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1991-ci il dekabrın 16-da Naxçıvan Muxtar Res -
publikası Ali Məc lisinin Heydər Əliyevin sədrliyi ilə ke çi -
rilən iclasında 31 dekabrın dünya azərbay can lılarının
həmrəyliyi bayramı kimi qeyd olunması barədə qərar
qəbul edilib. Ali Məclis bununla bağlı qanunvericilik
aktının qəbul olunması üçün ölkə parlamentinə - Ali
Sovetə müraciət edib. Dekabrın 25-də Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin Milli Şurası müraciəti nəzərə
ala raq, dekabrın 31-nin Dünya Azərbay can lılarının
Həmrəyliyi Günü elan olunması barədə qanun qəbul
edib.

2001-ci il noyabrın 9-10-da Bakıda Dünya Azərbay -
can lılarının I Qurultayı keçirilib. Qurultay soydaşları mı -
zın milli mənlik şüurunun güclənməsinə, müxtəlif ölkə -
lər də azərbaycanlı icmalarının mütə şəkkilliyinin və fəal -
lığının artmasına təsir göstərib. Bu, ölkənin ic timai-si -
yasi həyatında yeni bir hərəkat, dövlət siyasətinin yeni
bir istiqaməti idi. Qurultaydan sonra Milli Lider Heydər
Əliyevin 2002-ci il 5 iyul tarixli Fərmanı ilə xaricdəki
soydaşlarımızla əlaqələrin ge nişlən diril məsi 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 soydaş larımızla bağlı dövlət
siyasəti haqqında Qanunun qəbul edilməsi dünya

azərbaycanlılarının milli birliyi və təşkilatlanması
prosesini daha da gücləndirib. 

Yorulmaz fəaliyyəti ilə Heydər Əliyev siyasi fəl -
sə-fə sinə, onun li derlik məktəbinə söykənən Prezi -
dent İlham Əliyev Ulu Öndərin bu sa hədəki
xidmətlərini uğurla davam etdirir. Dövlətimizin
başçısının “Dünya Azər bay canlılarının II Qurul ta yı -
nın keçirilməsi haqqında”   2006-cı il 8 fevral tarixli
Sə rəncamına uyğun olaraq, həmin il martın 16-da
Bakıda keçirilən növbəti mötəbər toplantı xaricdə
yaşayan azərbaycanlıların diaspordan lobbiyə
çevrilməsi istiqamətində yeni addım olmuş, ölkə -
mizlə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çat -
dırıl ması işində əhəmiyyətli rol oynayıb.

Diasporumuzun təşkilatlanması prosesi bu gün
daha sürətlə gedir. Dünya Azərbaycanlılarının I Qu -
rul tayında yaradılmış Əlaqə lən dirmə Şurasının
2008-ci il dekabrın 18-də Bakıda keçirilmiş iclası,
toplantıda “Dünya Azərbaycanlılarının Xartiyası”nın
qəbulu birlik və mütəşəkkilliyinin artması, tarixi

Vətənlə əlaqələrinin möhkəm lənməsi, diaspor poten-
sia  lının möhkəm amilə çevrilməsini göstər mək lə ya -
naşı, müstəqil Azərbay ca nın bütün dünya azərbay can -
lıları üçün cazibə mərkəzi olduğunu da bir daha
təsdiqləyib.

Həmrəylik Günü milli birlik, Azərbaycana məhəbbət,
milli-mənəvi dəyərlərimizə hörmət, Vətənə bağlılıq
hisslərini özündə təcəssüm etdirir. Dövlətimizin diaspor
siyasəti, həmvətənlərimizin birlik və həm rəyliyinin möh -
kəmləndirilməsi, onların daha mütəşəkkil formada təş -
 kilatlanması prosesi özünün yeni mərhələsinə qədəm
qoyub. Artıq dünya azərbaycanlıları yaşadıqları ölkə -
lərin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatında
daha fəal rol oynayır, res publikamızla qarşılıqlı əla -
qələrin genişlənməsinə böyük töhfə verir, Azərbaycan
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında,
zən  gin mədəni irsimizin təbliğində, təcavüzkar erməni
dairə lərinin ide oloji təxribatlarının qarşısının alın -
masında qətiyyət nümayiş et dirirlər. Onlar Azərbaycan
dövlətinin dəstəyi sayəsində qardaş və dost xalqların
lobbi və diasporları ilə səmərəli əməkdaşlığın qu rul -
ması sahəsində təsirli tədbirlər həyata keçirir, Azərbay -
canın, xalqı mızın tarixini yazır və nəsillərdən-nəsillərə
ötürürlər.
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Daxili Qoşunlarda son illər formalaşmış
müsbət ənənələrdən biri də Daxili Qoşun -
ların Komandanının veteranlarla müntə -
zəm olaraq görüşlərinin keçirilməsidir. Bu
görüşlər veteranlara diqqət və qayğının
təzahürüdür. Onların problemlərinə həssas
yanaşılması, müraciət etdikləri məsələlərin
həllinə köməklik göstərilməsi, bilik və
təcrübələrindən istifadə edilməsi veteranla -
rın qoşunlarla mənəvi bağlılığını möhkəm -
lən dirən amildir. Təqdirəlayiq haldır ki, ve -
teranlar qoşunların həyatı ilə yaxından
maraqlanır, şəxsi heyətin hərbi-vətənpər -
vər lik tərbiyəsi işində fəal iştirak edirlər.
Həmçinin, cəmiyyətdə Daxili Qoşunların ic -
ti mai nüfuzunun artırılmasında da veteran -
la rı mızın layiqli töhfələri müsbət nümunə
kimi qeyd olunmalıdır. Məhz bütün bu mə -
qamlar nəzərə alınaraq, veteranların qo -
şun larla əməkdaşlığına da xüsusi diqqət
yetirilir.

Dekabrın 22-də 25031 saylı hərbi his -
sə də Daxili İşlər Nazirinin müavini-Daxili
Qoşunların Komandanı general-leytenant
Şahin Məmmədovun qoşunların veteranl  a -
rı ilə növbəti görüşü oldu. Daxili Qoşunların
Komandanı veteranları salamlayaraq, hər
belə görüşdən məmnunluğunu ifadə etdi.
Bildirdi ki, Silahlı Qüvvələr veteranı vəsiqə -
lə rinin təqdim olunması ilə yanaşı, Veteran -
lar Şurasının geniş tərkibdə görüş keçiril -
mə si təşəbbüsünü də dəstəkləyib. O, Si -
lahlı Qüvvələr veteranı vəsiqələrinin təqdim
olunmasının davam etdirildiyini nəzərə
çatdırdı. Daxili Qoşunlarda bu işin öncül
olaraq və çevik reallaşdırıldığını, ehtiyatda
olan hərbi qulluqçuları da əhatə etdiyini
xüsusi vurğuladı.

Sonra general-leytenant Ş.Məm  mə dov
əmrlə müəyyən olunmuş qaydada Silahlı
Qüvvələr veteranı vəsiqələrini təqdim etdi.
O, vəsiqələr verilən veteranları təbrik edə -
rək, onlara xoş arzularını bildirdi. Qeyd etdi

ki, Silahlı Qüvvələr veteranı, ümumilikdə,
veteran adını daşımaq böyük şərəfdir. 

Veteranlar Respublika Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cə -
nab İlham Əliyevin diqqət və qayğısını hə -
mişə hiss edir, bundan fərəhlənirlər. Daxili
İşlər Naziri general-polkovnik Ramil Usu -
bov da veteranlarla bağlı məsələləri daim
diqqət mərkəzində saxlayır.

Ümumilikdə, veteranlarımız cəmiyyə ti -
mi  zin hörmətli və nüfuzlu üzvləridirlər. 

Bu gün şəxsi heyətin qarşısına qoyulan
bütün tapşırıqlar əzmlə yerinə yetirilir, hərbi
qulluqçularımızın vətənpərvərliyi və peşə -
karlığı yüksək səviyyədədir, onlar üzərlə -
rinə düşən vəzifələrin öhdəsindən layiqincə
gəlirlər.

Hərbi hissələrdə mənəvi-psixoloji du -

rum qənaətbəxşdir, nizam-intizamın qoru -
nub saxlanılması və möhkəmləndirilməsinə
ciddi fikir verilir. Şəxsi heyətlə tərbiyə işində
veteranların da iştirakı təmin olunur. Bunu
yüksək qiymətləndirdiyini deyən general-
leytenant Ş.Məmmədov, hərbi hissələrin
komandanlıqlarına veteranların bilik və
təcrübəsindən səmərəli istifadə olunması
ilə bağlı tapşırıq verdiyini, hərbi hissələrlə

veteranların əlaqələrinin qorunub saxlanıl -
ması və inkişaf etdirilməsinin vacibliyini nə -
zərə çatdırdı.

General-leytenant Ş.Məmmədov öz
çıxışında qoşunların həyatı ilə bağlı bir sıra
məqamlara da toxundu, ayrı-ayrı xidmət
sa hələri üzrə mövcud nailiyyətlər və qar şı -
ya çıxan müəyyən çətinliklər barədə danış dı.

