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Azərbaycan Respublikası Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir HƏSƏNOVUN 27 sent-
yabr 2014-cü il tarixli təbrik məktubundan:

Cənab generallar, zabitlər, gizirlər və əsgərlər!

Hörmətli konfrans iştirakçıları!  “Silahlı  Qüv və lər də şəxsi heyətin  mənəvi-psixoloji  təminatının
ak tual məsələləri”  elmi-praktiki konfransının  öz işi nə başlaması  münasibətilə Sizi təbrik edir və
uğur lar arzulayıram.

Sürətli inkişaf dövrünü  yaşayan  müstəqil  respublikamız  möhtərəm Prezidentimiz, Silahlı Qüv -
və  lərin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin  müvəffəqiyyətli daxili və xarici siyasəti nə ti cə sin -
də dünya birliyində mövqeyini günbəgün  möhkəmləndirir, ölkə iqtisadiyyatı  durmadan inkişaf  edir.

Ölkəmizin iqtisadiyyatı gücləndikcə silahlı qüvvələrimiz də güclənir, qüdrətlənir.  Möhtərəm Pre -
zi  dentimizin qeyd etdiyi kimi, artıq Azərbaycanın istənilən döyüş tapşırığını yerinə yetirməyə qadir
mil   li ordusu vardır.

Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev  6 avqust 2014-cü ildə təmas xəttində döyüşdə fərqlənmiş
bir qrup hərbi qulluqçu ilə görüş zamanı demişdir: “Azərbaycan ordusunun peşəkarlığı, döyüş qa bi -
liy yəti artır. Azərbaycanın əsgər, gizir və zabitləri vətənə sədaqətlə  xidmət edirlər, öz  vətəninə sa -
diq dirlər. Bunu bütün hərbi hissələrimizdə, xüsusilə, ön cəbhədə yerləşən hərbi hissələrdə xidmət
edən şəxsi heyətin döyüş və mənəvi-psixoloji  hazırlığının yüksək olması tamamlayır. Azərbaycan
əs gərinin ruh yüksəkliyi, vətənpərvərlik hissləri çox yüksəkdir, möhkəmdir”.

Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz bundan sonra da  ulu öndər Heydər Əliyevin ideyasına
sa diq qalaraq, möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin göstərdiyi bu diqqət və qayğıya, eti -
ma da əməli fəaliyyətinizlə, vətənə, dövlətə, xalqa   nümunəvi xidmətlərinizlə cavab verəcəksiniz.

Bu gün  qarşımızda duran ən mühüm vəzifələrdən biri orduda mənəvi-psixoloji hazırlıq işini, eləcə
də, əsgəri heyətin  vətənpərvərlik tərbiyəsini yüksəltmək üçün mümkün olan bütün üsul və va si tə lər -
dən yaradıcılıqla  istifadə etməkdir. Heç vaxt unutmamalıyıq ki, ordunun maddi-texniki bazası nə qə -
dər güclü olsa, ordu nə qədər müasir silahla təchiz edilsə də,  ordunun əsas gücü onun şəxsi he yətinin
döyüş  ruhunun,  mənəvi-psixoloji  hazırlığının  yüksək  səviyyədə olmasındadır. 

Orduda xidmət edən hər kəs düşməni məğlub etmək üçün yüksək vətənpərvərlik hissinə malik ol -
ma lıdır. Yalnız vətəninə, xalqına və dövlətinə ürəkdən  sevgisi  olan hərbi qulluqçu dövlətimizin
keşiyində möh kəm dayana bilər.

İna nıram ki, bütün bu məsələlər  konfransda müzakirə obyekti olacaq və şəxsi heyəti qarşıda duran
ən vacib vəzifənin yerinə yetirilməsinə – qısa zaman ərzində torpaqlarımızı erməni silahlı bir lə ş mə -
lə rinin işğalından azad  etməyə daha bir  stimul yaradacaqdır.

Bir daha konfransın öz işinə başlaması münasibətilə sizi təbrik edir və işgüzar müzakirələr ar zu la -
yı ram.
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Silahlı Qüvvələrin döyüş hazırlığı planına və
Mü dafiə naziri general-polkovnik Zakir Hə sə n o -
vun müvafiq əmrinə əsasən Müdafiə nazirinin
mü avini, general-leytenant Kərim Vəliyevin rəh -
bər liyi ilə  cəbhə bölgəsində yerləşən “N” hərbi
his səsində  elmi-praktik konfrans keçirilmişdir.
Mü dafiə Nazirliyi Şəxsi Heyət Baş İdarəsinin
Mə nəvi-Psixoloji Hazırlıq və İctimaiyyətlə əla -
qə lər İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən təd bir -
də əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun, birlik,
bir ləşmə, hərbi hissə və xüsusi təyinatlı təhsil
müəs sisələrinin komandir və rəislərinin şəxsi he -
yət   lə iş üzrə müavinləri, hərbi xidmətdə fərq lə -
nən zabitlər, gizirlər, müddətdən artıq həqiqi hər -
bi xidmət hərbi qulluqçuları, əsgərlər və psi xo -
loq lar, mətbuat nümayəndələri iştirak et miş   lər.

General-leytenant Kərim Vəliyevin tezis və töv -
si yə xarakterli çıxışı konfransa istiqamət verməklə
ya naşı, onun məqsədini, praktiklik dərəcəsini və
əhə miyyətinin nədən ibarət olduğunu sərgi lə miş -
dir. General-leytenant K.Vəliyev öz çıxışında
bunları vurğulamışdır: 

– Son zamanlar silahlı qüvvələrdə aparılan is la -
hat lar şəxsi heyətin döyüş əzminin, mənəvi-psi xo -
lo  ji və peşəkar hazırlığı səviyyəsinin yüksək ol du -

ğu  nu deməyə əsas verir. Ordu quruculuğunun əsa -
sı nı təşkil edən mənəvi-psixoloji təminat silahlı
qüv  vələrin döyüşə hazır olmasının ən əsas gös tə ri -
ci  lərindən biridir. Ordu potensialına görə güc lü ola
bi lər, lakin şəxsi heyətin mə nə vi-psi xo lo ji və ziy -
yə ti yetərincə deyilsə, o or du məğ lubiyyətə dü çar -
dır. Bizim ən əs as və zi fəmiz ordunun döyüş qa bi -
liy yətini ar tı rıb, torpaqlarımızı düşməndən azad
et   mək dir. Yüksək nizam-intizam, təş kil at çı lıq,
şəx  si igidlik, qəhrəmanlıq nü mu nə lə ri və hərb çi -
nin şəx si heyətin zəruri key fiy  yətləridir. İnsan fak -
to ru ən vacib fak tor kimi qalmaqdadır, bunu hər
kəs bil mə li dir.

“Silahlı Qüvvələrdə şəxsi heyətin mə nə vi-psi xo -
lo ji təminatının aktual mə sə lə lə ri” mövzusunda
ke çirdiyimiz bugünkü elmi-prak ti ki konfrans hər
bi rimizin həyatında və fəaliy yə tin də yeni mər hə lə -
nin başlanğıcı olacaq, qar şı mız da yeni mühüm və -
zi fələr qoyacaq və mə suliy yə ti mi zi daha da ar tı ra -
caq dır. Mövzunun aktuallığı hər bir konfrans iş ti -
rak çısını düşünməyə, yeni yollar ara yıb-ax tar ma -
ğa, xalqa, Vətənə yeni nəfəs, yeni qüv və ilə  xid -
mə tə ruhlandırır. Azərbaycan Res pub likasının
Pre zidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
cə nab İlham Əliyevin diqqət və qay ğısı ilə or du -
mu zun maddi-texniki təminatı gün bəgün güclənir,
şəxsi heyət müasir texnika və si lahlarla təchiz olu -
nur. Ardıcıl olaraq cəbhə böl gə lərində və Bakıət ra -
fı poliqonlarda qoşun növ lə ri üzrə keçirilən iri -
miq yaslı taktiki təlimlər  böyük re zonans doğurdu.
Bu təlimlər silahlı qüv və lə ri mi zin strukturunu təş -
kil edən bütün qoşun növ lə ri nin döyüş ha zır lı ğı nın
yüksək olmasının təsdiqi ilə yanaşı, onların ar -
 senalına daxil olan hərbi tex ni kaların modern tex -
 nologiyaya əsaslandığını, mü asir döyüş stan dar -
 tlarına tam cavab verdiyini bir daha nümayiş et -
dirdi. Buna görə də, qeyd edə bi lərik ki, hər bir tə -
lim ordunun döyüş hazırlığına öz töhvəsini verir.
Elə hazırkı toplantımız da belə tə limlərdən biridir
və   sizi fəal olmağa, mü za ki rə lə rə qoşulmağa, dis -
kus siyalarda  yaxından iştirak et məyə çağırıram. 
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Müdafiə nazirinin şəxsi heyət üzrə
mü avini – Şəxsi Heyət Baş 

İdarəsinin rəisi 
general-leytenant Kərim VəlİyeV



Cənab general-leytenant! Cənab zabitlər,
gizirlər, çavuşlar və əsgərlər!

Məruzəyə başlamadan öncə böyük inam hissi
ilə əmin ol du ğu mu bildirmək istəyirəm ki, “Si -
lah lı Qüv və lər də şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji
tə minatının ak tu al məsələləri” mövzusunda ke -
çir diyimiz bu gün kü elmi-praktiki konfrans hər
bi ri mizin hə ya tın da və fəaliyyətində yeni mər hə -
lə nin başlanğıcı ola caq, qarşımızda yeni mühüm
və zifələr qoya caq və məsuliyyətimizi daha da ar -
tı racaqdır. 

Mövzu həqiqətən aktualdır və hər bir konfrans
iş tirakçısını düşünməyə, yeni yollar arayıb ax tar -
ma ğa və xalqa, Vətənə yeni həvəs, yeni qüvvə ilə
xid mətə ruhlandırır. 

Mən deyərdim ki, insan yarandığı ilk gündən
mad di təminatla yanaşı, mənəvi-psixoloji tə mi -
nat məsələləri də onun ehtiyacına çevrilmiş və
öm rünün sonuna kimi bəşər övladını əhatə et miş -
dir. Müharibələr zamanı qələbənin əldə olun ma -
sın da maddi-texniki və digər təminatlardan əlavə
mə nə vi-psixoloji təminat məsələləri heç də az rol
oy namamışdır. Bütün dövrlərdə görkəmli sər kər -
də lər, filosoflar hətta şahlar, xaqanlar belə qo şun -
la rın mənəvi-psixoloji təminat məsələlərini önə

çək  mişlər. Sağlam mənəvi-psixoloji mü -
hit ol ma yan yerdə uğurdan, qa li biy yət -
dən danış maq əsla mümkün deyildir.
Zaman dəyişir, insanın mə nə vi-psi xo lo -

ji təminatı özünün yeni forma və me tod -
la rı, prinsip və mahiyyəti eti ba rı ilə daim
ye niləşir, qarşıya dövrün diq  tə si ilə daha
qlo bal problemləri həll et mək vəzifələri
qo yulur. Bu mənada, biz fəaliy yətimizdə
ta rix boyu əldə edilmiş, sınaq lardan çıx -
mış, özünü doğrultmuş müs bət təc rü bə-
lər dən bəhrələnməli, dün   yaya baxaraq,
za manın nəbzini tut ma  lı, yeniləşmənin,
mü asirləşmənin və qlo bal laş manın tə -

ləb  lərini işimizdə tətbiq et mə li yik.
Biz dünyanın elə xoşbəxt xalqlarındanıq ki, bi -

zim zəngin yeraltı, yerüstü sərvətlərimiz, milli-
mə nəvi dəyərlərimiz, zəngin ziyalı potensialımız
var dır. Biz ona görə xoşbəxt xalqıq ki, bizim ta -
le yimizə xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əli yev kimi xilaskar, yolgöstərən, müdrik bir
rəh bər və dünya şöhrətli şəxsiyyət düşmüşdür.
Mü asir müstəqil Azərbaycanımızın bu günü və
gələ cək inkişaf perspektivlərinin, milli-ideoloji
kon sepsiyasının əsasını məhz ulu öndərimiz
yarat mış və bu iş bu gün də əbədiyaşar Ali Baş
Ko mandanımızın özü qədər inandığı və gələ cə yi -
nə böyük ümidlər bəslədiyi möhtərəm prezi den -
ti miz Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla,
yara dıcılıqla davam etdirilir. Heydər Əliyev irsi
bi zim ən kəsərli silahımızdır. Ulu öndərimizin
dü şüncə sistemi: Vətən naminə, dövlətçiliyimiz
na  minə, xalqımız naminə  – o dahi insanın gör -
dü yü hər cür işdə hər bir davranışda ağıllı, sa vad -
lı ol maq, dürüst, həqiqətsevər, insansevər, sülh-
se vər, çalış qan olmaq, müstəqil, müasir və milli
bir lik, bəra bərlik uğrunda mübariz olmaq əsas
şərt  lər dən   dir. Adını hörmət və ehtiramla xa tır la -
dı ğımız Hey dər Əliyevin dövlətçilik prinsipi bi -
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zim hər biri mizə aydındır. Bu, dövlətçilik,  azər -
 bay can çı lıq, layiqlik, sədaqətlilik prin sip lə ri dir.
Bəli, müs təqil Azərbaycan Respublikasının qu -
rucusu olan Heydər Əliyevin düşüncə sistemi,
döv lət çi lik ənənələri bizim hər birimizin fəa liy -
yə tində əs as prinsiplərdən olmalıdır.  Şəxsi he yə -
tin mə nə vi-psixoloji təminatı istiqamətində bi-
zim əsas fəaliy yətimiz   Heydər Əliyevin dü şün -
cə sis te mi nə, dövlətçilik ənənələrinə əsaslan ma -
lı dır. Bu dü şüncə sistemi və dövlətçilik ənənələri
isə ilk növ bədə Vətənə, dövlətə, xalqa sədaqət-
dən, yük sək əxlaqi, mənəvi, iradi keyfiyyətlərə
ma lik ol maq dan, vətənpərvərlik, torpaqsevərlik,
in san se vər lik Vətən, torpaq uğrunda şəhidliyə
hər an ha zır olmaqdan ibarətdir. Kim ki, Silahlı
Qüv  və lər də və yaxud qanunvericilikdə nəzərdə
tu tulmuş di gər strukturlarda xidmət edir, gə lə-
cək də öz ta le yini Vətənə, xidmətə həsr etmək is -
tə yir, gə rək o, sağlam mənəviyyata malik olsun.
Ulu Ön dərimizə görə sağlam mənəviyyat   Azər -
bay  ca nın müstəqilliyinə sədaqət, Azərbaycan
döv  lə ti nə sədaqət,  Azərbaycan xalqının bu gü nü -
nə və gə ləcəyinə sədaqət, millətimizə sədaqətdir.
Azər  bay can dövlətinə, müstəqilliyinə sədaqəti
ol  ma yan, xalqa xidmət etməyi özünə şərəf kimi
qəbul et məyən insan Silahlı Qüvvələrdə xidmət
edə bil məz. Bunun üçün də hər biriniz bil mə li si -
niz ki, mənəvi dəyərlərə, mənəvi keyfiyyətlərə
ma lik ol masanız, bütün başqa biliklərinizə bax-
ma yaraq siz müstəqil Azərbaycan Ordusunun də -
yər li za bi ti, dəyərli döyüşçüsü ola bilməzsiniz. 

