
g

№ 25 (566)

30 dekabr

2019-ъu ил

Гязет 1992-ъи ил

декабрын 16-дан 

няшр олунур.

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xal-
qının milli-mənəvi bütövlüyünü təcəssüm
etdirən 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlıla-
rının Həmrəyliyi Günü münasibətilə dünya
azərbaycanlılarını təbrik edib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin
başçısı təbrikdə ilk dəfə Ulu Öndər Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə qeyd olunmuş bu
tarixi günün xarici ölkələrdə məskunlaşıb
yaşayan milyonlarla soydaşımızın azər-
baycançılıq məfkurəsi ətrafında sarsılmaz
birliyinin və Vətənə sədaqətinin rəmzi kimi
hər il xalqımız tərəfindən ruh yüksəkliyi ilə
bayram edildiyini bildirib.

Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki,
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra yaxın keçmişimizin bir çox
tarixi sınaq anlarında mütəşəkkil birlik və
həmrəylik nümayiş etdirərək, bütün sahə-
lərdə böyük inkişafa və uğurlara nail
olmuşdur.

Bu gün Azərbaycan dövləti müstəqil da-
xili və xarici siyasəti, artan beynəlxalq nü-
fuzu, iqtisadi, siyasi və hərbi gücü ilə yeni
inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Bir
çox qlobal transmilli və regional layihələrin
təşəbbüskarı və iştirakçısı olan ölkəmiz
dünyanın enerji təhlükəsizliyinə sanballı
töhfələr verməklə, regionda mühüm tranzit
və logistika mərkəzinə çevrilmişdir. Zəngin
təbii resurslarımız və iqtisadi potensialımız
Azərbaycanın geostrateji mövqelərinin da-
ha da güclənməsinə etibarlı zəmin yaradır
və biz bu istiqamətdə ardıcıl siyasətimizi
davam etdirəcəyik.

Sosial-iqtisadi, siyasi-hüquqi sahələrdə
və dövlət idarəetməsində həyata keçirilən
sistemli islahatlar, milli müstəqillik idealları-
na sadiq, müasir dünyagörüşlü gənclərimi-
zin bu prosesə daha fəal cəlb edilməsi bizi
inamla qarşıya qoyduğumuz inkişaf strate-
giyasının hədəflərinə yaxınlaşdırmaqdadır.
Uğurlu siyasətin nəticəsidir ki, ölkədə möh-
kəm ictimai-siyasi sabitlik və milli-mənə-

vi həmrəylik təmin edilmiş, insanlarımı-
zın maddi rifahı əhəmiyyətli dərəcədə
yaxşılaşmışdır.

Dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində mürək-
kəb etno-siyasi proseslərin, din və məzhəb
qarşıdurmalarının, humanitar fəlakətlərin
baş verdiyi bir vaxtda Azərbaycan sabitli-
yin, etnik-dini tolerantlığın və multikultural
ənənələrin qorunub saxlanıldığı unikal mə-
kandır. Müasir dövrdə insanları narahat
edən sülh və təhlükəsizlik məsələlərinin,

sivilizasiyalararası dialoq problemlərinin
müzakirə edildiyi bir çox mötəbər bey-
nəlxalq tədbirlərə, o cümlədən Dünya dini
liderlərinin II Sammitinə, Qoşulmama Hə-
rəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət
başçılarının XVIII Zirvə Görüşünə evsa-
hibliyi etməsi və növbəti üç ildə bu Hə-
rəkata sədrliyin Azərbaycan Respublikası-
na keçməsi dövlətimizin beynəlxalq nüfu-
zunun bariz nümunəsidir. Təsadüfi deyil ki,
bu gün dünyanın ən gözəl şəhərləri sıra-

sında yer alan paytaxtımız Bakı qlobal
miqyasda sülhün və əmin-amanlığın tə-
minatı üçün önəmli çağırışlar mərkəzinə
çevrilmişdir.

Dahi Azərbaycan şairi İmadəddin
Nəsiminin 650 illik yubileyi münasibətilə
Azərbaycanda “Nəsimi ili”nin elan edilməsi
ictimai-mədəni həyatımızın builki əlamət-
dar səhifələrindən biridir. “Nəsimi ili” çərçi-
vəsində ölkəmizdə və onun hüdudlarından
kənarda keçirilmiş rəngarəng tədbirlər

Azərbaycan mədəniyyətinin ümumbəşəri
əhəmiyyətinin daha bir nümayişi olmuşdur.

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin ədalətli həlli və ərazi
bütövlüyümüzün bərpası taleyüklü bir və-
zifə olaraq qarşıda durur. Dövlətimizin iq-
tisadi-hərbi qüdrəti, beynəlxalq aləmdə get-
dikcə güclənən mövqelərimiz və fəal siya-
si-diplomatik səylərimiz bu ağrılı problemin
Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun həlli
üçün səfərbər edilmişdir. Son illər ordumu-
zun cəbhədə qazandığı uğurlar da göstərir
ki, əzəli və əbədi Azərbaycan torpağı Qa-
rabağın düşmən tapdağından azad edilə-
cəyi və tarixi ədalətin zəfər çalacağı gün
uzaqda deyildir.

Azərbaycan Respublikası hazırda özü-
nün parlaq və davamlı inkişaf dövrünü
yaşayır. Dünyanın müxtəlif guşələrində
məskunlaşan, lakin qəlbi daim Azərbaycan
eşqi ilə döyünən soydaşlarımız da bu tarixi
prosesdən kənarda deyil və onların xalqı-
mızın tərəqqisində, Azərbaycan həqiqətlə-
rinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
işində təqdirəlayiq xidmətləri yüksək
qiymətləndirilməlidir.

“Ümidvaram ki, harada yaşamalarından
asılı olmayaraq, soydaşlarımız məskunlaş-
dıqları ölkələrin həyatına inteqrasiya ilə ya-
naşı, öz milli kimliyini, mənəvi-əxlaqi dəyər-
lərini, tarixi Vətənlə bağlılığı qoruyacaq,
Azərbaycanın bu günü və aydın sabahı
naminə əməl və əqidə birliyi, sarsılmaz
həmrəylik nümayiş etdirəcəklər. Xarici öl-
kələrdəki çoxsaylı diaspor təşkilatlarımızın
gələcəkdə də əzmkar iradə və yüksək və-
tənpərvərliklə bu amallar uğrunda çalışa-
cağına, xalqımızın və dövlətimizin şərəfli
adını daim uca tutacağına inanıram”, -
deyə Prezident bildirib.

Dövlətimizin başçısı dünya azərbay-
canlılarına uğurlar, cansağlığı, xoşbəxtlik
və firavanlıq arzulayıb.

Prezident İlham Əliyev dünya azərbaycanlılarını təbrik edib
31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü

Hörmətli həmkarlar!

Xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin
böyük uzaqgörənliklə müəyyənləşdirdiyi daxili və
xarici siyasət kursunun Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdiril-
məsi nəticəsində yola saldığımız 2019-cu il ölkə
həyatının bütün sahələrində dinamik inkişaf, köklü
islahatlar, xalqın rifah halının yüksəlməsi ilə
səciyyəvidir.

Tərəqqi və quruculuq işləri üçün əsas şərt olan
ictimai-siyasi sabitlik daha da möhkəmləndirilmiş,
xalqımız əmin-amanlıq şəraitində yaşayıb yaratmışdır.

Digər hüquq-mühafizə orqanları ilə sıx qarşılıqlı
əlaqədə asayişin və daxili təhlükəsizliyin qorunması
ilə bağlı mühüm funksiyalar layiqincə həyata
keçirilmiş, xidməti vəzifələrin icrasında xüsusilə
fərqlənən bir qrup əməkdaş və hərbi qulluqçu dövlət
mükafatlarına layiq görülmüşdür.

Cənab generallar, zabitlər, çavuşlar və əsgərlər !

Təməli Milli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş Dünya Azərbaycan-
lılarının Həmrəyliyi günü müstəqillik əldə olunan zamandan etibarən xalqımız
üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən şərəfli bir tarixə çevrilmişdir. Milli həmrəylik-
mənəvi dəyərlərimizə, tarixi irsimizə bağlılıq, mübarizlik, özünəməxsus ənə-
nələrimizə sadiqlik deməkdir. Vətənini, xalqını sevən hər bir azərbaycanlı öz
dövlətini qorumalı, Vətənə böyük məhəbbət və sədaqət nümayiş etdirməlidir.

2019-cu il mühüm tarixi hadisələrlə, müstəqilliyimizin və dövlətçiliyimizin
əbədiliyi naminə həyata keçirilən ardıcıl və səmərəli tədbirlərlə əlamətdar
olmuşdur. Respublika Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında müstəqil Azərbaycan daha da inkişaf etmiş,
qüdrətlənmişdir.

Ölkə rəhbərinin uğurlu daxili və xarici siyasət kursunun təntənəsi kimi
respublikada daxili sabitliyin yaradılması və ictimai təhlükəsizliyin etibarlılığının
təmin olunması, demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində qazanılmış
nailiyyətlət dövlətimizin intensiv tərəqqi dövrünə qədəm qoymasına imkan
vermişdir. Azərbaycan özünü dünyəvi və demokratik dövlət kimi beynəlxalq
aləmdə təsdiqləmişdir.

Böyük iftixar hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, bu uğurların əldə olunmasında,
ölkədə ictimai asayişin qorunmasında və möhkənlənməsində, cinayətkarlıqla
mübarizə sıralarında qulluq etdiyimiz Daxili Qoşunların da böyük xidmətləri
olmuşdur. Yola saldığımız ildə dövlətin və xalqın keşiyində mətin dayanan Daxili
Qoşunların xidməti fəaliyyəti ölkə Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı cənab İlham Əliyev tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.

Əziz silahdaşlarım!

Əminəm ki, qarşıdan gələn 2020-ci ildə də Daxili Qoşunların şəxsi heyəti
dövlət başçısı tərəfindən fəaliyyətimizə verilmiş qiyməti və göstərilən etimadı
şərəflə doğruldacaq, Azərbaycan dövlətinin etibarlı dayaqlarından biri kimi
qarşıya qoyulan məsuliyyətli tapşırıqların öhdəsindən müvəffəqiyyətlə
gələcəkdir.

Sizi, hörmətli veteranlarımızı, şəhid olmuş hərbi qulluqçularımızın ailə
üzvlərini Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və Yeni il bayramları
münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, hər birinizə cansağlığı, uzun ömür, ailə səadəti
və şərəfli işinizdə yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram!

31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və 
Yeni il bayramları münasibəti ilə

Daxili İşlər nazirinin müavini – Daxili Qoşunlar komandanının
TƏBRİKİ

Bu gün möhkəm nizam-intizama, yüksək peşəkarlığa, müasir maddi-texniki imkanlara malik olan daxili işlər
orqanlarının və Daxili Qoşunların şəxsi heyəti böyük əzm və qətiyyətlə cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparır,
vətənpərvərliyi və anda sadiqliyi ilə seçilir.

Əziz həmkarlar!
Əminəm ki, vətəndaşlarımızın qanuni mənafelərinin, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi kimi məsul

vəzifələri bundan sonra da əzmlə yerinə yetirəcək, möhtərəm Prezidentin, Ali Baş Komandanın yüksək etimadını
doğruldacaqsınız.

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə bütün şəxsi heyəti, həmçinin, hörmətli
veteranlarımızı, vəzifə borcunu yerinə yetirərkən şəhid və həlak olmuş əməkdaşların və hərbi qulluqçuların ailə
üzvlərini səmimi qəlbdən təbrik edir, möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, xidmətdə və şəxsi həyatda yeni-yeni
nailiyyətlər arzulayıram.

Bayramınız mübarək!
Vilayət Eyvazov,

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər naziri,
general-polkovnik

DAXİLİ İŞLƏR ORQANLARININ VƏ 
DAXİLİ QOŞUNLARIN ŞƏXSİ HEYƏTİNƏ
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Yanvarın 12-də Daxili İşlər Na-
zirliyində Daxili Qoşunların 2018-ci
ildə xidməti-döyüş fəaliyyətinin ye-
kunlarına həsr olunmuş naziryanı
əməliyyat müşavirəsi keçirilib.

Fevralın 14-də Daxili İşlər nazi-
rinin müavini - Daxili Qoşunların ko-
mandanı general-leytenant Şahin
Məmmədov Daxili Qoşunların Baş
İdarəsində Beynəlxalq Qızıl Xaç Ko-
mitəsinin Azərbaycandakı Nüma-
yəndəliyinin rəhbəri xanım Aymone
Sesseranı qəbul edib.

Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili
Qo şunlarının sıralarına xidmətə
yeni qə bul edilmiş əs gər lərin hərbi
andiçmə mərasimləri ke çirilib. 

2019-cu 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 Nazirliyi Daxili
Qoşunlarının yaranmasının 27-ci
ildönümü qeyd olunub. Əlamətdar
gün mü nasibətilə Daxili Qoşun ların
koman danlığı və bir qrup hər bi qul-
luqçu su Fəxri xiyabanda Milli Lider
Heydər Əliyevin xatirəsini də rin
ehtiramla yad edib.

Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qo -
şun larının yaranmasının 27-ci 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 21-dən 28-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 olunublar.

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 3-də Daxili Qoşunların
Ali Hərbi Məktəbində Azərbaycan
Respublikasında akkreditə olun-
muş xarici dövlətlərin hərbi attaşe-
ləri ilə görüş keçirilib. Görüşdə
Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin,
Böyük Britaniya, Rusiya Federasi-
yası, Türkiyə, İran İslam, Cənubi
Koreya, Çexiya, Bolqarıstan, Rumı-
niya, Qazaxıstan,  Ukrayna  res-
publikalarının hərbi attaşeləri və
digər səlahiyyətli nümayəndələri
iştirak ediblər.