Daxili Qoşunların Komandanı Daxili
Qoşunların Ali Hərbi Məktəbinin fəaliyyəti -
nin təkmilləşdirilməsi yönündə görülən işlər
barədə də veteranlara məlumat verdi. Ali
Hərbi Məktəbdə öz təyinatına uyğun ola -
raq, yeni ixtisasın tətbiq edildiyini bildirdi.
Bu yeniliklərin zabitlərin hazırlanmasında
nə kimi rol oynayacağına dair fikirlərini bö -
lüşdü.

Daha sonra general-leytenant Ş.Məm -
mə dov veteranların müraciətlərini dinlədi
və veteranlar tərəfindən qaldırılan məsələ -
lər barədə aidiyyəti vəzifəli şəxslərə müva -
fiq göstərişlər verdi. 

Daxili Qoşunların Veteranlar Şurasının
sədri Çingiz Daşdəmirov belə bir görüşün
keçirilməsinə görə veteranlar adından Da -
xili Qoşunların Komandanına minnət dar lı -
ğını bildirdi. 

Daxili Qoşunların Komandanı görüşə
ye kun vuraraq, veteranların ictimai fəaliy -
yəti, sosial qayğıları, aktual müraciətləri ilə
bağlı vacib məsələlərə aydınlıq gətirildiyini
bildirdi. Belə görüşlərin davamlı olaraq ke -
çiriləcəyinə diqqət çəkdi.  

O, veteranlara vaxt tapıb görüşə gəldik -
lə rinə görə təşəkkür etdi. Onları qarşıdan
gələn Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyli -
yi Günü və Yeni il bayramı  münasibətilə
təb rik edərək, ailə xoşbəxtliyi, cansağlığı
və işlərində uğurlar arzuladı. 

Görüşün sonunda xatirə şəkli çəkdirildi.

Yalçın Abbasov

Veteranlarla müntəzəm görüşlər 
müsbət ənənəyə çeVrİlİb

Əziz həmvətənlər!
Hörmətli soydaşlar!

Milli birliyimizin rəmzi kimi hər il geniş qeyd etdiy-
imiz 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həm rəy -
lik Günü münasibətilə sizi səmimi qəlbdən salam layır,
hamınıza xoşbəxtlik və əmin-amanlıq arzula yı ram.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq
ideyalarını yaşadan müstəqil dövlətimiz milli həm rəy -
liyin gücləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir, dünya
azərbaycanlılarının mədəni-mənəvi birliyinin daha da
möhkəmləndirilməsi ilə bağlı ardıcıl tədbirlər həyata
keçirir. Biz xarici ölkələrdə məskunlaşmış həmvətən -
lə rimizin doğma Azərbaycanla əlaqələrinin dərinləş -
di rilməsi və ümummilli məsələlərin həllində yaxından
iştirakının təmin edilməsi istiqamətində irəli sürülən
səmərəli təşəbbüslərə hər zaman dəstək veririk.   

2018-ci il xalqımızın  tarixində şərəfli yer tutan
Azər baycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinin geniş
şəkildə keçirilməsi ilə yaddaşlarda qalacaqdır. Belə
əlamətdar yubileyin təntənə ilə qeyd edilməsi həm -
vətənlərimizin qəlbində azadlıq və istiqlal duyğu la -
rını, ölkəmizin zəngin  tarixi ilə haqlı iftixar hissini da -
ha da gücləndirir. Bu gün əminliklə demək olar ki,
100 il əvvəl mühacir həyatı yaşamağa məcbur olmuş
Cümhuriyyət qurucularının və onların varislərinin
Azərbaycanı müstəqil və qüdrətli dövlət kimi görmək
arzuları artıq xoş gerçəkliyə çevrilmişdir. 

Dünyada gedən mürəkkəb geosiyasi proseslərə,
müharibə və silahlı qarşıdurmalara, qaçqın və məc -
buri köçkün problemlərinə, qlobal iqtisadi çətinliklərə
baxmayaraq, Azərbaycan Respublikası qarşıya qoy -
duğu böyük məqsədlərə doğru inamla irəliləyir. Ölkə -
mizin sosial-iqtisadi sahədə əldə etdiyi uğurların nü -
fuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yüksək qiy mət -
ləndirilməsi bunu bir daha əyani surətdə sübut edir.
Dünya Bankının “Doing Business 2019” hesabatında
Azərbaycan ötən illə müqayisədə 32 pillə irəliləyərək
190 ölkə arasında 25-ci yerdə qərarlaşmış, 10 ən
islahatçı dövlət siyahısına daxil edilmişdir. Ölkəmizin
təşəbbüsü və yaxından iştirakı ilə irimiqyaslı trans-
milli layihələr uğurla icra olunmuşdur. 2018-ci ildə Av -
ra siyanın enerji xəritəsinin zənginləşməsində mü -

hüm rol oynayan “Cənub Qaz Dəhlizi”nin və onun
tər kib hissəsi olan TANAP boru kəmərinin istifadəyə
verilməsi, həmçinin Ələt-Astara magistral avtomobil
yolunun açılışı ilə Azərbaycan ərazisində “Şimal-
Cənub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi layihəsi üzrə
bütün işlərin başa çatdırılması dövlətimizin iqtisadi
potensialının artması, regionun tranzit və logistika
mərkəzinə çevrilməsi, geoiqtisadi mövqeyinin güc -
lənməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Cari
ildə həm də növbəti telekommunikasiya peyki
“Azerspace-2”nin orbitə buraxılması respublikamızın
müasir rabitə və informasiya texnologiyaları sahə -
sində qazandığı nailiyyətlərin bariz təzahürüdür. 

Ölkəmiz inkişaf etdikcə, daha qlobal xarakterli
və zi fələri həll etmək imkanları da artır. Qarşımızda
Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində işğal
edilmiş torpaqlarımızın azad olunması  kimi taleyüklü
vəzifə dayanır. Azərbaycan pozulmuş ərazi bütöv lü -
yünün bərpası yolunda ardıcıl və məqsədyönlü siya -
sət həyata keçirir. Soydaşlarımız da, öz növbəsində,
yaşadıqları ölkələrin yüksək dairələrinin və nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatların diqqətinin Ermənistan-Azər -
baycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həl li -
nə yönəldilməsində, tarixi həqiqətlərin geniş icti -
maiyyətə çatdırılmasında fəallıq nümayiş etdir mə -
lidirlər. Azərbaycanın inkişafı və dünya birliyində
mövqeyini möhkəmləndirməsi üçün hər bir həm və -
tənimiz ümummilli məqsədlər ətrafında sıx birləşməli,
diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti daha çevik əlaqə lən -
dirilməlidir. Əminəm ki, dünyanın hansı guşəsində
ya şa masından asılı olmayaraq, bütün soydaşlarımız
və həmvətənlərimiz bu prinsiplərə əsaslanaraq qar -
şıdakı illərdə də üzərlərinə düşən vəzifələrin  yerinə
yetirilməsində qüvvə və bacarıqlarını əsirgə məyə cək lər.

Sizi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü
münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hər birinizə səadət,
firavanlıq və işlərinizdə uğurlar diləyirəm!

Bayramınız mübarək olsun!  

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 25  dekabr 2018-ci il

(“Xalq qəzeti”. 25 dekabr 2018-ci il)

Dünya azərbaycanlılarına
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Yanvar ayında Daxili İşlər Na -
zirliyində 2017-ci ildə cinayət kar -
lıqla mübarizənin, ictimai qay danın
qorunmasının və ictimai təh lükə -
sizliyin təmin edilməsinin ye kun ları -
na və qarşıda duran vəzi fə lərə həsr
olunmuş geniş Kolle giya iclası ke -
çirilib. Daxili İşlər Nazirinin müa vi ni-
Daxili Qoşunların Koman da nı ge -
ne ral-leytenant Şa hin Məm mə dov
xidməti-döyüş fəa liy yətinin ye kun -
ları barədə məruzə ilə çıxış edib.

Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili
Qo şunlarının sıralarına xidmətə
yeni qə bul edilmiş əs gər lərin hərbi
andiçmə mərasimləri ke çirilib.
Həm çinin, il ər zin  də mütəmadi ola -
raq 25031 saylı hər bi hissədə Daxili
İşlər Na zirinin müa vini-Daxili Qo -
şun la rın Ko man da nının gənc çağı -
rışçılarla görüşləri təş kil olun ub.

2018-ci il ərzində Daxili Qoşun -
la rın bütün hərbi hissələrinin yara -
dıl masının ildönümləri təntənəli şə -
kildə qeyd olu nub.

Martın 12-də Azərbaycan Res-
pub likası Daxili İşlər Naziriyi Daxili
Qoşunlarının yaranmasının 26-cı
ildönümü qeyd olunub. Əlamətdar
hadisə mü nasibətilə Daxili Qoşun -
ların Koman danlığı və bir qrup hər -
bi qulluqçu su Fəxri Xiyabanda Milli
Lider Heydər Əliyevin xatirəsini də -
rin ehtiramla yad edib.

