, şəhid olan 11 nəfər hərbi
qulluqçu ölümündən sonra) müxtə-
lif orden və medallarla təltif edilib-
lər. Bundan əlavə, mayor Z.Rəhi-
mov və çavuş Ə.Hüseynli dekabr
ayının 10-da Azadlıq meydanında
keçirilən Zəfər paradında iştirak
ediblər. 

Daxili Qoşunlar Birinci və İkinci
Qarabağ müharibəsində torpaqları-
mızın bütövlüyü uğrunda erməni iş-

ğalçılarına qarşı döyüşlərdə qeyrət-
li və mərd hərbi qulluqçularını qur-
ban verib. Onların döyüş yolu, gös-
tərdikləri şücaət və vətənpərvərlik
hər zaman gənc nəsil üçün nümu-
nə olacaqdır. 

“Pələng”lərin göstərdikləri
mərdlik hərb tariximizə qızıl hərf-
lərlə yazılıb. Onlar Vətənə ehti-
ramlarını, dövlətə sədaqətlərini
canları və qanları bahasına sü-
but ediblər.

kapitan Sadıq Rəfiyev

Şanlı döyüş yolu keçən xüsusi təyinatlılar
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2020-ci ilin 27 sentyabr - 9 no-
yabr tarixlərində müzəffər Silahlı
Qüvvələrimizin Azərbaycan Res-
publikasının ərazi bütövlüyünün
bərpası uğrunda erməni işğalçıları-
na qarşı apardığı döyüş əməliyyat-
ları ölkəmizin böyük hərbi zəfəri ilə
başa çataraq, bizə illərlə həsrətini
çəkdiyimiz doğma yurdlarımızda
müqəddəs üçrəngli bayrağımızın
qaldırılması qürurunu yaşatdı. Artıq

təqvimdə bizim xalq olaraq öz Zəfər
günümüz var. Bu şanlı zəfər Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Koman-
danı cənab İlham Əliyevin müdrik
və uzaqgörən siyasəti, eləcə də
igid oğullarımızın canı və qanı ba-
hasına əldə olunub.

Açıqlanan rəsmi məlumatlara
görə, rəşadətli Silahlı Qüvvələrimi-
zin 2823 nəfər hərbi qulluqçusu Və-
tən müharibəsində şəhidlik zirvə-
sinə ucalıb. Şəhidlərin siyahısında
65 nəfər Daxili Qoşunların hərbi

qulluqçusudur. Döyüşlər zamanı,
ümumilikdə, 30 nəfərdən çox hərbi
qulluqçu itkin düşüb.  

Torpaqlarımızı düşmən tapda-
ğından azad edərkən odlu silahdan
yaralanan, kontuziya alan, sağlam-
lığını itirən hərbi qulluqçuların da
sayı az deyil. Onlar hazırda hərbi
qospitallar və xəstəxanalarda müa-
licə olunurlar. Sözügedən hərbi qul-
luqçuların sağlamlığının bərpası
məsələsi dövlətimiz tərəfindən xü-
susi diqqət mərkəzində saxlanılır.
Bu gün şəhid ailələrinə, əlillərə, ya-
ralanmış zabit, gizir, çavuş və əs-
gərlərə, bütün Vətən müharibəsi iş-
tirakçılarına öz mənəvi qayğımızı
əsirgəməməliyik. Vətən müdafiəçi-
ləri və onların ailələrinə mənəvi-psi-
xoloji dəstək milli birliyimizin möh-
kəmləndirilməsi, döyüş ruhumu-
zun yüksəldilməsi, cəmiyyətdə və-
tənpərvərlik əqidəsinin daha da
dərinləşməsi baxımından mühüm
amildir. 

Daxili Qoşunların hərbi qospita-
lında müalicə olunan yaralı hərbi
qulluqçularımızla bir neçə gün ər-
zində görüşdük, onların döyüş yolu
barədə ətraflı söhbətlər etdik. Mü-
haribənin hər üzünü görmüş vete-
ran kimi mən (Birinci Qarabağ mü-
haribəsində iştirak etmişəm) onla-
rın ön cəbhədə daxilən keçirdikləri
hissləri, qəlblərindəki ağrı-acıları,
bununla yanaşı, hər birinə döyüş
zəfərinin bəxş etdiyi fəxarət ovqatı-
nı çox həssascasına anlayıram.
Ürəkləri Vətən sevgisi ilə döyünən
bu hərbi qulluqçularımız 44 gün da-
vam edən ağır döyüşlərdə qalib ol-
mağımız üçün təqdirəlayiq fədakar-
lıq göstəriblər. Bədənlərini dəlib ke-
çən güllələr və mərmi qəlpələri on-
ların iradəsini, qətiyyətini büdrət-
məyib. Ölümdən və mənfur düş-
məndən qorxmadan, öz güclərini
toparlayaraq, Füzuli, Cəbrayıl, Zən-
gilan, Qubadlı, Laçın, Xocavənd,
Şuşa, Murovdağ və digər istiqamət-

lərdə döyüş tapşırıqlarını ləyaqətlə
yerinə yetiriblər. Bu oğullar ata-
babalarının qeyrət məktəbinin la-
yiqli yetirmələridirlər. “Vətən torpa-
ğının düşmən tapdağındakı hər qa-
rışı can verilərək və qan tökülərək
geri alınır” hikmətli kəlamının ruh-
landırıcı cazibəsi müharibə gerçək-
liyi ilə üz-üzə qaldıqları od-alovlu
günlərdə onları tərk etməyib. 

