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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

44 günlük savaş 2 əsrlik münaqişəyə
və 32 illik müharibəyə son qoydu

1988-ci il fevralın 22-dən başlayan Qa-
rabağ müharibəsi son 32 il ərzində ilk də-
fədir ki, tamamilə fərqli ovqatla xatırlanır.
Qələbə ruhu ilə qeyd edilir. Ötən ilə qədər
ağrı ilə bəhs etdiyimiz bu problemə 44 gün-
lük Vətən savaşında birdəfəlik son qo-
yuldu.

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu
32 illik müharibəni Qələbə ilə başa çat-
dırmaqla, həm də tarixi 2 əsr əvvələ uza-
nan ədalətsizliyi aradan qaldırdı.

Heydər Əliyev ermənilərin planlarının
qarşısını qətiyyətlə almışdı

1988-ci il fevralın 22-dən - Əli Hacıye-
vin və Bəxtiyar Quliyevin Əsgəranda şəhid
olduqları gündən bütün dünyanın gözü qar-
şısında cəlb edildiyimiz ədalətsiz savaş
başladı. Bu məkrli ssenarini düşmən çox-
dan həyata keçirməyə çalışırdı. Lakin xal-
qımızın böyük oğlu Heydər Əliyev Azərbay-
cana rəhbərlik etdiyi illərdə və daha sonra
SSRİ rəhbərliyində təmsil olunarkən Ermə-
nistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları
ilə çıxış etməsinə imkan verməmiş, erməni
separatizminin qarşısını qətiyyətlə almışdı.

Xatırladaq ki, hələ ötən əsrin 40-cı illə-
rində Ermənistanda gizli “Qarabağ komi-
təsi” yaradılmışdı. SSRİ rəhbərliyinə hər
vasitə ilə təsir etməyə çalışan ermənilər
1945-ci ilin payızında Dağlıq Qarabağı Er-
mənistana birləşdirmək məsələsini sovet
rəhbərliyi qarşısında qaldırmışdı. Həmin
ilin noyabrında Moskvadan M.Bağırova
göndərilən məktubda bu məsələyə onun
rəyi istənilmişdi. Bu iddiaların heç bir elmi
və tarixi əsasının olmadığını bildirən
M.Bağırov əhalisinin əksəriyyəti azərbay-
canlılardan ibarət olan Şuşa rayonundan
başqa, Qarabağın dağlıq hissəsinin Ermə-
nistana verilməsinə o şərtlə razılığını ver-
mişdi ki, müxtəlif dövrlərdə Ermənistana və
digər respublikalara verilmiş tarixi Azərbay-
can torpaqları geri qaytarılsın. Nə sovet
rəhbərliyi, nə də ermənilər buna razı
olmuşdu.

Ötən əsrin 50-ci illərinin ortalarında
Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi
məsələsi bir daha qaldırıldı, Ermənistanda
anti-Azərbaycan təbliğatı yenidən qızışdı-
rıldı. Lakin ölkədə 30-dan çox milli müna-
qişə ocağının olduğunu nəzərə alan sovet
rəhbərliyi bu məsələnin arzuolunmaz nə-
ticələr verəcəyini başa düşərək problemi
Azərbaycanın xeyrinə həll etdi.

1958-ci ildə isə bütün ermənilərin ka-
talikosu II Vazgen Bakıya səfər edərək
Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsini,
Bakıda erməni ruhani seminariyasının
açılmasını, Bakıdakı erməni kilsəsindən
hər səhər zəng vurulmasını təklif etmiş, la-
kin rədd cavabı almışdı.

Ötən əsrin 60-cı illərinin ortalarında Er-
mənistan SSR-də növbəti dəfə anti-Azər-
baycan hərəkatı başladı. Qondarma “ermə-
ni soyqırımı”nın 50 illiyi, cəllad Andronikin

100 illiyi Ermənistanda geniş qeyd edildi və
bu, öz doğma torpaqlarında yaşayan azər-
baycanlıların daha da sıxışdırılmasına,
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində erməni
millətçiliyinin açıq surətdə dərin kök sal-
masına yeni təkan verdi.

Bütün bu məsələlər hələ Azərbaycan
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə rəhbərlik
etdiyi dövrdən Heydər Əliyevin diqqət
mərkəzində idi. Ona görə Heydər Əliyev
1969-cu ildə Azərbaycana rəhbərliyə baş-
ladıqdan sonra Dağlıq Qarabağla bağlı xü-
susi siyasət yürütdü. 1967-ci ildə DQMV
ərazisində üç azərbaycanlının avtomobilin
içində yandırılması nəticəsində başlayan
milli qarşıdurma elementlərini büruzə verən
separatizm qığılcımlarının nəticəsini əvvəl-
cədən görən ölkə rəhbəri qətiyyətli addım-
lar atdı. Vilayət rəhbəri, şovinist V.Şahna-
zaryan başqası ilə əvəzləndi, hüquq-mü-
hafizə orqanlarında ciddi təmizləmə apa-
rıldı. 1973-cü ilin avqustunda Azərbaycan
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi “erməni mil-
lətçiləri” adlı əməliyyat keçirərək “Daşnak-
sütyun” təşkilatı ilə bağlı olan bir qrup
şəxsi həbs etdi.

Ermənilər 1977-ci ildə SSRİ Konstitusi-
yası və 1978-ci ildə Azərbaycan SSR
Konstitusiyası qəbul edilərkən də Dağlıq
Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi ilə
bağlı iddialar qaldıraraq Moskvaya, SSRİ-
nin mərkəzi orqanlarına kütləvi ərizələrlə
müraciət etmişdilər. O dövrdə Krımda is-
tirahətdə olan Sovet İttifaqı KP MK-nın baş
katibi L.Brejnevlə görüşən Heydər Əliyev
erməni şovinistlərinin Dağlıq Qarabağla
bağlı əsassız iddialarını puça çıxardı.

Heydər Əliyev ermənilərin bütün məkrli
planlarının qarşısını qətiyyətlə aldı. Lakin
M.Qorbaçovun SSRİ-yə rəhbərliyindən
sonra azərbaycanlılara qarşı erməni eks-
pansiyasının növbəti mərhələsi başladı.
Heydər Əliyevin Sov.İKP MK Siyasi Büro-
sunun və şəxsən baş katib M.Qorbaçovun
yeritdiyi siyasi xəttə etiraz olaraq tutduğu
vəzifələrdən istefasından sonra, 1987-ci
ilin sonlarından Yerevanda Dağlıq Qaraba-
ğın Ermənistana birləşdirilməsi tələbləri ilə
kütləvi aksiyalar keçirilməyə başlanıldı. 

Azərbaycan rəhbərliyinin laqeydliyi
separatizmə rəvac verdi

Həmin ərəfədə artıq DQMV ərazisində
separatçı “Krunk” təşkilatı yaradılmış və
onun üzvləri 1988-ci il yanvar ayının əvvəl-
lərində yardım üçün Moskvaya getmişdilər.
Separatçılıq dalğasının başlaması üçün
ideoloji-təbliğat işi böyük vüsət alırdı. Artıq
1988-ci ilin yanvar ayınadək Qarabağ mü-
naqişəsinin yeni mərhələsinin startı üçün
bütün hazırlıq işləri yekunlaşmışdı. Heydər
Əliyevin ittifaq rəhbərliyindən uzaqlaşdırıl-
ması ilə mərkəzdə ermənilərin xeyrinə də-
yişən balans problemin həllində Moskvanın
birbaşa olaraq ermənipərəst mövqe tutaca-
ğını şərtləndirmişdi.

Fevral ayından Xankəndidə Ermənis-
tandan xalq deputatları qismində vilayətə
gələn emissarların təşkilatçılığı ilə mitinqlər
başladı. Rəsmi Bakının isə tərəddüd gös-
tərməsi vəziyyətin daha da gərginləşmə-
sinə şərait yaratdı. Elə bu ərəfədə İrəvan-
dan “miatsum” - birləşmək iddiasını hüqu-

qiləşdirmək barədə təlimat gəldi və təşəb-
büs artıq vilayətin qanunverici orqanının
əlinə keçdi. Fevralın 20-də çağırılan vila-
yətin Xalq Deputatları Sovetinin fövqəladə
iclasında gündəliyə yalnız bir məsələ -
DQMV-nin Ermənistana birləşdirilməsi ilə
bağlı təklifin müzakirəsi salındı. İclasda
DQMV-nin Azərbaycan SSR-in tabeliyin-
dən çıxaraq Ermənistan SSR-in tərkibinə
daxil olması barədə qərar qəbul edildi. Bu,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təhlükə və
SSRİ Konstitusiyasına zidd olmaqla, həm
də ittifaq miqyasında separatizm meyilləri-
nin aydın təcəssümü idi.

Qarabağlılar erməni məkrinə qarşı
səfərbər oldular

Azərbaycan rəhbərliyi sussa da, Qara-
bağın azərbaycanlı əhalisi bələd olduğu er-
məni məkrini dayandırmaq üçün səfərbər
olundu. Hadisələrin ən qızğın vaxtında -
fevral ayının 22-də Ağdamın minlərlə sakini
Əsgəran üzərinə yürüşə çıxdı. Ancaq bu
yürüşün qarşısı Bakıdan göndərilmiş emis-
sarlar vasitəsilə alındı, hətta yürüş iştirak-
çıları təqib də edildi. İndiyədək 6 mindən
çox övladını vətən yolunda şəhid vermiş
Ağdam məhz həmin gün Qarabağ münaqi-
şəsinin ilk şəhidlərini - Əli ilə Bəxtiyarı tor-
paq və millət uğrunda fəda etdi.