Mayın 22-dən 25-dək Daxili İş-
lər nazirinin müavini-Daxili Qoşun-
ların komandanı general-leytenant
Şahin Məmmədovun rəhbərlik etdi-
yi nümayəndə heyəti Türkiyə Res-
publikasına rəsmi səfər edib.

İyunun 1-də 25031 saylı hərbi
hissədə ehtiyatda olan Silahlı Qüv-
vələr veteranlarımızın növbəti qru-
puna müvafiq vəsiqələrin təqdim
olunması mərasimi keçirilib.

İyunun 14-də Daxili Qoşunların
Baş İdarəsində 15 İyun - Milli Qur -
tuluş Gününə həsr olunmuş təntə -
nəli tədbir keçirilib.

Azərbaycan Respublikası Daxili
İşlər nazirinin müvafiq əmrinə əsa-
sən, Daxili Qoşunların bir qrup hər-
bi qulluqçusu “Azərbaycan Res-
publikası Silahlı Qüvvələri veteranı”
və “Qüsursuz xidmətə görə” 1-ci,
2-ci, 3-cü dərəcəli medalları ilə
mükafatlandırılıb. Bu münasibətlə
iyun ayının 29-da Daxili Qoşunların
Baş İdarəsində mükafatların təq-
dim edilməsi mərasimi keçirilib.

İyunun 21-də Daxili İşlər Nazir-
liyi Daxili Qoşunlarının Ali Hərbi
Məktəbinin məzunlarının ikinci bu-
raxılışına həsr olunmuş təntənəli
mərasim keçirilib. Daxili İşlər nazi-
rinin müavini-Daxili Qoşunların ko-
mandanı general-leytenant Şahin
Məmmədov təntənəli mərasimdə
iştirak edib. 

İyunun 20-də Azərbaycan Res-
publikası Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə
“Hərbi vətənpərvərliyin gücləndiril-
məsində dini icmaların yeri və rolu”
mövzusunda keçirilən konfransda
bir sıra güc strukturlarının nüma-
yəndələri ilə yanaşı, Daxili İşlər Na-
zirliyinin Daxili Qoşunlarının da hər-
bi qulluqçuları iştirak ediblər.

İyul ayının 1-də Gənclər və İd-
man Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Da-
xili Qoşunların 67987 saylı hərbi
hissəsində 2 iyul-Azərbaycan Polisi
Günü münasibətilə “Xəmsə” adlı
milli intellektual yarış təşkil olunub.  

İyul ayının 6-da Daxili İşlər Na-
zirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş
İdarəsində Hərbi Şuranın “2019-cu
ilin birinci yarımilliyində xidməti-dö-
yüş fəaliyyətinin yekunları və qar-
şıda duran vəzifələr haqqında” növ-
bəti iclası keçirilib. 

Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili
Qoşunlarının 67987 hərbi hissəsin-
də Daxili Qoşunların komandanlığı-
nın iştirakı ilə iyul ayının 20-dən
28-dək paytaxtımızda keçirilən Av-
ropa Gənclər Olimpiya Festivalı za-
manı ictimai qaydanın qorunması
və ictimai təhlükəsizliyin təmin
olunmasına cəlb olunan Daxili İşlər
Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının
şəxsi heyətinin xidmətə hazırlığı,
təminat-təchizat məsələlərinin həlli,
eləcə də nəqliyyat vasitələrinin və-
ziyyəti yoxlanılıb.

Daxili İşlər naziri general-
polkovnik Vilayət Eyvazov iyulun
27-də DİN-in Daxili Qoşunlarının
17072 saylı, avqustun 18-də
99713 saylı, avqustun 30-da 17071
saylı, avqustun 31-də 17074 saylı,
oktyabrın 5-də 16073 saylı, no-
yabrın 29-da 16075 saylı hərbi
hissələrində olub. Hərbi hissələrin
qərargahlarında “Şərəf kitabı”nı im-
zalayan nazir, şəxsi heyətin kazar-
ma-məişət şəraiti, qidalanması,
sağlamlıq durumu və təminat mə-
sələləri, həmçinin, ərazidə aparılan
abadlıq-quruculuq işləri ilə maraq-
lanıb. O, hərbi qulluqçuların fiziki və
döyüş hazırlığının yoxlanılması
məqsədilə keçirilən təlimləri izləyib,
əldə olunan nəticələrdən razılığını
bildirib.

Avqustun 30-da 17071 saylı
hərbi hissəsinin zabit və gizirləri
üçün əsaslı təmir edilmiş yaşayış
binasının istifadəyə verilməsinə
həsr olunmuş mərasim keçirilib.
Mərasimdə Daxili İşlər naziri
general-polkovnik Vilayət Eyvazov
iştirak edib.

Sentyabrın 17-də Daxili İşlər
nazirinin müavini-Daxili Qoşun-
ların komandanı general-leytenant
Şahin Məmmədov Daxili Qoşunla-
rın Baş İdarəsində Pakistan İslam
Respublikasının Azərbaycan Res-
publikasındakı Hərbi Attaşesi pol-
kovnik Nadem Yaqub Çodrini qəbul
edib.

Daxili Qoşunların Ali Hərbi Mək-
təbində hərbi hissələrin rabitə böl-
mələrinin komplektləşdirilməsi məq-
sədilə 2 həftəlik rabitə ixtisas kursu
təşkil olunub. 

Oktyabrın 24-də 25031 saylı
hərbi hissədə “Cinayət törətmiş si-
lahlı şəxsin (şəxslərin) tutulması və
zərərsizləşdirilməsi üzrə xüsusi
əməliyyatda xüsusi təyinatlı dəs-
tənin, əsas, köməkçi idarəetmə
məntəqələrinin fəaliyyəti” mövzu-
sunda komanda-qərargah təlimi
keçirilib.

Oktyabrın 29-da Daxili Qoşun-
ların Baş İdarəsində Hərbi Şuranın
Daxili Qoşunların qoşun təsərrüfa-
tının qış mövsümünə hazırlığının
vəziyyətinə həsr olunmuş növbəti
iclası keçirilib.-

DAXİLİ QOŞUNLAR 2019-cu İLDƏ
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Azərbaycanın ən gözəl guşə-
lərindən biri olan Lənkəran res-
publikamızın cənub-şərqində, əl-
verişli coğrafi mövqedə yerləşir.
Şərqdən sahil boyunca mavi Xə-
zərin ləpələri döyəcləyən bu di-
yarın qərbdən dağlarla əhatələn-
məsi bir təbiət möcüzəsi kimi in-
sanı valeh edir. Dekabr ayında
havaların əsasən dumanlı və ara-
sıra günəşli olması subtropik iq-
lim qurşağında yerləşən bu böl-
gə üçün xarakterik xüsusiyyət-
lərdəndir.        