Döyüşlərdə həlak olan yoldaş-
larının cəsurluq nümunələri, çətin
məqamlar zamanı özünü büruzə
verən müsbət keyfiyyətləri, ölüm-
qabağı söylədikləri son sözlər qar-
şıdakı həyat boyu onların xatirələ-
rində xüsusi yer tutacaq. Vətən mü-
haribəsi haqqında şahidi olduqları
və bizə danışdıqları hər bir epizod,
olduqca maraqlı təfərrüatlar həqi-
qətən də zaman səddini aşaraq ta-
rixləşən qan yaddaşımıza çevrilə-
cək. Biz yaralılarımızla söhbətləri-
mizdə həm zəruri qeydlər apardıq,
həm də onların dediklərini diktofo-
nun yaddaşına köçürdük. Daxili
Qoşunların Vətən müharibəsində
keçdiyi döyüş yoluna dair tədqiqat-
larda, şəhidlərimiz barədə yazıla-
caq məqalələrdə bu vacib və məz-
munlu informasiyalara istinad olu-
nacaq.

Yaralı hərbi qulluqçularımızın
arasında zədələnmə dərəcəsi, səh-
həti ağır olanlar var, buna baxma-
yaraq, heç biri bu halına görə ruh-
dan düşməyib, bədbinləşməyib.
“Vətən üçün canımız da fəda ol-
sun!” - deyirlər. Bəziləri bundan son-

rakı həyatını əsa, protez, əlil ara-
bası ilə yaşayacaqlar, ancaq xalqı-
mızın şərəfini uca tutaraq, dövləti-
mizin hərbi qüdrətini göstərərək,
şəhidlərimizin, soyqırım qurbanları-
mızın qisasını alaraq, doğma tor-
paqlarımızı erməni silahlı qüvvələ-
rinin işğalından xilas edərək qazi
olmaları onlara mənəvi güc verir. 

Belə oğulların Vətən və dövlət
qarşısında gərəkli missiyası təkcə
keçdikləri döyüş yolu ilə bitmir, on-

ların timsalında cəmiyyətə çox də-
yərli vətənpərvərlik örnəyi aşılanır,
bu hərbçilərin davamçıları da yeti-
şəcək, qürurverici döyüş ənənələri
yeni nəsillərə ötürüləcək. 

Ünsiyyətdə olduğumuz mayor-
lar Ələsgər Muxtarov, Elşən Məm-
mədov, kapitan Vüsal Həsənov,
baş gizir Xəyal Məmmədov, gizir
Rasim Yaxin, baş çavuşlar Orxan
Əhmədov, Elnur Cəfərov, Əzim

Qafarov, Əfqan Zaxmayev, çavuş-
lar Polad Mədəni, Zeynal Məmmə-
dov, Fikrət Yaqubzadə, Əmrah
Beydiyev, Qorxmaz Həsənov, Kam-
ran Puçaxov, İlkin Abuyev, əsgər
Kənan Sultanov və adlarını qeyd
etmədiyimiz digər yaralı hərbi qul-
luqçularımızın hərbi zəfərimiz na-
minə ağır sınaqlardan keçərək gös-
tərdikləri dözüm, mərdlik, hərbi an-
da sədaqət, silahdaş məsləyinə
bağlılıq, mübarizlik əhval-ruhiyyəsi
hörmət və ehtirama layiqdir. 

Daxili Qoşunların hərbi qospita-
lının tibb heyəti yaralılarımızın sa-
ğalaraq sıralarımıza qayıtması
üçün öz zəhmətini əsirgəmir. Yaralı
silahdaşlarımıza demək istəyirik ki,
yastığınız yüngül olsun, tezliklə şə-
fa tapasınız, gücünüz-qüvvətiniz
heç vaxt tükənməsin, siz Daxili Qo-
şunların fəxrisiniz! 

Yalçın Abbasov

Vətən müharibəsinin od-alovundan keçənlər - yaralı hərbi qulluqçularımız

Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 9 dekabr 2020-ci il tarixli müvafiq
Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublika-
sının ərazi bütövlüyünün bərpa edilmə-
sində xüsusi xidmətlərinə və işğal olun-
muş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya
qoyulmuş döyüş tapşırığını yerinə yeti-
rərkən göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunə-
sinə, həmçinin, hərbi qulluq vəzifəsini
yerinə yetirərkən igidlik və mərdlik nü-
mayiş etdirdiyinə görə “Vətən Mühari-
bəsi Qəhrəmanı” adı almış Daxili İşlər
Nazirliyi Daxili Qoşunlarının 4 nəfər hər-
bi qulluqçusundan biri də ölümündən
sonra bu fəxri ada layiq görülmüş
mayor Qaflanov Şixamir Oruc oğludur. 