Martın 20-də Azərbaycan Res -
publikasının Daxili İşlər Naziri ge -
ne ral-polkovnik Ramil Usubov Da -
xili Qoşunların 67987 saylı hərbi
hissəsində olub. Daxili İşlər Naziri
general-polkovnik R.Usu  bov və
nazir müavini-Daxili Qoşunların Ko -
mandanı general-leytenant Şahin
Məmmədov həbi hissənin yemək -
xa na sında bayram süfrəsində əs -
gərlərlə birlikdə nahar ediblər.

Daxili İşlər Naziriyi Daxili Qo -
şun larının yaranmasının 26-cı ildö -
nümü münasibətilə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərən -
camı ilə dövlətin ərazi bütövlü yü -
nün təmin olunmasında iştirak et -
diklərinə, döyüş zamanı igidlik gös -
tərdiklərinə, öz xidməti vəzifə lərini
və hərbi hissə qarşısında qoyul muş
tapşırıqları yerinə yetirər kən fərq -
lən diklərinə görə qoşunla rın bir qrup
hərbi qulluqçusu müka fat landırılıb.
Bu münasibətlə martın 19-da Daxili
Qoşunların Baş İda rəsində müka -
fat ların təqdimolunma mərasimi ke -
çirilib.

Aprelin 22-dən 30-dək Daxili
İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunla rı -
nın Baş İdarəsinin, Dayaq rabitə
qov şağının, 99713 və 67987 saylı
hərbi hissələrinin hərbi qulluqçuları
“Formula-1 Azərbaycan Qran Pri”
yarışı zamanı xidmətin aparılma sı -
na cəlb olunmuşlar.

Milli Lider Heydər Əliyevin ana -
dan olmasının 95 illik yubileyi mü -
na sibətilə mayın 4-də Daxili Qo -
şun ların Baş İdarəsində təntənəli
mə rasim keçirilib.

Daxili İşlər Nazirinin müavini-
Daxili Qoşunların Komandanı ge -
ne ral-leytenant Şahin Məmmə do -
vun hər bi hissələrdə mütəmadi ola -
raq  əsgər valideynləri ilə görü şləri
keçirilib.

Mayın 25-də Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaranmasının 100
illik yubileyi münasibətilə Daxili Qo -
şunların Baş İdarəsində təntə nəli
mərasim ke çirilib.

Mayın 7-dən 13-dək Qəbələ
Atı  cılıq Klubunda Milli Lider Heydər
Əliyevin anadan olmasının 95-ci
ildönümünə həsr olunmuş stend
atıcılığı üzrə Beynəlxalq Qran Pri
yarışı keçirilib.

Daxili İşlər Nazirinin müavini-
Daxili Qoşunların Komandanı gene -
ral-leytenant Şahin Məmmədovun
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti
Qazaxıstan Respublikasının Daxili
İşlər Naziri polis general-polkovniki

Kalmuxammed Kasımovun dəvəti -
lə 29-31 may tarixlərində bu ölkədə
rəsmi səfərdə olub.

İyunun 13-də Daxili Qoşunların
Baş İdarəsində 15 iyun-Milli Qur -
tuluş Gününə həsr olunmuş təntə -
nəli tədbir keçirilib.

İyunun 23-də Daxili İşlər Naziri
general-polkovnik Ramil Usubovun
iştirakı ilə Daxili İşlər Nazirliyi Daxili
Qoşunlarının Ali Hərbi Məktəbinin
ilk buraxılışına həsr olunmuş təntə -
nəli mərasim keçirilib.

İyul ayının 10-da Daxili Qoşun -
la rın Baş İdarəsində Hərbi Şuranın
“2018-ci ilin birinci yarımilliyində
xidməti-döyüş fəaliyyətinin yekun -
la rı və qarşıda duran vəzifələr haq -
qında” iclası keçirilib. 

İl ərzində Daxili İşlər Nazirinin
müavini-Daxili Qoşunların Koman -
da nı ge ne ral-leytenant Şa hin Məm -
mə dov Daxili Qoşunların veteranla -
rı ilə gö rüşlər keçirib.

Avqustun 13-dən 15-dək  Daxili
İşlər Naziri general-pol kovnik Ramil
Usubovun dəvəti ilə Türkiyə Res -
pub likası Jandarm Qüv və lərinin
Baş Komandanı ordu generalı Arif
Çetinin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti  ölkəmizdə rəsmi səfərdə
olub. Səfər zamanı Daxili İşlər
Nazirinin müavini-Daxili Qoşunların
Komandanı general-leyte nant Şahin
Məmmədov or du ge ne ralı Arif Çeti -
nin rəhbərlik etdiyi nümayəndə he -
yəti ilə görüşüb.

Avqust ayının 28-də Daxili İşlər
Nazirinin müavini-Daxili Qoşunların
Komandanı general-leytenant Şa -
hin Məmmədov Daxili Qoşunların
veteranı, ehtiyatda olan polkovnik
Bəxtiyar Abdullayevi 60 illik yubileyi
münasibətilə təbrik edib. Daxili Qo -
şunların Baş İdarəsində keçirilən
gö rüşdə Daxili Qoşunların Veteran -
lar Şurasının sədri Çingiz Daşdə mi -
rov da iştirak edib.

Sentyabrın 15-də Daxili Qoşun -
ların Ali Hərbi Məktəbinə bu il qəbul
olunan kursantların təntənəli and iç -
mə mərasimi keçirilib.

Sentyabrın 28-də Qazaxıstan
daxili işlər orqanlarının vahid siste -
minə daxil olan Qazaxıstan Res -
pub likası Milli Qvardiyasının Baş
Komandanı general-leytenant Rus -
lan Jaksılıkovun başçılıq etdiyi nü -
mayəndə heyəti ölkəmizə səfərə
gəlib. Sentyabrın 30-dək davam
edən səfər çərçivəsində Daxili İşlər
Nazirinin müavini-Daxili Qoşunların
Komandanı ge neral-leytenant Şahin
Məmmədov general-leytenant Rus -
lan Jaksılı ko vun rəhbərlik etdiyi nü -
mayəndə he yəti ilə görüşüb.

Oktyabrın 2-də Daxili Qoşunla -
rın Baş İdarəsində Hərbi Şuranın
Daxili Qoşunların qoşun təsərrüfa -
tının qış mövsümünə hazırlığının
və ziy yətinə həsr olunmuş növbəti
iclası keçirilib.  

Noyabrın 13-də Daxili İşlər Na -
zi rinin müavini-Daxili Qoşunların
Komandanı general-leytenant Şa -
hin Məmmədov xidməti ezamiy yə -
tini başa vuran Daxili Qoşunların
Komandanının müşaviri polkovnik
Mustafa Gezeri, Ali Hərbi Məktəb
rəisinin müşaviri polkovnik Hakan
Başkayanı və yeni müşavirlər-pol -
kovnik Mustafa Çekiç və polkovnik
Ömər Karabulutu qəbul edib.

Dekabrın 7-də Daxili İşlər Na -
ziri nin müavini-Daxili Qoşunların
Komandanı general-leytenant Şa -
hin Məmmədov 25031 saylı hərbi
hissədə qoşunların ehtiyatda olan
ve teranlarının bir qrupuna Silahlı
Qüvvələr veteranı vəsiqələrini təq -
dim edib. 

Dekabrın 8-də Daxili Qoşun la -
rın Baş İdarəsində Ulu Öndər
Heydər Əliyevin anım mərasimi ke -
çirilib. Mərasimdə millət vəkili El -
man Nəsirov iştirak edib.
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Həyatda Vətən naminə hər bir fədakar-
lıq mənəvi ucalıq zirvəsidir və böyük ehti-
rama layiqdir. Şəhidlərimizin şərəfli ömür
yolu bizlərə isbatlayır ki, Vətəni müdafiə et-
mək, öz xalqını düşmənin hərbi təcavüzün-
dən qorumaq üçün silaha sarılaraq vuruş-
maq, bu yolda bütün məhrumiyyətlərə, iz-
tirablara, doğmalardan ayrı düşməyə döz-
mək, çətin sınaqlardan keçmək, hətta özü-
nü qurban vermək müqəddəs missiyadır.
Döyüş meydanlarında həyatını itirən xalqı -
mızın mərd oğulları həmişə qürurla anıla -
caq. Onlar xalq yaddaşında, hərb tariximiz -
də silinməz bir iz qoyublar. 

Daxili Qoşunların döyüş yolu “Əsgər”
qəzetində ilk dəfə işıqlandırılan şəhid hərbi
qulluqçularından biri də əsgər Cumartov
Simran Ziyadxan oğludur. Şəhidin ailəsinin
bildirdiyinə görə, onun haqqında bu günə -
dək heç bir qəzetdə məqalə dərc edilmə -
yib. Yalnız Tofiq Əliyevin müəllifi olduğu,
2000-ci il də işıq üzü görən “Sumqayıtın qan
yad daşı” kitabında şəhid haqqında qısa
bioqrafik yazı verilib.