Fevralın 22-də qadağalara baxmaya-
raq, Bakıda da ilk ümumxalq mitinqi keçiril-
di. Xalq Moskvadan ədalətli olmasını,
separatçılığa son qoyulmasını istəyirdi.
Ölkə rəhbərliyindən tələb olunurdu ki, Qa-
rabağda baş verən hadisələr xalqdan giz-

lədilməsin, hakimiyyət problemin ciddiliyini
qəbul edib tədbir görsün, Qarabağda in-
sanları silah-sursatla təmin etsin. Əli ilə
Bəxtiyarın dəfn günü bütün Azərbaycanın
ürəyi Ağdamda döyünürdü. Ətraf və uzaq
rayonlardan Ağdamın dərdinə şərik olmağa
gələnlərin sayı minlərlə idi.

1991-ci ilə qədər Dağlıq Qarabağda və
eləcə də Ermənistanla həmsərhəd rayon-
larda azərbaycanlılar yaşayan kəndləri iş-
ğal edən, qırğınlar, soyqırımlar törədən er-
mənilər SSRİ-nin dağılmasından sonra iş-
ğal planını yeni fazaya keçirdilər. Müstəqil-
liyimizin ilk illərində Azərbaycanda hakimiy-
yətdə olan siyasi qrupların səbatsızlığı və
xəyanətləri nəticəsində Dağlıq Qarabağ və
ətraf rayonlarımız işğal edildi.

İlham ƏLİYEV: “Bizim Qələbəmiz
tarixi Qələbədir”

Dağlıq Qarabağ bütün dünyada rəs-
mən Azərbaycanın ərazisi kimi tanınsa da,
30 ilə yaxın müddətdə erməni təəssübkeş-
liyinin və ikili standartların nəticəsi olaraq
beynəlxalq ictimaiyyət, xüsusən Qərb dün-
yası ermənilərin işğalçılıq siyasətinə, Azər-
baycan ərazilərinin işğal altında qalmasına
göz yumdu. Azərbaycanın isə Ermənista-
nın işğal siyasətinə və danışıqlar prosesini
imitasiya etməsinə qarşı səbri tükənməz
deyildi.

Ötən il sentyabrın 27-də Ermənistanın
Azərbaycana qarşı törətdiyi növbəti hərbi
təxribat tariximizə Vətən müharibəsi kimi
düşən savaşa yol açdı. Şanlı ordumuz elə
həmin gün başlatdığı əks-hücum əməliy-
yatları ilə düşməni ilk andan işğal olunmuş
ərazilərimizdən qovub çıxardı. Savaşın ilk
günündən bütün dünya Azərbaycanın gü-
cünü, ordumuzun döyüş əzmini gördü.
44 gün davam edən müharibədə 30 ilə ya-
xın işğal altında olan əzəli torpaqlarımız
azad edildi. Hər bir kəndin, qəsəbənin, şə-
hərin azad olunması xalqımız tərəfindən el
bayramı kimi böyük sevinclə qarşılandı.

Noyabrın 10-da imzalanan bəyanatla
Azərbaycanın qələbəsi və Ermənistanın
məğlubiyyəti bütün dünyaya bəyan olundu.
Şuşanın işğal olunduğu və eyni gündə
azad edildiyi - noyabr ayının 8-i tariximizə
Qələbə Günü kimi həkk olundu. Bu Qələbə
Azərbaycanın son əsrlərdəki ən böyük zə-
fəri oldu. Şah İsmayılın, Nadir şahın qur-
duğu imperiyaların süqutundan sonra Azər-
baycan ilk dəfə olaraq bu miqyasda tarixi
torpaqlarını işğaldan  azad etdi.

İndi biz Dağlıq Qarabağ probleminin
başlandığı tarixdə - fevralın 22-də bu ba-
rədə kədər hissi ilə deyil, qələbə ruhu ilə
söz açırıq. Həm də artıq “Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi” deyilən anlayış yoxdur. Azər-
baycana böyük zəfər yaşadan Qalib Sər-
kərdə İlham Əliyev ölkəmizin ərazi bütövlü-
yünü bərpa etməklə bu anlayışı da aradan
qaldırdı. İlham Əliyevin bir neçə gün əvvəl
Laçın rayonundan bəyan etdiyi kimi,  bizim
Qələbəmiz tarixi Qələbədir və biz tarixi
ədaləti bərpa etdik.

“Azərbaycan” qəzetinin materialları
əsasında hazırlanmışdır.

Azərbaycana böyük zəfər yaşadan Qalib Sərkərdə

Daxili işlər naziri, general-
polkovnik Vilayət Eyvazov fevralın
17-də Pakistan İslam Respublika-
sının ölkəmizdəki  fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Bilal Hayeni
qəbul edib.

Strateji müttəfiqlər olan iki dövlət
arasında əlaqələrin zəngin tarixə
malik olduğunu, Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin bu münasibətlərin daha da
genişlənməsinə hər zaman xüsusi
önəm verdiyini diqqətə çatdıran da-
xili işlər naziri V.Eyvazov beynəlxalq
aləmdə və regional təşkilatlar çərçi-
vəsində dost və qardaş ölkə olan
Pakistanın Azərbaycanın mövqeyini
hər zaman birmənalı şəkildə dəs-

təklədiyini məmnunluqla qeyd edib.

Dövlət başçılarının siyasi iradəsi

nəticəsində son illər bütün sahələrdə

inkişaf və tərəqqinin müşahidə olun-

duğunu qeyd edən nazir iki dost öl-

kənin Daxili İşlər nazirlikləri ara-

sında da son illər sıx münasibətlərin

mövcudluğundan, imzalanmış bey-

nəlxalq hüquqi sənədlər əsasında

transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıqla,

xüsusilə narkotiklərin qanunsuz döv-

riyyəsinə, qeyri-leqal miqrasiyaya və

insan alverinə qarşı mübarizədə bir-

gə səylərin göstərilməsindən, əmə-

liyyat məlumatlarının mübadiləsin-

dən məmnunluğunu bildirib, qarşılıq-

lı səfərlərin, bu görüşün birgə işbir-

liyinin daha da dərinləşdirilməsinə öz

töhfəsini verəcəyinə əminliyini ifadə

edib.

Səmimi qəbula görə təşəkkür

edən Bilal Haye dövlətlərimiz və

xalqlarımız arasında dostluq, qar-

daşlıq münasibətlərinin həqiqətən

dərin köklərə malik olduğunu önə

çəkərək xüsusilə son illər ərzində

bütün sahələrdə əlaqələrin daha sür-

ətli inkişafından, ölkəmizdə yaradıl-

mış sabitlik və əmin-amanlıqdan,

respublikamızın, onun paytaxtının

dünyanın ən təhlükəsiz dövlət və

şəhərlərindən biri olmasından məm-

nunluğunu bildirib. Burada fəaliyyət

göstərdiyi qısa zaman kəsiyində

Azərbaycanda mövcud olan əmin-

amanlıqdan, təhlükəsiz şəraitdən

razılığını ifadə edən səfir əməkdaş-

lığın bütün sahələrdə daha da inki-

şafına öz töhfəsini verəcəyini  diqqə-

tə çatdırıb.

Səmimilik və dostluq şəraitində

keçən görüşdə tərəfləri maraqlan-

dıran bir sıra digər məsələlər də mü-

zakirə olunub.

DİN-in Mətbuat xidməti

Daxili işlər naziri Pakistan səfirini qəbul edib
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12576 saylı hərbi hissə-Hərbi
Qospitalın ən böyük şöbələrindən
biri olan terapiya şöbəsi fəaliyyəti
baxımından çoxprofilliyi ilə fərqlənir.
Ağciyər, kardioloji, endokrinoloji, mə-
də-bağırsaq, hemotoloji və allerqolo-
ji xəstələr burada müalicə alırlar. 

Terapiya şöbəsinin rəisi vəzifə-
sini icra edən tibb xidməti kapitanı
Rauf Allahverdiyev qarşıya qoyulan
tapşırıqların öhdəsindən bacarıqla
gəlir. 

O, 1989-cu il aprelin 26-da Bakı
şəhərində anadan olub. 2006-cı ildə
Nizami rayonu 70 saylı pilot məktəb
liseyini uğurla başa vurub, Tibb
Universitetinin Müalicə-profilak-tika
fakültəsinə qəbul olunub. 2012-ci ildə
ali təhsilini başa vuran gənc öz
peşəsinin müqəddəsliyini dərk edə-
rək, həyat yolunu hərbi həkim olaraq
davam etdirməyi qərarlaşdırmışdı.
Elə bu istəklə də 2013-cü ildə Daxili
Qoşunların Hərbi Qospitalında həqi-
qi hərbi xidmətə başlayır. İlk vəzifəsi
terapiya şöbəsində ordinator olub.
Hər zaman nümunəvi xidməti, məsu-
liyyətilə fərqlənən Rauf həkim tabelik
münasibətlərinə riayət edib, xidməti
dövründə daim hərbi hissə koman-
danlığının etimadını doğrultmağı ba-
carıb. Məhz buna görə fəaliyyəti yu-
xarı komandanlıq tərəfindən yüksək
qiymətləndirilərək 2018-ci ildə ona
vaxtından əvvəl “kapitan” hərbi rüt-
bəsi təqdim olunub. 

Müxtəlif illərdə daxili qoşunlar
komandanının əmrinə əsasən, Türki-
yənin Gülhanə Tibb Akademiyasında
tibbi biliklərini artırmaq məqsədilə ix-
tisasartırma kurslarında iştirak edib. 