Daxili İşlər Nazirliyi Daxili
Qoşunlarının burada yerləşən
25033 saylı hərbi hissəsi məhz
bu bölgədə ictimai təhlükəsizli-
yin təmin edilməsi və ictimai qay-
daların qorunub saxlanılmasında
üzərinə düşən tapşırıqları uğurla
yerinə yetirir.

Dekabrın 17-dən 19-dək sözü-
gedən hərbi hissədə xidməti eza-
miyyətdə olarkən bunun bir daha
şahidi oldum. Məqsədim burada
xidmət aparan şəxsi heyətin döyüş
hazırlığı və mənəvi-psixoloji duru-
mu, yaradılan sosial-məişət şəraiti
ilə yaxından tanış olmaq, həmçinin,

hərbi hissənin bugünkü həyatını
“Əsgər” qəzetində işıqlandırmaq
idi.

Hərbi hissə komandiri polkovnik
Rüstəm Dəmirov bizimlə söhbət
zamanı şəxsi heyətin fəaliyyəti ba-
rədə geniş məlumat verərək, qarşı-
ya qoyula biləcək tapşırıqların yeri-
nə yetirilməsinə hər zaman hazır ol-
duqlarını bildirdi: “Hərbi hissəmiz
bədnam qonşularımızın ölkəmizə
hərbi təcavüzünün gücləndiyi ağır
dövrdə formalaşmaqla yanaşı, ön
cəbhədə torpaqlarımızın müdafiə-
sində də mətin dayanmışdır. Şəxsi
heyət döyüş sınaqlarından keçmiş,

cəsurluq nümunələri göstərmişdir. 
1993-cü ilin fevral ayının əvvəl-

lərində Ağdərə rayonunun Mehma-
nə kəndi yaxınlığındakı yüksəklik
uğrunda aparılan döyüş əməliyyat-
ları zamanı şəxsi heyətin sıraların-
dan onlarla hərbi qulluqçu şəhid ol-
muş, itkin düşmüş və yaralanmışdır.

Ümumilikdə, hərbi hissənin hər-
bi qulluqçuları ön cəbhənin digər
istiqamətlərində də düşmənlə vu-
ruşmuş, ölüm-dirim mübarizəsində
hərbi anda sadiq qalmışlar”. 

O, bundan əlavə, hərbi hissənin
fəaliyyət göstərdiyi ötən müddətdə
dislokasiya yerində və ətraf rayon-
larda vətəndaşlarımızın əmin-aman-
lığının, eləcə də qanunçuluğun bər-
qərar olması üçün hər zaman qə-
tiyyətlə xidmət apardığını qeyd etdi:
“Şəxsi heyət bölgədə kütləvi təd-
birlərin keçirilməsi zamanı, fövqə-

ladə hallarda qarşısına qoyulan xü-
susi tapşırıqları layiqincə yerinə ye-
tirib. Hərbi hissəmiz bu gün də qar-
şıya qoyula biləcək istənilən tapşırı-
ğın icrasına hazırdır.

Qeyd edə bilərəm ki, hərbi qul-
luqçular dövlətçiliyə sədaqət, və-
tənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunur,
döyüş təlimi prosesində Daxili Qo-
şunların vəzifələrindən irəli gələn
tələblərin öyrənilməsinə, istifadədə
olan silah, texnika, xüsusi vasitə-
lərin xüsusiyyətlərinin dərindən

mənimsənilməsinə xüsusi diqqət
yetirilir”.

Polkovnik R.Dəmirov hərbi his-
sədə ardıcıl olaraq quruculuq işlə-
rinin aparıldığını, həmçinin, şəxsi
heyət üçün müasir tələblərə cavab
verən xidmət və məişət şəraitinin
yaradıldığını diqqətə çatdırdı.

Ərazi ilə tanış olarkən, ayrı-ayrı
bölmələrin, o cümlədən, xüsusi tə-
yinatlı dəstənin məşğələ və təlimlə-
rini yaxından izlədim. 

“GÜRZƏ”

xüsusi təyinatlı dəstəsi hərbi
hissənin nizam-intizamı və yüksək
döyüş hazırlığı ilə fərqlənən bölmə-
lərindəndir. Qeyd edək ki, 2019-cu
ilin birinci yarımilinin xidməti-döyüş
fəaliyyətinin yekununa görə xüsusi
təyinatlı dəstə hərbi hissənin tabor
və dəstələri arasında 1-ci yerə layiq

görülüb. Məhz bu uğurun davamı
olaraq, cari ilin yay tədris dövrünün
yekunlarına görə xüsusi təyinatlı
dəstə yenidən qabaqcıl yer qazan-
maqla, hərbi hissə komandirinin
əmri ilə müvafiq dərəcəli “Fərman”la
mükafatlandırılıb. 

Dəstə komandirinin tərbiyə işləri
üzrə müavini kapitan Elnur Səmə-
dov xüsusi təyinatlıların hazırlığı ilə
bağlı suallarımı cavablandırarkən,
hərbi hissə komandanlığının şəxsi
heyətin fəaliyyətini  yüksək qiymət-

ləndirdiyini, həmçinin, qarşıya qo-
yulan tapşırıqların əzmlə yerinə ye-
tirildiyini bildirdi: “Dəstənin qarşısı-
na qoyulan tapşırıqların xüsusiyyət-
ləri şəxsi heyətin hərbi biliklərlə ya-
naşı, möhkəm mənəvi-psixoloji ha-
zırlığının olmasını da tələb edir. Bu
baxımdan, yüksək döyüş hazırlığı-
na malik xüsusi təyinatlı cəsur və
iradəli olmalı, hər an dəyişə biləcək
əməliyyat şəraitinə uyğun düzgün
qərar qəbul etməyi bacarmalıdır.
Silahlı cinayətkarların zərərsizləşdi-
rilməsi və tutulması, həmçinin,
qarşıya qoyulmuş bu kimi digər

tapşırıqların yerinə yetirilməsində
sadalanan keyfiyyətlərin olması
vacibdir”. 

O, keçirilən məşğələlər zamanı
hərbi biliklərlə yanaşı, şəxsi heyət-
də müsbət keyfiyyətlərin formalaş-
masına xüsusi diqqət yetirildiyini
qeyd etdi: “Atəş və fiziki hazırlıqla
yanaşı, müvafiq təlim proqramına
uyğun olaraq, şəxsi heyətlə keçiri-
lən xüsusi-taktiki, həmlə-desant,
hərbi mühəndis hazırlığı, hərbi dağ-
çılıq, hərbi topoqrafiya, tək əsgərin
döyüş təlimi, ləpirçilik və yaşamaq
uğrunda mübarizə kimi məşğələlər-
də praktiki fəaliyyətə üstünlük veri-
lir. Bundan əlavə, dəstənin isteh-
kamçı yarımqrupunun hazırlığına,
xüsusilə də onların təlimlərinə diq-
qət yetirilir. Qeyd edə bilərəm ki,
keçirilən praktiki məşğələlər, öz
növbəsində, xüsusi təyinatlıların
peşə vərdişlərinin artırılması baxı-
mından əhəmiyyətli dərəcədə bö-
yük rol oynayır”. 