Simran Cumartov 1973-cü il sentyabrın
30-da Sumqayıt şəhərində anadan olub.
Ziyadxan Cumartov və Xədicə Cumartova -
nın qurduğu ailədə 5 övlad dünyaya gəlib.
Simran ailənin sonbeşiyi idi. O, zəhmətkeş
və qayğıkeş bir ailədə böyüyüb. Atası digər
övladları kimi, Simranın da tərbiyəsində
bö yük rol oynayıb, onları mübarizlik və bir -
lik ruhunda yetişdirib, təhsilə və idmana hə -
vəs ləndirib. Simran valideynlərinin hör mə -
tini uca tutan, ailə qeyrətini çəkən oğul idi.
Sumqayıtdakı 23 nömrəli orta məktəbin rus
bölməsində 10 il təhsil alıb. Ailə üzvlə rinin
dediyinə görə, Simran çoxlu kitab mü ta liə
edərdi, öz dünyagörüşünü artırmağa ça lı -
şırdı, hüquqşünas və tarixçi peşəsinə ma -
raq göstərirdi. Orta məktəb illərində “Bure -
vestnik” idman cəmiyyətində cüdo id man
növü ilə məşğul olan Simran müxtəlif yarış -
larda mükafatlara da layiq görül müş dü.

Orta məktəbi bitirdikdən sonra Simran

ali təhsil almaq məramı ilə imtahanlara ha -
zırlaşırdı. Ancaq Rusiya Federasiyası Da -
ğıstan Muxtar Respublikasının paytaxtı
Ma haçqala şəhərindəki ali təhsil üçün seç -
diyi instituta sənəd verməyə gecikən Sim -
ranın tələbə olmaq arzusu ürəyində qaldı.
S.Cu mar tov hərbi xidmətə qədər heç yerdə
işlə məyib. Həmin dövrdə respubli kamızda
və ziy yət gərgin idi. 1988-ci ilin fevral ayın -
dan etibarən ermənilərin ərazi iddiaları
üzün dən Qarabağ münaqişəsi alovlan ma -
ğa başla mış dı. Ermənistanla sərhəd rayon -
la rın da və Dağlıq Qarabağda atəş səsləri
kə sil mirdi, yaşayış məntəqələrimiz dağıntı -
la ra məruz qalır, soydaşlarımız ermənilərin
hər bi təca vü zü nəticəsində qətlə yetirilir,
girov götü rü lür, yerindən-yurdundan didər -
gin sa lı  nır dı lar. Terror aktları ara vermirdi,
qaç qın və məc buri köçkünlərin ilk dalğası
ilə üz-üzə qalmışdıq.

1991-ci ilin oktyabr ayının 18-də res -
publi kamız müstəqillik əldə etdikdən sonra
ölkəmizdə ordu quruculuğuna başlandı.
Həmin ilin dekabr ayında Azərbaycan Res -
publikası Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşun -
larının formalaşması yönündə ilk addımlar
atıldı.

1991-ci ilin dekabr ayında Sumqayıt
Şə hər Hərbi Komissarlığı (hazırda Səfər -
bər lik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin Sumqayıt Şəhər İdarəsi) tərə -
findən həqiqi hərbi xidmətə çağırılan S.Cu -
martov respublikamızın Daxili Qoşunlarının
ilk əsgərlərindən biri oldu. O, həmin vaxt
qoşunların tərkibində olmuş 6500 saylı
hərbi hissədə (1993-cü ilin yanvar ayından
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin
tabeliyindədir) hərbi xidmətə başlayıb. Bu
hərbi hissədə hərbi andı qəbul edib. Hərbi
biletindəki qeydlərdə onun 6-cı bölükdə
atıcı vəzifəsində xidmət etdiyi göstərilib.
Hərbi hissənin yerinə yetirdiyi vəzifələr
əsa  sən cəzaçəkmə müəssisələrinin müha -
fi zəsi ilə bağlı olub. Belə mürəkkəb vəzi -
fələri ye rinə yetirən hərbi hissənin hərbi
qulluqçusu kimi üzərinə düşən tapşırıqların
icrasına mə  suliyyətlə yanaşıb. Şəxsi heyət
arasında hör mət qazanıb.

1992-ci ilin fevral ayında yol qəzası nə -
ticəsində atasının həlak olmasından dərin
sarsıntı keçirən Simran onun yoxluğu ilə
barışa bilməyib. O, atasının nəsihətlərini
heç vaxt unutmurdu. Bu nəsihətlərdən ən
vacibi Vətəninə layiqli əsgər olmaq, onun
şə rəfini göz bəbəyi kimi qorumaq idi. Milliy -
yətcə ləzgi olan Simran azərbaycan çılıq
əqi dəsinə sadiq qalan gənc kimi xatırlanır.
Hərbi hissədən buraxılış alıb evə gələrkən
bacı ları ilə söhbətlərində mühari bə mövzu -
suna da toxunur, ermənilərin törətdikləri
vəh şi liklərin cavabsız qalmaya ca ğını vur -
ğu  la yır, bir əsgər kimi ön cəbhə yə can atdı -
ğını açıqca deyirdi. Vətən torpa ğı nın işğal
olun ma sını, qız-gəlinlərin düş mə nə əsir
düşmə sini Simran qeyrətinə sı ğışdırmırdı.
Ancaq anası narahat olmasın deyə, ön
cəbhəyə get mək üçün müraciət etməsinin
ona deyil mə məsini xahiş edirdi.

1992-ci ilin mart ayının 12-dən etibarən
Daxili Qoşunlar Ağdam rayonu ərazisində
erməni işğalçılarına qarşı döyüşə başla -
mış dı. S.Cumartovun xidmət etdiyi hərbi
hissə dən döyüş bölgəsinə şəxsi heyət ilkin
mər hələdə müəyyən müddətə ezam olu -
nur du. Düşmənlə təmas xəttində torpaqla -
rı mı zın mü dafiəsinə hərbi his sənin ilk gön -
dərilən şəx si heyəti sırasında onun da ol -
duğu barə də bəzi məlumatlar var. Hərbi
xid mətdə ol du ğu bir neçə ay ərzində Sim -
ran qətiyyətli dö yüşçü kimi yetişmişdi.

1992-ci ilin iyul ayının əvvəllərində
hərbi hissədən Tərtər-Ağdərə bölgəsinə
gön də rilən və döyüş tapşırıqlarının yerinə
yeti ril məsinə cəlb olunan növbəti birləşmiş
hər bi dəstənin tərkibində Simran da vardı.
Həmin vaxt ön cəbhənin bu istiqamətində
şid dətli döyüşlər gedirdi. Simran həmin isti -
qa mət üzrə düşmənlə təmas xəttində tor -
paq larımızın müdafiəsində dəyanətlə vu -
ruşub.

Düşmənin hücumlarının qarşısının alın -
masında cəsurluq nümunəsi göstərib. Ko -

mandirləri və döyüşçü yoldaşları dəfələrlə
təhlükəli anlarda onun əsgəri iradə və
cəsarətinin şahidi olublar.

Simranın son döyüşü 1992-ci il iyulun
28-də olub. Hərbi hissənin bəzi hərbi qul -
luq çularının verdikləri məlumata görə, dö -
yüş tapşırığını yerinə yetirərkən o, ya ralan -
mış döyüşçü yoldaşını atəş altındakı əra -
zidən çıxarmağa cəhd göstərib, bu zaman
özü də düşmənin hədəfinə çevrilib.

1992-ci il avqustun 18-də tərtib edilmiş
IV-JQ 321671 nömrəli ölüm haqqında şə -
ha dətnamədə Simranın 28.07.1992-ci il
tarix də Tərtər rayonu ərazisində döş qəfə -
sinin odlu silah yaralarından həlak olduğu,
meyitinin çürüməsi göstərilib. O da məlum -
dur ki, şəhidin meyiti döyüş baş vermiş əra -
zidən avqust ayında çıxarılaraq Sumqayıta
gətirilib və buradakı Şəhidlər Xiyabanında
dəfn olunub.

Hərbi hissənin şəxsi heyətinin siyahı -

sın dan onun adı 18.08.1992-ci il tarixdə
çıxa rı lıb. Məzarının üzərində şəhidin ölüm
tarixi 18.08.1992-ci il, soyadı isə Comərdov
(bu ailənin əsl soyadıdır və Sovet dövründə
səhvən sənədlərə Cumartov yazılıb) həkk
olu nub.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
19 noyabr 1992-ci il tarixli, 321 nömrəli Fər -
manı ilə əsgər Cumartov Simran Ziyadxan
oğlu respublikamızın suverenliyi və ərazi
bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında göstər- 

diyi şücaətə görə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib
(ölümündən sonra).