Tibb xidməti kapitanı R.Allahver-
diyev iş prinsipi barədə danışarkən
həm də terapiya şöbəsinin qospitalın
digər şöbələrindən şəxsi heyətin sa-
yına görə fərqləndiyini də nəzərimizə
çatdırmağı unutmadı. Gün ərzində
ilk olaraq qəbul şöbəsində xəstələrə
baxış keçirilməsini, onların aidiyyəti
üzrə şöbələrə yerləşdirilməsi, müayi-
nə və müalicə olunmasını təmin edir.
Həmçinin, bütün planlı xəstələrə cər-
rahi əməliyyatdan əvvəl ümumi ba-
xış keçirən tibb xidməti kapitanı

R.Allahverdiyev terapiya şöbəsində
xəstələrin müayinə və müalicəsində
həm də ölkənin aparıcı mütəxəssis-
lərindən olan professorlar Yavər Şı-
xəliyev, İsgəndər Bağırov kimi mülki

həkimlərin əməyindən istifadə olun-
duğunu xüsusi vurğuladı. Bir şöbə
rəisi olaraq kollektivin hər bir üzvü-
nün əməyini lazımınca qiymətləndi-
rən Rauf həkim xidməti vəzifələrinin
icrasına məsuliyyətlə yanaşan hərbi
qulluqçulardan tibb xidməti kapitan-
ları Venera Abdullayeva, Pərvanə
Mirzəyeva, Aynurə Qurbanova, tibb
xidməti baş leytenantı Günel Nəsirli,
tibb xidməti leytenantı Çinarə Novru-
zova, orta tibb heyətindən gizir Aynur
Babayeva, kiçik gizir Həvva Əliyeva,
baş çavuş Aminə Əliyevanın adlarını
çəkdi.

Vətən müharibəsi iştirakçısı ola-
raq döyüş bölgəsində yaralı hərbçi-
lərimizə ilkin tibbi yardım göstərən
gənc həkim vətənpərvərliyini, hərbi
xidmətə olan münasibətini ölkəmizin

ağır günlərində bir daha sübut etdi:
“Sentyabrın 27-də döyüş tapşırığına
uyğun olaraq, Daxili Qoşunların
16077 saylı hərbi hissəsinə ezam
olunmuş heyətimiz sonradan Füzuli-
nin Əhmədbəyli, Şükürbəyli, Cəbra-
yılın Daşkəsən kəndində xidməti və-
zifələrini layiqincə icra edib. Səhra
şəraitində Daxili Qoşunların yaralı
hərbi qulluqçularının ambulator müa-
licəsində, ağır yaralıların çeşidlənə-
rək xəstəxanalara yerləşdirilməsində
yaxından iştirak etmişik. Vətənimizin
çətin günlərində özünü şüurlu şəkil-
də düşmənlə ölüm-dirim savaşına
atan cəsur oğulların həyata qaytarıl-
masında həkim kimi xidmətimiz ol-
duğu üçün fəxr edirik. Düşünürəm ki,
bu möhtəşəm qələbənin qazanılma-
sında azacıq da olsa payı olan hər
bir kəs bu gün və bir ömür boyu fəxr
edəcək. Qələbə sevincini bizlərə və
bütün Azərbaycan xalqına yaşadan
hər bir Vətən oğlunun qulluğunda
durmaq, həkim kimi onlara yardım
göstərmək qospitalımızın bütün he-
yətinin bir nömrəli vəzifəsidir. Allah-
dan bütün şəhidlərimizə rəhmət,
yaralılarımıza isə şəfa diləyirəm”.

baş leytenant Nigar Ağayeva

TERAPİYA ŞÖBƏSİ QOSPİTALIN QABAQCIL
ŞÖBƏLƏRİNDƏN BİRİDİR

Ötən saylarımızdan birində
17072 saylı hərbi hissənin ayrı
yerləşən patrul taborunun xidməti
fəaliyyəti haqqında ümumi məlu-
mat vermişdik. Bu yazımızda isə
hərbi hissənin ayrı yerləşən patrul
taborunun komendant taqımının
xidmətinə nəzər salacağıq. 

Məlumdur ki, hərbi hissənin
ərazisinin, anbarların, avtomobil
parkının etibarlı mühafizə və mü-
dafiəsini təmin edən taqımın şəxsi
heyətinin hazırlığı hər zaman xü-
susi önəm daşıyır. Bu baxımdan
qarşıya qoyulmuş tapşırıqların
uğurla yerinə yetirilməsi, xidmətin
düzgün təşkil edilməsi üçün hərbi
intizamın möhkəmləndirilməsi ol-
duqca vacibdir. 

Qarşıya qoyulan tapşırıqları
uğurla yerinə yetirən, döyüş ha-
zırlığının artırılması yönündə səy-
lə çalışan komendant taqımının
xidməti fəaliyyətində leytenant
Həzrət Qənbərlinin əməyi danıl-
mazdır. Qeyd edim ki, leytenant

H.Qənbərli 2020-ci ilin iyul ayın-
dan komendant taqımının koman-
diridir. 

Tabeliyində olan şəxsi heyətin
mənəvi keyfiyyətlərini nəzərə ala-
raq, onların hərbi nizamnamələrin
tələblərinə, hərbi intizama sözsüz
əməl etmələrinə, həmçinin, zahiri

görkəmlərinə və geyimin daşınma
qaydalarının pozulmamasına dai-
ma diqqət yetirir. 

O, hərbi qulluqçuların fiziki və
atəş hazırlığının yüksək olması ilə
yanaşı, həm də hər birinin sağlam
səhhətə, düzgün düşüncəyə ma-
lik olmasının vacibliyini vurğuladı.
Bu baxımdan xidmətə cəlb olunan
hərbi qulluqçuların seçilməsi nə-
zarətdə saxlanılır.   

Taqım komandiri bildirdi ki,
xidmət Qarnizon və Qarovul Xid-
mətləri Nizamnaməsinin tələbləri-
nə əsasən təşkil edilir: “Qarovul
xidməti böyük məsuliyyət və diq-
qət tələb edir. Bu baxımdan, xid-
mətə nizam-intizamı, təlim-tərbi-

yəsi ilə fərqlənən, sağlamlıq duru-
mu qənaətbəxş olan hərbi qulluq-
çular cəlb olunurlar. Postların  də-
yişdirilməsinə, postlarda saatda-
rın ayıq-sayıq xidmət aparmasına,
döyüş hesabatının vaxtlı-vaxtında
çatdırılmasına, tərbiyə işinin təş-
kilinə, səliqə-sahmana, şəxsi he-
yətin sağlamlığına xüsusi diqqət
yetirilir, silahların doldurulub-
boşaldılması zamanı təhlükəsizlik
qaydalarına ciddi riayət edilir”. 

Zabit hərbi qulluqçular qarşı-
sında qoyulan tələblər barədə də
məlumat verdi. Şəxsi heyətlə iş-
ləməyin çətin, eyni zamanda mə-
suliyyətli olduğunu bildirərək, ta-
qımda komandir heyətinin üzərinə
düşən vəzifələrin icrasına vicdan-
la yanaşdığını qeyd etdi: “Koman-
dir heyəti tərəfindən tapşırıqların
dəqiq və vaxtında yerinə yetiril-
məsi, sağlam kollektivin yaradıl-
ması həmişə diqqət mərkəzində-
dir. Xidmətə yeni qəbul olunan
hərbi qulluqçular da qısa müddət
ərzində hərbi xidmətə adaptasiya
olunurlar. Yoldaşlıq, intizam və
məsuliyyət olan yerdə uğurlu nəti-
cə də vardır”.

Taqımın hərbi qulluqçularının
asudə vaxtlarının səmərəli təşkil
olunması da hər zaman diqqətdə
saxlanılır. Burada hərbi qulluqçu-
ların istirahəti üçün lazımi şərait
yaradılıb.  

Komendant taqımının şəxsi
heyətinin komandanlıq tərəfindən
daim diqqət və qayğı ilə əhatə
olunduğunu bildirən taqım ko-
mandiri qabaqcıl hərbi qulluqçu-
lardan baş əsgərlər Xalid Səmə-
dov və Sadiq Səfərli, əsgər Elton
Səfərovun xidmətlərini yüksək
qiymətləndirdi, onların digər yol-
daşlarına nümunə olduqlarını
qeyd etdi.

Leytenant H.Qənbərli taqımın
şəxsi heyətinin bundan sonra da
hərbi hissə və tabor komandanlı-
ğının onlara olan etimadını doğ-
ruldacağını, hər zaman əzmkarlıq
göstərəcəyini bildirdi.

kapitan Sadıq Rəfiyev

QAROVUL XİDMƏTİ BÖYÜK 
MƏSULİYYƏT VƏ DİQQƏT TƏLƏB EDİR

Düşmənin hərbi təcavüzünün
qarşısını alan Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri 44 gün davam edən Və-
tən müharibəsində ona, sözün əsl
mənasında, layiqli cavabı verdi. Er-
məni işğalçılarına ağır zərbələr vu-
raraq əks-hücuma keçən hərbçiləri-
mizin cəsurluğu, döyüş ruhu sanki
bütün sadə vətəndaşlara, gənclərə
də sirayət etdi. 

Bu mübarizə əzmi Daxili Qo-
şunların şəxsi heyəti arasında da
hiss olunurdu. Daxili Qoşunların ta-
rixində ilk dəfə Birinci Qarabağ mü-
haribəsi zamanı döyüş əməliyyatla-
rına cəlb olunan, çavuş Hatəmxan
Babayev, əsgər Ruslan Muradov
kimi qəhrəmanlar yetişdirən 16075
saylı hərbi hissə Vətən müharibə-

sində tarixi qələbənin əldə olunma-
sında birliyimizi, gücümüzü və əz-
mimizi bir daha nümayiş etdirdi.
Bunu hərbi hissənin “Əqrəb” şərti
adını daşıyan xüsusi təyinatlı dəs-
təsinin komandiri mayor Ələsgər
Muxtarov da təsdiq etdi. 