Gəlin etiraf edək ki,  bu gün sürətli in ki şaf döv -
rü nü yaşayan Azərbaycan, həyata ke çi ri lən uğur -
lu da xili və xarici siyasi kursu nə ti cə sin də dünya
bir liyində mövqeyini günbəgün möh kəm ləndirir.
Dün  yanın inkişaf etmiş döv lət lə ri nin cəmləşdiyi
Avropa birliyi və s. beynəlxaq təş kil atların Azər -
bay  canla əməkdaşlığa can atması, bir çox re gio -
nal, həmçinin qlobal iqtisadi la yi hə lər də öl kə mi -
zin iştirakı bu amili bir daha təsdiq edir. Sözsüz
ki, bütün bu uğurlar ölkə rəh bər li yi nin həyata ke-
çir  diyi düşünülmüş və məq səd yön lü siyasəti nə -
ti cəsində qazanılıb.

Bir faktı xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki,
Hey dər Əliyev ideyalarının daşıyıcısı cənab
İl   ha m Əliyevin 2013-cü ildə xalqın böyük səs
çox lu ğu ilə prezident seçilərək ölkəyə rəhbərlik

et mə sindən sonra Azərbaycanın həyatında yeni
inki şaf mərhələsi başlayıb. Təkcə onu vur ğu la -
maq kifayətdir ki, 2004-cü ildən ötən dövr ər zin -
də ölkə iqtisadiyyatı 3,4 dəfə artıb, yoxsulluğun
sə viyyəsi 5,5 %-ə, işsizlik isə 4,8%-ə enib. Mü a -
sir sosial-iqtisadi infrastruktur yaradılıb, ölkənin
ener ji təhlükəsizliyi tam, ərzaq təhlükəsizliyi isə
əsa sən təmin olunub. Çoxlu sayda istehsal
obyek ti yaradılıb, müasir texnologiyalara əsas la -
 nan zavod və fabriklər, texnoparklar istifadəyə
veri   lib. Azərbaycan   Cənubi Qafqazın və Xəzər
höv zəsinin nəqliyyat-loqistika mərkəzinə çev ri -
lib. Regional inkişaf proqramlarının davamlı ola -
raq həyata keçirilməsi bölgələrin simasını əsaslı
şəkil də dəyişib və müasirləşdirib.

Məhz Prezident İlham Əliyevin gərgin əməyi
sayə sində Azərbaycan 2011-ci ildə 155 ölkənin
dəs təyi ilə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına üzv
se çilib. Nəzərə almaq lazımdır ki, yüz illik müs -
tə qillik tarixinə malik olan bir çox ölkələr nə qə -
dər cəhdlər etsələr də BMT Təhlükəsizlik Şu ra sı -
nın tərkibinə düşə bilməyiblər. Ona görə də qeyd
et mək lazımdır ki, bu, Azərbaycan üçün böyük
uğur dur. Ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nü fu zu -
nun artmasını göstərən amillərdən biri də 2015-ci
il də Birinci Avropa Oyunlarının məhz Azər bay -
can da keçiriləcəyidir. Bu onu nümayiş etdirir ki,
Azər baycan dünya dövlətləri tərəfindən etibarlı
tərəf daş, güclü, qüdrətli ölkə kimi tanınır və qə -
bul edilir. Ölkəmiz inkişaf etdikcə ordumuz daha
da qüdrətlənir, daha da güclənir. Əbəs yerə de -
mir lər ki, güclü dövlət güclü ordu deməkdir.

Cənab zabitlər, yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycan
mü asir texnologiyalara əsaslanan hərbi texnika
və döyüş vasitələri ilə təchiz olunub və bu iş bu
gün də davam etdirilir. Ordumuz bir sıra öl kə lə -
rin, xüsusilə də, Ermənistanın ordusundan qat-
qat güc lüdür. Azərbaycanın büdcəsi imkan verir
ki, si lahlı qüvvələr müasirləşdirilsin, yenidən qu -
rul  sun, ən yeni və güclü döyüş vasitələri ilə təc -
hiz edil sin. Bu gün ordumuzun gücləndirilməsi
ona gö rə vacibdir ki, Ermənistanın işğalçı si ya sə -
ti nə ti cə sində torpaqlarımızın 20%-i işğal olu -
nub. Ey ni zamanda Dağlıq Qarabağ müna qi şə si -
nin həl linə yardımçı olan ATƏT-in Minsk Qru pu -
nun fəaliy      yəti qənaətbəxş deyil, ölkə başçıları,
ey ni za manda xarici işlər nazirləri səviyyəsində
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apa  rı lan danışıqlar heç bir səmərə vermir.
İstənilən öl kə üçün döyüş hazırlıqlı modern
silahlar və dö yüş vasitələri ilə təchiz olunmuş
ordunun ya ra dıl ması, saxlanılması böyük
həcmdə vəsaitlər tə ləb edir. Bu səbəbdən
Azərbaycan güclü silahlı qüv vələrə malik olmaq
üçün ölkənin iqtisadi qüd rətinin daha da artması
ilə paralel şəkildə hər bi xərcləri də artırır.

Bu bir həqiqətdir ki, regionun lider dövləti olan
Azər baycan, eyni zamanda bölgədə sülhün,
əmin-amanlığın qarantı rolunda çıxış edir. Döv -
lə timizin və xalqımızın əsas amalı regionu sa bit -
lik və inkişaf məkanına çevirməkdən ibarətdir.
Bu nunla belə, məlum olduğu kimi, Azərbaycanın
da vamlı sülh çağırışlarının müqabilində işğalçı
Er mənistan tərəfindən adekvat addımlar atılmır.
Be lə ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nə ti cə -
sin də suveren dövlətlərin ərazi bütövlüyünü təs -
bit edən beynəlxaq hüquq normaları kobud şə kil -
də pozulmuşdur. Təxminən bir milyon soy da şı -
mız doğma yurd-yuvasından didərgin salınaraq
qaç qın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşayır.
Siz bunları çox yaxşı bilirsiniz. Qeyd etdiyim ki -
mi, bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən
BMT, ATƏT, AŞ PA, İƏT   Azərbaycan tor paq la -
rı nın Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi faktını
təs diqləyən və pisləyən, işğalçı qoşunların zəbt
olunmuş ərazilərdən qeyd-şərtsiz çıxarılmasını
tə ləb edən qərar və qətnamələr çıxarmalarına
bax mayaraq, Ermənistan işğalçılıq siyasətini da -
vam etdirir, həmçinin hər vəchlə aqressiya nə ti -
cə sində yaranmış statuskvonun saxlanılmasına
na il olmağa çalışır. Mövcud durum heç bir halda
Azər baycanı qane etmir. 

Azərbaycan müharibə şəraitində yaşayır. Belə
olan halda ordu quruculuğu nəinki dövlət qurum -
la rı, hər bir vətəndaş üçün də ən vacib, ən ümdə
m ə sələyə çevrilmişdir. 

Məlum hadisələr zamanı Azərbaycan Silahlı
Qüv vələrinin düş mə  nə tutarlı zərbələr vurması
həm xalqın Azər bay  can əsgərinə inamını ar tır -
mış, həm də şəxsi he  yətdə daha böyük ruh yük -
sək liyi yaratmışdır. 

Hadisələrdən az sonra Azərbaycan Prezidenti
Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin cəbhə
böl  gəsinə gəlməsi, təmas xəttində dö yüş çü lə ri -
miz  lə görüşü, fərqlənmiş hərbi qulluqçuları mü -

ka fat landırması və şəxsi heyət qarşısında proq -
ram əhəmiyyətli çıxış etməsi hər birimizin y a dın -
da  dır. İndi qarşımızda duran əsas vəzifələrdən
bəl  kə də birincisi Prezidentin nitqindən irəli gə -
lən vəzifələri uğurla həyata keçirmək və şəxsi
he  yəti məhz bu yönümdə tərbiyələndirməkdir. 
Möhtərəm prezidentimiz həmin gün xid mət lə ri -

mi   zi yüksək qiymətləndirərək dedi: “Azər bay -
can Or  dusunun peşəkarlığı, döyüş qabiliyyəti
ar  tıb, Azərbaycanın əsgər, gizir və zabitləri
və  tə nə ləyaqətlə xidmət edirlər, öz vətəninə sa -
diq  dir  lər. Bizim bütün hərbi hissələrimizdə,
xü  su  si ilə ön cəbhədə yerləşən hərbi hissələrdə
ruh yüksəkliyi var və Azərbaycan əsgərinin
və  tən pərvərlik hissləri çox yüksəkdir, möh -
kəm     dir.”
Həmin çıxışı ilə Ali Baş Komandan düşmənə tu -

tar  lı mesajlar göndərərək bəyan etdi ki, or du muz -
da ən güclü artilleriya qurğuları vardır. Böyük
də  qiqliyə və çox böyük dağıdıcı qüvvəyə malik
olan raket sistemləri, döyüş və nəqliyyat heli kop -
ter ləri, döyüş təyyarələri, zirehli texnika, tanklar
– bütün bunlar bu gün Azərbaycan   Ordusunun
po tensialını təşkil edən amillərdir. Bu gün Azər -
bay can ordusu Dağlıq Qarabağdakı istənilən ob -
yek ti məhv edə bilər. Bunu biz də bilirik, Azər -
bay can xalqı da, düşmən də bilməlidir. 

Göründüyü kimi ölkə rəhbəri ən müasir hərbi
tex  nikalardan, komplekslərdən, raket sis tem lə -
rin  dən danışmazdan öncə şəxsi heyətin ruh yük -
səy   liyindən, Azərbaycan əsgərlərinin vətən pər -
vər  lik hissinin çox yüksək, möhkəm olduğundan
bəhs etdi. Bu, hər birimizi düşündürməlidir. De -
mə  li, ruh yoxdursa, vətənpərvəlik işi düzgün qu -
rul  mayıbsa, hər bir döyüşçü vətənpərvəlik hissi
ilə yaşamırsa heç bir texnikanın gücündən danış -
ma ğa dəyməz. Bu mənada bizim işimiz çox, qar -
şı mızdakı vəzifələr isə böyük zəhmət tələb edən
mə suliyyətli vəzifələrdir. Mən bir daha cənab Ali
Baş Komandanımızın 6 avqustda Ağdam böl gə -
sin də, düşmənlə təmas xəttində döyüşçülərimiz
qar şısında çıxışından daha bir sitat gətirmək
istər dim. Möhtrəm Prezidentimiz o gün böyük
inam hissi ilə dedi: Biz heç vaxt Azərbaycan tor -
pa ğında ikinci qondarma “Erməni dövləti”nin
yara dılmasına imkan verməyəcəyik, öz ərazi bü -
töv lüyümüzü bərpa edəcəyik... ya sülh yolu ilə
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ya hərbi yolla. Biz hər iki varianta hazırıq. Son
həf tə ərzində və ondan əvvəlki dövrdə təmas xət -
tin də müşahidə olunan mənzərə onu deməyə əsas
ve rir ki, biz istənilən varianta hazırıq. Necə ki, si -
ya si və iqtisadi meydanda ermənilərə qalib gəl -
mi şik, döyüş meydanında da onlara qalib gəl mə -
yə qadirik. Biz güclü hərbi potensiala malik döv -
lə tik. Artıq bu, müxtəlif vaxtlarda nümayiş et di -
ri lib. Hərbi təlimlərdə və paradlarda bizim te x ni -
ka mız nümayiş etdirilir. Amma bizim ən böyük
gü cümüz əsgərlərimizin cəsarəti və vətən pər vər -
liyi dir. Bu gün Azərbaycanda elə gözəl gənc nəsil
ye tişib ki, onların hamısı Ali Baş Komandanın
əm rini gözləyir. Son hadisələr də bunu göstərir.
Hət ta hərb işindən kənarda olan insanlar da öz
fikir lərini, istəklərini bildirirlər, könüllü olaraq
cəb hə bölgəsinə getmək istəyirlər. Bu onu gös tə -
rir ki, Azərbaycanda vətənpərvərlik ruhu yük sək -
dir. Mənəvi üstünlük bizim tərəfimizdədir. 

Cənab zabitlər, mən çıxışımın bu məqamında
ulu öndər Heydər Əliyevin bir kəlamını da xa tır -
latmaq istəyirəm. Vaxtilə ümummilli liderimiz
de mişdir: Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olun -
ma lıdır. Bizim milli-mənəvi dəyərlərimizin əsa -
sın da tərbiyələnməlidir. “Gənclərimiz bizim tari -
xi mizi yaxşı bilməlidir, keçmişimizi yaxşı bil -
məli dir, dilimizi yaxşı bilməlidir, milli dəyər lə ri -
mi zi yaxşı bilməlidir. Milli dəyərlərimizi, milli
ənənə lərimizi, tariximizi yaxşı bilməyən gənc
nə sil vətənpərvər ola bilməz.” 

Bu dəyərli fikirlərdə tərbiyə işinin strateji isti -
qa mətləri o qədər dəqiqliklə göstərilmişdir ki,
on ları qeyd-şərtsiz ordu məkanında aparılan mə -
nə vi-psixoloji və vətənpərvərlik tərbiyəsi işində
proq ram sənəd kimi qəbul etməliyik. 
Bu konsepsiya, proqram öyrədir ki, şəxsi he yət -

lə aparılan mənəvi tərbiyə işində keçmişlə bu gü -
nün, tarixlə müasirliyin vəhdətinə, xalqın qəh rə -
man lıq ənənələrinin roluna, onun şanlı keçmişinə
bö yük əhəmiyyət verilməli, ötən illərin plakat çı -
lıq, şüarçılıq kimi artıq tarixin arxivinə verilmiş
me todlarından tam imtina olunmalıdır. Belə olar -
sa, yeni məzmun və  formaya malik ordu mə -
dəniy yəti deyilən bir mədəniyyətin formalaşması
la büddür. Onun  həm yaradıcısı, həm də daşı yı cı -
sı olan hərbi qulluqçular isə öz hərbi xidmətini
ba şa vurub ailəyə, cəmiyyətə daha yüksək dav ra -

nış mədəniyyətinə, yenilməz, möhkəm xarakterə
ma lik kamil vətəndaş kimi qayıdacaqlar. Silahlı
qüv vələrdə şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji tər bi -
yə sinin əsas istiqamətləri müəyyən edilərkən mə -
də ni irsimizin tarixi nailiyyətlərinə, onun qurucu,
yara dıcı enerjisinə, milli əxlaq və davranış
kodek sinə daha çox istinad edilməlidir ki, hər bir
hər bi qulluqçu hərbi kollektiv daxilində öz yerini
doğ ma evindəki yeri kimi başa düşsün, bu ailənin
möh kəmləndirilməsi, şərəf və ləyaqətinin uca tu -
tul  ması üçün cavabdehlik hissi daşısın. Hərbi
his  sələrdə keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlərin
sə  viy yəsini yüksəltmək üçün səylər göstərilməli,
bu tədbirlər elə təşkil olunub keçirilməlidir ki,
kon  kret bir problem, mövzu ətrafında canlı ün -
siy  yət, fikir mübadiləsi kimi böyük təsir gücü qa -
zan  sın. 