Kapitan E.Səmədov məşğələlər
zamanı çalışqanlıq göstərən, yük-
sək döyüş hazırlığı, nizam-intizamı
və nümunəvi xidməti ilə fərqlənən
hərbi qulluqçuların adlarını qeyd et-
di. Belə ki, kapitan Taleh Rüstəmli,
baş çavuş Kənan Kərimov, baş ça-
vuş Fərid Əmiyev, çavuş Famil
Məmmədov, çavuş Zamiq Ağayev
və çavuş İlyas Abdurəhmanov dəs-
tə komandanlığı tərəfindən müsbət
xarakterizə edilirlər. 

BİRİNCİLİYİN ƏLDƏ
OLUNMASI KOLLEKTİVİN

BİRGƏ ƏMƏYİNİN NƏTİCƏSİDİR

Hərbi hissənin yüksək döyüş
hazırlığı və nümunəvi xidməti ilə
fərqlənən bölmələrindən biri, kapi-
tan Elvin Məmmədovun komandiri
olduğu xüsusi vasitələrin tətbiqi böl-
məsi haqqında da məlumat vermək
istərdim. 

2019-cu ilin 1-ci yarımilinin
xidməti-döyüş fəaliyyətinin yekun-
larına görə bölmə hərbi hissə üzrə
ən yüksək nəticə göstərərək, böl-
mələr arasında birinci yerə layiq gö-
rülüb. Dəstə komandirinin müavini-
qərargah rəisi mayor İsmayıl Fər-
manovun qeyd etdiyi kimi, hərbi
hissə üzrə birinciliyin əldə olunma-
sında bölmə komandiri kapitan
E.Məmmədovun və ümumilikdə,
kollektivin hər bir üzvünün rolu və
zəhməti böyükdür.  

Yüksək döyüş hazırlığının qo-
runub saxlanılması üzrə əldə olun-
muş nailiyyətlərdən bəhs edən ka-
pitan E.Məmmədov bunu şəxsi he-
yətin lazımi hərbi biliklərə mükəm-
məl şəkildə yiyələnməsi ilə əlaqə-
ləndirir: “Tapşırıqların müvəffəqiy-
yətlə icra olunması şəxsi heyətin
qazandığı bilik və vərdişlərdən çox
asılıdır. Müvafiq tədris proqramları-
na uyğun nəzəri və praktiki məşğə-
lələrin keçirilməsi üçün hərbi hissə-
mizdə hər bir şərait mövcuddur.
Əgər müsbət nəticə əldə etmək is-
təyiriksə, o zaman şəxsi heyəti bu
istiqamətdə mükəmməl hazırlamalı,
onların məşğələlərə olan marağının
artırılmasını təmin etməliyik. Əldə
olunan müsbət nəticələr, təbii ki,
yüksək nailiyyətlərin qazanılmasına
zəmin yaradır”. 

Dəstə komandirinin tərbiyə işləri
üzrə müavini mayor Həbib Əhmə-
dov kollektiv arasında mövcud olan
möhkəm hərbi intizamın məhz böl-
mənin yüksək nailiyyət qazanma-
sında böyük rol oynadığını bildirdi.
O, bölmədə hərbi intizamın möh-
kəmləndirilməsində və yüksək nai-
liyyətin əldə olunmasında əzmkar-
lıq göstərən hərbi qulluqçuların
adlarını çəkdi. Leytenant Kənan
Hüseynli, gizir Elşad Mikayılov,
eləcə də müddətdən artıq xidmət
edən hərbi qulluqçular arasından
seçilmiş fəallardan çavuşlar Həzi
Quliyev, Baba Nəzərli, Musa Verdi-
yev, baş əsgər Sərxan Məsmalıyev,
həmçinin, əsgərlər Anar Əsədov və
Orxan Hüseynbəylini məhz bölmə-
nin nümunəvi xidməti ilə fərqlənən
hərbi qulluqçuları kimi xarakterizə
etdi.  

Silahdaşlarımızın vətənpərvər
ruhda xidmət etdiklərini görəndə tə-
bii ki, insanın qəlbi fərəh hissi ilə
dolur. Onlara bu çətin və şərəfli
xidmətlərində uğurlar arzulayırıq.

Başlıca vəzifəsi, ümumilikdə,
Döyüş Bayrağının və hərbi obyekt-
lərin etibarlı mühafizəsi və müdafiə-
sini təşkil etmək olan

KOMENDANT BÖLÜYÜNÜN

xidməti barədə də məlumat
vermək istərdim. Etibarlı mühafizə-
nin təşkil olunması qarovula cəlb
olunan şəxsi heyətin ayıq-sayıqlı-
ğından və xidmətin nümunəvi apa-

rılmasına birbaşa təsir edən yüksək
döyüş hazırlığının və möhkəm hər-
bi intizamın olmasından asılıdır. Bu
baxımdan komendant bölüyündə
xidmət edən şəxsi heyət bilik sə-
viyyəsi və dünyagörüşü nəzərə
alınmaqla, nümunəvi xidməti, veri-

lən tapşırıqları dəqiq və cəld yerinə
yetirmək qabiliyyətinə, eləcə də
yüksək döyüş hazırlığına malik olan
müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi
qulluqçuları arasından seçilir. Seçil-
miş hərbi qulluqçuların xidmətə ha-
zırlanması və onların təlimatlandı-
rılması da mühüm şərtdir. 

Bölük komandirinin müavini
baş leytenant Ramin Abdullayev
bölükdə mövcud olan yüksək döyüş
hazırlığını və hərbi intizamı saxla-

maqla bərabər, hissə komandanlı-
ğının etimadını hər zaman qoru-
maq əzmində olduqlarını bildirdi.

Baş leytenant R.Abdullayevlə
birgə hissənin qarovul məntəqəsinə
də baş çəkdim. Ayıq növbə ilə qa-
rovul xidmətinin xüsusiyyətləri, ni-

zam-intizamın qorunub saxlanılma-
sı mövzusunda tərbiyəvi söhbət
apardım. Funksional vəzifələri ilə
yanaşı, Daxili Qoşunların, həmçi-
nin, xidmət etdikləri hərbi hissənin
respublikamızın ərazi bütövlüyü
uğrunda keçdiyi qəhrəmanlıqlarla
zəngin döyüş yolu barədə suallara
da dolğun cavab verdilər. 

Taqım komandirləri: leytenant-
lar Ağasəməd Umudlu, Ramin Sey-
fullayev, taqım komandirinin müa-
vinləri: baş çavuşlar Şəmşir Qasım-
lı, Ağamirzə Hüseynov, Yasəf Quli-
yev, manqa komandirləri: kiçik ça-
vuşlar Azər Əmirxanov, Elcan Piri-
yev, həmçinin, baş atıcılar: baş əs-
gərlər Alı Hüseynli, İlkin Məhərrəm-
li, əsgərlər: Cavidan Hüseynov, Ca-
vidan Quliyev, İman Fərzəliyev və
Elmar Nəsirov bölüyün nümunəvi
xidmət edən fəal hərbi qulluqçularıdır.