O bildirdi ki, hərbi hissədə qa-
baqcıl bölmələrdən biri olan xüsusi
təyinatlı dəstə torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak etməyi, əldə silah düşmə-

nimizə layiqli cavab verməyi sə-
birsizliklə gözləyirdi: “44 günlük
Vətən müharibəsində torpaqlarımı-
zın azad olunması naminə ölümü
gözə alan 6 nəfər xüsusi təyinat-
lımız - kapitan Türkay Hüseynli, gi-
zirlər Faiq Həsənov, Mais Səmə-
dov, baş çavuşlar Vüqar Əkbərov,
Anar Vəlizadə, əsgər Ayaz Abasov
bu müqəddəs amal uğrunda şəhid-
lik zirvəsinə ucalıb. Bu gün üzərin-
də gəzdiyimiz Vətən torpağının o

igidlərin qanı ilə suvarıldığını dərk
etməli, yurdumuzun hər qarışını
göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq”.

15 ildir xüsusi təyinatlıların sı-
ralarında xidmət edən mayor
Ə.Muxtarov xüsusi təyinatlıların
Vətən müharibəsindəki iştirakından
söz açaraq dedi: “Bu mübarizə yo-
lunda Daxili Qoşunların hərbi qul-
luqçularının qəhrəmanlıq nümunə-
ləri heç vaxt unudulmayacaq. Və-
tən müharibəsində hərbi hissənin
xüsusi təyinatlıları, sözün əsl mə-
nasında, düşmənin sinəsinə dağ
çəkiblər”. 

Xidməti ezamiyyətim zamanı
dəstə komandiri mayor Ə.Muxta-
rovla xüsusi təyinatlı dəstənin ka-
zarmasında olduq. Öncə hərbi his-
sənin Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyü uğrunda canlarından keçmiş
qəhrəman hərbçilərinin əziz xatirə-
sini ehtiramla yad etdik. Daha son-
ra dəstənin döyüşlərdə iştirak edən
və yaralanan hərbi qulluqçuları ilə
həmsöhbət olduq. Görüş zamanı
onlar şərəfli döyüş xatirələrindən
danışdılar.   

44 gün davam edən bu müha-
ribədə xüsusi təyinatlılar düşmənin

xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv
edib, çoxlu sayda zirehli texnikasını
və şəxsi heyət, silah-sursat daşı-
yan avtomobilini sıradan çıxarıb,
müdafiə postlarını, atəş nöqtələrini
dağıdıb. 

Vətən müharibəsində xüsusi
təyinatlılardan 30 nəfər yaralanıb.
Bu döyüşçülər müharibə zamanı
yaralansalar da, döyüş meydanını
tərk etməyərək döyüşü davam et-
dirirdilər. 

Mayor Ə.Muxtarov komandiri
olduğu xüsusi təyinatlıların Vətən
müharibəsində düşmənin müdafiə
sədlərinin dağıdılmasında, canlı
qüvvəsinin və texnikasının məhv
edilməsində yüksək peşəkarlıq
göstərdiklərini bildirdi: “Dəstənin
döyüş tapşırıqları sentyabr ayının
27-si Cəbrayıl istiqamətində Böyük
Mərcanlıdan başladı. Xüsusi təyi-
natlılar burada düşmənin birinci
müdafiə xəttinin darmadağın edil-
məsində böyük şücaət göstərdilər.
Bu döyüşdə silahdaşlarımızdan ka-
pitan Türkay Hüseynli və MAXE əs-
gər Ayaz Abasov mərdlik və cəsa-
rət göstərərək qəhrəmancasına
şəhid oldular. Xocavənd rayonunun
Böyük Tağlar kəndində gedən dö-
yüşlər zamanı düşmənin əl qumba-
rası atması nəticəsində sağ aya-
ğımdan yaralandım. Ərazidən təx-
liyyə olunarkən düşmənin artilleriya
atəşi nəticəsində çoxlu sayda qəlpə
yarası aldığımdan oktyabr ayının
28-də Füzuli Rayon Mərkəzi Xəstə-
xanasına gətirildim”. 

Xüsusi təyinatlılar Cəbrayıl ra-
yonunun mərkəzi və Böyük Mər-
canlı kəndinin, Xocavənd rayonu-
nun Ağbulaq, Böyük Tağlar kəndlə-
rinin, Füzuli rayonunun Gorazıllı,
Zərgər kəndlərinin, Şuşa şəhərinin
işğaldan azad edilməsində şücaət
göstəriblər.

Dəstə komandiri bildirdi ki, Və-
tən müharibəsində iştirak edən

dəstənin bütün şəxsi heyəti cəsur-
luqla vuruşub. Düşməndən fərqli
olaraq, xüsusi təyinatlılar döyüş
meydanındaca yaralı yoldaşlarına
ilkin tibbi yardım göstərib, şəhid və
yaralıların təxliyyə olunmasına kö-
məklik ediblər. 

Mayor Ə.Muxtarov döyüşlərdə
xüsusi təyinatlıların göstərdiyi şü-
caətin onlarla keçirilən təlim və
məşqlərin bariz nəticəsi olduğunu
bildirdi. Onun sözlərinə görə, yük-
sək döyüş hazırlığını qoruyub sax-
lamaq məqsədilə şəxsi heyətlə mü-
təmadi olaraq real döyüş şəraitinə
uyğunlaşdırılmış təlimlər keçirilir.
Praktiki məşğələlərə üstünlük veril-
diyini deyən komandir şəxsi heyətin
ayda 1 dəfə olmaqla 2-3 günlük
“Dəstə reyd fəaliyyətində” mövzu-
sunda xüsusi-taktiki təlimlərə cəlb
olunduğunu qeyd etdi. Vurğuladı ki,
məşğələlər əsasən xüsusi-taktiki
hazırlıq, hərbi dağçılıq, hərbi topoq-
rafiya, hərbi mühəndis hazırlığı,
ləpirçilik, həmlə-desant hazırlığı və
digər mövzuları əhatə edir. Bu za-
man hər bir hərbi qulluqçunun fərdi
hazırlığının artırılmasına önəm ve-
rilir. 

5 ildir ki, hərbi hissədə xüsusi
təyinatlı dəstənin qərargah rəisi

olan kapitan Yasin Cəfərov vurğula-
dı ki, çətin iqlim şəraitində təlimlərin
təşkil olunub keçirilməsi xüsusilə
diqqət mərkəzində saxlanılır. “Təs-
diq olunmuş müvafiq plana əsasən,
məşğələlər bölmənin üzərinə dü-
şən vəzifələrin və tapşırıqların əhə-
miyyətinin dərk edilməsi istiqamə-
tində təşkil olunur. Məşğələlər şəxsi
heyətin təhkim olunmuş silaha mü-
kəmməl yiyələnməsinə, əlbəyaxa
döyüş fəndlərinin öyrənilməsinə,
müxtəlif şəraitlərdə xidməti-döyüş
tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi za-
manı döyüş və digər texnikanın ba-
carıqla tətbiq edilməsinə, yüksək
icraçılığa və sayıqlığın artırılması-
na, eləcə də fiziki və psixoloji gər-
ginliyə müvəffəqiyyətlə tab gətiril-
məsinə istiqamətlənir”. 

Dəstə komandiri hərbi qulluqçu-
ların mənəvi-psixoloji durumunun
yüksəldilməsində xüsusi təyinatlı
dəstənin tərbiyə işləri üzrə müavini
kapitan Firat Sadıqovun böyük
əməyinin olduğunu vurğuladı. Hə-
qiqətən də təcrübə göstərir ki, hərbi
qulluqçunun döyüş ruhunun yüksək
olması əsas şərtdir. Əsl hərbçi güc-
lü iradəyə, sağlam düşüncəyə ma-
lik olmalıdır.

kapitan Sadıq Rəfiyev
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44 gün davam edən və torpaqlarımızın
azadlığı ilə nəticələnən “Dəmir yumruq”
əməliyyatında - Vətən müharibəsində Da-
xili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının
hərbi qulluqçuları da əzmlə vuruşmuş,
böyük qəhrəmanlıq nümunələri göstər-
mişlər. 

Vətən müharibəsində rəşadətlə döyü-
şərək yaralanmış hərbi qulluqçularımızın
həyat və şərəfli döyüş yolundan bəhs edən
“Qazilərimiz” rubrikasının budəfəki qəh-
rəmanı baş çavuş Cəfərov Elnur Fəqani
oğludur.

Baş çavuş Elnur Cəfərov 1990-cı il
martın 10-da Kürdəmir rayonunun Qara-
saqqal kəndində anadan olub. Orta təhsilini
Kürdəmir rayonu Qarasaqqal kənd tam
orta məktəbində alıb. Müddətli həqiqi hərbi
xidmətini 2008-2009-cu illərdə Daxili Qo-
şunların 16076 saylı hərbi hissəsində ke-
çib. 2013-cü ilin iyun ayından Daxili Qo-
şunların 17072 saylı hərbi hissəsində müd-
dətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qul-
luqçusu kimi yenidən Vətənə olan borcunu
yerinə yetirməyə başlayıb.   

Hərbi hissənin ayrı-ayrı bölmələrinin
tərkibində müxtəlif vəzifələrdə xidmətini da-
vam etdirən baş çavuş E.Cəfərov 2020-ci
ilin iyun ayından yaralandığı günədək xü-
susi təyinatlı dəstədə istehkamçı yarım-
qrupunun komandiri-baş istehkamçı kimi
vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirib. 