Şəxsi heyətin vətənpərvərlik tərbiyəsində bütün
prob lemlərin tam şəkildə həll olunduğunu düşün -
mək sadəlövhlük olardı. Bu, bir neçə amillə şərt -
lə nir. Əvvəla Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əs as hissə və bölmələri ekstremal şəraitdə, bi la -
va sitə düşmənlə təmas xəttində fəaliyyət göstərir.
Bu nunla əlaqədar olaraq şəxsi heyətin mənə viy -
ya tında və psixologiyasında xidmətin  xüsusi şə -
ra i tindən irəli gələn qəfillik, gözlənilməzlik, çe -
vik lik, operativlik, sayıqlıq və gərginlik kimi
mo tivlər ön plana keçir. Bunlar isə xüsusi fiziki
və əsəbi dayanıqlıq tələb edən motivlərdir. Ona
gö rə də Azərbaycan Silahlı   Qüvvələrində mə nə -
vi-psixoloji tərbiyə işi ilə məşğul olan zabitlərin
fəaliy yətinin əsas məqsədi şəxsi heyətin yüksək
dö yüş fəallığına, döyüş tapşırıqlarının yerinə
yetir ilməsi zamanı yüksək əsəb-psixi gərginliyə
döz mə və döyüş qabiliyyətini saxlama bacarığına
na il olmaqdır. Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi
Və tənə, Konstitusiyaya, dövlətçiliyimizə sə da -
qət, dözümlülük, mətn iradə kimi yüksək mə nə -
vi-psixoloji keyfiyyətlərin formalaşdırılması is -
tiq amətində kompleks tədbirlərin həyata ke çir il -
mə si ilə təmin olunur. Obrazlı şəkildə desək, mə -
nə vi-psixoloji işlə məşğul olan mütəxəssis kon k -
ret halda hər hansı bir hərbi qulluqçunun saf mə -
nə viyyatı, sabit və tarazlaşdırılmış psixoloji du -
ru mu uğrunda mübarizə aparsa da, əslində həm
də bütün kollektivin döyüş hazırlığının sə viy yə -
si ni yüksəltmək istiqamətində fəaliyyət göstərir.
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Bunun üçün ictimai-siyasi hazırlıq sistemində
ke çirilən məşğələlərlə yanaşı, gündəlik tərbiyə
işi aparılmalı və bu zaman ümumi və xüsusi psi -
xo loji tərbiyə sahələrində psixoloji yardım və
psi xoloji bərpa kimi iş üsullarından istifadə olun -
ma lıdır. Son məqsəd müasir psixologiya elminin
nailiy yətlərindən istifadə edərək hərbi qul luq çu -
la rın fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənmək,
hər bi xidmətin özəllikləri, çətinlikləri ilə bağlı
yara na bilən mənfi psixoloji halların – ruh düş -
kün lüyünün, özünə inamsızlığın, depressiyaların
qar şısını almaq, hərbi qulluqçuların şüuraltı ge -
dən qarmaşıq prosesləri düzgün məcraya yönəlt -
mək, orduda qarşılıqlı münasibətlərin düz    gün
psixoloji modelini qurmaq və kollektivi dö yüş
tapşırıqlarının həllinə səfərbər etməkdir. Mə sə lə -
nin ikinci tərəfi isə onunla bağlıdır ki, hal-ha zır -
da Azərbaycan ordusunda xidmət edən əs gər
kon tingentinin əsas hissəsi uşaqlıq dövrü ic ti mai
hə yatın müxtəlif sahələrində mənəvi də yər lə rin
hələ tam oturuşmadığı dövrə düşən gənc lər dir.
Köh nə dəyərlərin dağıldığı, yenilərinin isə hə lə
tam yaranmadığı həmin illərdə ictimai şüur da,
mə nəviyyatda baş verən təlatümlər, heç şüb hə siz
ki, onların xarakterində həyat və düşüncə tər zin -
də öz izlərini  qoyub. 

Əlbəttə, birdən-birə ailəsindən, dostlarından,
vər  diş etdiyi həyat tərzindən, elektron in for ma si -
ya şəbəkəsinin təlqin etdiyi virtual dünyadan, ar -
tıq formalaşmış fəaliyyət ritmindən ayrılıb yeni
mü   hitə düşən gənclərin hərbi xidmətin ilk döv -
rün   də, buna ordu mühitinə uyğunlaşma dövrü də
de    yir lər,  bu gənclərin mülkü həyat üçün da rıx -
 ma  ları təbiidir. Özü də bu, sırf psixoloji xarak ter
da şıyan problem deyil, bu ra da sosioloji amil lərin
ro lundan da danışmaq olar. Axı insan bir şəx siy -
yət kimi ailədə, cə miy yət də tərbiyə olu nur. Etiraf
et məliyik ki, hərbi xid mətə çağırılan kon tingent
sa vad, dünyagörüş, mə nəvi-sosial ma raqlar, ruhi
və ziyyət pa ra metr lə ri üzrə yekcins de yil. Ordu
müx təlif sosial xa-rak terlərin, müx tə lif maraq və
mo tivlərin qo vuş du ğu məkandır. Bu  rada fiziki və
mə nəvi key-fiy yətlərinə görə bir-birinə bən zə -
mə yən on min lərlə ailədən çıx mış gənclər xidmət
edir lər. On la rın hər birinin özü nə məxsus sosial
tem peramenti, ai lədə, mək təb         də aldığı tər bi yə -
dən asılı olaraq fərq li dün ya gö rüşü, maraq dai rə -

si var. Ailədə nə za rət siz bu rax ılmış, mənəvi dün -
ya sı deformasiyaya uğ ra mış, yaxud həyat haq -
qın da təsəvvürləri tam for ma laşmamış gəncin or -
du ya gələn kimi bir ne çə gü nün içində dəyişib
baş qa adama çe vri lə cə yi ni fikirləşmək sadə löv h -
lük olardı. Bu mənada, Və tən qarşısında öz kons -
tit usiya borcunu dərk edən, torpağını, xalqını
son suz məhəbbətlə sevən əs gər yetişdirmək vali -
deyn lərdən, bağça müəl lim lərindən tutmuş
koman dirlərə qədər hər bir şəx sin, bütün hu ma ni -
tar profilli institutların, icti mai təsisatların birgə
işi dir. Çox təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə hə -
ya ta keçirilən tədbirlərin yük sək effektindən
danış maq, bütün  prob lem lə rin aradan qal dırıl dı -
ğı nı söyləmək hələ tezdir. Ək sinə, əsgərlərin hər -
bi xid mətlə bağlı məruz qaldıqları ən amansız
psi  xo loji təsir də elə mülki həyatdan, bəzi kütləvi
in for masiya vasitələrinin ordu həyatı, hərbi xid -
mət barədə yazdıqları yalanlardan irəli gəlir. Bir
sı ra hallarda bəzi qüvvələr ordu ilə cəmiyyət ara -
sın  da uçurum yaratmaq, ordunun imicini ləkə lə -
mək uğrunda sanki yarışa girirlər. Bəzi özəl te le -
vi  ziya və radio kanalları gəncləri işğal altında
olan torpaqların təəssübünü çəkməyə yox, res to -
ran  lara, barlara çağırır. Mənasız, bayağı şoular
təş  kil edərək kosmopolit düşüncə və əxlaq tərzini
təb  liğ edirlər. Vətənpərvərlik tərbiyəsi sahəsində
audio  vizual kommunikasiya vasitələrinin çevik
im  kanlarından lazımınca istifadə olunmur.

Ölkəmizdə onlarla qeyri-hökumət təşkilatı fəa -
li y  yət göstərir. Vətənpərvərlik tərbiyəsi sa hə sin -
də bu təşkilatların əksəriyyətinin gördüyü işləri
qə naət bəxş hesab etmək olmaz. Halbuki, onlar
hər  bi vətənpərvərlik klubalrının təşkili qay ğı la rı -
nı öz üzərlərinə götürüb bu mühüm işə layiqli
töv  hələr verə bilərdilər. 

Əlbəttə, bütün bunlar öz təsirini obrazlı şəkildə
de sək, cəmiyyətin bətnindən doğan orduda gös -
tər  məyə bilməz. Lakin biz günahkar ax ta rış la rın -
dan yan keçərək, ordudan artıq mənəvi cəhətdən
ka  milləşmiş, müəyyən dünyagörüşə malik sosial
fərd kimi yetişmiş kontingentin tərxis olun ma sı -
nın zəruriliyi barədə fikirləşməliyik. Bu isə hərbi
qul   luqçuların vətənpərvərlik tərbiyəsində yeni
me    yarların, vasitələrin tapılması lüzumunu do -
ğu   rur. Bəşəriyyətin tarixi göstərir ki, xalqın daxi -
li enerjisinə, gücünə, müdrikliyinə istinadən apa -
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rı  lan tərbiyə işi həmişə effektli olur, ar zu la nan
nə  ticələri əldə etməyə imkan verir. Biz şəxsi he -
yə  tin vətənpərvərlik tərbiyəsində bu amildən isti -
fa  də etməli, tərbiyə obyektinə ona doğma olan,
onun genetik yaddaşında yaşayan bir dillə tə sir
et  məyi bacarmalıyıq. Yad dildə, mücərrəd an la -
yış  lar üzərində, özgə xalqların əxlaq və dü şün cə
me  yarları ilə aparılan tərbiyə işi elə ilk cəh ddən
uğur  suzluğa məhkumdur. Ona görə də şəx  si he -
yət  lə aparılan ictimai-siyasi hazırlıq məş ğə lə lə -
rin  də, eləcə də digər mədəni tədbirlərdə xal qı mı -
zın illərin sınağından çıxmış milli-mə nə vi də yər -
lər sistemindən daha çox istifadə olun ma lı, daha
də  qiq desək, bütün ideoloji tərbiyə işi da ha çox
bu baza üzərində qurulmalıdır. 

Fürsətdən istifadə edərək qeyd edim ki, son
vaxt - lar həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində or -
du sıralarında qulluq edən gənclərimizin milli-
mə  nəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsi prioritet isti -
qa  mətə çevrilməkdədir. Ölkəmizin işğal olunmuş
tor  paqlarının azad olunmasının, ərazi bü töv lü yü -
mü  zün bərpa edilməsinin dövlətimizin ən əsas
məq  sədlərindən olduğunu tam dərk edən gənc lə -
ri miz milli və hərbi vətənpərvərlik ideyalarına
sə da qəti özfəaliyyət prinsiplərinə çevrilmiş, bu
yol da həmişə döyüşə hazırdırlar.

Xalqımızın milli davranış etiketi, əxlaqı, ümu -
miy  yətlə, milli mentalitetimiz əsrlər boyu yara -
dıl mış maddi və mənəvi mədəniyyət ör nək lə ri -
miz  də hifz olunmuşdur. Vətənə, torpağa yiyəlik
his  si, düşmən qabağında əyilməmək, ona arxa
çe  virməmək, dostluqda sədaqət, doğruçuluq, ən
çə  tin anlarda da ləyaqət hissini itirməmək və sair
mə  nəvi-əxlaqi dəyərlər atalar sözlərindən, folk -
lor nümunələrindən tutmuş epik təşəkkülün məh -
su lu olan monumental sənət abidələrinə qədər
bü  tün mənəvi sərvətlərimizdə yüksək pafosla
tərən  nüm olunmuşdur. “Keçmə namərd kör pü -
sün   dən, qoy aparsın sel səni”, “İgid odur hər əza -
ba qatlana, igid odur atdan düşə, atlana” de yən
baba  larımız igidliyi, mərdliyi qəhrəmanlıq das -
tan larında xüsusi bir məhəbbətlə vəsf etmiş və bu
də yərlər neçə əsrlər boyu Azərbaycan xal qı nın
ki şilik, ərənlik təsəvvürlərinin məhək da şı na çev -
ril mişdir. Elə indinin özündə də silahlı qüv və lə -
rin şəxsi heyəti ilə aparılan tərbiyə işində bu ənə -
nə lərə sadiqlik bir çox problemlərin həl lin də ən

yax şı vasitəyə çevrilir. Məsələn, götürək keç miş
so vet ordusundan miras qalmış “de dov şi na”
prob lemini. “Dedovşina” plakat çı lıq və şü ar çı lıq
prin sipləri ilə aparılan mənəvi-ide oloji işin ma -
hiy yətindən doğan bir hadisədir. Şəx siyyətin mə -
nəvi cəhətdən sındırılması, ləya qə tin alçal dıl ma -
sı bütövlükdə totalitar dü şün cə nin, əxlaq tər zi nin
ma yasında idi. Azərbaycanda da silahlı qüv vələr
quru culuğunun ilk dövr lərin də onun tə za hür lə ri -
nə rast gəlmək mümkün olurdu.   Şəx si heyətlə
apa rılan tərbiyə işinin əsas isti qa mət lə ri müəy -
yən ləşdirilərkən hər bir fərdin şəxsiy yə-ti nə və
mən lik hisslərinə hörmət edil mə si nin va-cib liyi
ön plana çəkildiyinə görə bu tə ma yülün qar şısı
de mək olar ki alınmışdır. 
Hərbi qulluqçular arasında qarşılıqlı mü na si bət -

lər, əlbəttə, ilk növbədə nizamnamələrin tələbi
əsa   sında qurulur. Lakin heç şübhəsiz ki, milli əx -
laq kodeksindən, davranış etiketindən irəli gələn
ge   netik yaddaş da sözünü deyir. Öz layiqli əmə -
yi, faydalı fəaliyyəti ilə nüfuz qazanmış şəxslərə
hör   mətlə yanaşmaq milli davranış mədəniy yə ti -
mi   zin təməl prinsiplərindən biridir. Qarşılıqlı
mü  nasibətləri sivil bir tərzdə tənzimləyən bu
ənə   nənin ordu məkanında da davam et dir il mə si -
nin böyük tərbiyəvi əhəmiyyəti var. 
Yaxud leksikonumuzda bol-bol işlədilən “vətən -

pər vərlik” anlayışını götürək. Olduqca ge niş mə -
naya malik olan bu anlayış özündə Vətənə, mil -
lə tə sevgi hissini, Vətənə xidmət etməyi bir ləş -
dir sə də, bunların zirvəsində Vətən yolunda şə -
hid liyə hazır olmaq hissi dayanır. Bu, və tən pər -
vər liyin ən ali formasıdır. Müstəqil Azər bay ca  nın
hərb tarixində bu həqiqəti təsdiq edən on lar la ör -
nək var. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mü  ba riz
İbra himovun göstərdiyi fədakarlıq isə Azər  bay -
can gənclərinin şüuruna hakim kəsilən dərk edil -
 miş vətənpərvərlik modelinə ən parlaq nü  mu nə -
dir. Millətin vətənpərvərliyi heç şübhəsiz ki, on -
un tamlığının, bütövlüyünün təməlidir. Hər bir
xal  qın vətənpərvərlik şüuru onun digər xalq lar
tərə  findən qəbul edilməsi, hörmətlə qarşı lan ma -
 sı, ən başlıcası isə, o xalqın yaratdığı dövlətin su -
 ve ren liyi ilə ölçülür. 