Baş leytenant R.Abdullayev ad-
ları qeyd edilən hərbi qulluqçuların
bölükdəki yoldaşlarına da nümunə
olduqlarını bildirdi.  

mayor Anar Əhmədov

Şəxsi heyətin yüksək döyüş və mənəvi-psixoloji hazırlığı hərbi hissənin uğurlu göstəricisidir
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Daxili Qoşunların 

yığma komandası birincilər

sırasında 

Dekabr ayının 12-dən 14-dək Daxili
İşlər Nazirliyinin birinciliyi uğrunda silahsız
özünümüdafiə üzrə yarış keçirilib. Bütün
təşkilati məsələlərin uğurla həyata keçirildi-
yi yarışda iştirakı təmin olunan Daxili Qo-
şunların yığma komandasının üzvləri xid-
mət etdikləri qurumu yüksək səviyyədə
təmsil ediblər. Belə ki, müvafiq çəki dərəcə-

lərində Daxili Qoşunların 67987 saylı hərbi
hissəsindən mayor Taleh Ağayev, baş ley-
tenant Natiq Allayarov, 16075 saylı hərbi
hissədən MAXE baş çavuş Elşən Novru-
zov, MAXE çavuş Kamal Məmmədli birinci
yerə, 67987 saylı hərbi hissədən MAXE
çavuş Elnur Züliyev, 16075 saylı hərbi his-
sədən MAXE əsgər Müşviq Hüseynov isə
üçüncü yerə layiq görülüblər. Nəticə eti-
barilə, yığma komandamız birincilik kürsü-
sündə qərarlaşmağı bacarıb.

Qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin
birinciliyi uğrunda silahsız özünümüdafiə
üzrə keçirilmiş yarışda medal qazanmış
hərbi qulluqçular Daxili Qoşunlar koman-
danının 1-ci müavini-Qərargah rəisinin
səlahiyyətləri ilə mükafatlandırılıblar.

Əsgərlərimiz respublika

çempionatında da fərqləniblər

İdmançı hərbi qulluqçularımızın əldə et-
diyi nailiyyətlərin sayı günü-gündən artır.
Belə ki, Bakıda Azərbaycan Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı
ilə boks üzrə respublika çempionatı keçi-
rilib. Daxili Qoşunlar yarışda 4 idmançı ilə
təmsil olunub. Onlardan Daxili Qoşunların
İdman komandasında atıcı-idmançı əsgər-
lər Ruslan Rüstəmov 63 kq, Surət Qarayev
81 kq çəki dərəcəsində ikinci, 17072 saylı
hərbi hissənin patrul bölüyündə atıcı əsgər
Malik Həsənov isə 63 kq çəki dərəcəsində
üçüncü yerləri tutublar.

Bu əsgərlər boks üzrə Azərbaycan milli
yığma komandasının üzvləridir.

Məlumat üçün qeyd edək ki, idmançıla-
rımızın məşqləri İdman komandasında təli-
matçı, Əməkdar məşqçi gizir Vüsal Gözə-
lovun rəhbərliyi ilə keçirilib. Hərbi qulluqçu-
larımızın uğurlarında onun da əməyi var.

Hərbi qulluqçularımızı qələbə müna-

sibətilə təbrik edir, uğurlarının davamlı

olmasını, eyni zamanda, ölkəmizin

idman şərəfini daima qorumağı və

zirvədə olmalarını arzulayırıq.

Mətbuat xidməti

İdman
16075 saylı hərbi hissənin xüsusi tə-

yinatlı dəstəsində yarımqrup komandiri
gizir Mayis Səmədov 1977-ci il iyulun
28-də Xaçmaz rayonunun Qadaşoba
kəndində dünyaya gəlib. Orta təhsilini
doğma kənd məktəbində alan Mayis
1992-ci ildə həmin məktəbin 9-cu sinfini
bitirərək, Texniki Peşə Məktəbinə qəbul
olunub. 1995-ci ildə təhsilini başa vur-
duqdan sonra müddətli həqiqi hərbi xid-
mətini Daxili Qoşunların 67987 saylı hər-
bi hissəsində keçib. Əslində, əsgəri xid-
məti dövründə hərbi xidmətə böyük ma-
rağı olan gənc oğlan bu istəyini məhz
2004-cü ildə reallaşdıra bilir. Elə həmin
ildə Daxili Qoşunların 16073 saylı hərbi
hissəsində müddətdən artıq həqiqi hərbi
xidmətə başlayıb. O, xidməti-vəzifə borc-
larına məsuliyyətlə yanaşır, yüksək fiziki
hazırlıq, o cümlədən, hərbi intizam nü-
mayiş etdirərək nailiyyətlər qazanmağı
bacarır.  

Nümunəvi hərbi qulluqçu kimi xarak-
terizə olunan gizir M.Səmədov peşəkar
hazırlığını artırmaq məqsədilə 2007-ci il-
də Daxili Qoşunların gizir hazırlayan kur-
sunda hərbi peşənin sirlərinə yiyələnib.
Məsuliyyəti və bacarığı ilə seçilən hərbi
qulluqçu kursu fərqlənmə ilə bitirib. 

Artıq 16 ildir ki, hərbi xidmətdə olan
gizir M.Səmədov ilk günlərdə olduğu ki-
mi, bu gün də yüksək intizam və əzm-
karlıq nümayiş etdirir. Hazırda xüsusi tə-

yinatlı dəstədə yarımqrup komandiri kimi
tabeliyindəki şəxsi heyətin döyüş və ic-
timai-siyasi hazırlığına, hərbi intizamına,
yarımqrupda silahların, döyüş sursatla-
rının vəziyyətinə cavabdehlik daşıyır. 

2017-ci ildə Daxili Qoşunlarda keçiri-
lən “Zoğalı beret” sınaqlarında normativ-
ləri tam şəkildə yerinə yetirərək, daşıma
hüququnu qazanıb. Bundan başqa,
2018-2019-cu illərdə hərbi hissədə keçi-
rilən inspeksiya yoxlamalarının nəticələ-
rinə görə fərqlənməyi bacaran hərbçimiz,
yekun yoxlamaları “əla” qiymətlə başa
vurub.

baş leytenant Nigar Ağayeva

YEKUN YOXLAMANI “ƏLA” QİYMƏTLƏ
BAŞA VURAN HƏRBİ QULLUQÇUMUZ

Çəməninə qonan şehdən,

Dağlarında əsən mehdən

Doya bilmirəm, ey Vətən!

Bir anamdan, bir də səndən

Bu dünyada, bu dünyada 

Doya bilmirəm, ey Vətən!