Şəhidin anası bir neçə il öncə dünya -
sını dəyişib. Bacısı Rübabə Cumartovanın
oğlu şəhidin adını daşıyır. Simransız keçən
ötən illəri kədər içində yaşayan Cumar tov -
lar ailə si onun xatirəsinin əbədiləş diril məsi
üçün mü v afiq işlər görülməsini istəyir. Mən
onla ra “Əsgər” qəzetinin şəhidlərimizin dö -
yüş yolunun tədqiq olunması və tanıdılması
yö nündə vacib missiyası barədə danışdım.
Dü şü nürəm ki, qəzet məqaləsi də şəhid
ailə  si üçün təskinlik mənbəyi və mənəvi
dəs təkdir. Gələcəkdə şəhidlər haqqında
ye ni kitabın nəşri də nəzərdə tutulur.

Şəhidlər heç vaxt unudulma ya caq, on -
lar daim qəlbimizdə yaşayırlar. 

Allah rəhmət eləsin!

Yalçın Abbasov

ŞƏHİDLƏRİMİZ                                                                                             
döyüş sinaği mərdlİk və

ləyaqət məqamidir

Şəhİd sİMRAN CUMARTOV

Cəsur kəşfiyyatçı, antifaşist müqa vi -
mət hərəkatının görkəmli nümayən dəsi,
əfsanəvi partizan, milyonlarla azərbay -
can lının, eləcə də Mərkəzi və Cənub-
Şərqi Avropa xalqlarının qəlbin də silin -
məz izlər buraxmış Sovet İttifaqı Qəhrə -
manı Mehdi Hüseynzadənin fa şiz mə
qarşı mübarizədə tarixi xidmət lə ri nin üzə
çıxarılmasında şərəfli öm rünün 25 ilini
təhlükəsizlik orqanlarına həsr edən Ulu
Öndər Heydər Əliyevin müstəsna rolu
olub. Bütün maneələrə baxmayaraq,
Mehdi Hüseynzadəyə layiq olduğu So -
vet İttifaqı Qəhrəmanı fəxri adının ölü -
mün d ən 13 il sonra ve rilməsi, ümumiy -
yət lə, “Mixaylo”nun adı  nın əbədiləşdiril -
məsi, onun gös tər diyi şücaət və rəşadə -
tin təbliği də məhz Milli Liderin ölçüyə -
gəlməz fəaliyyətinin nəticəsidir.

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin ar -
xiv fondlarında qorunub saxlanılan nadir
sə nədlərin tədqiqi göstərir ki, Azər -
baycan SSR DTK-da yaradılmış və
Heydər Əliyevin rəhbərlik et diyi xüsusi
əməliyyat-təhqiqat qrupu nun böyük
əziyyət və peşəkarlıqla topladığı mate -
rial lar, sorğular, rəylər və şahid ifadələri
əsasında 1957-ci ilin yanva rında Mehdi
Hüseynzadənin dö yüş və qəhrəmanlıq
fəaliyyətinə dair mü fəssəl və təsirli
arayış hazırlanıb. Azər baycan SSR DTK
həmin sənə də baxılması və Moskvaya
təqdim olun ması üçün Azər baycan KP
MK-ya göndərib.

Bundan sonra Mehdi Hüseynzadə -
nin qəhrəmanlıq salnaməsinin icti mai -
ləşdirilməsində əvəzsiz xidmətləri olan
Heydər Əliyevin uzun illər ağır zəh məti
hesabına toplanılan mate riallar  əsa -
sında tanınmış yazıçılar İm ran Qasımov
və Həsən Seyidbəyli “Uzaq sahillərdə”
povestini yazıblar. Həmin əsər əsasında
bu gün də ma raq la izlənilən məşhur
“Uzaq sahillər də” bədii filmi çəkilib. Nə -
hayət, 1957-ci ilin aprelində SSRİ Ali So -
vetinin Rəya sət Heyətinin fərmanı ilə
Mehdi Hü seyn zadəyə Sovet İttifaqı
Qəh rəmanı adı verilib. 

Ulu Öndər Heydər Əliyev Azər bay -
cana birinci dəfə rəhbərlik edərkən yeni -

dən Mehdi Hüseynzadənin xatirə si nin
əbədiləşdirilməsi istiqamətində əməli
işlər görüb, onun şərəfli xidmət lə rinin
İtti faq miqyasında tanınmasına nail olub
və Bakıda möhtəşəm abidə sinin ucaldıl -
masına göstəriş verib. 1973-cü il mayın
9-da - Qələbə Günün də Mehdi Hüseyn -
zadənin abidəsinin təntənəli açılışı olub.
Tədbirdə iştirak edən dahi rəhbər
Heydər Əliyev qəhrə manın partizan hə -
rə katındakı fəaliy yətin dən, keçdiyi mü -
ba riz döyüş yolundan söz açaraq deyib:
“Mehdi Hüseyn za də nin adı müasirləri -
mizin və gələcək nəsillərin hafizəsindən
heç vaxt silin mə yəcək”. 

Milli Liderin dövlətçilik siyasətinin və
azərbaycançılıq irsini uğurla davam
etdirən Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı İlham Əliyev görkəmli
sər kərdələrimizin, hərb xadimlərimizin,
qəhrəmanlarımızın adlarının əbədiləş -
dirilməsinə və yubileylərinin dövlət sə -
viy yəsində qeyd olunmasına xüsusi diq -
qət yetirir.

Prezident İlham Əliyevin Sloveniya
Respublikasına rəsmi səfəri zamanı
Novo Qoritsa şəhərində Mehdi Hü seyn -
zadənin xatirə muzeyinin açılışın da iş -
tirakı, ictimaiyyətlə görüşdə geniş nitq
söyləməsi ölkələrimiz arasında əlaqə -

lərin genişlənməsini, dostluq və qardaş -
lıq münasibətlərinin inkişafını təsdiq
edir. Məhz bu dostluğun təmə lində
Mehdi Hüseynzadə kimi igid həm vətə -
nimizin qəhrəmanlıqları daya nır. Slove -
ni yalılar da Azərbaycanın igid oğluna
vəfa borcu olaraq Moribor şə hərində
müharibə qurbanlarının xati rə sinə həsr
edilən Dobrava memarlıq park komplek -
si nin ərazisində Xocalı soyqırımı qur -
ban larına xatirə lövhəsi ucaldıblar. 

Yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik
cəsur kəşfiyyatçı Mehdi Hü seyn za dənin
qəhrəmanlıqlarının gənc nəslin Və tənə
sədaqət ruhunda tərbiyə edil məsində
xüsusi əhəmiyyətini nəzərə alan döv lə -
timizin başçısı İlham Əliyev igid döyüş -
çünün anadan olmasının 100-cü ildönü -
münün qeyd edilməsi barədə 2018-ci il
iyulun 23-də sərən cam imzalayıb. 

Bu sərəncam dövlətimizin təhlü -
kəsizliyinin, Vətənimizin sərhədlərinin
to xunulmazlığının keşiyində dayanan və
işğal altındakı torpaqlarımızı azad et -
məyə hər an hazır olan Azərbaycan
hərbçiləri üçün qəhrəmanlığa çağırış nü -
munəsi kimi qəbul edilir.

(“Xalq qəzeti”nin 288 nömrəli,

21 dekabr 2018-ci il tarixli sayında

dərc edilən məqalədən ixtisarla)     

əfsanəvİ qəhrəman mehdİ hüseynzadənİn tarİxİ
xİdmətlərİnİn üzə çixarilmasinda ulu öndər 

heydər əlİyevİn müstəsna rolu olub
Vətənpərvərlik emosiya

və hisslərlə bağlı oldu ğun dan
bu hisslərin tərbiyəsi hər bir
dövlət və cəmiyyət üçün va -
cibdir.  Tə bii ki, mo dernləşmə
və qlo bal laşma şə raitində və -
tən pər vərlik his sinin fərqli xü -
su siyyətləri mey da na çıxır.
Azər   baycan Respublikasının
müs təqilliyinin ilk illərində və -
tən pərvərlik bir qədər başqa
mahiyyət daşıyırdı. O zaman
Milli Liderin zəkası və ira dəsi,
həmçinin, şəxsi və tən pərvər -
lik nümunəsi sa yəsində və -
tən  daşları Vətəni və dövləti
qo  ru maq ideyası ətrafında
bir  ləşdirmək lazım idi. Üstün -
dən qı sa bir zaman ötməmiş
vətən pərvərlik hissi nin yeni
ideya ətrafında tər bi yə olun -
ması məsələsi zərurətə çev -
rildi. Bu isə Azərbaycanın
ərazi bü tövlüyünün qorunma -
sı və dövlətimiz haqqında əsl
həqiqətlərin dünya icti maiy -
yətinə çatdırılmasından iba rət
idi. Etiraf edilməlidir ki, bu sa -
hədə də qurulan təbliğat və
maa rifləndirmə işləri öz müs -
bət nəticələrini vermək də dir. 