Əgər tarixə nəzər salsaq görərik ki, Azər bay ca -
nın igid oğulları həmişə vətənpərvər olmuş, Və -
tə ni düşmən ayağına verməmişlər. Vətənə tə mən -
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na sız xidmət, onun yolunda hər cür çətinliklərə
döz mək xalqımızın milli düşüncə və əxlaq tər zi -
nə çevrilmişdir. Bu şanlı ənənəni ləyaqətlə da -
vam etdirən oğulların şərəfli ömür yolu or du mu -
zun şəxsi heyəti üçün örnək olmalıdır. Biz unut -
ma malıyıq ki, bu mənəvi dəyərlərin təkcə qoru -
yu cusu yox, həm də daşıyıcısı və bayraqdarı ol -
maq lazımdır. Elə etmək lazımdır ki, bu hiss tək -
cə hərbi qulluqçuların deyil, ümumiyyətlə, bütün
və təndaşların qəlbinə və düşüncəsinə hakim kə -
sil sin.
Müasir müharibənin davamı və nəticəsi həl l edi -

ci mərhələdə hissələrin şəxsi heyətinin mənəvi-
psi xoloji vəziyyətindən asılıdır. Mənəvi-psi xo lo -
ji vəziyyət hərbçilərin psixoloji əhvalının və mə -
nə vi sağlamlığının göstəricisi olaraq, onların dö -
yüş xidmətinin, döyüş növbəsinin, döyüş ha -
zırlığı tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə ha zır lı -
ğı deməkdir. Şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji və -
ziy   yəti – özünü ayrılıqda hərbçinin və hərbi kol -
lek   tivin müəyyən vaxt və müəyyən şəraitdəki
psi  xologiyası, hərbçilərin şəxsi döyüş (xidməti)
fəal lığı səviyyəsində büruzə verən, psixoloji və
hər bi-əxlaqi meyarlar nöqteyi-nəzərindən qiy -
mət ləndirilən psixoloji vəziyyətdir. 

Döyüşçünün mənəvi-psixoloji keyfiyyətləri bi -
la vasitə planlı və gərgin döyüş hazırlığı pro se sin -
də formalaşır. Hazırda Azərbaycan Respublikası
əra zisinin bir hissəsinin Ermənistan silahlı qüv -
və ləri tərəfindən işğal olunduğu bir dövrdə Azər -
bay can Respublikası Silahlı Qüvvələrinin bir sıra
hər bi hissələri düşmənlə bilavasitə təmas vəziy -
yə   tində döyüş növbətçiliyi xidmətlərini aparır və
tor paqlarımızın düşməndən etibarlı müdafiəsi ki -
mi şərəfli və eyi zamanda çox çətin bir vəzifəni
ye rinə yetirirlər. Bu isə həmin hərbi hissələrin
şəx si heyətindən yüksək döyüş hazırlığı, möh -
kəm hərbi intizam, öz postunda ayıq-sayıq xid -
mət aparmaq, qorxmazlıq, düşmənə nifrət, öz si -
la hına, komandirlərinə inam kimi döyüşçü key -
fiy yətlərinin tərbiyə olunmasını tələb edir. 

Döyüş tapşırıqlarının dərk edilməsinin və ye ri -
nə yetirilməsinin əsasını hərbi qulluqçunun Və -
tən və xalq qarşısında Vətəni qorumaq kimi
müqəd dəs borcunu, öz vəzifələrini şüurlu şəkildə
an laması təşkil edir. Mən bu məsələ üzərində
qısa ca dayanmaq istəyirəm. Əlbəttə, konkret

şərait   dən asılı olaraq insanı nəyəsə məcbur et -
mək olar. Lakin tərbiyə işində bu taktikanın fay -
da lı iş əmsalı heç də yüksək olmayacaq. Müd rik -
lər dən biri deyir ki, dünyanı dərk etməyin ən qısa
yo lu – özünü dərk etməkdir. İnsanın hər bir əməli
yal nız onun motivlərini, zəruriliyini dərk etdikdə
re al güc qazanır. Bu mənada insanı vətənpərvər,
cə sur, qorxmaz, iradəli olmağa sövq edə bilər.
Şəx si heyətlə iş apararkən bu amil mütləq nəzərə
alın malıdır. Elə etmək lazımdır ki, hərbi qul luq -
çu ların xidmətində dərk olunmuş dəyərlər sis te -
mi ön plana keçsin. Yalnız bu halda tərbiyə işinin
ef fektivliyindən danışmaq olar.
Özünə inam hissinin formalaşması hərbi qul luq -

çu nun bir döyüşçü kimi yetişməsində əsas şərt -
dir. Özünə inam olmayanda hətta istedad da qey -
bə çəkilir, əməli əhəmiyyətini itirir, hisslərə ha -
kim kəsilən süstlük, digər mənəvi keyfiyyətlərin
də iflic vəziyyətə düşməsinə səbəb olur. Buna
gö rə də hər bir hərbi qulluqçuya onun düş mən -
dən hər cəhətdən üstün olan bir xalqın övladı ol -
ma sı, qüdrətli bir dövləti təmsil etməsi inamını
də rindən aşılamaq lazımdır. 

Mənəvi – döyüş keyfiyyətlərindən biri də dö -
züm lü lükdür. Dözümlülüyə adətən çətinliklərlə
uzun müd dətli mübarizədə, qoyulmuş tapşırıq la -
rın yeri nə yetirilməsində yenilməz, qəti və məq -
səd    yön lü inadkarlıqla nail olunur.

Cəsarət və igidlik bilavasitə təhlükəli şərairdə
şüur lu riskə getməyə və döyüş fəallığı gös tər mə -
yə kömək edir. Hər bir hərbi qulluqçunun fəaliy -
yə tində təşəbbüskarlıq, qətiyyətlilik və müs tə qil -
lik böyük əhəmiyyətə malikdir. 
Təşəbbüskarlıq – bu,  döyüşçünün komandirin

əmr lərini və tapşırıqlarını yerinə yetirərkən yara -
dı cılıq, ağıllı təşəbbüs göstərmə və bacarıq qa bi -
liy yətidir.

Qətiyyətlilik – vaxtında qərar qəbul etmək,
ləngi mədən, dərhal onu yerinə yetirmək de mək -
dir və inamlı, qəti hərəkət, işgüzarlıq, tapşırılmış
iş üçün yüksək məsuliyyət hissi ilə ifadə olunur.
Bu keyfiyyət yaranmış vəziyyəti tez qiy mət lən -
dir məyə və qəbul edilmiş qərarı yerinə yetirməyə
kö mək edir.

Mənəvi-döyüş keyfiyyətlərindən biri də hərbi
qul luqçunun xalq və Vətən qarşısında  olan mə -
suliy yətinə ciddi münasibət və düşmənə nifrət
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his sləri ilə ifadə olunan sayıqlıqdır. 
Milli-mənəvi dəyərlərimizdən danışarkən din

fak torunun üzərindən sükutla keçmək olmaz.
Nə zərinizə çatdırım ki, Azərbaycan ordusunda
şəx si heyətin din azadlığı təmin olunub, hərbi
qul luqçuların dini ritualları yerinə yetirməsində
heç bir maneə və məhdudiyyət yoxdur. Lakin,
fik rimizcə, dini təbliğatın ordu mühitinə gə ti ril -
mə si və bu işin nəzarətsiz buraxılması yol ve ril -
məz dir. Əvvəla ona görə ki,  Konstitusiyaya görə
din dövlətdən ayrıdır. Digər tərəfdən, cəmiyyətin
özün də sui-istifadə, onun düzgün təbliğ olun ma -
ma sı kimi hallara təsadüf edilir. Bu məsələnin is -
lam fundamentalizmi ilə əlaqələndirilə bilən si -
ya si məqamlarını da unutmaq olmaz.

Hörmətli zabitlər!
Möhtərəm Prezidentimiz, Silahlı Qüvvələrin Ali

Baş Komandanı cənab İlham Əliyev çıxışlarının
bi rində torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi
üçün cəmiyyətdə və orduda hərbi vətənpərvərlik
tər biyəsinin, mənəvi ruhun yüksək səviyyədə ol -
ma sının vacibliyini diqqətə çatdırmış və bu ba -
 xım    dan silahlı qüvvələrdə vəziyyətdən razı qal -
dığını bildirmişdir. Biz gündəlik işimizdə bu eh -
timalı daha da möhkəmləndirməyə hər an səy
gös tərməliyik.

Hər bir hərbi hissənin öz təyinatına görə döyüş
tap şırıqları var. Bu tapşırıqları yerinə yetirmək
üçün hissə və bölmələr kifayət qədər texnika, si -
lah və sursatlara malikdirlər. Hərbi qulluqçular
on lara həvalə olunmuş döyüş texnikası, digər
tex nikadan və  silahlardan bacarıqla istifadə et -
mək lə qarşıda qoyulmuş döyüş tapşırıqlarını
müvəf fəqiyyətlə yerinə yetirmək üçün öz bilik,
baca rıq və vərdişlərini daha da artırmalı, Azər -
bay can xalqı və dövləti qarşısında Vətənin mü -
da fiəsi, ərazi bütövlüyünün bərpası və müs təqil -
li yimizin təmin olunmasında məsuliyyətlərini
şüur lu dərk etməli, yüksək döyüş və mənəvi-psi -
xo loji hazırlığa, möhkəm hərbi intizama malik
ol malıdırlar.

Yəqin ki, məndən sonra çıxış edənlər Silahlı
Qüv vələr şəxsi heyətinin mənəvi-psixoloji ha zır -
lı ğının aktual məsələlərindən bəhs edərək bu gün -
kü elmi-praktiki konfransın qarşımızda qoyduğu
məq sədinə çatmaq üçün öz səylərini əsir gə mə yə -
cək lər. Xahiş edərdim ki, real faktlara, təcrübəyə

əsas lanaraq öz fikirlərinizi, təkliflərinizi bil dirə -
si niz. Bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki,
hər bir əsgər, zabit, döyüşçü vətənpərvərlik his si -
ni, Vətənə, torpağa, xalqımıza sədaqət hissini hər
şey dən üstün tutsun. Məhz bu keyfiyyətləri özün -
də əks etdirən Azərbaycan Ordusununun hərbi
qul luqçusu ordumuzu möhkəmləndirə  və hər an
qələ bəyə nail ola bilər. 

Mən məruzəmin sonunda bir daha silahlı qüv -
və lərdə tərbiyə işinin əsas tərkib hissələrini sizə
xatır latmaq istərdim. Bu, hərbi-ideoloji iş, hərbi
tər biyə işi, nizam-intizamın təhlili, mənəvi-psi -
xo loji hazırlıq, hərbi qulluqçuların sosial-hüquqi
mü dafiəsi, mədəni-kütləvi iş, asudə vaxtın təş ki -
li, texniki-təbliğat vasitələri ilə təminatdan iba -
rət dir.

Tərbiyə işinin təşkili və aparılması müəyyən
prin sipləri əsas tutmaqla həyata keçirilir. Bu
prin  siplər isə aşağıdakılardan ibarətdir: dövlətin
si  yasi və hərbi rəhbərliyi, mərkəzi idarəetmə,
inad  karlıq və möhkəmlik, şəraitə operativ və
vax  tında uyğunlaşma, şəxsi məsuliyyət. 

Tərbiyə işində öyrətmək, təhlil etmək, qiy mət -
lən dirmək, nəticə çıxarmaq, proqnoz vermək,
məqsədi və tap şırıqları müəyyənləşdirmək, plan -
laş  dırma, kadrların öyrənilməsi, yerləşdirilməsi
və onların tərbiyəsi, təcrübənin ümumi ləş dir il -
mə si və təbliği üsullarından istifadə olunur.
Ümumiyyətlə, silahlı qüvvələrin şəxsi heyətinin

şüu runda dövlətin, xalqın mənafeyini müdafiə
et mək hisslərinin aşılanmasına, onların inki şa fı -
na, daha da təkmilləşməsinə yönəldilən fəaliyyət
hər birimizdən böyük məsuliyyət tələb edir və
mən əminəm ki, Azərbaycan naminə biz fəaliy -
yə timizi müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq
tən zimləyəcəyik.
Bu gün möhtərəm Prezidentimiz Silahlı Qüv və -

lərin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin diq qət
və qayğısı sayəsində Azərbaycan Ordusunun hər
bir əsgər və zabiti Azərbaycan Res pub li ka sı nın
Konstitusiyasina, Hərbi Anda və ni zam na mə lə rə
sadiq qalaraq respublikamızın ərazi bü töv lü yü -
nün bərpasına, torpaqlarımızı işğalçılardan azad
etməyə hər an hazırdır.

Diq qətinizə görə sağ olun.
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Шяхси щейятля иШ цзря забитлярин 

тякмилляШдирмя курсунун бурахылыШ 

мярасими кечирилиб

Мялум олдуьу кими, орду рящбярлийинин щяйа-
та кечирдийи юнямли ислащатлардан бири ордуда тя -
лим-тярбийя ишинин тякмилляшдирилмяси вя шяхси
ще йятин мяняви психоложи щазырлыьынын артырылма -
сы  дыр. Щазырда бу ваъиб сащядя чалышан забитля-
рин щазырлыг сявиййясини йцксялтмяк цчцн ардыъыл
тяд бирляр щяйата кечирилир. Артыг бюлцк команди-
риnin шяхси щейятля иш цзря мцавинляринин
тякмил ляш  дирмя курсунун илк мярщяляси баша
чатыб.

Азярбайъан Щярб Тарихи Му зе йинин щяйятин-
дя шяхси щейятля иш цзря забитлярин тякмилляшдир-
мя курсунун илк бурахылышына щяср олунмуш тян -
тя   няли мярасим кечирилиб. Яв вял ъя мярасим ишти -
рак   чылары Фяхри Хийабана эя ля ряк улу юндяр,
мц а сир Азярбайъан Ордусунун йа радыъысы Щей -
дяр Ялийевин мязарыны, Биринъи вя Икин ъи Шя щид -
ляр хийабанларында уйуйан Вятян юв ладларынын
ха  тирясини ещтирамла йад едибляр. Мц дафия На зир -
ли йи Мяняви-Психоложи Щазырлыг вя Иъ тимаиййятля
Яла     гяляр Идарясинин ряиси полковник Рцфят Ями-

ров тядбир иштиракчыларыны
са лам лайыб вя тякмил ляш -
 дир мя кур  суну битир мя  ляри
ба рядя сер  тификатлар ала ъаг
за битляри тябрик едиб. Сон -
ра тяд бир   дя цмум        милли ли -
дер Щей  дяр Яли йевин вя
юл   кя  ми   зин яра     зи бцтювлцйц
уь  рун  да дю йцшлярдя щялак
ол     муш шя  щидлярин хатиряси
бир дя  гигялик сцкутла йад
еди   либ. Мяняви-Психоложи
Ща   зыр  лыг вя Иътимаиййятля
Яла    гяляр Идарясинин ряис
мца  вини полковник Аб дул -
 ла Гур ба ни тядбирин эцн -