Ölkə başçısının, həmçinin, 15 dekabr
2020-ci il tarixli və 22 dekabr 2020-ci il
tarixli sərəncamları ilə mayor Şixamir
Qaflanov (ölümündən sonra) müvafiq
olaraq “Vətən uğrunda” və “Cəbrayılın
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilib.

Mayor Şixamir Qaflanov 1986-cı il de-
kabrın 7-də Zaqatala rayonunun Dombabi-
nə kəndində (indiki Üçüncü Tala kəndi)
anadan olub. Oruc dayının və Mominət
ananın böyüdüb boya-başa çatdırdığı və
tərbiyə etdiyi 4 övladdan (Asif, Vasif, Qur-
ban və Şixamir) biri, eyni zamanda, ailənin
sonbeşiyi və sevimlisi idi Şixamir... 

Orta təhsilini şəhid Abdurahman Qurba-
nov adına Üçüncü Tala kənd orta məktəbin-
də alıb. Müddətli həqiqi hərbi xidmətini
2005-2006-cı illərdə Daxili Qoşunların
17072 saylı hərbi hissəsinin xüsusi təyinatlı
dəstəsində keçib. Hərbi xidmətə olan bö-
yük həvəsi sayəsində Şixamir tərxis olun-
duqdan bir müddət sonra – 2007-ci ilin ap-
relindən yenidən sıralarımıza qayıdaraq,
Daxili Qoşunların müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kimi Vətənə
olan borcunu şərəflə yerinə yetirməyə
başlayıb. 2008-ci ilin avqust ayınadək
67987 saylı hərbi hissənin xüsusi təyinatlı
dəstəsində müxtəlif vəzifələrdə xidmət
edib. Lakin hələ hərbi xidmətə yenicə baş-
ladığı dövrlərdə belə Şixamirin ən böyük
arzusu zabit kimi Vətəninə xidmət etmək
olub. Məhz bu arzu ilə 2008-ci ildə Daxili
Qoşunların zabit hazırlayan Orta İxtisas
Hərbi Məktəbinə daxil olan silahdaşımız
2010-cu ildə bu hərbi təhsil ocağını müvəf-
fəqiyyətlə bitirərək “leytenant” hərbi rütbəsi
alıb. Zabit kimi ilk olaraq qoşunların 17074
saylı hərbi hissəsində fəaliyyətə başlayan
Şixamir 2012-ci ilin oktyabr ayınadək bura-

da müxtəlif bölmələrin tərkibində taqım və
qrup komandiri vəzifələrində xidmət etmək-
lə, yüksək çalışqanlığı, bilik və bacarığı sa-
yəsində qısa müddətdə hərbi hissə koman-
danlığının etimadını qazanmağa müvəffəq
olub. Mayor Ş.Qaflanov, həmçinin, xidmət
etdiyi dövrdə yüksək döyüş hazırlığı və
nümunəvi xidmətilə fərqlənən hərbi qulluq-
çu kimi “Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə”
3-cü dərəcəli, “Qüsursuz xidmətə görə” 3-cü
dərəcəli, eləcə də “Azərbaycan Respubli-
kası Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi (1918-
2008)” və “Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin 95 illiyi (1918-2013)” yubiley
medalları ilə təltif edilib.   

Ş.Qaflanov xidmət etdiyi dövrdə iki də-
fə - 2012-ci ilin oktyabr ayından dekabr
ayınadək və 2019-cu ilin fevral ayından
iyun ayınadək qardaş Türkiyə Respublikası
Jandarm Baş Komandanlığının Jandarm
Komando Məktəbləri və Təlim Mərkəzi
Komandanlığında müvafiq olaraq “Zabit
komando təməl kursu” və “Jandarma ko-
mando ixtisas kursu”nda təhsilini davam
etdirib. 

Kursları müvəffəqiyyətlə bitirən Ş.Qaf-
lanovun bilik və bacarığı nəzərə alınaraq,
əvvəlcə 16077 saylı hərbi hissədə xüsusi
təyinatlı dəstə komandirinin müavini və
dəstə komandirinin müavini-qərargah rəisi,
2020-ci ilin fevral ayından etibarən isə
16073 saylı hərbi hissədə xüsusi təyinatlı
dəstənin komandiri vəzifəsində xidmət
edib.

Vətən qarşısında müqəddəs borcunu
şərəflə yerinə yetirən bir zabit və hər bir
qeyrətli Azərbaycan vətəndaşı kimi Şixami-
rin ən böyük arzusu məhz işğal altındakı

torpaqlarımızın azadlığı və ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün bərpa olunması idi. 