Bizim üçün ən qiy mətli də -
yər - müstəqil döv ləti miz dir.
Be lə bir məqamda gənc nəs -
lin milli mənlik şüurunun inki -
şaf etdi ril məsi və vətən pər -
vər lik hiss lərinin tərbiyəsi isti -
qamətində mühüm ad dım lar
atılır. Hazır da gənc nəslin
milli mənlik şüurunun inkişaf
etdirilməsi və vətənpərvərlik
hisslərinin artırılmasında öl -
kə də fəa liy yət göstərən gənc -
lər təşkilat larının rolu danıl-
mazdır. Ək sə riy yət təşkilat la -
rın bu sahə də həyata keçir di -
yi layihələr, tədbirlər müs bət
nə ticələrini verir. Buna bax -
ma yaraq, mə sə ləyə bir az ge -
niş aspektdən yanaşmaq tə -

ləb olunur. Bu aspekt gənc lər
siyasətinin strateji bölmə sidir
ki, onun da əsası Ulu Öndər
Heydər Əliyev tərəfin dən
1994-cü ildə qoyulub. Məhz
bundan sonra gənc lərlə bağlı
həyata keçirilən bütün isla -
hat ların hər birində milli mən -
lik şüu ru nun inkişaf etdirilmə -
si və və tənpərvərlik hissləri -
nin tərbi yə si məsələsi hər za -
man prio ritet olub. Ha zırda
Pre zi dent İlham Əliyev tərə -
findən davam etdirilən siyasət
gənc lərin milli şüuru və vətən -
pər vərlik hissinin for malaş -
masın da əvəzsiz rol oynayır.
Belə ki, Azərbaycan Respub -
li ka sı nın Prezidenti ya nında
Qeyri-Hökumət Təş kilatlarına
Döv lət Dəstəyi Şu rası, Azər -
bay  can Respublika sı nın Pre -
zi  den ti yanında Gənc lər Fon -
du, Elm Fondu, Bilik Fondu -
nun təsis edilməsi gənclərin
vətənpərvərlik his si nin yük -
səl məsi sahəsində geniş im -
kan lar yaradıb. Bü tün yara dı -
lan bu imkanların qayəsin də
milli mənlik şüu ru nun inki şaf
etdirilməsi daya nır.

Müstəqil dövlət quruculu -
ğu yolunda gənclərin üzərinə
böyük və məsuliyyətli vəzifə -
lər düşür. Bu vəzifələri isə yal -
nız öz vətənini sevən, onun
tərəqqisinə çalışan və azad -
lığı uğrunda canını qur ban
ver  məyə hazır olan gənc lər
ye rinə yetirə bilər. Respub li -
ka nın əksər gəncləri vətən
qar  şısında öz vətən daş lıq
borc larını layiqincə başa dü -
şür, onun qorunma sında və
milli dövlətçilik quru culuğun -
da fəal iştirak edirlər. Bununla
belə, son dövrlərdə bəzi
gənc  lər də vətənpərvərlik və
milli ləyaqət hisslərinin zəif ol -
ması hallarına təsadüf edi lir.

Vətənin taleyinin təhlükə al -
tında olduğu, onun bütöv lüyü
uğrunda ölüm-dirim mü ba ri -
zəsinin getdiyi bir zaman da
xalqın vətəni qorumağa qadir,
mərd, sadiq gənclərə böyük
ehtiyacı var. Buna görə də
gənc lərdə vətənpərvərlik və
vətəndaşlıq hisslərinin da ha
da gücləndirilməsi sah əsin də
məqsədəuyğun və sistemli iş
aparılmalıdır. Və tənə məhəb -
bət hissi gənclə rin dövlət dili -
nə, milli musi qiyə, folklora,
mən sub olduğu dini dəyər -
lərə, tarixi ənənə lərə bağlılı -
ğın da, ölkə ərazi sinin bütöv -
lü yünün qorunma sı na hazır
ol duğunu əməli iş lə sübut et -
məyində öz təza hürünü tap -
malıdır. Vətənin tərəqqisi na -
mi nə çalışmaq üçün gənc -
lərin müəyyən sənə tə, peşə -
yə sahib olması, dövlət quru -
cu luğunda fəal iştirak etməsi,
yüksək peşə karlığa, təhsilə
və elmə yiyə lənməsi, geniş
dünyagörü şü nə malik olması,
əməyi sev məsi və onunla
məşğul olma sı və təşəbbüs -
kar lığı vacibdir. Vətənin mad -
di və mənəvi sərvətlərini qo -
ru maq, iqtisadi qüdrətinin
yük səlməsinə nail olmaq,
həm çinin, azərbay can çılıq və
yurdsevərlik ideya ları nın gənc -
 lər arasında təb liğ olun ması
mühümdür. Azər bay ca nı mız
üçün əsl vətən daş ye tiş dir -
mək, böyük gələ cə yimiz na -
mi nə ən mü hüm vəzifə kimi
təh silimizin və mədəniy yəti -
mi zin qarşı sın da durur. Döv -
lət çilik, və tən daşlıq təkcə orta
məktəb dərslik lə rində və ya
hansısa əyani va sitələrdə əks
olun malı deyil, bütün sahə lər -
də təbliğ edilməli, sevgi və
eh ti ram hədəfinə çevril mə lidir.

olaylar.az

gənc nəslİn mİllİ mənlİk şüurunun və
vətənpərvərlİk hİss lərİnİn İnkİşafi

məqsədİlə  mühüm addimlar atilir
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Daxili İşlər Nazirinin müavini - Daxili Qoşunların Komandanı-
nın müvafiq əmrinə əsasən, noyabr ayının 1-dən 30-dək Ali Hərbi
Məktəb və hərbi hissələrdə maddi-texniki tədris bazasına və küt-
ləvi idman işinə baxış-müsabiqə keçirilib. Döyüş təliminin, maddi-
texniki tədris bazasının vəziyyəti, təkmilləşdirilməsi yönündə gö-
rülən işlər, eləcə də hərbi hissələrdə kütləvi idman işinin vəziyyəti
yoxlanılıb, hərbi qulluqçular hərbi-idman kompleksi normativlərinin
yerinə yetirilməsinə cəlb ediliblər.

Baxış zamanı müəyyən olunub ki, 25033, 12318, 17074, 16077
və 16073 saylı hərbi hissələrdə maddi-texniki tədris bazasının
yaradılması və təkmilləşdirilməsi üzrə bir çox işlər görülüb, döyüş
təlimi fənləri üzrə siniflər, müxtəlif təlim şəhərcikləri hazırlanıb.

Bununla yanaşı, kütləvi idman işi üzrə tədbirlər 12318, 25033,
99713, 67987 və 16075 saylı hərbi hissələrdə daha mütəşəkkil
təşkil olunub, bölmələr arasında fiziki hazırlıq üzrə normativlərin
yerinə yetirilməsində qeyd olunan hərbi hissələrin xüsusi təyinatlı

və xüsusi vasitələrin tətbiqi dəstələrinin, o cümlədən, 25033 saylı
hərbi hissənin ayrı yerləşən əməliyyat taborunun şəxsi heyəti
yüksək nəticələr göstərib.

İl ərzində Daxili Qoşunların birinciliyi uğrunda keçirilən
yarışlara 99713 və 16075 saylı hərbi hissələrin yığma komandaları
daha yaxşı hazırlaşdıqlarına görə yüksək nəticələr əldə ediblər.

Ümumilikdə, baxış-müsabiqənin nəticələrinə görə yerlər
aşağıdakı kimi müəyyən olunub:

Maddi-texniki tədris bazasına baxış üzrə:

I yer - 25033 saylı hərbi hissə;
II yer - 17074 saylı hərbi hissə;
III yer - 12318 saylı hərbi hissə.

Kütləvi idman işinə baxış üzrə:

I yer - 12318 saylı hərbi hissə;
II yer - 25033 saylı hərbi hissə;
III yer - 67987 saylı hərbi hissə.

Əməliyyat və döyüş hazırlığı İdarəsinin rəisi VİE
polkovnik Vurğun Abbasov   

(əvvəli ötən sayımızda)

Yol-nəqliyyat hadisələri müx-
təlif əsaslara görə təsnifləşdirilir.

Nəticəsinin ağırlığına görə
yol-nəqliyyat hadisələri üç qru-
pa bölünür: 

- ölümlə nəticələnən; 
- xəsarətlə nəticələnən; 
- maddi ziyanla nəticələnən. 
Məhkəmə-tibbi təsnifata gö-

rə, insanların bədən xəsarətləri
3 qrupa bölünür:

- yüngül, 
- az ağır 
- ağır.

Başvermə mexanizminə gö-
rə yol-nəqliyyat hadisələri aşağı-
dakı növlərə bölünür: 

1. Piyadanın vurulması -
hərəkətdə olan nəqliyyat vasitə-
sinin hərəkət hissəsində, yaxud
yol çiynində olan insanı vurma-
sı və ya insanın hərəkətdə olan
nəqliyyat vasitəsinə dəyməsi,
yaxud daşınan yükün (məsə-
lən, konteyner, tros, taxta və s.)
nəqliyyat vasitəsindən düşməsi
və ya qabaritindən kənara çıx-

ması nəticəsində insanın zərər
çəkməsi hadisəsidir. Xizəkdə,
kirşədə, diyircəkli arabada, mü-
hərriksiz əlil arabasında hərə-
kətdə olan insanın, üçtəkərli ve-
losipeddə hərəkətdə olan uşa-
ğın vurulması piyadanın vurul-
masına aiddir. 