 дялийини диг гятя чатдырыб. На зир ли йин идаря ряиси
пол ковник Р.Ямиров чы хыш едиб. Си лащлы Гцв вя -
ля рин Тялим вя Тядрис Мяр кя зин дя шях си щейят-
ля иш цзря забитлярин илк тяк мил ляш дир  мя курсу-
нун баша чатдыьыны билдирян ида ря ряиси Мцдафия
на зири эе не рал-пол ков ник Закир Щясяновун мя -
зун ларла эю рц шцнц ящя миййятли вя йаддагалан
бир щадися ки  ми дя йяр ляндириб. Идаря ряисиня эю -
ря, эянъ за бит  ляр тяк милляшдирмя курсунун да -
вам етдийи мцд  дят дя щярби педагоэика вя
психо лоэийанын, щц  гуг вя бейнялхалг мцна си -
бят  ляр елминин, щяр  би так ти  канын, мцщяндис ща -
зыр лыьынын, щярби то  пог ра фи йа нын, атяш ща  зыр     лы ьы -
нын, дювлят сирляринин мцща физясинин вя ян ясасы,
щяр би гуллугчулар ара  сында тя лим-тярбийя ишинин
мц асир метод вя цсул  ларынын sир ляриня дяриндян
йийя лянибляр. Кцт ля  ви инфор ма  сийа васитяляри вя
иъти маиййятля дцз  эцн ялагя лярин гурулмасы он -
ла рын диггятиня чат дырылыб. Шях си щейятин тялим-
тяр бийясиня ъа ваб дещлик да шы йан забитлярин йцк -
сяк мяняви-ях лаги кейфиййятляря малик
олмалары нын зярури ли й  и ни гейд едян пол ковник
Рц фят Ямиров билдириб ки, беля забитляр илк
нювбя   дя саьлам мяня вий  йата малик ол ма лыдыр.
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Улу юндяrимиз Щейдяр Ялийев щямишя qейд
едяр  ди ки, “саьлам мяnявиййат Азярбайъанын
мцс  tягиллийиня сядагят, халгымызын буэцнцня
вя эяляъяйиня сядагят, миллятимизя сядагятдян
иба  рятдир. Сизин щяр бириниз билмялисиниз ки, мя -
ня  ви дяйярляря, йцксяк яхлаги кейфиййятляря
ма  лик олмасаныз, бцтцн башга биликляринизя бах -
ма  йа  раг, сиз Азярбайъан oрдусунун дяйярли за -
би ти, лайигли дюйцшчцсц, шяхси щейятля иш цзря за -
би ти ола билмяйяъяксиниз". Азярбайъан Силащлы
Гцв  вяляринин сон уьурларына тохунан идаря ряиси
вур  ьулайыб ки, артыг буэцнкц ордумуз яввялки
ил  лярин ордусу дейил. – Юлкямиз инкишаф етдикъя,
ор  думуз эцълянир, даща да гцдрятлянир, – де йя
о, гейд едиб. Азярбайъан Президенти, Али Баш
Ко мандан ъянаб Илщам Ялийевин дювлят баш чысы
ки ми фяалиййятинин ясас приоритети орду гу ру ъу лу -
ьу мясялясидир. Сон иримигйаслы тактики тя лимляр
вя ъябщя бюлэясиндяки уьурларымыз бир да ща
эюс тярди ки, Азярбайъан Ордусу Али Баш Ко -
ман данын hяр бир ямриня щяр ан щазырдыр.
Мющ   тярям Президентимизин дедийи ки ми, "Азяр -
бай  ъан Ордусунун пешякарлыьы, дюйцш габилийй-
яти артыр. Азярбайъанын ясэяр, эизир вя забитляри
Вя  тяня ляйагятля хидмят едирляр, юз вятянляри-
ня садигдирляр. Бизим бцтцн щярби щиссяляримиз-
дя, хцсусиля юн ъябhядя йерляшян щярби щисся -
ляр  дя рущ йцксяклийи вар вя Азярбайъан ясэяри-
нин вятянпярвярлик щиссляри чох йцксякдир, мющ- 

кям    дир". Ор -
ду    нун шях  с и
ще   йятинин гар -
шы   сында да  йа-
нан мцщцм бир
вя  зи фянин йери-
ня йе ти рил мя   -
с и н     дя , йян и ,
тор   паг ла  рымызын
иш ьалдан азад
ед и л   мя с ин   дя
щяр бир за би тин
мя су лий  йят да -
шы  ды ьы  ны хцсуси
гейд едян пол -

 
ров де     йиб ки, шяхси ще йя тин дю    йцш нювбят чи ли йи -
ни айыг-сайыг щяйата ке чир    мя син  дя, иътимаий йят     -
ля ялагяниn дцзэцn гу  рул масында вя яс эяр ля  рин
дюв лятимизя, хал гымыза  сонсуз  сядагят ру щун -
да тярбийя едилмясиндя командирлярин  шяхси
ще  йятля иш цзря мцавинляринин цзяриня аьыр вя
мя сулиййятли иш дцшцр. Сон да идаря ряиси ямин -
лик  ля билдириб ки, шяхси щейятля иш цзря забитлярин
тяк милляшдирмя курсунун илк мязунлары Азяр-
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи денти, Силащлы Гцв -
вя лярин Али Баш Ко ман даны ъя наб Илщам Яли йе -
вин вя Мцдафия На зир лийи рящ бярлийинин гаршыйа
гой дуьу ямр, эюс тя риш вя тя лябляри йериня йетир-
мяк цчцн сяйлярини ясирэя мя  йяъякляр. Бу ра хы -
лыш мярасими илк мя зунлара сер тификатларын тяг-
дим олунмасы иля да вам етдири либ. Ялачы мязун-
лара – капитан Ва щид Ма на фо ва, баш лейтенант-
лар Ряван Илйасова вя Вцгар Щц  сейнова назир -
ли йин идаря ряиси пол ков  ник Р.Ямиров, диэярляри-
ня ися идарянин мя-сул забит ля  ри тяряфиндян сер -
ти  фикатлар тягдим олунуб. Ка пи тан В. Манафов
чы хыш едяряк тякмил ляш  дирмя кур сунун кечирилди-
йи мцддятдя зярури щярби билик вя вярдишляря йи -
йя ляндикляри цчцн миннятдар лы ьы  ны билдириб,
щямчинин мязун йолдашлары адындан сюз вериб
ки, гаршыйа гойулан вязифя вя тап шы  рыгларын йери-
ня йетирiлмяси цчцн баъарыг вя им кан ларыны ся -
фяр бяр едяъякляр.
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ковник Р.Ями-



Azərbaycançılığın və azərbaycançılıq məf ku rə -
sinin ümummilli ideya halına gəlməsi bütün
dün ya azərbaycanlılarını birləşdirən ideolo gi ya -
ya, müs təqil Azərbaycan dövlətinin ideya əsasına
çev  rilməsi xalqımızın böyük oğlu Heydər əli ye -
vin tarixi xidmətidir.

Əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş Azər -
bay cançılıq məfkurəsin bu gün Azərbaycanın mil -
li və dövlət ideologiyasının əsasını təşkil edir və
döv lətimizin əsas təməl prinsiplərindəndir.
Azər baycan tarixin ən ağır mərhələlərində ən ağır

sı naqlardan çıxıb və ən ümidsiz vəziy yət lər də belə
özü nün varlığını qoruyub saxlaya bilib. Məş hur
al man filosofu Bismark 1871-ci ildə yaz mış dı:
“Hər bir dövlətin dünyanın siyasi sa hə sin də uzun -
öm ürlü olması, ilk növbədə, onun əra zi sin də ya şa -
yan bütün xalqları öz ətrafında bir ləş dir məyi ba ca -
ran liderlərdən və millətin gələ cə yi nə xidmət edən
va hid məfkurənin olmasından ası lıdır”. Bu ba xım -
dan Azərbaycan, Heydər Əli ye vin simasında onu
məhv olmaqdan xilas edə rək yenidən dünyanın si -
ya si sahəsinə çıxaran qüd rətli bir siyasi xadimini
tap    mış oldu.

Azərbaycan xalqının hansı məfkurəyə əsas lan dı -
ğı nı müəyyən edən ilk mənbə “Dədə Qorqud”
eposu olmuşdur  (türkçülük, islam və müasirlik).

Azərbaycan xalqının hansı məfkurəyə əsas lan dı -
ğı nı bütün aydınlığı ilə təqdim edən bu mənbə
əsa sən VI-VIII əsr lər də cərəyan etmiş hadisələri
əha tə edən I minil liyin inanc, düşüncə və döv lət çi -
lik təsəv vür lərini əks etdirən ideoloji sistemlər
top  lu su dur.

XI-XII əsrlərdə türklərin Qafqaza və Azər bay ca -
na üçüncü gəlişi baş verdi. Oğuzların Qınıq eli nə
mən sub 24 tayfadan ibarət Səlcuqlar  Azər bay can
əra zisində türklərin sayı və nüfuzunu artır dılar.
Ərəb lər Azərbaycana ciddi ehkamlara ma lik mər -
kəz ləşdirilmiş din gətirdilər və Azər bay canda
yaşa yan türk və Qafqaz mənşəli tay fa lar eyni
inam da birləşərək vahid ümmətə çev ri ldi lər.
Vətən daş birliyi ilə bərabər dini birlik də cə miy yə -
tin formalaşmasına imkan verir. İs la miy yə tin qə -
bu lundan sonra ölkəmizin ərazisində döv lətçiliyin
tə kamülü baxımından ənənə və mər hələ yaradan
döv lətlər – Şirvanşahlar, Ata bəy lər və Səfəvilər
Azər baycan dövlətçiliyinin zir vələri idi. XVI əsr -
də Azərbaycanın böyük hökm darı və qüdrətli döv -
lət xadimi Şah İsmayıl Xətai tərəfindən Azər bay -
can türkcəsinin dövlət dili səviyyəsinə qal dır ıl ma -
sın da burada yaşayan xalq ların Azərbaycan ət ra -
fın da daha sıx bir ləş mə sində önəmli faktora çev -
ril di.

İrançılıq və Turançılıq ideyalarının Azər bay can   -
da təşəkkül tapması.
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Azərbaycan ərazisində mövcud olan dövlətlər
(eramızdan əvvəl əhəmənilər və Sasanilər im pe ri -
yası tərkibində). Atropatena və Qafqaz A l ba ni yası.

erkən orta əsrlər (Şirvanşahlar) və orta əsrlər
döv rü (Atabəylər, Səlcuqlar imperiyası, Qara qo -
yun lu, Ağqoyunlu və Səfəvilər dövləti)

Müxtəlif tarixi mərhələlər Azərbaycan xal    qının
inandığı (tapındığı) milli ideyanın ölkənin gələ cək
inkişaf prioritetlərinin müəy yən ləş dir il mə sində
mühüm rolu .



Müasir Azərbaycan Demokratik Res pub li ka sı nın
ya ranmasının reallaşması 1918-1920-ci il lər də
möv cud olmuş Azərbaycan Demokratik Res pub  li -
ka sının adı ilə bağlıdır. 23 aya qədər qısa bir müd -
dət ərzində mövcud olmasına baxmayaraq, ADR
öz fəaliyyəti dövründə gələcək dövlətçilik ənə nə -
lə rinin formalaşmasında, həmçinin milli məf ku rə -
nin tərəqqisində əvəzedilməz rol oynadı. Bu dövr
ər zində Azərbaycan Demokratik Res pub  likasının
himn və bayrağının qəbul edilməsi ta      rixin mühüm
dö nüş nöqtələrindən biri idi.

AZƏRBAYCAN SOVET İMpERİYASI DÖVRÜNDƏ

Sovet dövründə milli ideyaların həyata ke çi ril -
mə    si üçün olduqca məhdud şəraitdə Azərbaycan
rəh   bəri respublikanın  iqtisadi təsərrüfat hə ya tı nın
can landırılması, elmin, təhsilin inkişafı, ana di  li -
nin, ədəbiyyatın, incəsənətin mövqeyinin yük  sə -
dil məsi, milli hərbi kadrların ye tiş dir il mə si, Azər -
bay   canın beynəlxalq miqyasda tanı dıl ma sı və s.
ki mi əhəmiyyətli tədbirlər görmüşdür və böyük
mü təfəkkir bunları elə etmişdir ki, görü lən təd bir -
lər sovet rejiminin əks reaksiyası, dağı dıcı mü qa -
vi  məti ilə qarşılaşmasın.
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi qəbul edil mə -

si Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycana gələ cək -
də müstəqilliyini əldə etməsinə xidmət edən belə
möh  təşəm tədbirlərdən biri idi. SSRİ adlı bir im -
pe riyanın qılıncının dalının və qa bağının da kəs di -
yi bir vaxtda Heydər Əliyevin şəx si təşəbbüsü ilə
1978-ci ildə qəbul edilən Azər baycan SSRİ-nin
Kons titusiyasında Azər bay can dili dövlət dili elan
edil di. Bununla da Hey  dər Əliyev tərəfindən öl kə -
mi zi gələcəyə apa ran azərbaycançılıq məf ku rə si -
nin təməli atılmış ol du. Bu, həm də Azərbaycanın
müs təqilliyinin əl də edilməsi yönündə ulu öndər
tə rəfindən atı  lan uğurlu bir addım idi. Sonralar
Hey dər Əliyev o dövrü belə xatırlayırdı: “Yadım -
da dır, 1978-ci il  də biz Azərbaycanın Konus tit u si -
ya sına Azə r bay can dilinin dövlət dili ol ması haq -
qın da maddə da xil edəndə Moskvadan bi zim başı -
mı za nə qə dər oyunlar açıldı, nə qədər təz yiqlər
gös tərildi.  An  caq biz bu təzyiqlərə döz  dük”.

Heydər əliyevin sovet dönəmində Azərbay ca na
rəh bərliyi.

Ümummilli lider Heydər Əliyev ilk dəfə Azər -
bay  cana rəhbərlik etdiyi dövrdə sovet ideo lo gi ya -
sına zidd olaraq şəxsi iradəsi hesabına Azər bay -
can çılıq ideyasını inkişaf etdirdi.
So  vet ideologiyası içində  azərbaycançılığın for -

ma  laşması.
Çağdaş tarix: Sovet imperiyasının süqutu ilə 19 -

91-1993- cü illərdə yaranmış boşluq.
Ümummilli lider H. əliyevin  hakimiyyətə gə li -

şi (15 iyun 1993).
1990-1993-cü illərdə Azərbaycandakı ha kimiy -

yət  sizlik, hərc-mərclik, Ermənistanın Azər bay ca -
na etdiyi təcavüz, ictimai-siyasi sabitliyin po zul -
ma sı – bunların hamısı Azərbaycanın iqti sa diy  ya -
tı nı tənəzzülə uğratdı. Xalqın təkidli tələbi ilə
1993-cü ilin iyun ayının 9-da Heydər Əliyev Ba -
kı ya gəldi. 1993-cü ilin iyunun 15-də isə Ulu ön -
dər Heydər Əliyev Azərbaycan parlamentinin səd -
ri seçildi. Bununla da, Azərbaycan tarixində ye ni
mər hələ başlandı.

Separatçı meyillərlə (şimal-cənub) mübarizə,
Azər                baycanın parçalanmasının və vətəndaş mü ha -
ri      bəsinin qarşısının alınması.

ABŞ prezidentinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə
keç  miş müşaviri, tanınmış siyasi xadim Zbiqnev
Bjezinski Heydər Əliyevin şah əsərlərindən biri
olan azərbaycançılıq məfkurəsi haqqında belə de -
miş di: “Heydər Əliyev mahir bir strateq və si ya -
sət çi kimi azərbaycançılıq məfkurəsini gün də mə
gət  irərək, onu yeni, gənc müstəqil dövlətin təməl
daş  larından birinə çevirdi. Bununla da o, Azər bay   -
ca  nı etnik bölmək, parçalamaq və məhv et mək is -
tə yən güclərin niyyətlərinin qarşısını aldı”. Hey -
dər  Əliyevin Azərbaycan məfkurəsi Azər baycanı
məhv olmaqdan xilas edərək, dün ya nın siyasi səh -
nə   sinə güclü və inkişaf etməkdə olan bir Azər   bay   -
can çıxardı.