Xidmət etdiyi dövrdə Azərbaycan Res-
publikası Ərazilərinin Minalardan Təmiz-
lənməsi üzrə Milli Agentliyinin (hazırda
Azərbaycan Respublikasının Minatəmizlə-
mə Agentliyi) Göygöl rayonu ərazisində
təşkil etdiyi istehkamçı ixtisası üzrə kursu
müvəffəqiyyətlə bitirib və ona müvafiq
sertifikat verilib. İstehkamçı yarımqrupunun
komandiri kimi qarşıya qoyulmuş tapşırıq-
ları hər zaman layiqincə yerinə yetirdiyinə
görə, eləcə də yüksək döyüş hazırlığı, hər-
bi intizamı və nümunəvi xidmətilə fərqlə-
nən hərbi qulluqçu kimi hərbi hissənin ko-
mandanlığı tərəfindən dəfələrlə mükafat-
landırılıb.  

Vətən torpaqlarını düşmən tapdağın-
dan azad görmək və bu amal uğrunda baş-
layacaq döyüşlərdə iştirak etmək Elnurun
ən böyük arzusu olub. Məhz buna görə də
Vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşlə-
rə qatılan baş çavuş E.Cəfərov Kəlbəcər,
Füzuli və Cəbrayıl istiqamətində aparılan
hərbi əməliyyatlarda fəal iştirak edib: “İlk
döyüşümüz 2020-ci il sentyabrın 27-də
Kəlbəcər istiqamətində olub. Dörd gündən
sonra Füzuli və Cəbrayıl ərazisində gedən
döyüş əməliyyatlarına qatıldıq. Burada bir
sıra kəndlərin və yüksəkliklərin azad edil-
məsində yaxından iştirak etdik. Bundan
əlavə, ermənilərin Cəbrayıl şəhəri ətrafın-
dakı bir neçə möhkəmləndirilmiş postunu
darmadağın edib, ələ keçirdik”.    

Olduqları mövqelərin düşmən tərəfin-
dən artilleriya və müxtəlif çaplı silahlardan
atəşə tutulması nəticəsində altı güllə və
səkkiz qəlpə yarası aldığını qeyd edən qa-
zimiz sonda ən böyük arzusuna çatdığı
üçün qürur duyduğunu deyir: “Oktyabrın

6-da, saat təxminən 05:00-da Cəbrayıl is-
tiqamətində baş verən şiddətli döyüşdə
ağır yaralandım. Sanitarlar ilkin tibbi yar-
dım göstərərək, qanaxmamı dayandıra bil-
dilər. Şiddətli atışma getdiyindən, təxliyyə
olunmam mümkün deyildi. Güllə və mər-
milər sanki dolu kimi yağırdı. Bu baxımdan
yaralı vəziyyətdə belə düşmənə qarşı vu-
ruşmalı oldum. Beş saatdan sonra yoldaş-
larımın köməkliyi ilə döyüş meydanından
təxliyyə oluna bildim. Əvvəlcə bizi Silahlı
Qüvvələrin Bakıdakı Mərkəzi Kliniki Qospi-
talına, orada tibbi yardım göstərildikdən
sonra isə Daxili Qoşunların Hərbi Qospi-
talına gətirdilər. Burada hər iki ayaq və bel
nahiyəmdən əməliyyat olundum. Allaha
çox şükür, yaxşıyam. Həkimlərimizin sayə-
sində sağlamlığım qismən bərpa olunub.
Lakin tam sağalmağım üçün ambulator
müalicəmi indi də davam etdirirəm. 

Nə deyim, Allah bütün şəhidlərimizə
rəhmət eləsin, yaralı silahdaşlarımıza da
şəfa versin. Əsas odur ki, biz otuz ilə yaxın

düşmən tapdağında qalan torpaqlarımızı
qısa bir vaxtda azad etməyə müvəffəq ol-
duq. Ali Baş Komandanımızın dediyi kimi,
“düşməni dəmir yumruğumuzla məhv
etdik””.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 18 dekabr 2020-ci il tarixli, 29 dekabr
2020-ci il tarixli müvafiq sərəncamları ilə
baş çavuş Cəfərov Elnur Fəqani oğlu
“Cəsur döyüşçü” və “Şuşanın azad olun-
masına görə” medalları ilə təltif edilib.

17072 saylı hərbi hissədə “Pələng” şərti
adını daşıyan xüsusi təyinatlı dəstənin ko-
mandiri, “Zəfər” ordeni və “Şücaətə görə”
medalı ilə təltif edilmiş mayor Zaur
Rəhimov (Vətən müharibəsi zamanı iki
dəfə - Murovdağ və Şuşa istiqamətlərində
gedən döyüşlərdə yaralanıb) dəstədə ya-
rımqrup komandiri kimi xidmət etmiş baş
çavuş Elnur Cəfərovun bu gün də silah-
daşları tərəfindən vətənpərvər döyüşçü
kimi xatırlandığını deyir: “Torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda başlayan 44 günlük Və-

tən müharibəsində dəstəmizin “pələnglər”i
də fəal iştirak etmiş, cəbhənin müxtəlif isti-
qamətlərində aparılan döyüş əməliyyatla-
rında düşməni məğlub edərək, böyük şü-
caət göstərmişlər. Bu döyüşlərdə dəstəmi-
zin şəxsi heyətindən 11 nəfər şəhid olub,
39 nəfər silahdaşımız isə yaralanıb. Düş-
mənə gözdağı olan cəsur qazi hərbi qul-
luqçularımızdan biri də baş çavuş Elnur
Cəfərovdur.  

Vətənpərvər, yüksək intizamlı və mə-
suliyyətli yarımqrup komandiri kimi baş
çavuş E.Cəfərovun fəaliyyəti hər zaman
müsbət qiymətləndirilib. İstər atəş və fiziki
hazırlıq, istərsə də ixtisas hazırlığı üzrə
keçirilən praktiki məşğələlərdə onun ko-
mandiri olduğu yarımqrup qazandığı müs-
bət nəticələrinə görə dəfələrlə fərqlənib.
Kollektiv arasında böyük hörmət və nüfuza
malik fəal hərbi qulluqçu kimi tanınıb. Qorx-
maz və cəsur döyüşçü kimi Vətən müha-
ribəsində iştirak edərək, qəhrəmanlıq nü-
munələri göstərməklə, ona olan etimadı bir
daha doğrultmuş oldu. Yalnız onu deyə
bilərəm ki, Elnurun timsalında bütün qazi
silahdaşlarımızla qürur duyur və tezliklə
sağlamlıqlarına qovuşmalarını arzulayırıq”.  

Məlumat üçün bildirək ki, “APA” TV say-
tının “YouTube” internet portalı vasitəsilə
yayımlanan xəbər proqramında, jurnalist
Sevinc Vaqifqızının təqdimatında “Xüsusi
təyinatlı qazi: Yaralı halda beş saat dö-
yüşdük” adlı süjetdə baş çavuş E.Cəfəro-
vun gənc nəslə nümunə olan döyüş yolu
barədə məlumatlar izləyicilərə təqdim
edilib. 

Sonda onu da qeyd edək ki, Elnurun
Zəhra və Sərfinaz adında iki qız övladı var.
Adını Vətənin qəhrəmanlıq tarixinə öz qanı
ilə həkk edən qazi silahdaşımızın böyüdüb
tərbiyə etdiyi övladları da bizimtək hər
zaman ataları kimi Vətənin igid oğulları ilə
qürur duyacaqlar. Qazimizə bundan son-
rakı həyatında uğurlar diləyirik.

mayor Anar Əhmədov

“DÜŞMƏNİ DƏMİR YUMRUĞUMUZLA MƏHV ETDİK”

Müharibə hər bir xalq üçün ən ağır sı-
naqdır. Tarix boyu müharibələrdən keçən
xalqın döyüş ruhu onun yenilməz güc mən-
bəyinə çevrilir. Azərbaycan xalqının da ta-
leyinə müharibə acıları yazılıb. 

Qarabağ müharibəsi bir neçə nəslin hə-
yatında silinməz iz qoyub. Ataların döyüş
yolunun oğulları tərəfindən davam etdiril-
məsi, uşaq ikən məcburi köçkün düşənlərin
böyüyüb döyüşçü missiyasını yerinə yetir-
məsi, “qisas qiyamətə qalmaz” – deyən
igidlərin qalib zirvəsinə ucalması kimi nü-
munələr bu müharibənin gerçəkliyidir. 

Hərbi zəfərimizlə başa çatan 44 günlük
Vətən müharibəsində Daxili İşlər Nazirliyi
Daxili Qoşunlarının şəhid olan 66 nəfər
hərbi qulluqçusundan biri də baş leytenant
Mustafayev Təhmasib Sərməst oğludur. 

O, 30 avqust 1989-cu ildə Cəbrayıl
rayonunun Hasanlı kəndində anadan olub.
Sərməst Mustafayev və Kifayət Haxverdi-
yevanın qurduğu ailənin ikinci övladı olan
Təhmasibə doğma yurdunun qoynunda
böyümək qismət olmayıb. 

1993-cü ilin avqust ayının 23-də Cəb-
rayıl rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tə-
rəfindən işğal olunduqdan sonra Mustafa-
yevlər ailəsi də öz kəndindən didərgin dü-
şüb. Həmin vaxt Təhmasibin 4 yaşı var idi,
baş verənləri tam dərk etmirdi, ancaq el-
obanın o günlərdə yaşadığı təlatüm, bö-
yüklərin göz yaşı və fəryadı onun uşaq yad-
daşına həkk olunub. 

2007-ci ildə Təhmasib Kürdəmir ra-
yonunun Topalhəsənli kəndindəki Vahid
Əhmədov adına tam orta məktəbi bitirib.
Məktəbdə müsbət fərdi keyfiyyətləri ilə
müəllimlərinin və yoldaşlarının hörmətini
qazanıb. Azərbaycan dili, ədəbiyyat və tarix
fənlərinə daha çox maraq göstərib. Yeni-
yetməlik illərindən Təhmasibdə vətənpər-
vərlik əqidəsi formalaşıb. Birinci Qarabağ
müharibəsi barədə məlumatları xüsusi diq-
qətlə öyrənib, şəhidlik mövzusuna həssas-
lıqla yanaşıb, hərbi forma və onu daşıyan-
lara həmişə rəğbətini ifadə edib.