Şair Aslan Abdullayevin müəllifi olduğu
“Ey Vətən” şeirindən götürülən bu duyğusal
misralar insanın ruhən, qəlbən Vətənə bağ-
lılığını ifadə edir, doğma torpağa, anaya
sevginin ürəklərdə heç vaxt tükənmədiyini
anladır. Həyatı boyu insanın Vətənə, anaya
ehtiramı onun ən dəyərli mənəvi keyfiyyə-
tidir. Bu, elə bir hissdir ki, insanın həyatını
fərəhləndirir və onu fədakarlığa ruhlandırır.
Ana Vətən məfhumu sarsılmaz döyüşçü
əqidəsini də formalaşdırır. Vətənin müda-
fiəsi uğrunda döyüşlərdə düşmənə qarşı
vuruşaraq şəhidlik zirvəsinə ucalmış qey-
rətli oğullarımız müqəddəs torpağımızdan
və ana xeyir-duasından mənəvi güc almış-
lar. Belə oğullardan biri də Daxili İşlər Na-
zirliyi Daxili Qoşunlarının şəhid hərbi qul-
luqçusu əsgər Cabbarov Qalib Qafar (bəzi
sənədlərdə Qəfər yazılıb – Y.A.) oğludur.

O, 1974-cü il may ayının 8-də əvvəlki
Əli Bayramlı (indiki Şirvan – Y.A.) şəhərin-
də dünyaya göz açıb. Qafar Cabbarov və
Səyyarə Cabbarovanın qurduğu ailədə
dünyaya gələn 4 övladdan biri olan Qalib
valideynləri tərəfindən ləyaqətli gənc kimi
yetişdirilib. Bu zəhmətkeş ailə əslən Oğuz
rayonunun Fil-filli kəndindəndir. Uzun illər-
dir Şirvan şəhərində yaşayırlar. Qalibin hə-
yatının qayğısız və xoşbəxt günləri bu şə-
hərlə bağlıdır. Ailəsinin verdiyi məlumata
görə, Şirvan şəhərindəki 10 saylı orta mək-
təbdə təhsil alıb. Orta məktəbdə müəllimlə-
rinin və yoldaşlarının hörmətini qazanıb.

O, məktəbli olduğu illərdə idmana maraq
göstərib, sərbəst güləşlə məşğul olub. Sağ-
lam həyat tərzi, fiziki aktivlik, təmkinli və
iradəli olmaq, əzmkarlıq idmanın onda for-
malaşdırdığı vacib keyfiyyətlər idi. 

1989-1993-cü illərdə Q.Cabbarov
Şirvan şəhərindəki Sənaye Texnikumunda
təhsil alaraq texnik-elektrik ixtisasına yiyə-
lənib. Ailəsinin bildirdiyinə görə, texnikum-
da oxuduğu dövrdə o, Şirvan şəhərində
yaradılan könüllülər taboruna yazılıb. Hə-
min vaxt Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin alovlanması, res-
publikamızın ərazisinin hərbi təcavüzə mə-
ruz qalması səbəbindən torpaqlarımızın
müdafiəsi üçün könüllü hərbi dəstələr
yaradılırdı. Vətənpərvər gənc kimi Qalib də,
tələbə olmasına baxmayaraq, könüllülərə
qoşulmağa qərar verib. Öncə onların fəaliy-
yətinə dəstəyini əsirgəməyib. Texnikumun

sonuncu kursunda oxuyarkən isə könüllülə-
rin sırasında ilk dəfə ön cəbhəyə gedib.
Tərtər-Ağdərə bölgəsində vuruşan döyüş-
çülərimizə bacardığı köməkliyi edib. 

1993-cü ilin may ayında Q.Cabbarov
Şirvan Şəhər Hərbi Komissarlığı (hazırda
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin Şirvan Şəhər Şöbəsi –
Y.A.) tərəfindən müddətli həqiqi hərbi xid-
mətə çağırılıb. Daxili Qoşunların Arxivindən
verilən 24.06.2019-cu il tarixli arayışda
qeyd olunub ki, əsgər Q.Cabbarov qoşun-
ların 99713 saylı hərbi hissəsində hərbi xid-
mətə başlayıb. Hərbi hissədə ilkin təlim
dövrünü başa vurduqdan sonra bölüklər-
dən birində qumbaraatan vəzifəsinə təyin
olunub. Yuxarıda göstərilən arayışdan o da
məlum olur ki, 1993-cü ilin iyul ayının əvvə-
lində qoşunların 12318 saylı hərbi his-
səsinə ezam edilib. Daha sonra onun
25032 saylı hərbi hissədə hərbi xidmət keç-
diyi sənədlərdə öz əksini tapıb. 

1993-cü ilin noyabr ayından etibarən
25032 saylı hərbi hissənin şəxsi heyətinin
tərkibində Qalib döyüş zonası – Füzuli ra-
yonuna göndərilərək burada torpaqlarımı-
zın müdafiəsində dayanıb. Həmin vaxt dö-
yüş bölgələrində ağır vəziyyət yaranmışdı.
Düşmən xarici havadarlarının dəstəyilə
müxtəlif istiqamətlərdə irəliləyərək yeni əra-
zilər ələ keçirməyə can atırdı. O ərəfədə ar-
tıq Dağlıq Qarabağ bölgəsinin hüdudları
kənarındakı bir sıra rayonlarımız da işğal
olunmuşdu. Ermənilər Füzuli rayonunun
cənub hissəsindəki yaşayış məntəqələrini
də zəbt etmək və Beyləqana doğru hücu-
ma keçmək üçün qüvvələrini cəmləşdirir-
dilər. Füzuli rayonunun cənub hissəsindəki
müdafiə xəttində Daxili Qoşunların 67987,
25032 və 99713 saylı hərbi hissələrinin
şəxsi heyətinin yerləşdirilməsi ön cəbhənin
bu cinahını möhkəmlətməyə imkan verdi.
Beləliklə, 1993-cü ilin son iki ayında düş-
mənin Füzuli rayonunun nəzarətimizdə
qalan ərazisinə hücumlarının qarşısı alındı. 

1994-cü ilin yanvar ayının əvvəlində

başlayan uğurlu Horadiz əməliyyatında əs-
gər Q.Cabbarov da iştirak edərək düşmənə
qarşı cəsurluqla vuruşub. O, pulemyotçu
olaraq döyüşlərdə düşmənin onlarla hərbçi-
sini məhv edib, bir sıra atəş nöqtələrini sus-
durub. Döyüşçü ilə birgə vuruşmuş, Daxili
Qoşunların veteranı, ehtiyatda olan gizir,
hazırda Şirvan şəhərində yaşayan Cabir
Nəsirov onun barədə xatirələrini danışar-
kən hərbi xidmətdən əvvəl bir-birilərini ta-
nıdıqlarını, qonşuluqda yaşadıqlarını dedi.
Qalibin xalqımız, dövlətimiz naminə hər bir
sınağa hazır gənc olduğunu bildirərək,
döyüşlərdə bunu öz mərdliyi ilə isbat et-
diyini vurğuladı. Veteranımız qeyd etdi ki,
Qalibin ön cəbhədə qorxmazlığını, ürəkli
olmasını göstərən cəhətlərdən biri də onun
kəşfiyyat məqsədli döyüş tapşırıqlarını ye-
rinə yetirməyə könüllü seçilməsi idi. Həm-
çinin, döyüşdə iriçaplı silahdan atəş açma-
ğı, ən öndəki mövqedə dayanmağı üstün
tuturdu. Müharibənin od-alovundan keçən
gəncin ürəyində ön cəbhədən sağ-salamat
qayıdıb sevdiyi qıza qovuşmaq arzusu da
vardı. Bu arzusu ürəyində qaldı...