H. Əliyevin azərbaycançılıq məfkurəsini mil li
ide ologiya kimi inkişaf etdirməsi.
Ölkədə bütün konfessiya və etnosların həm rəy lik

və anlaşma içində birgə yaşamasının təmin olun -
ması.
Azərbaycanın çoxmilli tərkibinin olması – Azər -

 bay  canın, eyni zamanda Azərbaycanda yaşa yan
xalq   ların vahid ideya ətrafında bir ləş mə si de mək       -
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yeni tarix: Azərbaycan Demokratik Res pub li  ka -
sı nın yaranması, bu dövrdə özünüdərkin, ana di li -
nin, vətən əxlaqı və milli vicdan uğ run da mü ba  ri -
zənin təntənəsi.



 dir. Məhz azərbaycançılıq Azərbaycana qar şı bir
çox istiqamətlərdən yönələn təhdidlərin, öl -
kəmizin milli etnik bölücülük əsasında par ça la -
maq cəhdinin qarşısında güclü ideoloji və siyasi
si pər oldu.
Ulu öndər H. Əliyev öz çıxışlarında bir vacib mə -

qamı hər zaman diqqətə çatdırıb ki, Azər bay ca nın
çoxmillətli, tolerant ölkə olması bizim bö yük
sərvətimizdir və biz bunu qoruyub sax la ma lı,
dünyaya ən yüksək səviyyədə təbliğ et məli yik:
“Azərbaycan əhalisinin çoxmilli tərkibi bi zim
sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Azər bay ca nın ən
başlıca sərvətlərindən biri qədimlərdən bu tor -
paqda yaşayan, öz taleyini, öz həyatını bu tor pa ğa
bağlayan müxtəlif dinlərə etiqad edən adam lardır.
Biz bunu qiymətləndiririk və qoruyub sax la ya -
cayıq. Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı bir ləş dir sə,
bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər bi ri
ümumdünya mədəniyyətinə və sivi li za si ya sı na öz
tövhəsini verir. Azərbaycan onun əra zi sin də
yaşayan bütün millət və xalqların ümumi  və təni -
 dir. Azərbaycan sözü bizi həmişə birləşdirib”.

Dünya azərbaycanlılarını birləşdirən də yər lər:
1991-ci ildən başlayaraq ilk dəfə Naxçıvanda,

son ra isə bütün Azərbaycanda 31 Dekabr dünya
azər baycanlılarının həmrəylik gününün qeyd
olun ması;

H. Əliyev, dünya azərbaycanlılarının milli bir lik
və həmrəylik nümayiş etdirməsi;
Xa ricdə Azərbaycan diasporunun təşəkkül tapa raq
formalaşması prosesinin dövlət səviyyəsinə qal -
dırılması;

H. Əliyevin xarici səfərləri zamanı Azərbaycan
ic maları ilə görüşlər keçirməsi;

Dünya Azərbaycanlılarının I-III və  qurultay la rı -
nın (2001-2011) keçirilməsi;
Dünya azərbaycanlılarının Azərbaycanın ic ti mai,

iq tisadi, siyasi və mədəni həyatında real iş ti rakı
cəlb edilməsi.

Nahaq yerdən ulu öndər belə söyləməmişdir:
“Bi zim vəzifəmiz, Azərbaycan dövlətinin və zi fə si
ondan ibarətdir ki, bütün ölkələrdə yaşayan azər -
baycanlılara mümkün olan qayğını, diqqəti gös -
tərək, onların həyatı ilə maraqlanaraq ayrı-ay rı
ölkələrdə olan Azərbaycan icmaları ilə döv lə timiz
arasında əlaqələri daha da inkişaf etdirək. Azər -
baycandan uzaqda yaşayan azərbaycanlılar isə
gərək, indi müstəqil Azərbaycan ilə daha sıx əla -

qələr qursunlar. Bunlar hamısı dünyada olan bü tün
Azərbaycanlıların birliyinin, həm rəy li yi nin təmin
olunması üçün əsas şərtlərdir” 

Heydər əliyev və gənclərin milli vətən pər vər  lik
ruhunda tərbiyə olunmasının rəhnidir.

Hey dər Əliyev gənclərin milli vətənpərvərlik,
hər bi vətənpərvərlik problemlərini daim diqqətdə
sax layırdı. Hərbi vətənpərvərliyi milli vətən pər -
vər liyin zirvəsi hesb edən ulu öndər gəncləri hər bi
xidmətə hazırlaşmağa, orduda qulluq edən gənc -
lərə qayğı göstərməyə, onların fiziki və mə nə vi,
hərbi-texniki hazırlığını yüksəltməyə xü su si əhə -
miy yət verirdi.

Heydər Əliyev gənclər qarşısında çıxışlarının bi -
rində qeyd etmişdir: “Azərbaycanın suverenliyi
hər bir azərbaycanlı vətəndaş üçün ən müqəddəs
məq  səddir, ən müqəddəs vəzifədir. Belə olan hal -
da biz öz taleyimizin sahibi kimi, vətənimizi, tor -
paq  larımızı öz gücümüzlə qorumalıyıq. Bunu
xalq, bizim gənclər, ordu sıralarındakı vətən oğul -
ları etməlidirlər. Ona görə orta məktəblərdə bir
tərə fdən hərbi tədrisə, gənclərin fiziki ha zır lı ğı na
cid di fikir verilməlidir, digər tərəfdən isə gənc lər -
də vətənpərvərlik hissini yüksəltmək, və tə ni qo ru -
ma ğa hazır olmaq ruhunda tərbiyə iş ləri la zım dır”.

NƏTİCƏ

Heydər Əliyevin azərbaycançılıq məf kurəsi
sağlam vətənpərvərlik ideologiyasıdır və onun tə -
mə lində başqa xalqlarla sülh içində yaşa maq, milli
və dini dözümlülük fəlsəfəsi da ya nır. Bu baxım -
dan mütərəqqi, ümumbəşəri də yər lərin təcəssümü
olan  azərbaycançılıq məf ku rəsi, qonşu xalqlara
düş mənçilik, milli nifrət aşı la yan ermənilik məf -
ku rəsinin tam əksidir.

Dünya Azərbaycanlılarının III qurultayında çı xış
edən Prezident İlham Əliyev bu məsələyə diq qəti
bir daha cəlb edərək öz çıxışında: “Axı bu ra bizim
vətənimizdir. Bizim bir dilimiz var –   Azər baycan
dili! Bizim ümumxalq ideo lo gi ya mız var – Azər -
bay can məfkurəsi!” demişdir.

Sonda isə ümummilli lider Heydər Əliyev de di  yi
və hər bir azərbaycanlının yaddaşında həkk olun   -
muş məşhur kəlamı söyləmək yerinə dü şər di:

“Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti
onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr et mi -
şəm, bu gündə fəxr edirəm ki, mən, azər bay can   -
lı yam”.
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Bu mövzu haqqında danışarkən ilk növbədə xal qı   -
mı  zın mübarizələrlə dolu zəngin tarixi keç mi şi nə
nə   zər salmaq lazımdır. Bu tarixi öz canları və qan la -
rı ba hasına yaradan və yaşadan qəhrəman oğul la rı -
mız – azadlıq elçilərinin keçdikləri keş mə keşli hə -
yat yo lu şübhəsiz hər bir Azərbaycan vətən daşı üçün
əsil ör nəkdir. Babəki, Şah İsmayıl Xə taini, Nə si mi -
ni, Qa çaq Nəbini... unutmaq, bugün   kü gəncləri ta ri -
xi keç mişimizdən ayırmaq, mə hrum etməkdən öz gə
bir şey deyil. Ona görə də səngərdə gecə-gündüz
ke   şik çəkən əsgər lər i mi  zin əsas diqqətini məhz bu
va   cib sahəyə yön əlt mək lazımdır. Hansı ki, tor paq -
la   rımızın, xü su silə də, mənəvi dünyamızın mü da fi ə -
 si  ni onların si masında görmüşük. Qarabağ prob le -
mi   nin sülh yolu ilə həll olun ma sı illərdir ki, uzanır.
Bu gün silahlı qüvvələrin əsas  vəzifəsi əldə olun -
muş nə  ticələrlə ki fayət lən məmək, döyüş  hazırlığını
da ha da tək mil ləş dir mək, hərbi nizam- intizamı
möh  kəm  ləndirmək, mə nəvi-psixoloji hazırlığı hə -
mi şə dö  yüş hazırlığı ilə paralel həyata keçirmək,
şəx si he yət  də hərbi anda, Vətənə, xalqa sədaqət
hiss ləri aşı la  maq, hər bi vətənpərvərlik işini yük səlt -
mək, gənc nəs   lin sağlam qüvvə kimi tərbiyə edil mə -
si naminə or   dunun nüfuzunu möhkəmləndirmək,
va   hid rəh bər   lik prinsipinin təmin olunmasına çalış -

maq, hər  bi kol lektivlərdə döyüş ruhunun sax la nıl -
ma sı ki mi və  zi fələrə nail olmaqdır.

Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsi və azad edil -
mə   si hər bir azərbaycanlının şərəfli borcudur. Ni za -
mi ordusu olmayan dövlət öz müstəqilliyini qo ruya
bil   məz. Azərbaycan ordusu artıq öz for ma laşma
mər   hələsini başa çatdırmışdır. O, tor paq larımızı mü -
da   fiə edə biləcək döyüş ha zır lı ğı na malik  bir or du -
dur. Azərbaycan Respublikası qar şısında onun si lah -
lı qüvvələrinin daha da möh kəmləndirilməsi, hərbi
kadr   ların ha zır lan ma sı, onların peşəkar mütəxəsssiz
ki  mi yetiş dir il məsi və təkmilləşdirilməsi ilə əla qə -
dar mühüm və zifələr durur. Unutmaq olmaz ki, gə -
lə   cəyin or du su peşəkarlar ordusudur. Ordumuzun
şəx   si he yə ti hər vaxt ayıq-sayıq olmalı, döyüş əz mi -
ni daim yüksək səviyyədə saxlamalıdır. Buna nail
ol  maq üçün hərbi nizamnamələrin tələblərinə, so sial
əda   lət prinsiplərinə riayət etmək, qayda-qa nunu
möh   kəmləndirmək, hərbi peşələrə səylə yiyə lənmək
la  zım dır. Hər bir əsgər, zabit, dö yüşçü və tən pər vər -
lik hissini, Ali Baş Komandana, Və tənimizə, tor pa -
ğı  mıza, xalqımıza sədaqət his si ni hər şeydən üstün
tut  malıdır. Məhz  bu key fiy yətləri özündə əks et di -
rən Azərbaycan or du su nun şəxsi heyəti hər an qə lə -
bə yə nail ola bilər.

Müasir mərhələdə Azərbaycan dövlətinin artan si -
ya  si-iqtisadi uğurları, daxili və xarici si ya sə ti miz də
qa  zanılan genişmiqyaslı nailiyyətlər öl kə də bütün
sa  hələrin, həmçinin ordu qu ru cu lu ğu      nun inkişaf et -
dir  ilməsinə möhkəm zəmin yaradır.
Bu gün dövlət rəhbərliyi, şəxsən Prezident, Ali Baş

Ko  mandan İlham Əliyev tərəfindən orduya bö   yük
diq  qət və qayğı  vardır. Həm silahli qüv və   lərimizin
böl  mələri müasir silah və hərbi tex ni   kalarla təmin
edi  lir, həm də hərbi qulluqçuların so   sial məişət şə -
raitinin yaxşılaşdırılması is ti qa mə   tində mühüm işlər
gö  rülür. Hər kəs yaxşı bil mə   lidir ki, bu gün or du mu -
zun şəxsi heyətini qar şı da duran mühüm vəzifənin
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ic rasına – tor paq la rı mı   zın işğaldan azad edilməsinə
sə fərbər etmək qar  şımızda dayanan ən mühüm və zi -
fə dir. Bu ba xım dan şəxsi heyətin təlim-tərbiyəsinə
ca vab deh  lik daşıyan  komandir və zabitlərin üzərinə
bö   yük məsuliyyət düşür. Orduda önəm verilən əsas
şərt gənc döyüşçülərin milli-mənəvi də yər lə rimiz
ru hunda tərbiyə edilməsidir. Bu məq səd lə şəxsi he -
yə tin şüuruna dövlətin və xalqın mə na fe yini mü da -
fiə etmək hissləri aşılanmalıdır. Hər bir gənc dö yüş -
çü hansı amal və  məqsəd uğrunda  xid mət etdiyini,
mü barizə apardığını dərindən dərk etməlidir.

Bu ilin sentyabrında Müdafiə naziri general-pol -
kov nik Zakir Həsənov keçirilən komanda-mən tə qə -
si tə li mində səfərbərlik ehtiyatlarının ça ğır ıl ma sı za -
ma nı təlimlərə cəlb edilən ehtiyatdan çağ ırılmış hər -
bi və zifəlilərlə görüşüb. Müdafiə na ziri ehtiyatdan
ça ğırılan şəxsi heyətə təlim top la nışında mütəşəkkil
qay  dada iştirak etdiklərinə, bir an belə tərəddüd et -
mə  dən Vətənin müdafiəsi üçün şərəf və vicdanla
yeni  dən xidmətə cəlb olun mağa hazır olduqlarına
gö  rə təşəkkür edib. Na zir bildirib ki, onlar bu tə lim -
lər  də iştirak et mək lə döyüş qabiliyyətlərini, hərbi
ix  tisaslarını və təcrübələrini təkmilləşdirmək, si lah -
lan  mada olan yeni, müasir və modernləşdirilmiş si -
lah və hər bi texnikanın nümunələri ilə yaxından ta -
nış ol maq, onun düzgün istifadəsi və istismarı qay -
da   larını bilmək imkanı əldə ediblər. Cənab nazir bil -
dir mişdir ki, Vətən, torpaq, xalq, millət, dövlət na -
mi nə hər bir hərbi qulluqçu səfərbər olmalı, bu məh -
fumları özünün həyat  idealına çevirməlidir.
Əsgər heyəti  ilə aparılan təlim-tərbiyə pro se   sin -

də müasir üsullardan istifadə edil  mə li dir.
İlk növbədə qeyd etmək istərdim ki, əsgərin tər bi -

yə  sinə cavabdehlik daşıyan bütün kateqoriyalı za bit,
gi  zir və çavuşlar mənəvi-əxlaqi key fiy yət ləri ilə
hər  bi kollektivlərdə nümunə olmalıdır. Bü tün şəxsi
he   yət bilməlidir ki, bu gün ordu rəh bər liyi onlara
bö  yük etimad göstərib. Hər bir hər bi qulluqçu öz
üzə     rin də daha səylə çalışmalı, hər bi bilik və vər diş -
lə  rini ar  tırmalı, qarşısında da ya nan tapşırıqların mə -
su   liy yə tini dərk etməlidir.

Xalqımızın illərdən bəri üzləşdiyi münaqişənin
ma   hiyyəti şəxsi heyətə izah edilməsi və doğma tor -
paq  larımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda mü ba -
ri  zənin bizim ədalətli işimiz olduğu aşı lan ma lıdır.
Yəni əsgərlərimizin müharibəyə hazır ol masının
əsas zərurəti yalnız xalqımızın ədalətli mü ba ri zə sin -
dən – doğma torpaqlarımızı işğaldan azad etmək zə -

rur ətindən irəli gəlir. Əgər  işğalçı döv lət ölkəmizin
bü tövlüyünün sülh yolu ilə təmin olun masına razı -
laş ma yacaqsa, onda Azərbycan hər bi yolla bu mə sə -
lə nin həllində israrlı ola caq dır.