2. Velosipedçinin vurulması  -
hərəkətdə olan nəqliyyat vasi-
təsinin velosipedçini vurması və
ya velosipedçinin hərəkətdə
olan nəqliyyat vasitəsinə dəy-
məsi hadisəsidir. 

3. Maneənin vurulması -hə -
rə kətdə olan nəqliyyat vasitə-
sinin tərpənməz predmeti (mə-
sələn, körpünün dayağı, dirək,
ağac, çəpər, inşaat materialları
yığını və s.) vurması, yaxud
dəyməsi hadisəsidir. Avtobusun
bordür daşına dəyməsi nəticə-
sində salonda olan sərnişinin
yıxılıb xəsarət alması maneənin
vurulmasına aid edilir. 

4. Dayanmış nəqliyyat vasi-
təsinin vurulması - hərəkətdə
olan nəqliyyat vasitəsinin dayan-
mış nəqliyyat vasitəsini vurması

hadisəsidir.
5. At arabasının vurulması -

hərəkətdə olan nəqliyyat vasi-
təsinin heyvan qoşulmuş ara-
banı, yaxud at-araba nəqliyyatı-
nı vurması və ya heyvan qoşul-
muş arabanın, yaxud at-araba
nəqliyyatının hərəkətdə olan
nəqliyyat vasitəsinə dəyməsi
hadisəsidir.

6. Mal-qaranın vurulması -
hərəkətdə olan nəqliyyat vasitə-
sinin çöl, yaxud ev heyvanları-
nı, quşları vurması və ya hey-
vanların, yaxud quşların hərə-
kətdə olan nəqliyyat vasitəsinə
dəyməsi, nəticədə insanların
xəsarət alması, maddi ziyan vu-
rulması hadisəsidir. 

7. Nəqliyyat vasitələrinin toq -
 quşması - hərəkətdə olan nəq -
liy yat vasitələrinin bir-birilə, ya-
xud dəmiryol xətti ilə hərəkət
edən qatarla və ya qəflətən da-
yanmış nəqliyyat vasitəsilə
(məsələn, nasazlıq yaranan
halda, svetoforun qırmızı işığın-
da, qəflətən yaranmış maneə-
nin qarşısında və s.) toqquşma-

sı hadisəsidir. Toqquşma qarşı-
qarşıya, eyni istiqamətli, çarpaz
olur. 

8. Nəqliyyat vasitələrinin aş-
ması - hərəkətdə olan nəqliyyat
vasitəsinin aşması hadisəsidir.
Aşma əlverişsiz hava şəraitinin
təsiri, texniki nasazlıq, yükün
qeyri-bərabər yerləşdirilməsi və
düzgün bərkidilməməsi, yol hə-
rəkəti qaydalarının pozulması
nəticəsində baş verir. 

9. Sərnişinin yıxılması - hə-
rəkətdə olan nəqliyyat vasitəsin-
dən sərnişinin yıxılması, yaxud
əgər bu başqa növ yol-nəqliyyat
hadisəsinə aid edilə bilmirsə, kəs-
kin tormozlama, sürətlənmə, hə-
rəkət istiqamətini dəyişmə və s.
nəticəsində sərnişinin salonda
yıxılması hadisəsidir. 

10. Digər hadisələr - yuxa-
rıda göstərilənlərə aid olmayan
hadisələr: daşınan yükün, tə-
kərdən çıxan əşyanın insan,
heyvan, yaxud başqa nəqliyyat
vasitəsinin üstünə düşməsi, qəf-
lətən peyda olan (meydana çı-
xan) maneəni (düşən yük, ayrıl-
mış təkər və s.), hərəkət iştirak-
çısı olmayan şəxsi vurması və s.

DQBİ- də Avtomobil və
zirehli texnika şöbəsinin rəisi

polkovnik Fuad Alıyev 

yol-nəQlİyyAt HADİsələrİ, onlArın 
səbəblərİ və nətİcələrİnİn təsnİFAtı

Metodiki vəsait

MADDİ-texnİkİ təDrİs bAzAsınA və kütləvİ
İDMAn İşİnə bAxış-MüsAbİQə keçİrİlİb

12318 saylı hərbi hissənin
xüsusi vasitələrin tətbiqi böl-
məsi cari ilin ümumi inspek-
siya yoxlamasının nəticələri-
nə görə bütün bölükləri üstə-
ləyərək hissə üzrə birinciliyi
qazanıb. Yaxın günlərdə bu
hərbi hissədə xidməti eza-
miyyətdə olarkən sözügedən
bölmənin fəaliyyətilə tanış
olaraq bu haqda “Əsgər”
qəzetinin növbəti sayı üçün
material hazırlamaq qərarına
gəldim. 

Hərbi hissə komandirinin
tərbiyə işləri üzrə müavini pol-
kovnik-leytenant Nəriman İsa-
yevlə səmimi söhbət əsnasında
məlum oldu ki, xüsusi vasitələ-
rin tətbiqi bölməsinin qazandığı
bu nailiyyət heç də ilk deyil. Ar-
tıq 2016-cı ildən etibarən üç il
sərasər yekun yoxlamanı əla və
yaxşı qiymətlərlə başa vuran
şəxsi heyət 2018-ci ildə də da-
ha yüksək balla liderliyi saxlaya
bilib. 

Bölmələrin döyüş hazırlığı-
nın əsas səbəbləri kimi şəxsi
heyətin döyüş təliminin metodik
cəhətdən düzgün keçirilməsi,
mənəvi-psixoloji durumun yük-
sək olması, hərtərəfli təminatın
mövcudluğunu qeyd edən böl -
mə komandiri kapitan Mustafa
Nəzərov qarşıya qoyulacaq
tapşırıqların dəqiq və vaxtında
yerinə yetirilməsinə hazır ol -
duq larını bildirdi. Əlavə etdi ki,
bölməyə təhkim olunmuş döyüş
texnikasının, sursatların və di-
gər əmlakların vəziyyətinin dai-
ma diqqətdə saxlanılması, da-
xili qayda-qanuna riayət edilmə-
si də bu istiqamətdə əsas amil-
lərdən biridir.

Tərtib olunmuş məşğələ

cədvəlinə əsasən, hərbi qulluq-
çularla ictimai-siyasi hazırlıq,
sıra hazırlığı, fiziki hazırlıq, Da-
xili Qoşunların taktiki hazırlığı,
atəş hazırlığı, taktiki hazırlıq və
ixtisas hazırlığından məşğələlər
təşkil olunur. Məşğələlərin keçi-
rilməsində qrup və yarımqrup
komandirlərinin biliklərinin hərb-
çilər tərəfindən dərindən qavra-
nılması prosesi əsas götürülür.
Əsasən atəş hazırlığından, fizi-
ki hazırlıqdan, Daxili Qoşunla -
rın taktiki hazırlığından və ixti -
sas hazırlığından yüksək nəti -
cə lər əldə edən hərbi qulluq çu -
lar döyüş hazırlığının qorunub
saxlanılması istiqamətində öz
üzərilərində durmadan çalışır -
lar. Şəxsi heyətin peşəkarlıq
vər dişlərinin artırılması və eyni
zamanda istənilən şəraitdə qar -
şıya çıxan döyüş tapşırıqlarının
keyfiyyətlə icrası məqsədilə ge -
cə təlimləri keçirilir. Bölmə ko -
man diri şəxsi heyətin biliklərini
və praktiki vərdişlərini şəxsən
yoxlayır, hərbi qulluqçuların
düz gün yerləşdirilməsini, ciddi
daxili qayda-qanunun olmasını,
İntizam Nizamnaməsi tələbləri -
nə riayət edilməsini nəzarətdə
saxlayır. Bölmənin qruplarında
olan silahların, xüsusi silahla -
rın, xüsusi vasitələrin, texnika -
nın material hissələrini, qoru nub
saxlanılmasını və onlardan düz -
gün istifadə edilməsi qaydalarını
bil mək və sayını, vəziyyətini,
döyüşə hazırlığını, onların uço -
tunun aparılmasını şəxsən yox -
la maq bölmə komandirinin
funksional vəzifələrinə aiddir.

Həmçinin, tərbiyə işi saatla-
rının əhəmiyyətindən söz açan

kapitan M.Nəzərov bölmənin
şəxsi heyətilə yüksək nizam-
intizama nail olmaq və onun qo -
runub saxlanılması mövzusun -
da söhbətlərin aparıldığını bil -
dirdi. Bu işdə bölmə koman diri -
nin tərbiyə işləri üzrə müa vi ni
baş leytenant Sahil Şərbətovun
əməyini xüsusilə vurğulamaq
lazımdır. O, hərbi qulluqçuların
mənəvi-psixoloji durumunun
yük səldilməsi istiqamətində üzə -
rinə düşən vəzifələri layiqin cə
yerinə yetirir. Bunun nəticə si dir
ki, bu günə kimi hərbi qulluqçu -
lar arasında hər hansı kobud in -
ti zam pozuntusuna yol verilmə -
yib. Təbii ki, döyüş hazırlığın -
dan danışarkən mütləq mənada
mənəvi-psixoloji durumun qə -
naətbəxş olmasının vacibliyini
hər birimiz bilirik. 