Qəhrəman zabitimizin qardaşı, vaxtilə
Daxili Qoşunların sıralarında xidmət etmiş
Qurban Qaflanov (hazırda DİN-in Əlahiddə
Çevik Polis Alayında xüsusi vasitələr xid-
məti rəisi, polis mayoru) məhz bu səbəb-
dən Şixamirin Ali Baş Komandanın torpaq-
larımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda
verdiyi döyüş əmrini böyük sevinc və ruh
yüksəkliyi ilə qarşıladığını deyir: “Şixamir
mənim üçün təkcə qardaş deyil, həm də bir
dost, bir sirdaş idi. Hər bir dərdini mənimlə
bölüşərdi. Cəbhəyə yollananda da evdəki-
lər nigaran olmasın deyə bu barədə yalnız
mənə bildirmişdi...

Mehriban, şən, eyni zamanda, xidmətə
münasibətdə olduqca məsuliyyətli və ciddi,
həyata maraqlı baxışı olan bir insan idi. Hə-
rəkət etməyi çox sevirdi. Yatmaqla demək
olar ki, heç arası yox idi. Sanki çox yaşa-
mayacağını bilirdi. Onun bir sözü var idi hə-
mişə: “O dünyada çox yatacağıq” – deyər-
di. Ona görə də gecə saat 3-də də olsa qal-
dırıb desəydin ki, Şixamir gəl gedək gəz-
məyə, nə bilim, balıq tutmağa və sair, bö-
yük həvəslə gedərdi... 

Tale elə gətirdi ki, 2008-2010-cu illərdə
Daxili Qoşunların zabit hazırlayan Orta İxti-
sas Hərbi Məktəbini də Şixamirlə birgə bi-
tirdik. Eyni gündə “leytenant” hərbi rütbəsi
almışdıq. Nə deyim... Olduqca vətənpərvər,
mərd, dostcanlı bir insan idi. Cəbhəyə də
böyük inam və həvəslə getmişdi...”.

Bəli, o, hərbi anda sadiq qalan vətən-
pərvər, mərd bir hərbi qulluqçu kimi ən bö-
yük arzusunun çin olması üçün qanından
və canından keçməyə hər zaman hazır idi
və keçdi də...   

2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın
işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsinin ilk
günlərindən mayor Ş.Qaflanov komandiri
olduğu və qoşunların “Bəbir” şərti adı veril-
miş xüsusi təyinatlı dəstəsinin mərd hərbi
qulluqçuları ilə birgə cəbhənin müxtəlif isti-
qamətlərində erməni terrorçularının başına
od-alov yağdırmışdı.

19 oktyabr 2020-ci il... Füzuli-Xoca-
vənd istiqamətində gedən döyüşlərdən biri
Şixamirin son döyüşü oldu. Baş vermiş bu
qanlı döyüşdə tabeliyində olan cəsur silah-
daşları ilə birgə ermənilərin xeyli sayda
canlı qüvvəsini və hərbi texnikasını məhv
edərək, mühüm strateji mövqelərini ələ ke-
çirir. Lakin acı məğlubiyyətlə barışmaq istə-
məyən düşmən digər yüksəkliklərdə yerlə-
şən postlarından itirdikləri mövqeləri snay-

perlərdən, iriçaplı silahlardan və minaatan-
lardan güclü atəşə tutur. Şiddətli döyüş ge-
dişində düşmən snayperinin açdığı atəş
nəticəsində baş nahiyəsindən ağır yarala-
nan mayor Şixamir Qaflanov gözlərini yu-
maraq əbədi ölümsüzlüyə - şəhidlik zirvə-
sinə yüksəlir...

Bu döyüşdə qəhrəman komandirlə bir-
gə onun tabeliyində xidmət edən Daxili Qo-
şunların 16073 saylı hərbi hissəsinin digər
3 nəfər cəsur hərbi qulluqçusu – baş çavuş
Mehdiyev Surxay Zülfi oğlu, baş çavuş
Məmmədov Sahib Yaşar oğlu və çavuş
Ələsgərzadə Sənan Muxtar oğlu da son
damla qanlarınadək vuruşaraq şəhid
oldular.

Mayor Ş.Qaflanov 2020-ci il oktyabrın
24-də Zaqatala rayonunun Üçüncü Tala
kəndinin qəbiristanlığında dəfn olunub. Evli
idi. Mədinə adlı bir qız övladı xalqımıza
əmanətdir. 

Qeyd edək ki, Şixamirin böyük qardaşı
Asif Qaflanov Birinci Qarabağ müharibəsi
qazisidir. Xocavənd istiqamətində gedən
döyüşlərdə yaralanan Asif ikinci qrup mü-
haribə əlilidir. Onun və digər ailə üzvlərinin
xatirələri əsasında “ARB” və “ATV” televi-
ziya kanallarının xəbər proqramlarında ya-
yımlanan ““Rembo” ləqəbli şəhid mayor”,
eləcə də ““Əfsanəvi Rembo”nun qəhrə-
manlığı” adlı qısametrajlı süjetlərdə igid za-
bitimizin gənc nəslə nümunə olan həyat və
hərbi xidmət yolu barədə məlumatlar iz-
ləyicilərə təqdim edilib.    