Xalqımızın qəhrəmanlıq ənənələri əsgərlərə la yi -
qin cə təbliğ edilməlidir. Hər bir əsgər  qədim xal qın
nü mayəndəsi olduğunu dərindən dərk et mə li, qəh rə -
man larımızı yaxşı tanımalı, böyük döv lət xadimi,
ulu öndər Heydər  Əliyevin irsini  mü kəmməl öy -
rən  məlidir. Həyatda da belədir, hər kəs cəmiyyətdə
özü nə layiqli yer tutmaq istə yir sə, dahi insanların
ömür yolunu  özünə örnək bil mə lidir. Bu mənada
ümum milli liderimizin mə na lı ömür yolu və tarixi
fəaliyyəti silahlı qüv və lə rimizin şəxsi heyətinə ən
la yiqli örnəkdir.

– Biz çalışmalıyıq ki, silahlı qüvvələrimizin şəx si
he yətinin qarşısına qoyulmuş döyüş tap şır ıq larının
ye rinə yetirilməsində hər bir zabit, gizir və çavuş
üzə rinə düşən məsuliyyəti dərindən ba şa düşsün və
öz vəzifə borcunu yerinə yetirməli ol duğunu dərk
et sin.

– Ordumuzun mühüm döyüş  vəzifəsinin icra edil -
mə sində, şəxsi heyətin döyüş ruhunu ar tır maq üçün
hər bir hərbi qulluqçu bu vacib işə, fər di hazırlığına
cid di fikir verməlidir. Şəxsi igidlik nü munələri gös -
tə rən hərbi qulluqçular  hamıya ör nəkdir. Məsələn,
bu yaxınlarda cəbhənin müx tə lif istiqamətlərində
düş   mənin təxribat xa rak ter li cəhdlərinin qarşısının
alın  masında bəzi hərbi qul luqçularımız xüsusilə
fərq  lənmişdir. Birliyin heç bir əsgəri öz mövqeyini
tərk etməmiş, əksinə ar xa bölmələrin əsgərləri də ön
xət  tdə xidmət keç mək arzusunda olduqlarını bil dir -
miş  lər. Belə qəh rəmanlıq nümunələri hər bir böl mə -
lə rin şəxsi he yətinə də təbliğ edilməlidir.

Ona əmanət olunan Vətəni etibarlı şəkildə inam    la
qo ru maq Azərbaycan əsgəri üçün böyük şə rəf dir.
Və tə nin bir adı da torpaqdır. “Bir ovuc qızılın olun -
ca, bir ovuc torpağın olsun” – deyib ata la rı mız. İn -
di ki mü haribə şəraitində doğma yur du mu zun gə lə -
cə yi məhz onun bütövlüyünü qoruyan, ke şiyində
du ran Azər baycan əsgərindən asılıdır. Bu gün doğ -
ru  dan da Və tən sənə inanır, etibar edir, Azərbaycan
əs gəri: Bu qan yaddaşından irə li gələn, sırf tarixi
fakt  lara, olay la ra əsaslanan bir hökmdür, inamdır,
eti bardır. Bu inam, bu eti ba rı qazanmaq onu doğ -
rult maq qədər ağır dır. Hər bir əsgər bütün bunları
daim dərk etməli, ürə yin   də yaşatmalıdır...
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Cənab general! Cənab zabitlər! Hörmətli
qonaqlar!

Bu konfransın keçirilməsi son dərəcə zəruri ol -
du ğundan tədbirin təşkilində zəhməti keçən bü -
tün şəxslərə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
İlk növbədə onu bildirmək istərdim ki, ölkəmizin
mü dafiə qüdrətinin möhkəmləndirilməsi, silahlı
qüv vələrin şəxsi heyətinin döyüş və mənəvi-psi -
xo loji hazırlığının yüksəldilməsi, hərbi qul luq çu -
la rın sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və
mad di-texniki təminatının artırılması həmişə ulu
ön dərimiz Heydər Əliyevin diqqət mərkəzində
ol muş və bu ənənə bu gün də möhtərəm Pre zi -
den timiz, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
cə nab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam et -
di rilir, onun birbaşa nəzarəti və qayğısı əha tə sin -
də dir. 

Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə irimiqyaslı
tə limlərin uğurla keçirilməsi, onun tez-tez mü da -
fiə nin ön xəttində yerləşən hərbi hissələrdə ol ma -
sı, şəxsi heyətlə görüşüb, döyüşlərdə fərqlənən
hər bi qulluqçuları dövlət mükafatları ilə təltif et -
mə si və bütün bu proseslərin mətbuatda işıq lan -
dır ılması ordumuzun yüksək döyüş əzmini, əsgər

və zabitlərimizin döyüş ruhunu daha da artırır.
Ancaq bütün bunlar bizi heç də arxayın etmir,

döv lət rəhbərliyi tərəfindən qarşımızda qoyulan
əmr, göstəriş və tapşırıqların ciddi və dəqiqliklə
ye rinə yetirilməsi üçün məsuliyyətimizi daha da
ar tırır. 
Çıxışımı son zamanlar ictimaiyyətimizi, xü su si -

lə də silahlı qüvvələrimizi narahat edən bir prob -
lem – silahlı qüvvələrlə kütləvi informasiya va si -
tə ləri arasında münasibətlərin qurulması və işin
təş kili məsələsi üzərində qurmaq istərdim.

Son dövrlərdə Müdafiə Nazirliyi ilə kütləvi in -
for masiya vasitələri arasında əlaqələr xeyli ge -
niş lənib. Nazirliyin rəhbərliyi mətbuatla mü na si -
bət lərin dövlət sirlərinin qorunmasını təmin et -
mək lə qarşılıqlı anlaşma, şəffaflıq və dəqiqlik
prin sipləri əsasında qurulmasını qarşımızda pri o -
ri tet vəzifə kimi qoyub.

Müdafiə Nazirliyi sağlam tənqidin, düzgün ira -
dın, məsuliyyət və peşəkarlığın tərəfdarıdır. An -
caq ordu məsələsində qərəz, kin, ayrı-seçkilik
yol verilməzdir. İnformasiyaların ötürülməsində
hər bi xidmətin və müharibə şəraitinin xü su siy -
yət ləri, Müdafiə Nazirliyinin qapalı qurum ol ma -
sı və bir sıra digər amillər mütləq nəzərə alın ma -
lı dır. 

Qısa müddət ərzində Müdafiə Nazirliyi və Si -
lah lı   Qüvvələrin fəaliyyəti haqqında, baş verən
ha disələr, ictimaiyyət üçün maraqlı olan mə lu -
mat lara aydınlıq gətirilməsi məqsədilə ko man -
dan lığın icazəsi ilə hər gün Müdafiə Nazirliyinin
rəs mi internet səhifəsi vasitəsilə bir neçə dəfə in -
for masiyalar yayılır.
Bu ilin 9 ayı ərzində kütləvi informasiya va si tə -

lə rindən 300-dən artıq yazılı  sorğu, 800-dən çox
müx təlif sual daxil olub və onların hamısı ca vab -
lan dırılıb. Cari ilin yanvar ayından bu günə qədər
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və təndaşlardan 4000-dən artıq müraciət daxil
olub ki, onların da hamısı müvafiq istiqamətlər
üzrə yönəldilib və icrası üçün tərəfimizdən sə la -
hiy yətlərimiz çərçivəsində köməklik göstərilib.
İn di isdə fikrinizi bizi daha çox narahat edən əsas
mə qama yönəltmək istərdim.

Avqustun 29-da Azərbaycan Respublikası Pre -
zi dent Administrasiyasının rəhbəri, akademik
Ra miz Mehdiyevin yanında dövlət orqanlarının
in formasiyanın verilməsinə məsul struktur böl -
mə lərinin və kütləvi informasiya vasitələri rəh -
bər lərinin müşavirəsi keçirildi. Müşavirədə çox
va cib, əhəmiyyətli və son dərəcə aktual bir prob -
lem – Azərbaycan Respublikasının informasiya
təh lükəsizliyi ilə bağlı bir sıra məsələlər geniş
mü zakirə olundu. 

Məlum olduğu kimi, iyulun sonu və avqustun
əv vəllərində erməni kəşfiyyat-təxribat qrupları
Er mənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində və
qo şunların təmas xəttində mövqelərimizə basqın
et məyə cəhd göstərmiş, nəticədə hərbi qul luq çu -
la rımız arasında itkilər olmuşdu. Düşmən də it ki
verərək geri çəkilməyə məcbur edilmişdi. Bu ha -
disə ordumuzun gücünü əyani nümayiş et dir -
mək  lə yanaşı, həm də döyüş əməliyyatlarının
fəal laşması zamanı ictimaiyyət arasında yaranan
bə zi narahatedici məqamları üzə çıxartdı.

Həmin dövrdə bəzi kütləvi informasiya vasi tə -
lə ri, xüsusilə internet informasiya resursları və
so sial şəbəkələrin istifadəçiləri qanunlarımıza
mə həl qoymadan, qeyri-peşəkar, bəzi hallarda isə
er mənilərin maraqlarına uyğun fəaliyyət gös tə r -
di lər. Faktiki olaraq bu anda keçən əsrin 90-cı il -
lə ri ilə müqayisə ediləcək bir vəziyyət yarandı. 

O vaxt məhz cəmiyyətdə hökm sürən xaosun,
öz başınalığın nəticəsi idi ki, bəzən Azərbaycan
si lahlı birləşmələrinin əməliyyat planı əv vəl cə -
dən qəzet səhifələrində müzakirə olunur, hərbi
ar senalın həcmi, texniki göstəriciləri, hərbi his sə -
lə rin zəif və ya güclü olduğu mövqelər, düşmənlə
üz bəüz dayanmış yaşayış məntəqələrində əha li -
nin sayı və əhval-ruhiyyəsi dəqiqliklə təsvir edi -
lir di. Düşmən kəşfiyyatı heç bir əziyyət çək mə     -
dən, sadəcə dövri mətbuatı, anti-azərbaycan xət -
ti ni yürüdənlərin hazırladığı telesüjetləri iz lə -
mək lə özünə lazım olan informasiyanı əldə edə
bi lirdi. 

İndiki zamanda da yayılan məlumatların moni -

to rinqi bəzi media nümayəndələrinin bu mə sə lə -
lə rə qeyri-peşəkar yanaşmasını müəyyən etdi.

Hərbi hissələrin nömrələri, təyinatı, dislokasiya
yer lərinin göstərilməsi, xidməti təyinatlar və yer -
də yişmələr barədə məlumatlarda şəxslər haq qın -
da fərdi informasiyaların yayılmasının yol ve ril -
məz liyi dəfələrlə tövsiyə olunmasına bax ma ya -
raq, bəzi media nümayəndələri hələ də bu prak ti -
ka nı davam etdirirlər. 

Diqqətinizə bəzi nümunələri çatdırmaq istər   -
 dim.

Silahlı qüvvələrin rəhbərliyi cəbhəyanı böl -
gə də genişləndirilmiş səyyar kollegiya iclası
ke çirir. Təhlükəsizlik məsələləri nəzərə alı n -
maq la toplantı ilə bağlı məlumatın bir gün sonra
mət buata ötürülməsi qərara alınır. Ancaq iclasın
bit məsindən az sonra sosial şəbəkələr vasitəsilə
bə zi mətbuat nümayəndələri məlumatı əldə edir
və yayırlar.

Cəbhədə əsgər şəhid olur. Araşdırma aparılır.
Şə hidin valideynlərinə rəsmi surətdə xəbər çat -
ma dan mətbuat onun adı və soyadını gös tər mək -
lə məlumat yayır. Fikrimizcə bu da qəti surətdə
yol verilməz və birmənalı qarşısı alınmalı bir hal -
dır. 

May ayının əvvəllərində sosial şəbəkələrə is -
ti nadən guya cəbhə bölgəsində atəşkəsin po zul -
ma  sı və silahlı qüvvələrin 4 şəhid verməsi ilə
bağ    lı məlumat yayılmışdı. Dərhal araşdırma
apar        dıq və məlumatda göstərilən 3 nəfərin ümu -
miy  yətlə silahlı qüvvələr sıralarında xidmət et -
mə məsi müəyyən edildi. Digər 1 nəfərin isə ad,
so yadı məlumatda göstərilənlə üst-üstə düşsə də,
o şəxs deyilən bölgədə deyil digər istiqamətdə
yer   ləşən hərbi hissədə xidmət etməsi məlum ol   -
du.

Digər ordularda olduğu kimi, bizdə də tez-
tez döyüş texnikasının planlı surətdə yer də yiş -
mə si həyata keçirilir. Amma bu proses dərhal
foto və hətta video çəkilişlər aparılaraq zirehli
tex nikanın sayı, hərəkət istiqaməti və digər
detallar da qeydə alınmaqla bəzi elektron in fo r -
ma siya vasitələrində yayılır. Əhalidə çaşqınlıq
ya  radır.
Döyüş aviasiyamız uçuşlar həyata keçirir. Ye -

nə də bəzi jurnalistlərin məlumatı əldə etmək
üçün istinad etdikləri mənbə Müdafiə Nazirliyi
de yil, yerli kənd sakinləri, anonim və dəqiqliyi
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şüb hə doğuran qaynaqlardır.
Digər bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Er -

mə nistan mediası silahlı qüvvələrimiz haq qın -
da tez-tez dezinformasiya yayır.  Təəssüf edirik
ki, bəzi kütləvi informasiya vasitələri bu mə -
lumatları olduğu kimi, heç bir dəqiqləşdirmə
apar madan, tərcümə edərək dərhal ölkə icti maiy -
yə tinə çatdırır və erməni mənbələrinə əsas la na -
raq ordumuz haqqında qeyri-obyektiv fikrin for -
ma laşdırılmasına cəhd göstərirlər.

İyul-avqust aylarında cəbhədə vəziyyət gər gin -
ləş diyi zaman informasiya məkanında xaotik, pə -
ra kəndə bir situasiyanın yaranmasının şahidi ol -
duq. Qeyri-dəqiq, həqiqətdən uzaq, yalan, təhrif
olun muş, ictimaiyyəti çaşdıran, narahat edən, ol -
duq ca zərərli məlumatlar yayıldı və bu in for ma -
si ya qısa bir müddətdə media məkanını “işğal”
et di.

Avqustun 7-də Tovuz rayonu ərazisində Karen
Pet rosyan və avqustun 26-da Qazax rayonu əra -
zi sində Sarkis Ananyanın saxlanılması ilə bağlı
agent liklərin və Müdafiə Nazirliyinin yaydıqları
mə lumatlar arasında yaranmış ziddiyyətləri buna
mi sal kimi göstərmək olar.

Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Silahlı qüvvələrlə kütləvi informasiya vasitələri

nü mayəndələri arasında münasibətlərin qu ru l ma -
sı və işin təşkili sahəsində mövcud boşluqları
dol durmaq, baş verə biləcək problemi qa baq ca -
dan müəyyən edərək qarşısını almaq Müdafiə na -
zi ri general-polkovnik Zakir Həsənov tərəfindən
qar şımızda qoyulan tapşırıqlardan biridir. Son
dövr lərdə kütləvi informasiya vasitələrində si lah -
lı qüvvələrin təbliğinə daha çox diqqət yetirilir.