Eyni zamanda, müvafiq əmr
və direktivlərin tələblərinə əsa -
sən, döyüş hazırlığının yüksəl -
dilməsi üçün hərbi qulluqçu-la -
rın keçirilən məşğələlərdə tam
tərkibdə iştirakını və məşğələlə-
rin mövzularının dərindən mə -
nimsənilməsinə baş leytenant
S.Şərbətov nəzarət edir. 

Şəxsi heyət arasında fəal
hərbi qulluqçular vardır ki, onlar
bölmənin daim irəlidə olması
üçün qrup və yarımqrup koman -
dirlərinə yaxından köməklik gös -
tə rirlər. Baş çavuş Vüsal Hü -
seynli və Həbib Babayevin, əs -
gər Sənan Soltanovun adlarını
qeyd edən bölmə komandirinin
tərbiyə işləri üzrə müavini bu
cür hərbi qulluqçuların sıraları -
mızda xidmət etdiyi üçün qürur
duyduğunu da sözlərinə əlavə
etdi. 

Hərbi xidmətdə daim əzm-
karlıq və nümunə göstərməyi ba-
caran xüsusi vasitələrin tətbiqi
bölməsinin bundan sonra da
üzərinə düşən vəzifələri uğurla
icra edəcəyinə, qarşıya qoyulan
tapşırıqların icrası zamanı tə-
şəbbüskarlıq göstərəcəyinə
əminlik ifadə edən baş leyte-
nant S.Şərbətov xidmətin uğur-
lu təşkili üçün yaradılmış hərtə-
rəfli şəraitə görə Daxili İşlər Na-
zirinin müavini-Daxili Qoşunla -
rın Komandanına dərin minnət -
darlığını ifadə etdi.

baş leytenant Nigar Ağayeva

Hərbİ Hİssə üzrə bİrİncİlİyİ QAzAnAn bÖlMə

Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşun la -
rının Ali Hərbi Məktəbinə qəbula na -
mizədlər Azərbaycan dilini sərbəst bi -
lən, boyu azı 165 sm, çağırışçı kimi
Azər bay can Respublikası Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin yerli idarə, şöbə və bölmə -
lə rində qey diy yatda olan, buraxılış si -
nfində oxuyan və ya tam orta təhsilli,
qəbul edildiyi ildə 17 yaşı tamam olan
və 20 yaşı ta mam ol ma yan Azər bay -
can Respubli ka sının  vətən daş ları
(yalnız oğlanlar) sıra sından se çilirlər.

Namizədlər Daxili Qoşunların Baş
İdarəsində yaradılmış fiziki ha zırlıq,
hərbi-həkim və mandat komis si yalarında
Daxili İşlər Nazirliyi tərəfin dən müəyyən
edilmiş normativlər üzrə sınaqdan keç -
məlidirlər (fiziki hazırlıq üzrə minimal
normativlər: turnikdə dartınma - 6 dəfə;
qaçış - 100 metr məsafəyə 15 saniyə və
1000 metr məsafəyə 4 dəqiqə; qolların
üzərində bədənin döşəmədən qaldırılıb-
endirilməsi - 18 dəfə, gövdənin dö şə mə -
dən  qaldırılıb-endirilməsi - 18 dəfə).

Sınaq və müvafiq yoxlamalardan mü -
vəffəqiyyətlə keçən namizədlərin siya hı sı
qəbul imtahanlarında iştirak etmək üçün
Azərbay can Respublikasının Dövlət İm -
ta han Mərkəzinin Direktorlar Şurasına
göndərilir.

İmtahanlar test üsulu ilə, 3-cü ixti -
sas qrupunun fənləri üzrə Azərbay can
və rus dillərində keçirilir. 

Qəbul imtahanlarının keçirilməsi ilə
bağlı bütün təşkilati tədbirlər, sənədləş -
mə, imtahanların vaxtı, yeri və digər şərt -
lər Azərbaycan Respublikasının Döv lət
İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurası
tərəfindən müəyyən edilir. Namizədlər bu
məqsədlə Mər kəzin internet saytında və
ya kütləvi in formasiya vasitələrində veri -
lən elanları izləməlidirlər.

Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunla -
rının Ali Hərbi Məktəbinə qəbul olunmuş
şəxslər dövlət hesabına geyim for ması,
yataqxana və yeməklə təmin edi lir lər.
Məktəbdə tədris Azərbaycan dilində apa -
rılır, təhsil müddəti 4 ildir.

Məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirmiş
mə zunlara “İctimai təhlükəsizlik və
idarəet mə” ixtisası və “Leytenant”

hər bi rütbəsi ve rilərək, Daxili Qoşun -
larda müvafiq və zi  fə lərə təyin edilirlər. 

İkili vətəndaşlığı, di  gər dövlətlər qar -
şı sında öhdəlikləri olan, 2019-cu ilin
aprel və iyul çağırış la rın da hərbi xidmətə
getməli olan çağı rış çılar, din xadimləri,
məhkəmənin qanuni qüv və yə minmiş
qərarı ilə fəaliyyət qa biliy yəti olmayan və
ya məhdud fəaliyyət qa biliyyətli hesab
edilmiş, cinayət törətdi yinə görə əvvəllər
məhkum olunmuş, habelə barəsində
cinayət işinin icraatına bəraətverici
əsaslar olmadan xitam veril miş, eləcə də
Daxili Qoşunlarda xidmətə qəbul üçün
müəyyən olunmuş digər şərtlərə uyğun
gəlməyən şəxslər Daxili İşlər Nazirliyi
Daxili Qoşunlarının Ali Hər bi Məktəbinə
qəbul edilmirlər. 

Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşun la -
rının Ali Hərbi Məktəbinə qəbul üçün
namizədlər Daxili İşlər Nazirliyinin
Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsinə
(ünvan: Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu,
Q.Musabəyov küçəsi 4 ) aşağıdakı
sənədləri şəxsən təqdim etməlidirlər:

- şəxsiyyət vəsiqəsi və doğum haq -
qında şəhadətnamə (əsli və nota rial
qay dada təsdiq olunmuş surəti);

- təhsil müəssisəsinin buraxılış
sin fin də oxuması haqqında arayış və
ya tam orta təhsil haq qında sənəd
(attestatın əsli və no tarial qaydada
təsdiq olunmuş su rəti); 

- yaşayış yeri üzrə tibb müəssi sə -
sin dən sağlamlıq haq qında arayış;

- ilkin hərbi qeydiyyata alınma haq -
qında vəsiqə (əsli və notarial qay da da
təsdiq olunmuş surəti);

- oxuduğu təhsil müəssisəsi tərə -
findən verilmiş xa siy yət namə;

- 9x12 sm ölçüdə 2 ədəd, 4x6 sm
ölçüdə 4 ədəd fotoşəkil (papaqsız,
rəng li, donuq kağızda).

Ərizə və sənədlərin qəbulu 2019-cu
il martın 1-dən aprelin 10-dək (bayram
və ba zar günləri istisna olmaqla) hər
gün saat 10:00-dan 17:00-dək həyata
keçiri ləcək.

Məlumat üçün əlaqə telefonları:
(012)-590-65-07, (012)-560-27-00.

AzərbAycAn respublİkAsı DAxİlİ İşlər
nAzİrlİyİ DAxİlİ QoşunlArının  Alİ  Hərbİ

Məktəbİnə 2019/2020-cİ təDrİs İlİ üçün 
tələbə Qəbulu QAyDAlArı

Daxili Qoşunların İd -
man Komandasının hərbi
qulluqçularının əldə etdiyi
nailiyyətlər sırasına daha
biri əlavə olunub. 

Belə ki, dekabr ayının
14-dən 17-dək Rusiya Fe -
de rasiyasında idmanın
boks növü üzrə Dün ya ku -
boku uğrunda beynəlxalq
yarış keçir i lib.  

Yarışda Daxili Qo şun -
ların İdman Koman da sının
hərbi qulluqçusu da qüv -
və sini sınayıb. Əs gər Mə -
sud Yusifzadə (52 kq.) ke -
çirdiyi üç görüşdə bol qar,
fransız və özbə kistan id -
man çılarını üstə lə məyi ba -
carıb. Finala ge dən yol da
idmançımız cü zi xal fərqi
ilə rusiyalı rəqi bi nə məğlub
olaraq 3-cü ye ri tu tub. 

Fəxri kürsünün üç lü yü -
nə daxil olan əsgər M.Yu -
sif  zadə medal və diplomla
mükafatlandırılıb.

Məlumat üçün bil dirək

ki, ötən ay keçi rilən boks
üzrə Respub lika çem pio -
natında hər bi qul luq çu muz
1-ci yerə layiq gö rü lüb.

kapitan T.Əlizadə      

25031 saylı hərbi hissənin komandanlığı mayor Musa Süleymanova bacısının

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

İDMAN UĞURLARIMIZ DAVAM EDİR
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