Daxili Qoşunların veteranı, ehtiyatda
olan kapitan, döyüş bölgəsində Qalibin
taqım komandiri olmuş Samir Quliyev də
onu döyüşkən əsgər kimi xatırlayır. Koman-
dir kimi, belə döyüşçülərə o çətin anlarda
arxalandığını dedi. Veteranımız bildirdi ki,
1994-cü ilin yanvar ayında Horadiz qəsə-
bəsi (indiki Horadiz şəhəri – Y.A.) və ətraf
kəndlərin düşmən tapdağından azad olun-
ması ön cəbhədə və ümumilikdə, xalqımız-
da böyük ruh yüksəkliyi yaratmışdı. Düş-
mən bizim hərbi qüvvələrin hücumlarını da-
yandırmaqda çətinlik çəkirdi, itirdiyi ərazilə-
ri geri qaytarmaq cəhdləri də dəf olunurdu.

1994-cü ilin yanvar ayının 28-də
Horadiz yaxınlığındakı suötürücü qurğular
anbarının ətrafında, Cəbrayıl rayonuna və
Füzuli rayonunun şimal hissəsinə istiqa-
mətlənən yolların kəsişdiyi əraziyə yaxın
mövqe tutan döyüşçülərimiz düşmənin şid-
dətli artilleriya atəşinə məruz qalıb. Bu dö-
yüşdə minaatan mərmisinin bir neçə ad-
dımlığında partlaması nəticəsində ağır
yaralanan Qalib şəhid olub. Onun və digər
şəhidlərimizin meyitləri döyüşçü yoldaşları
tərəfindən ərazidən çıxarılıb.

1994-cü il fevralın 1-də yazılmış ölüm
haqqında şəhadətnamədə də əsgər
Q.Cabbarovun 28.01.1994-cü il tarixdə
döyüşdə həlak olduğu qeyd edilib. 

Şəhid hərbi qulluqçumuz Şirvan şəhə-
rindəki Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub.
Məzarı üzərində ölüm tarixi 29.01.1994-cü
ildir. Bu da çox güman ki, dəfn günü ilə
bağlıdır. 

Cabbarovlar ailəsinin yaşadığı binaya
şəhidin xatirə lövhəsi vurulub. 

Maşallah Məftunun müəllifi olduğu “Əli
Bayramlının Qarabağ ağrıları” kitabında
şəhid barədə məlumat verilib. 

Vətən uğrunda həyatını qurban vermiş
hər bir oğulun adı daim dualı dillərdə
yaşayır, xatirəsi qürurla anılır.

Allah rəhmət eləsin!

Yalçın Abbasov

Vətən sevgisi və igidlik
önündə ölüm də acizləşir

Şəhidlərimiz

HƏRBİ XƏBƏRLƏR .YENİLİKLƏR .

Türkiyə pulemyotla təchiz 

edilmiş PUA-lar əldə edir

Türkiyə dəqiqədə 15 güllə atan və
200 gülləli darağa sahib pulemyotla təc-
hiz edilmiş “Songar” PUA-sını əldə edə-
cək. Ordu.az xarici KİV-ə istinadən xəbər
verir ki, PUA Ankaradakı hərbi texnologi-
ya sahəsində ixtisaslaşan “Asisguard”
adlı şirkət tərəfindən istehsal edilib.

Qeyd olunur ki, “Songar”ın dəqiqlik
dərəcəsini artırmaq üçün lazer görmə
sistemindən istifadə edilib. 

“New Scientist”in hesabatına görə,
PUA 200 kilometrə yaxın məsafədə yer-

ləşən hədəfləri yüksək dəqiqliklə vura
bilir. 55 kiloluq “Songar” yerdən 3 kilo-
metr hündürlükdə uça bilir.

Müasir dövrdə insanların çoxunun hə-
yat tərzi elədir ki, onların qaraciyəri yük-
lənir, tükənmiş vəziyyətdə olur. Ekspertlər
alkoqoldan istifadəni məhdudlaşdırmağı,
siqaretdən imtina etməyi, daha çox acı ya-
şıl tərəvəz yeməyi, su içməyi və dərman
qəbuluna diqqətlə yanaşmağı tövsiyə edir-
lər. Bu tədbirlər qaraciyərin fəaliyyətini
gücləndirməyə kömək edir.

Qaraciyər daim qanı və orqanizmi tok-
sinlərdən təmizləyir, lakin düzgün olmayan
həyat tərzi onun yükünü artırır və aşındırır,
bu da qaraciyərin disfunksiyasına gətirib
çıxarır. Mütəxəssislər qaraciyərinin fəaliy-
yətini tənzimləməyi və vəziyyətini yaxşı-

laşdırmağı istəyənlərə alkoqolu məhdud-
laşdırmağı, siqaretdən tamamilə imtina et-
məyi tövsiyə edirlər. Spirtli içkilər qaraciyə-
rin onları səylə zərərsizləşdirən hepatosit
resurslarını tükəndirir. Siqaretlər orqa-

nizmin toksinlərlə çirklənmə səviyyəsini
artırır. 

AZƏRTAC “MedikForum”a istinadla
xəbər verir ki, spirtli içki içən və siqaret
çəkən insanların orqanizmi daxil olan zə-
rərli maddələrin hamısının öhdəsindən gə-
lə bilmir, bu da xəstəliklər riskini artırır.

Bundan əlavə, ekspertlər düzgün qida-
lanmanın əhəmiyyətini vurğulayırlar. 

Qaraciyərin fəaliyyətini gücləndirməyin
ən səmərəli üsullarından biri fiziki fəallığı
artırmaqdır. Ağrıkəsici dərmanların istifa-
dəsini məhdudlaşdırmaq lazımdır, çünki
bu vasitələr qaraciyərin fəaliyyətinə pis
təsir göstərir.

Nəhayət, təmiz su içmək qaraciyərin
təmizləyici funksiyasını səmərəli şəkildə
yaxşılaşdırır, bədənin toksinlərdən təmiz-
lənməsi prosesini gücləndirir.

Sağlamlıq

Qaraciyərin fəaliyyətini necə gücləndirmək olar?
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