16073 saylı hərbi hissədə xüsusi tə-
yinatlı dəstə komandirinin tərbiyə işləri üzrə
müavini, “Qarabağ” ordeni və “Şücaətə gö-
rə” medalı ilə təltif edilmiş mayor Elşən
Məmmədov (Vətən müharibəsi zamanı
Cəbrayıl və Şuşa istiqamətlərində gedən
döyüşlərdə iki dəfə yaralanıb) vaxtilə birgə
xidmət etdiyi dəstə komandiri haqqında an-
caq xoş sözlər danışa biləcəyini deyir:
“Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıla-
caq İkinci Qarabağ müharibəsində dəstə-
mizin 6 nəfər hərbi qulluqçusu şəhid olub.
Onlardan biri də dəstə komandirimiz mayor
Ş.Qaflanovdur. 

Mayor Ş.Qaflanov komandir kimi dəstə-
mizə bu ilin fevralında gəlmişdi. Təlim se-
vən komandir olduğu üçün gəldiyi gündən
bütün şəxsi heyətin hörmətini qazanmağa
müvəffəq olmuşdu. O xoşlamırdı ki, ko-
mandiri olduğu dəstənin nəticəsi aşağı ol-
sun. Bu baxımdan bir komandir kimi çox
ciddi və tələbkar idi. Bəlkə də fikirləşirdi ki,
belə bir gün gələcək. Biz müharibəyə cəlb
oluna bilərik. Ona görə də təlimlərə xüsusi
fikir verərdi. 

Bir insan kimi də çox gözəl xasiyyəti
vardı. Tabeliyində olan elə bir hərbi qulluq-
çu olmazdı ki, hər hansı bir problemi ilə əla-
qədar müraciət etsin, lakin mayor Ş.Qafla-
nov ona biganə baxsın. Hər zaman şəxsi
heyətin qayğısına qalardı...  

Biz Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissəsi ilə
birgə ayrı-ayrı dəstələrin tərkibində vuru-
şurduq. Sonuncu dəfə onunla Beyləqanda
olarkən telefonla danışmışdıq. “İstiqaməti-
niz haradır” - deyə mənə sual verdi. Mən
isə ona: “istiqamətimiz Füzulidir, koman-
dir” - dedim. O da mənə: “Elə bizim də isti-
qamətimiz oradır. Allah hamımıza kömək
olsun” - dedi. Ondan sonra nə özünü

gördüm, nə də səsini eşitdim. Şəhid olma
xəbərini eşidəndə inanmadım. Elə indi də
inanmağım gəlmir... Allah ona və bütün
şəhidlərimizə rəhmət eləsin!”.

Sonda onu qeyd edə bilərik ki, Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrimizin Müzəffər Ali Baş Koman-
danı, qüdrətli sərkərdə İlham Əliyevin rəh-
bərliyi ilə rəşadətli ordumuz düşməni məhv
edərək torpaqlarımızdan qovub çıxardı.
Dəmir yumruqla başı əzilən düşmən qar-
şımızda diz çökdü və kapitulyasiya aktını
imzalamağa məcbur oldu. Vətən mühari-
bəsində qazanılan Böyük Qələbə, təbii ki,
Şixamir kimi qəhrəman şəhid və qazilərimi-
zin canı-qanı bahasına əldə edilib. Şəhid
silahdaşlarımızın həyat və döyüş yolu hər
birimiz üçün örnəkdir.  

Allah rəhmət eləsin!

mayor Anar Əhmədov

“Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” fəxri
adına layiq görülmüş şəhid zabitimiz

Şəhidlərimiz
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Daxili Qoşunların komandanlığı polkovnik-leytenant Almas Ağamalıyevə
anasının vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Daxili Qoşunların Veteranlar şurası qoşunların sabiq hərbi qulluqçusu,
polkovnik Əlizadə Babayevin vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.

25033 saylı hərbi hissənin şəxsi heyəti kapitan Rəşadət Nəcəfova qardaşının

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

17071 saylı hərbi hissənin şəxsi heyəti MAXE əsgər Rüfət Səlimova atasının

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Bu gün Daxili Qoşunlarda
şəxsi heyətin sağlamlığına cid-
di diqqət yetirilir. Müasir tibbi
avadanlıqlarla təchiz olunan və
peşəkar həkimlərin çalışdığı
67987 saylı hərbi hissənin tibb
məntəqəsinin xidməti fəaliyyəti
hərbi hissə komandanlığının
ciddi nəzarət etdiyi sahələrdən-
dir. 44 günlük Vətən müharibəsi
zamanı qarşıya qoyulmuş tap-
şırıqların öhdəsindən layiqincə
gələn hərbi hissənin şəxsi he-
yətinin döyüş hazırlığının yük-
sək olmasında onların sağlam-

lıq durumunun vacib rol oynadı-
ğını tibb xidmətinin rəisi tibb
xidməti mayoru Ariz Abdullayev
diqqətə çatdırdı. Bu baxımdan
şəxsi heyətin sağlamlığının qo-
runub saxlanılması məqsədilə
davamlı olaraq müalicəvi-profi-
laktik tədbirlər həyata keçirilir. 