2008-ci ilin aprel ayında Təhmasib
müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb.
Daxili Qoşunların sıralarına qəbul olunub,
12565 saylı hərbi hissədə xidmət keçib.
2009-cu ilin oktyabr ayında hərbi xidmət
borcunu vicdanla yerinə yetirərək ehtiyata
buraxılıb. 

Həyatını rəğbət bəslədiyi hərbçi peşə-
sinə bağlamaq barədə qəti qərar verən
Təhmasib 2010-cu ilin aprel ayının 14-dən
etibarən müddətdən artıq həqiqi hərbi
xidmətə keçirilərək, Daxili Qoşunların sı-
ralarına qayıdıb. 25033 saylı hərbi hissədə
xüsusi təyinatlı dəstənin tərkibində AQS-17
qumbaraatanı heyətinin komandiri vəzifəsi-
nə təyin edilib. Xüsusi təyinatlı kimi qarşıya
qoyulan tapşırıqların icrasında əzmkarlıq
və çalışqanlıq göstərib. 

19.12.2011 - 06.04.2012-ci il tarixlərdə
Təhmasib Türkiyə Cümhuriyyətinə ezam
edilərək, Jandarm Baş Komandanlığının
tabeliyindəki Jandarm Komando Məktəbləri
və Təlim Mərkəzində jandarm gizir koman-
do təməl kursunu keçib. Burada yiyələndiyi
hərbi biliklər və qazandığı praktiki təcrübə
onun peşəkar hazırlığının inkişaf etdirilməsi
baxımından vacib rol oynayıb. Hərbi qul-
luqçumuz qardaş ölkədə, həmçinin, sualtı
dalğıc proqramı üzrə təlimi bacarıqla başa
çatdırıb. 

2012-2014-cü illərdə Təhmasib Daxili
Qoşunların Orta İxtisas Hərbi Məktəbində
(hazırda Daxili Qoşunların Ali Hərbi Mək-
təbi) təhsil alıb.

2014-cü ilin iyul ayından başlayaraq ar-
tıq zabit rütbəsində hərbi karyerasında
irəliləyib. 12318 saylı hərbi hissənin 2-ci
patrul taborunda taqım komandiri vəzifə-
sinə irəli çəkilib. 2015-ci ilin aprel ayında

həmin hərbi hissədə komendant bölüyün-
də taqım komandiri vəzifəsinə keçirilib.
2016-cı ilin dekabrında isə ona hərbi his-
sənin xüsusi təyinatlı dəstəsində atəş
təminatı qrupunun komandiri vəzifəsi etibar
olunub. 

Təyin olunduğu bütün bu məsul vəzifə-
lərdə Təhmasib komandanlığın etimadını
doğrultmağa çalışıb. Xidməti fəaliyyətində-
ki uğurlu nəticələrə görə dəfələrlə mükafat-
landırılıb. 2019-cu ilin iyun ayının 29-da
10 təqvim ili qüsursuz xidmət etdiyinə görə
3-cü dərəcəli “Qüsursuz xidmətə görə” me-
dalı ilə təltif edilib. 

Hərbi hissədə keçirilən mərasimlərdə
bayraqdar olmaq Təhmasibə tapşırılıb, sı-
ranın önündə əlində döyüş bayrağı qürurla
addımlayıb.

Zabitimiz özünü və tabeliyindəki şəxsi
heyəti ötən illər ərzində Vətənin müdafiəsi
və ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması
uğrunda döyüş tapşırıqlarının yerinə yetiril-
məsinə hazırlayıb. O, silahdaşlarına ən bö-
yük arzusunun məcburi köçkün adını öz
üzərindən götürmək olduğunu söyləyib.

Baş leytenant T.Mustafayev 2020-ci il
sentyabrın 27-də başlayan Vətən mühari-
bəsində 12318 saylı hərbi hissənin xüsusi
təyinatlısı kimi iştirak edib. Füzuli, Cəbrayıl,
Xocavənd rayonlarının ərazisindən keç-
məklə Şuşayadək davam edən döyüş yo-
lunda erməni işğalçılarına qarşı cəsurluqla
vuruşub. İşğalına son qoyulan Cəbrayıl ra-
yonunun doğma torpağına uzunillik həsrət-
dən sonra qədəm basmaq, havası ilə nəfəs
almaq, bulaqlarından su içmək Təhmasibin
şəhidlik ərəfəsində taleyinə yazılıb. Ailəsinə
göndərilən mobil telefon çəkilişi videoların-
da onun Cəbrayılda olduğu anlarda ruh
yüksəkliyini, nikbin ovqatla danışdığını mü-
şahidə etmək olar.

Cəbrayıl rayonu ərazisində olduğu gün-
lərin birində baş leytenant T.Mustafayev öz
həyatını riskə ataraq, gecə vaxtı bu istiqa-
mətdə hərəkət edən hərbi avtomobillərimi-
zin minalanmış sahəyə daxil olmasının qar-
şısını alaraq, təhlükəsiz yerə istiqamətlən-
dirib.  

Şuşa ətrafındakı döyüşlərdə baş ley-
tenant T.Mustafayevin rəhbərlik etdiyi qrup
xüsusilə fərqlənib. Belə ki, Şuşa-Laçın yolu
üzərindəki yüksəklikdə yerləşən düşmən
postları döyüşçülərimiz tərəfindən alınıb,

işğalçıların bir neçə texnikası, onlarla canlı
qüvvəsi məhv edilib. Bu uğurlu döyüş nə-
ticəsində qeyd olunan yol nəzarətə götü-
rülüb. Bununla yanaşı, Təhmasibin özü və
tabeliyindəki hərbi qulluqçular tərəfindən
Şuşa ətrafında erməni hərbçilərinin bir sıra
atəş nöqtələri də susdurulub.

Mərd zabitimizlə birgə döyüşlərdə iş-
tirak edən müddətdən artıq həqiqi hərbi
xidmət hərbi qulluqçuları baş çavuş Sabir
İmanov və çavuş Ramiq Novruzov birdir-
dilər ki, müharibədə komandirin şəxsi nü-

munəsi mühüm amildir. Təhmasib zabit və
komandir olaraq öz qorxmazlığı, dəyanəti,
mənəvi-psixoloji dəstəyi ilə tabeliyindəki-
lərə qələbə əzmi aşılayıb. Ən təhlükəli an-
larda öz iradəsi ilə silahdaşlarını döyüşə
ruhlandırıb.

Silahdaşlarının verdikləri məlumata gö-
rə, 2020-ci il noyabrın 4-də Şuşa-Laçın yo-
lu üzərindəki yüksəkliyin müdafiəsində da-
yanan zaman baş leytenant T.Mustafayev
yaralı döyüşçülərimizin olduqları postlara
özünü yetirib, onlara ilk yardım göstərilmə-
sini təşkil edib. Ancaq düşmənin mövqe-
lərimizi minaatanlardan şiddətli atəşə tut-
ması nəticəsində o, mərmi qəlpələrindən
ağır yaralanaraq şəhid olub. Şəhidin cəsədi
noyabrın 9-da döyüş zonasından çıxarılıb.
14.11.2020-ci il tarixdə ailəsinə verilən
ölüm haqqında şəhadətnamədə zabitin şə-
hid olduğu gün 09.11.2020-ci il göstərilib.

Şəhid hərbi qulluqçumuz 11.11.2020-ci
il tarixdə Biləsuvar rayonunda yerləşən,

cəbrayıllı məcburi köçkünlərin məskunlaş-
dıqları qəsəbənin qəbiristanlığında dəfn
olunub. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il və
29.12.2020-ci il tarixli müvafiq sərən-
camları ilə baş leytenant T.Mustafayev
ölümündən sonra 3-cü dərəcəli “Rəşadət”
ordeni, “Vətən uğrunda” və “Şuşanın azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib.
Həmçinin, Azərbaycan Respublikası mü-
dafiə nazirinin 28.12.2020-ci il tarixli əmri
ilə baş leytenant T.Mustafayev ölümündən
sonra 3-cü dərəcəli “Hərbi xidmətdə fərq-
lənməyə görə” medalı ilə mükafatlandırılıb. 

Təhmasib evli idi, Faidə adlı körpə qız
övladı onun yadigarıdır. Doğmaları və bü-
tün onu tanıyanlar xalqımızın fədakar oğlu
kimi  Təhmasib haqqında qürurla danışırlar.
“APA” TV-nin şəhid barədə hazırladığı sü-
jetdə anası deyib ki, Təhmasib Vətəni, tor-
pağı, bayrağı çox sevən oğul idi. Ananın
“mən o cür övlad yetişdirib Vətənə xidmət
üçün göndərmişəm” sözləri vətənpərvərlik
məfhumunun mənəvi dəyərlərin zirvəsində
dayandığının isbatıdır.

Qeyd edim ki, Təhmasibin xalası oğlu
gizir Vüsal Rüstəmov da Vətən mühari-
bəsində iştirak edərək şəhid olub. 

Tezliklə Cəbrayıl və işğaldan azad edi-
lən digər rayonlarımız bərpa olunacaq, soy-
daşlarımız öz yurdlarına qayıdacaqlar. Bu
qayıdış üçün canlarını qurban vermiş şə-
hidlərimizin xatirəsi daim ehtiramla anıla-
caq. Vətən torpağında şərəfli iz qoymaq,
elin yaddaşında unudulmamaq əbədi ya-
şamaq deməkdir.

Məqaləni şəhidlik və əbədiyyəti bütöv
bir məfhum olaraq bədii çalarlarla dolğun
ifadə etmiş döyüşçü-şair, veteran mərhum
Elxan Xəzərin “Ölməzlik” şeirindən iki
bəndlə yekunlaşdırıram:

Məzarı səngərdir, başdaşı qalxan,

Deməyin, məhv oldu, öldü şəhidlər.

Tanrının verdiyi halalca ömrü

Bizimlə yarıya böldü şəhidlər.

O, qola güc verdi, başqası dilə,

Odlu silahını götürdü ələ.

Düşmənin izini öz qanı ilə

Torpağın üstündən sildi şəhidlər.

Allah rəhmət eləsin!

Yalçın Abbasov

P.S. Məqalənin hazırlanması üçün mə-
lumatların toplanılmasında göstərdiyi kö-
məyə görə şəhidin qardaşı, polis əməkdaşı
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Daxili Qoşunların 25031 saylı hərbi
hissəsinin yüksək nizam-intizamı ilə fərq-
lənən hərbi qulluqçularından biri əsgər
Zəfər Şahquliyevdir. O, 2001-ci il deka-
brın 1-də Xaçmaz rayonunda anadan
olub. Orta təhsilini Xudat şəhərindəki
3 nömrəli məktəbdə alıb. 2020-ci ilin yan-
var ayının 7-dən Daxili Qoşunların sıra-
larında müddətli həqiqi hərbi xidmətə
başlayıb. Hazırda hərbi hissənin komen-
dant bölüyündə xidmət edir. Ən böyük
arzularından biri müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kimi Daxili
Qoşunlarda xidmətini davam etdirməkdir.

Komendant bölüyündə xidmət etmə-
yin böyük məsuliyyət tələb etdiyini söylə-
yən əsgər Z.Şahquliyev bildirdi ki, şəxsi
heyətin döyüş hazırlığının yüksəldilmə-
si, nizam-intizamın möhkəmləndirilməsi
üçün hər gün bölüyün hərbi qulluqçuları
ilə müxtəlif məşğələlər keçirilir, onlara si-
lahlardan istifadə qaydaları öyrədilir. Məş-
ğələlər zamanı fəallıq göstərərək hərbi
peşənin sirlərinə dərindən yiyələnməyə
səy göstərən hərbi qulluqçumuz koman-
dirlərdən öyrəndiklərini hərbi xidmətə yeni

qəbul olunmuş yoldaşlarına da öyrətmə-
yə çalışır. 

Əsgər Z.Şahquliyev deyir ki, qarovul
xidmətinə cəlb olunan hərbi qulluqçuların
atəş hazırlığının və fiziki göstəricilərinin
yüksək olması olduqca vacibdir: “Komen-
dant bölüyü silahlı xidmətə cəlb olundu-
ğundan, postda xidmət aparan saatdarın
ayıq-sayıq olması, çeviklik, qətiyyət nü-
mayiş etdirməsi, həmçinin, silahın doldu-
rulub-boşaldılması zamanı təhlükəsizlik
qaydalarına ciddi əməl olunması mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan hərbi
nizamnamələrin tələblərinə qeyd-şərtsiz
əməl olunur”.

Öz intizamı ilə yoldaşlarına nümunə
olmağa çalışan hərbi qulluqçumuz vətən-
pərvərlik əqidəsinə sadiqdir. O, komen-
dant bölüyündə xidmət etməkdən qürur
duyduğunu vurğulayaraq, bundan sonra
da xidmətini layiqincə davam etdirəcə-
yinə, komandirlərin etimadını hər zaman
doğrultmağa çalışacağına söz verdi. 

baş leytenant 

Xədicə Hacızadə

XİdməT Zamanı ayıq-sayıqlıq , 
çevİklİk və qəTİyyəT vacİBdİr

Nümunəvi xidmət

IDEX-2021: “Kia” şirkəti yeni
yüngül taktiki hərbi maşınlarını

nümayiş etdirib

Ordu.az xəbər verir ki, Cənubi Koreya-
nın ikinci ən böyük avtomobil istehsalçısı
“Kia” korporasiyası Yaxın Şərq və Afrika-
nın ən böyük beynəlxalq müdafiə sərgisi
olan Birləşmiş Ərəb Əmirliyində keçirilən
IDEX-2021 müdafiə sərgisində yeni KLTV
adlanan yüngül taktiki vasitəsini təqdim
edib.  

Avtomobilin modul şassisi taktiki ida-
rəetmə, kəşfiyyat, müşahidə, dəstək kimi
bir çox məqsəd üçün istifadə edilməsinə
imkan verir.

Özünəməxsus dizaynı ilə fərqlənən
dördnəfərlik yüngül taktiki maşın yüksək
hərəkətlilik, dayanıqlıq və səviyyəli funk-
sionallıq təklif edərək hərbi qüvvələr tərə-
findən istifadə üçün uyğunlaşdırılıb. 

Finlandiya ordusu “Lockheed
Martin” istehsallı YARS-lar alır

ABŞ Dövlət Departamenti Finlandiya-
ya 25 ədəd M30A2 və 10 ədəd M30A1
adlandırılan genişləndirilmiş mənzilə ma-
lik idarəolunan və ümumi dəyəri 91.2 mil-
yon ABŞ dolları olan Yaylım Atəşli Reaktiv
Sistemlərin (YARS) satılmasına razılıq
verib. Ordu.az xəbər verir ki, bu barədə
ABŞ-ın Müdafiə Təhlükəsizliyi Əməkdaş-
lıq Agentliyi məlumat yayıb.

Bu döyüş meydanında sübut edilmiş
raket sistemləri 200 kiloluq döyüş baş-

lığına malikdir və nöqtə hədəflərini hər cür
hava şəraitində 150 kilometr məsafədən
vura bilir.

“Camel” yerüstü robot
kalifikasiya sınaqlarını tamamlayıb

“Poliqon” xəbər verir ki, Ukraynanın
“Roboneers” şirkəti tərəfindən hazırlanan
“Camel” (“Dəvə”) adlı çoxfunksiyalı yerüs-
tü robotun kalifikasiya sınaqları keçirilib.

İnsansız döyüş kompleksi kəşfiyyat
əməliyyatlarında iştirak, canlı qüvvənin
aşkarlanması, məhv edilməsi və rəqibin
yüngül zirehli hədəfləri ilə mübarizə, ha-
belə döyüş zonasına yüklərin daşınması
və yaralıların təxliyyəsi üçün nəzərdə
tutulur. 

4×4 təkər formuluna və hibrid mühər-
rikə sahib “Camel” robotu 400 kq ağır-
lığında yük daşıya, 1000 kq ağırlıqda yü-
kü yedəyə ala bilir. 

Platforma 12.7 mm pulemyota sahib
döyüş modulu ilə silahlandırılıb. Gündüz
və gecə vaxtı müşahidə aparmağa və də-
qiq atəş açmağa imkan verən elektro-
optik komplekslə dəstləşdirilmiş döyüş
modulunun sursat ehtiyatı 400 patrondur.

HƏRBİ XƏBƏRLƏR .YENİLİKLƏR .

17072 saylı hərbi hissənin
tibb məntəqəsində həkim-tera-
pevt gizir Aynur Vəliyeva baca-
rıqlı həkim olmaqla yanaşı, həm
də nümunəvi xidmətilə seçilən
hərbi qulluqçudur. Ömrünün
14 ilini Daxili Qoşunlarda xidmə-
tə həsr edən həkim bu illər ər-
zində yorulmadan öz vəzifəsinin
icrasına məsuliyyətlə yanaşıb,
müayinə və müalicəsində iştirak
etdiyi hərbi qulluqçulara münasi-
bətində ana, bacı qayğısını heç
zaman əsirgəməyib.

O, 1981-ci il noyabrın 1-də
Bakı şəhərində dünyaya gəlib.
Aynur 1998-ci ildə Nərimanov
rayonu Tahir Həsənov adına
57 saylı tam orta məktəbdə təh-
silini başa vurub. 1999-cu ildə
Azərbaycan Beynəlxalq Univer-
sitetinin “Müalicə işi” fakültəsinə
qəbul olunub. Ali təhsil aldığı il-
lərdə gələcək fəaliyyətini hərbi
həkim olaraq davam etdirmək
onun arzusu idi. Elə bu arzuyla
da 2007-ci ildə Daxili İşlər Na-
zirliyinin Daxili Qoşunlarının
12576 saylı hərbi hissə-Hərbi

Qospitalında baş tibb bacısı və-
zifəsinə təyin olunur. Uzun müd-
dət burada xidmət edən gizir
A.Vəliyeva 2014-cü ildən 17072
saylı hərbi hissədə həkim-tera-
pevt kimi xidmətini davam etdirir. 

Hərbi qulluqçumuz hissə ko-
mandanlığı tərəfindən müsbət
xarakterizə olunur. Bir tibb işçisi
olaraq daim öz üzərində çalışan,
bilik və bacarıqlarını təkmilləşdi-

rən gizir A.Vəliyeva işinə məsu-
liyyəti ilə seçilir. Şəxsi heyətin
tibbi müayinəsini həyata keçir-
mək, xəstələrə ilkin tibbi yardım
göstərmək, hərbi qulluqçuların
ambulator qəbulu, həmçinin,
stasionar müalicəyə qəbul olu-
nanların sanitar işlənməsinə və
həkim təyinatlarının vaxtında,
düzgün yerinə yetirilməsinə nə-
zarət etmək onun funksional

vəzifələridir. Bununla yanaşı, o,
gigiyenik biliklərin və sağlam
həyat tərzinin təbliğində iştirak
edir, tibb məntəqəsinin lazımi
qaydada olmasını, bölmələrin
tibbi əmlaklarla vaxtında tamam-
lanmasını, düzgün saxlanılma-
sını təmin edir. Tibbi hesabat sə-
nədlərinin tərtib edilməsində iş-
tirak etmək, tibb məntəqə rəi-
sinin göstərişi ilə hərbi hissənin
bölmələrində profilaktik tədbirləri
həyata keçirmək və tibb məntə-
qə rəisi olmadıqda onu əvəz et-
mək də gizir A.Vəliyevanın və-
zifə borclarından irəli gələn
məsələlərdir.