Tibb xidmətinin rəisi bildirdi
ki, qarşıda duran əsas vəzifə-
lərdən biri şəxsi heyətin sağ-
lamlığının möhkəmləndirilməsi-
dir: “Hər hansı xəstəliyin yayıl-
maması üçün mütəmadi olaraq
profilaktik işlər görülür. Şəxsi

heyət hər gün müayinə edilir.
Mövsüm dəyişikliyi və koronavi-
rus pandemiyası məsuliyyəti-
mizi daha da artırıb”.

Hərbi hissənin tibb perso-
nalı vəzifə borclarının icrasına
məsuliyyətlə yanaşır, müəyyən
edilmiş tapşırıqları uğurla yeri-
nə yetirir.  

Müsahibimiz tibb xidmətinin
öz işini gündəlik olaraq hissə
komandiri tərəfindən təsdiq
olunmuş plana əsasən təşkil et-
diyini bildirdi. Öncə xidmət da-
xilində iclas keçirilir, gün ərzin-

də görüləcək işlərin bölgüsü
aparılır, hər bir hərbi qulluqçuya
aidiyyəti üzrə tapşırıqlar verilir.
Tibb məntəqəsi rəisi tibb xid-
məti kapitanı Sevinc Cəfərova,
feldşer gizir Zülfiyyə Cəlilova,
sanitar-təlimatçı, dezinfektor gi-
zir Gültəkin Xamrayeva, baş
çavuş Məhəbbət Zeynalova və
aptek rəisi-feldşer kiçik gizir
Abdulla Babayev nümunəvi xid-
mətlərilə seçilirlər.  

O söylədi ki, hərbi hissədə
sanitar-gigiyenik vəziyyət hər
zaman nəzarətdə saxlanılır.
Xüsusilə bütün dünyada, eləcə
də ölkəmizdə yayılan korona-
virus (COVID-19) pandemiyası
səbəbindən hərbi qulluqçuların
təhlükəli infeksiyaya yoluxma-
sının qarşısının alınması, onla-
rın sağlamlığının qorunması
məqsədilə önləyici tədbirlərə
üstünlük verilir.   

Mayor A.Abdullayev şəxsi
heyətin soyuqdəymədən qo-
runması üçün tibb xidməti tə-
rəfindən bölmələrdə aparılan
profilaktik tədbirlər barədə də
məlumat verdi. Belə ki, şəxsi

heyətin tam və kalorili qidalan-
masının, yeməkdə soğan və
sarımsağın, o cümlədən, hek-
savit vitamininin qəbulunun, ka-
zarmalarda otaqların düzgün
ventilyasiya olunmasının, su
qablarında daima qaynadılmış
su olmasının, hamam tədbirlə-
rinin keçirilməsinin, hərbi qul-
luqçuların mövsümə uyğun ge-
yim forması daşımalarının ciddi
nəzarətdə saxlanıldığını bildirdi.

Bundan əlavə, hər gün növ-
bətçi həkim tərəfindən hərbi
hissənin nəzarət-buraxılış mən-
təqəsində hərbi qulluqçuların
temperaturu yoxlanılır, infek-
siyaya yoluxmaqdan qorunmaq
üçün maskadan və tibbi əlcək-
lərdən istifadə olunması, gigi-
yena qaydalarına riayət edilmə-
si barədə məsləhətlər verilir. 

Tibb xidmət rəisi havaların
soyuması və virusa yoluxmanın
artdığı bir vaxtda ondan qorun-
maq üçün geniş məlumat verə-
rək tövsiyələrini də çatdırdı.
Qeyd etdi ki, dəyişkən havada
viruslar daha da aktivləşir. Belə
vaxtlarda çoxlu meyvə-tərəvəz
və vitamin qəbul edilməli, xəstə
olan insanlar arasında kontakt
minimuma endirilməlidir. Evdə
və xidmətdə olarkən gigiyenik
tədbirlərin daha da gücləndiril-
məsi və antiseptik məhlullardan
istifadə olunması xəstəliyin
rastgəlmə tezliyini azalda bilər. 

Bir sözlə, şəxsi heyətin sağ-
lamlığının qorunub saxlanılma-
sı istiqamətində tibb xidməti tə-
rəfindən bütün zəruri tədbirlər
görülməkdədir.   

kapitan Sadıq Rəfiyev

“mÖVsÜm Dəyİşİklİyİ Və kOrOnaVİrUs PanDemİyasI 
məsUlİyyətİmİzİ Daha Da artIrIB”

Müasir dövrümüzdə hər birimizi düşün-
dürən və narahat edən ən dəhşətli prob-
lemlərdən biri də narkomaniyadır. Dünya
ictimaiyyətinin səylərinə baxmayaraq, hələ
də narkomaniya bəlası ilə mübarizə apar-
maq 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 ölkəmizdə də məqsəd-
yönlü işlər aparılır. 

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.

Dövlət Proqramından irəli gələn məsə-
lələrin həyata keçirilməsi məqsədilə Daxili
Qoşunlarda Azərbaycan Respublikasının
daxili işlər naziri tərəfindən təsdiq edilmiş
16.08.2019-cu il tarixli tədbirlər planının
müvafiq bəndlərinin vaxtlı-vaxtında icrası
təmin olunur. 