Xidməti vəzifələrinin icrasına
vicdanla yanaşdığına görə dəfə-
lərlə hərbi hissə komandanlığı
tərəfindən müxtəlif mükafatlara
layiq görülən qadın hərbi qulluq-
çumuz Vətənə xidməti ən ümdə
vəzifələrdən biri kimi qiymətlən-
dirir və Daxili Qoşunlarda xidmə-
tilə qürur duyur.

baş leytenant 

Nigar Ağayeva

arZUsU HərBİ Həkİm kİmİ XİdməT eTmək OlUB

Daxili Qoşunların Dayaq ra-
bitə qovşağının nümunəvi hərbi
qulluqçularından olan baş ça-
vuş Rauf Qədirov 1987-ci il av-
qustun 30-da Sabirabad rayo-
nunun Cavad kəndində anadan
olub. Orta təhsilini Sabirabad
rayonu Cavad kənd orta məktə-
bində alıb. 2008-2010-cu illər-
də Dövlət Sərhəd Xidmətinin
Zaqatala rayonunda yerləşən
hərbi hissəsində müddətli həqi-
qi hərbi xidmət keçib. 2014-cü
ilin avqust ayından Daxili Qo-
şunların sıralarında müddətdən
artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi
qulluqçusu kimi xidmətini da-
vam etdirir. 2014-2016-cı illərdə
Daxili Qoşunların Dayaq rabitə
qovşağının rabitə manqasında
operator, manqa komandiri kimi
vəzifələrdə xidmət edib. 2016-cı
ildən rabitə taqımı komandirinin
müavinidir.  

Taqımın döyüş hazırlığının
hər zaman yüksək səviyyədə
olmasına, tabeliyindəki şəxsi
heyətin təlim-tərbiyəsinə, hərbi
intizamının möhkəmliyinə, mə-
nəvi-psixoloji vəziyyətinin sabit-
liyinə, həmçinin, daxili qayda-
qanuna əməl edilməsinə, təh-
kim olunmuş rabitə və digər
texnikanın qorunub saxlanılma-
sına cavabdehlik daşıyır. O,
həmçinin, radio vasitələri və
naqillərin texniki tələblərə uy-
ğun işlək vəziyyətdə saxlanıl-
masına nəzarət edir, onların
düzgün istismarını, ildə bir dəfə
profilaktik texniki qulluğun gös-
tərilməsini və təmir olunmasını
təmin edir. Taqıma yeni alınan
əmlak və vasitələr vaxtlı-vaxtın-

da yoxlanılır və hesabatı apa-
rılır. 

Rabitə döyüş postlarında
məlumat və siqnalların vaxtlı-
vaxtında və keyfiyyətlə ötürül-
məsinə və rabitə vasitələrindən
istifadə edərkən gizli idarəet-
mənin tələblərinə riayət olun-
masına nəzarət etmək də onun
əsas vəzifələrindəndir. 

Vəzifələrinin öhdəsindən
məsuliyyətlə gələn hərbi qul-
luqçumuz bildirdi ki, müasir
dövrdə elmin və texnikanın
sürətlə inkişafının, eləcə də dö-
yüş əməliyyatlarında istifadə
olunan silah növlərinin tez-tez
və kəskin dəyişikliyi qoşunların
idarə olunmasında qarşıya yeni
tələblər qoyur. Belə ki, idarəet-
mə zamanı müvafiq tapşırıqla-
rın müvəffəqiyyətlə yerinə yeti-
rilməsini müasir və etibarlı ra-
bitə şəbəkəsi olmadan təsəv-
vür etmək mümkün deyil. Müa-
sir xidməti-döyüş fəaliyyətində
idarəetmə zamanı rabitə vasi-
tələrinin rolu daha da artıb.

Bu gün Daxili Qoşunların
istifadəsində yüksək keyfiyyətli
rabitə vasitələri mövcuddur.
Baş çavuş R.Qədirov söylədi
ki, həmin rabitə vasitələrinin xü-
susiyyətlərinin, eləcə də onlar-
dan düzgün istifadə edilməsinin
öyrədilməsi məqsədilə təsdiq
edilmiş təqvim planına əsasən,
şəxsi heyətlə ixtisas hazırlığı
üzrə məşğələlər keçirilir, xüsusi
hazırlıq üzrə təlim proqramları
yerinə yetirilir: “Bundan əlavə,
hər həftənin cümə axşamı gün-
ləri Daxili Qoşunların Baş İda-
rəsi və hərbi hissələrlə birlikdə
radioməşğələ təşkil olunur. Hə-
min vaxt komanda-qərargah
maşınlarının yoxlanılması, bü-
tün qoşunlar üzrə radioməşğə-
lənin keçirilməsi, hərbi hissələr-
dən məlumatların alınması və
aidiyyəti üzrə vaxtında və key-
fiyyətlə ötürülməsi, eləcə də ra-
bitə vasitələrinə texniki qullu-
ğun göstərilməsi icra olunur.
Rabitə texnikası ilə işləyərkən
təhlükəsizlik qaydalarına da

ciddi şəkildə riayət olunur”.
Baş çavuş R.Qədirov sen-

tyabrın 27-dən noyabrın 10-na
kimi davam edən Vətən müha-
ribəsində iştirak edərək, apa-
rılan döyüş əməliyyatları zama-
nı qoşunlar, bölmə və hissələr
arasında keyfiyyətli rabitə əla-
qəsinin qurulmasını təmin edib.
O, bu barədə danışarkən söy-
lədi ki, döyüşdə müvəffəqiyyət
və ya uğursuzluq bir çox halda
rabitənin vəziyyətindən birbaşa
asılıdır, çünki keyfiyyətli rabitə
əlaqəsi qurulmazsa və ya ta-
mamilə itsə, o zaman koman-
dirlər döyüş əməliyyatlarının
gedişi haqqında vaxtında məlu-
mat əldə edə, tabeliyində olan-
lara tapşırıqlar verə bilməzlər.
Nəticədə idarəetmə və qarşılıq-
lı fəaliyyət pozula bilər. Bu isə
istənilən döyüş əməliyyatının
uğursuzluqla başa çatması de-
məkdir: “Rabitə əlaqəsinin key-
fiyyətli olması  qələbənin əsas
şərtlərindən biridir. Çünki yalnız
belə halda vahid idarəetmədən
danışmaq olar. Bunun nəticə-
sində komandirin rəhbərliyi
daim hiss olunur, qüvvələr
birgə hərəkət edir və qələbə
qazanılır”.

Qeyd edim ki, hərbi qulluq-
çumuz Azərbaycan Respubli-
kasının işğal edilmiş əraziləri-
nin azad olunması uğrunda Və-
tən müharibəsində iştirak etdi-
yinə, aparılan döyüş əməliyyat-
larının uğurla nəticələnməsinə
töhfə verdiyinə görə “Vətən mü-
haribəsi iştirakçısı” medalı ilə
təltif edilib.

baş leytenant
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TapŞırıqların mÜvəFFəqİyyəTlə yerİnə yeTİrİlməsİ ÜçÜn
mÜasİr və eTİBarlı raBİTə əlaqəsİ vacİB ŞərTdİr

Həyəcanlılıq və depressiya milyonlarla
insana əzab verən psixi sağlamlığın ən
çox yayılmış problemlərindən hesab olu-
nur. Alimlərin fikrincə, rozmarinlə dəmlən-
miş çay bu cəhətdən daha faydalı ola bilər.
Bəzi tədqiqatçılar rozmarinlə dəmlənmiş
çayı içmək və ya bu bitkinin komponent-
lərini buruna çəkməyin əhval-ruhiyyəni
yüksəltdiyi və yaddaşı möhkəmləndirdiyi
qənaətindədirlər. Tədqiqat işinin nəticələri
barədə “Journal of the American College
of Nutrition” jurnalında dərc olunmuş ma-
terialda rozmarinli çayın həyəcan və dep-
ressiya kimi problemlərə qarşı mübarizədə

faydalı olması vurğulanır.
AZƏRTAC “MedikForum” saytına isti-

nadla xəbər verir ki, rozmarinlə dəmlənmiş
çay psixi pozuntular zamanı antidepressiv

və sakitləşdirici təsir göstərir.
“Complementary Therapies in Clinical

Practices” jurnalının dərc etdiyi digər bir
materialda bildirilir ki, 500 milliqram roz-
marinin bir ay müddətində gündə iki dəfə
qəbul edilməsi həyəcanı azaldır, yaddaşı
möhkəmləndirir və yuxunun keyfiyyətini
yüksəldir. Rozmarin sağlamlıq üçün fay-
dalı xüsusiyyətlərə malikdir.

Rozmarinli çayın tərkibində infeksiya-
dan qoruyan antiiltihab və antimikrob an-
tioksidantlar var. Bu çay qanda şəkərin sə-
viyyəsini tənzimləyir, beyini qocalmaqdan,
neyrodegenerativ xəstəliklərdən, gözləri
isə yaşla bağlı olan sarı ləkənin degene-
rasiyası kimi xəstəliklərdən qoruyur. Roz-
marinli çay bağırsaqların sağlam qalma-
sına imkan yaradır, iltihabı azaldır, həzmi
gücləndirir, həm də ürək-damar xəstəlikləri
riskini azaldır.

Həyəcanı və depressİyanı aradan
qaldırmağa kömək edən çay

Həkim məsləhəti
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