Şəxsi heyət arasında narkomanlığın
cəmiyyətə və insan sağlamlığına ziyanı
barədə təbliğat işinin gücləndirilməsi məq-
sədilə bütün dərəcəli hərbi qulluqçularla
hər rüb əlavə məşğələ planlaşdırılıb ke-
çirilir.  

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. 

Gələcəyimizi məhvə aparan və “ağ
ölüm” adlandırılan narkomaniya ilə müba-
rizə nəinki dövlətin, həmçinin, bu dövlətdə
yaşayan hər bir vətəndaşın borcudur.

Mətbuat xidməti

narkOmanİya - gələCəyİmİzİ məhVə aParan “aĞ ÖlÜm” 

Gürcüstan 2021-ci ildə “Javelin”
raket kompleksləri alacaq

Gürcüstan 2021-ci ildə ABŞ-dan
“Javelin” tank əleyhinə raket komplekslə-
rinin növbəti partiyasını almağı planlaş-
dırır.

“Azeri Defence”in məlumatına görə,
bunu Gürcüstanın Müdafiə naziri İrakli
Qaribaşvili parlamentdə çıxışı zamanı
deyib.

Müdafiə naziri bildirib ki, Gürcüstan Si-
lahlı Qüvvələrinin inventarında yer alan
“Javelin” komplekslərinin tədarükü növbə-
ti illərdə də davam edəcək.

Qeyd edək ki, 2017-ci il noyabrın 17-də
ABŞ Dövlət Departamenti Gürcüstana
FGM-148 “Javelin” tank əleyhinə raket
komplekslərinin satışına icazə verib. Mü-
qaviləyə əsasən, ABŞ-dan Gürcüstan
ordusuna 75 milyon dollar dəyərində 410
ədəd “Javelin” raketi, 72 ədəd buraxıcı
qurğu, habelə ehtiyat hissələr, 70
simulyatorun çatdırılması planlaşdırılırdı.

Müqavilə çərçivəsində 2018-ci ildə
Gürcüstan ABŞ-dan “Javelin” daşına bilən
tank əleyhinə raket komplekslərinin ilk
partiyasını alıb.

“Javelin” raket kompleksinin çəkisi
22.3 kq, uzunluğu 1.1 metr, çapı 127 mm,
atış məsafəsi 2500-4750 metr təşkil edir.
8.4 kq ağırlığında tandem döyüş başlığına

malik raket 600-800 mm qalınlığında
zirehi dəlməyi bacarır.

Türkiyənin ilk P-72 dəniz 
patrul təyyarəsi Hərbi Dəniz 

Qüvvələrinə təhvil verilib

Bu barədə “Azeri Defence” Türkiyə
Milli Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmə-
tinə istinadən məlumat verib.

Müdafiə Sənayesi Komitəsi (SSB) tə-
rəfindən həyata keçirilən “Meltem-3” la-
yihəsi çərçivəsində istehsal edilən P-72
dəniz patrul təyyarəsi təşkil edilən məra-
simdə Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin
silahlanmasına qəbul edilib.

“Meltem” layihəsi çərçivəsində təda-
rüklərin tamamlanması ilə Türkiyənin də-
niz patrul təyyarələrinin sayı 12-yə çata-
caq. “Meltem-3” layihəsi çərçivəsində is-
tehsal edilən P-72 təyyarələrinin Hərbi
Dəniz Qüvvələrinin dənizdəki gücünü da-
ha da artıracağı bildirilib.

Məlumatda o da qeyd olunub ki, ilk də-
niz patrul təyyarəsinin təhvil verilməsin-
dən sonra, 2021-ci ildə Hərbi Dəniz Qüv-
vələri Komandanlığına əlavə 2 ədəd dəniz
patrul təyyarəsi və 1 ədəd dəniz çoxməq-
sədli hərbi təyyarəsinin çatdırılması plan-
laşdırılır.

HƏRBİ XƏBƏRLƏR .YENİLİKLƏR .

Bu gün xidməti-döyüş tapşırıqlarının
uğurla başa çatdırılmasında mühüm rol
oynayan vasitələrdən biri etibarlı rabitənin
təmin edilməsidir. Üzərinə düşən vəzifələ-
ri yerinə yetirən bölmələrlə fasiləsiz ra-
bitəni təşkil etmək rabitəçilərin işidir. Bu
sistemin idarə olunmasında peşəkar rabi-
təçilərimizin əməyi böyükdür.

67987 saylı hərbi hissənin intizamı,
nümunəvi xidmətilə seçilən hərbi qulluq-
çusu əsgər Əli Soltanov 44 günlük Vətən
müharibəsi zamanı cəbhənin ön xəttində
düşmənə layiqli cavab verən hərbi hissə-
nin bölmələri ilə fasiləsiz və dayanıqlı
rabitə əlaqəsinin təmin olunmasının öh-
dəsindən layiqincə gəlib. 

Əsgər Ə.Soltanov 1999-cu il iyulun
27-də Neftçala rayonunun Bankə qəsə-
bəsində doğulub. Bankə qəsəbəsindəki
Səməd Vurğun adına 2 nömrəli tam orta
məktəbin 11-ci sinfini 2016-cı ildə bitirə-
rək, Bakı Biznes Universitetinə daxil olub.
2020-ci ilin iyul ayından müddətli həqiqi
hərbi xidmətdədir. Hazırda rabitə taqımın-
da xətt nəzarətçisi vəzifəsində xidmət
edir. O, daim öz üzərində çalışır, özünə
qarşı tələbkardır. Xidmətə ciddi münasi-
bətilə seçilir. Hərbi xidmətə həvəsi, əzm-
karlığı ilə yanaşı, lazım olduqda əsgər
yoldaşlarına da köməklik göstərməsi
onun müsbət xüsusiyyətlərindəndir.

Əsgər Ə.Soltanov rabitə əlaqəsinin tə-
min edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş tap-
şırıqları məsuliyyətlə yerinə yetirir, bu sa-
hədə bilik və bacarığını əsirgəmir. Hərbi
hissənin rabitə xidmətinin rəisi mayor
Şahin Quliyev tərəfindən müsbət xarakte-
rizə olunan əsgərimiz qısa zamanda digər

hərbi qulluqçulara nümunə olmağı ba-
carıb. 

O, hərbi hissə komandirinin əmrinə
əsasən ikihəftəlik kurs keçdikdən sonra
rabitə qovşağının döyüş postuna xidmətə
cəlb olunub. Rabitə taqımından döyüş
postuna təyin olunan hərbi qulluqçu da-
vamlı rabitə əlaqəsini təmin edir, xətlərin
sazlığını mütəmadi olaraq yoxlayır və alı-
nan məlumatları vaxtında aidiyyəti xid-
mətlərə çatdırır.

Hərbi qulluqçu verilən tapşırıqların
icrasında sayıqlıq göstərir, dərhal onları
keyfiyyətlə yerinə yetirməyə çalışır. Asu-
də vaxtlarını boşa sərf etməyən əsgərimiz
bədii ədəbiyyat oxumağı çox sevir. 

Hərbçi ləyaqətini hər şeydən üstün tu-
tan əsgər Ə.Soltanovun ən böyük arzusu
gələcəkdə ixtisasına uyğun olaraq fəaliy-
yət göstərməkdir.  

Biz də nümunəvi hərbi qulluqçumuza
xidmətdə uğurlarının davamlı olmasını
diləyirik.

kapitan Sadıq Rəfiyev

raBİtə OlmaDan fasİləsİz Və ÇeVİk
İDarəetmə mÜmkÜn Deyİl

Hər gün minlərlə ölkə vətəndaşı yeni
növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına
yoluxur və onların sayındakı artım səviy-
yəsi ciddi narahatlıq doğurur. İnfeksiyaya
yoluxanlar tez bir zamanda xilas olmaq
üçün, ilk növbədə, qidalanmaya diqqət
yetirməklə immunitetini gücləndirməyin
qayğısına qalmalıdır. Təcrübə göstərir ki,
COVID-19 xəstələri həkim nəzarətində
olmaqla yanaşı, həm də qidalarına fikir
verməlidirlər.

AZƏRTAC xəbər verir ki, həkim-die-
toloq Ləman Süleymanovanın fikrincə, ko-
ronavirusa yoluxanların gündəlik qida ra-
sionuna bitki mənşəli yağların əlavə olun-

ması zəruridir: “Lakin kətan, zeytun və kə-
rə yağı da daxil olmaqla, yeməklərin tərki-
bində müxtəlif növ yağların miqdarına xü-
susi diqqət yetirmək lazımdır. Bundan baş-

qa, hüceyrələri yeniləyən, bağırsaq iltiha-
bını aradan qaldıran, xolesterini azaldan
avakado belə vaxtda ən qiymətli meyvə-
lərdən biri hesab olunur. Un məmulatları, o
cümlədən müxtəlif növ şirniyyatlarla qida-
lanmaq koronavirusdan sağalma prosesini
ləngidir. Orqanizmi zəiflədən həmin şirin
məhsullardan, xəmir xörəklərindən və di-
gər oxşar qidalardan tamamilə imtina edil-
məli, daha faydalı qidalara üstünlük veril-
məlidir. Əks halda, xəstəlik daha uzun
müddət davam edə bilər”.

Onun dediyinə görə, koronavirusa yo-
luxanların masasında toyuq, balıq və kre-
vetlər, müxtəlif növ dənli bitkilər, tərəvəz
salatları, göyərti və C vitamini ilə zəngin
olan meyvə əskik olmamalıdır. Narıngi,
portağal, kök və kividən istifadə etmək də
faydalıdır. Tərkibində bol vitaminlər və zü-
lallar olan həmin qidalar xəstəliyə qalib gəl-
məyə kömək edir.

COVID-19 xəstələrİ həkİm nəzarətİnDə Olmaqla
yanaşI, həm Də qİDalarIna fİkİr VerməlİDİrlər

Həkim məsləhəti
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