Şəhidlərimizin əsgəri ənənələrə uyğun olaraq
son mənzilə yola salınması, vida mərasimlərində
döv lət qurumları və ictimaiyyət nümayəndələri,
mil lət vəkillərinin iştirakı, Milli Qəhrəmanların
və keçmiş döyüşçülərin anma mərasimlərinin ke -
çir ilməsi, döyüşlərdə fərqlənən hərbçilərə dövlət
təl tiflərinin təqdim edilməsi silahlı qüvvələrin
şəx si heyətinin döyüş ruhunu, düşmən üzərində
qə ləbə əzmini daha da artırır. 

Müdafiə Nazirliyi ilə Mətbuat Şurasının bu ya -
xın larda keçirilən görüşü, deputatlar, ictimaiyyət
və media nümayəndələrinin cəbhəyanı bölgələrə
sə fərləri kimi tədbirləri buna misal kimi gös tər -
mək olar. Bu fəaliyyətlər yenə də davam et dir i lə -

cək dir.
Kütləvi informasiya vasitələri ilə necə işləmək

və münasibətləri hansı formada qurmaq möv zu -
sun da da bilik və təcrübəyə yiyələnmiş şəxsi he -
yət lə iş üzrə zabitlərin təkmilləşdirmə kursunu
ba şa vuran bir qrup hərbi qulluqçunun ilk bu ra xı -
lı şının keçirilməsi, kütləvi informasiya va si tə lə -
ri nin silahlı qüvvələrin hərbi hissələri və müəs -
sisə lərində fəaliyyət göstərməsinə dair akkreditə
qay dalarının hazırlanması, hərbi mövzuda ix ti -
sas laşan jurnalistlər üçün seminarların, hərbi his -
sə lərə səfərlərin təşkili, mətbuat konfranslarının
ke çirilməsi və digər fəaliyyətlər də nazirliyin
diq qət mərkəzindədir.

Onu da bildirim ki, artıq tərəfimizdən “Silahlı
Qüv vələrdə kütləvi informasiya vasitələrinin nü -
ma yəndələri ilə işin təşkili haqqında” Təlimat
ha zırlanıb və yaxın günlərdə bu sənəd hərbi his -
sə lərə daxil olacaqdır. 

Qısaca onu da qeyd edim ki, təlimat kütləvi in -
for masiya vasitələrinin nümayəndələri ilə işin
təş kili qaydalarını, KİV ilə əlaqələri, mü na si bət -
lə rin əsas istiqamətlərini, prinsiplərini, jurnalistin
hər bi obyektə buraxılması qaydaları və digər
məsələləri müəyyən edir.
Son olaraq diqqətə çatdırım ki, sentyabrın 24-də

Azər baycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüv vələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əli -
yev tərəfindən “Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüv vələrinin Ermənistan Respublikası Silahlı
Qüv vələri ilə təmas xəttində bəzi təhlükəsizlik
təd birləri haqqında” Sərəncamın im zalanması
üzə rimizə daha da böyük vəzifələr qo yur.
Hörmətli konfrans iştirakçıları, biz mətbuat xid -

mə ti olaraq, sərəncamın üzərimizə qoyduğu mə -
su liyyəti dərindən dərk edirik. İnanıram ki, biz
bundan sonra da Azərbaycan Respublikasının
Pre zidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko man -
danı cənab İlham Əliyevin imzaladığı sə rən ca -
mın tələblərini gündəlik xidmətimizdə tətbiq et -
mək lə, media ilə qarşılıqlı münasibətlərimizi or -
du muzun güclənməsi, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağ lıq Qarabağ münaqişəsinin həlli isti qa mə tin -
də daha səmərəli quracaq və bütün gücümüzü öl -
kə mizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə
səfə rbər edəcəyik. 

Diqqətinizə görə minnətdaram!
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Bu gün ölkəmizin müdafiə qabiliyyətinin
da ha da möhkəmlənməsi və torpaqlarımızın
iş ğaldan azad edilməsi üçün ordumuzun
qar şısında bir sıra həlli vacib məsələlər da -
ya nır. Bunlardan biri də şəxsi heyətin mə -
nə vi-psixoloji hazırlığını və vətənpərvərlik
tər biyəsini gücləndirməkdir. Adətən belə de -
yir lər ki, ordunun maddi-texniki bazası nə
qə dər güclü, ordu nə qədər müasir si lah lan -
ma ya malik olsa da, ordunun əsas gücü
onun şəxsi heyətinin döyüş ruhunun və mə -
nə vi-psixoloji hazırlığının yüksək səviyyədə
ol masındadır.

Yəni, silahları da, ən müasir texnikanı da ida rə
edən insanın zəkası və təfəkkürüdür. Or du da xid -
mət edən hər kəs düşməni məğlub etmək üçün
yük sək vətənpərvərlik hisslərinə malik ol malıdır.
Yal nız vətəninə, xalqına və dövlətinə ürək dən
sev gisi və inamı olan hərbi qulluqçu döv lət çi li yi -
mi zin keşiyində möhkəm da yan ma ğa qadirdir.
Bu na görə də, orduda şəxsi heyətin və tən pər vər -
lik tərbiyəsinin gücləndirilməsi ha zır kı mər hə lə -
də əsas vəzifə kimi qarşımızda da ya nır.
Biz çalışırıq ki, müdafiənin ön xəttində yəni Və -

tə nimizin, torpaqlarımızın qorunduğu bir yer də
ən nümunəvi, ən bacarıqlı və öz şü u run da vətən -
pər vərlik keyfiyyətlərini daşıyan əs gər lər, müd -
dət dən artıq həqiqi hərbi xidmət hər bi qul luq çu -
la rı xidmət etsinlər. 

Yeri gəlmişkən, bir vacib məsələnin üzərində
da  yanmaq istərdim. Manqanın təlim-tərbiyə işi -

nə və psixoloji vəziyyətinə cavabdeh man qa
komandirin müddətdən artıq hə qi qi hər bi xidmət
hərbi qulluqçuları hərbi kol lek  tivə xa ri ci
görünüşü, nizam-intizamı, dav ra nı şı, mə də niy -
yəti, peşəkarlığı ilə nümunə ol ma lıdır. Eyni za -
manda həm mənəvi-əxlaqi key fiyyətləri, həm də
təşkilatçılığı və əsl hərb çi yə lazım olan xü su siy -
yətləri baxımından müs bət mənada fərq lən mə -
lidirlər.

Cənab zabitlər, mən sizə bizim  müddətdən ar -
tıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları ordu
sı  ralarına qəbul edərkən əsasən hansı prob lem -
lər  lə qarşılaşdığımızı çatdırmaq istəyirəm.

İlk öncə onların yaradılmış daxili komissiya tə -
rə findən düzgün seçimi olmalıdır. Bunun üçün
müd dətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hər bi qul -
luq çuların fiziki və intellektual ha zır lı ğı na, mə -
nə vi-psixoloji durumuna, ailə və ziy yə ti nə və
xidmətə gəlməkdə niyyətinə fikir vermək la zım -
dır. Orduda xidmət edən hər kəs düşməni məğ lub
et mək ücün yüksək vətənpərvərlik hiss lərinə ma -
lik olmalıdır. Yalnız Vətəninə, xal qına və döv lə -
ti nə ürəkdən sevgisi və inamı olan hərbi qulluqçu
döv lətçiliyimizin keşiyində möh kəm dayana bi -
lər.

Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qul -
luq çuları xidmətə başladığı ilk gündən on la rın
şəx si heyətlə işləmə, liderlik və müstəqil qə rar -
ver  mə qabiliyyətinə daim  diqqət yetir mək la -
zım  dır.

Bu gün əsas istəyimiz ondan ibarətdir ki, ordu
sı  ralarında xidmət edən hərbi qulluqçular mü ha -
ri bədə qalib gəlmək üçün yüksək hərbi vər diş lərə 

MM ƏƏ NN ƏƏ VV İİ -- pp SS İİ XX OO LL OO JJ İİ   HH AA ZZ II RR LL II QQ

26 ¹6. 2014



yiyələnərək, ordumuzun hazırlıqlı dö yüş çüləri
ki mi formalaşsınlar.

Müasir dövrdə silahlı qüvvələrimizin qar şı sın -
da duran ən vacib tapşırıq – qısa  zaman ər zin də
tor paqlarımızın erməni silahlı bir ləş mə lə rinin iş -
ğa lından azad edilməsi vəzifəsi hər bi ri mizin mə -
su liyyət hissini, öz borcuna tə ləb kar lığını daha
da artırır.

İnsanın özünə inam hissinin güclü olması diq -
qət çəkən əsas məqamlardandır. Özünə gü vən -
mə  yən, özünə etibarı olmayan şəxs heç zaman
uğu ra nail ola bilməz. Bütövlüklə şəxsi heyətin
özü  nə və silahına inamı bütün hərbi nailiy yət lə -
 rimizin özəyində dayanmalıdır. Şəxsi he yət də
qələbəyə inam hissi aşılamaq üçün öncə ta be -
liyimizdə olan hərbi qulluqçularla fərdi söh bət -
ləşmə düzgün qurulmalıdır. Bu söhbətləri təş kil
edən kiçik komandirlər yəni müddətdən ar tıq
həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları man qaya
yenicə qədəm qoyan gəncin fərdi tə fək kürünü və
dünyagörüşünü tədqiq etməyə önəm verməlidir. 

Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyini narahat edən
məsələlərdən biri də hərbi hissələrə xid mə tə
çağırılan hərbi qulluqçuların sağlamlıq du -
rumudur. Ölkəmiz müharibə şəraitində ol du ğu
üçün hazırda hərbi hissələrimizin ək sə riy yə ti
çətin iqlim şəraiti və mürəkkəb relyefi olan əra -

zilərdə yerləşir. Şüb  həsiz, belə şəraitdə xid mət
et mək üçün ordu sıralarına çağrılan gənc lə rin
sağ lam, mənəvi-psixoloji və fiziki cə hət dən
möh kəm, dözümlü olmaları vacibdir.

Bir daha əminliklə bildirmək istərdim ki, müd -
dət dən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qul luq çu -
la rı qarşılarına qoyulan mühüm vəzifə və tap şı -
rıq ların məsuliyyətini dərindən hiss edəcək və
Və tənə, xalqa, dövlətə sədaqətlə xidmət edə cək   -
 lər.
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Bərdə – Qarabağın son dayanacağı. era mız -
dan xeyli əvvəllərə gedib çıxan tarixi bütöv
Azər baycanımızın tarixinin ən dərin qatı. Gö -
zəl liyinin vəsfi dillər əzbəri. "Arranın anası",
Nü şabə yurdu. Bu yurdun insanları bütün
dövr lərdə qəhrəmandır. yenilməzlik, mü ba riz -
lik, mərdlik, sədaqətlilik simvoluna çevrilib bu
di yarın insanları. Zaman-zaman döyüşlərdən
üzü ağ çıxıb. Torpaqlarını yadelli işğalçılardan
qo ruyublar.

Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biri olan
Bər dənin tarixi bu gün də araşdırılır, sirli-sehrli
mən bəsi dəqiqləşdirilir. "Kitabi-Dədə Qorqud"
das tanında adı çəkilən Bərdə V əsrdə Al ba ni ya -
nın paytaxtı elan olunmuşdu. 552-ci ildə Alban
kil səsinin də mərkəzi Bərdəyə köçürülüb. Orta
əsr tarixçiləri Bərdənin Tərtər çayının Kürlə qo -
vuş duğu yerdən 20 km aralıda olduğunu gös tə rir -
lər. 3000 ildən çox yaşı olan Bərdə tarixin ağır sı -
naq larına çəkilsə də, hər zaman məğrur dayanıb.
Öz tarixi missiyasına sadiq qalaraq, bu gün də

əyil məzdir, məğrurdur. 
Bərdənin tarixinə qısaca ekskurs heç də təsadüfi

de yil. Bu günlərdə Bərdə şəhərinin mərkəzi mey -
da nında böyük qələbəlik, insanlarda bayram əh -
val-ruhiyyəsi var idi. Bərdə yeni tarixi bir gün
ya şayırdı. Bu şəhər həm arxa cəbhə, həm də ön
cəb hə kimi fəaliyyətdə olub. Təsadüfi deyil ki,
Qa rabağ müharibəsinin birinci mərhələsində
Bər də şəhəri qərargaha çevrildi, igid oğulları er -
mə nilərə qarşı qəhrəmanlıqla vuruşub, düşmənlə
mü barizədə amansız oldular. İzdihamlı mərkəzi
mey dan döyüş meydanına bənzəyirdi. Göy, yaşıl,
qır mızı bayraqlar qədim, Azərbaycan Xalq Cüm -
hu riyyəti dövrünün hərbi geyimində olan əs gər -
lər, səhnə tərtibatı insanın daxilində qürur hissi
alov landırırdı. "Hər şey ordu üçün, hər şey qə lə -
bə üçün" teatrlaşdırılmış kütləvi mərasim Mü da -
fiə Nazirliyinin, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Ça ğırış üzrə Dövlət Xidmətinin, Bərdə rayon İc -
ra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata
ke çirildi. Tədbirdə millət vəkilləri, Bərdə rayon 
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İc ra Hakimiyyəti başçısı, Müdafiə nazirinin mü -
a vini general-leytenant Kərim Vəliyev, Müdafiə
Na zirliyinin idarə rəisi general-mayor Elbrus
Oru cov, polkovnik Rüfət Əmirov, ehtiyatda olan
ge neral-leytenant Yaşar Aydəmirov, Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xid mə ti -
nin rəis müavini general-mayor Novruzəli Oru -
cov, hərbi qulluqçular, Böyük Vətən, Əfqanıstan,
Qa rabağ müharibəsi veteranları, şəhid ailələri,
ic timai xadimlər, ictimaiyyət nümayəndələri iş ti -
rak edirdilər.

Hərbi vətənpərvərlik bayramı Azərbaycanın
Döv  lət himninin səsləndirilməsi ilə başlandı.
Bər  də rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vidadi
İsa  yev tədbir iştirakçılarını
hər  bi vətənpərvərlik bayramı
mü nasibəti ilə təbrik edərək
de di: "Ali Baş Komandan
tez-tez cəbhə bölgələrində
olur, hərbi qulluqçularla gö -
rü  şür, onların problemləri və
qay  ğıları ilə şəxsən tanış
olur, irimiqyaslı taktiki tə -
lim ləri izləyir, əmr, göstəriş
və tapşırıqlarını verir. Bu gün
öl  kəmizdə ordu mövzusu
əsas mövzudur. Ordumuz da -
im diqqət mərkəzindədir. Or -
du ya qayğı artıq ümumxalq
işi nə çevrilib. Bu bayram da

or  du ilə xalqın monolit bir -
li  yi nin nümayişinə çe v ri lə -
cək və hər birimiz Ali Baş
Ko  man danın hər bir əmrinə
hər an hazır olacağımızı bir
da  ha bəyan edəcəyik". 

Tədbirdə Milli Məclisin
de putatları Zahid Oruc və
Xa n hüseyn Kazımlı Azər -
bay canda həyata keçirilən
or du quruculuğu işindən
fəxr  lə danışdılar. Qeyd edil -
di ki, ümummilli lider Hey -
dər Əliyevin ordu qu ru cu -
lu  ğu istiqamətində baş la dı -
ğı iş lər bu gün ölkə Pre zi -
den ti cə nab İlham Əliyev

tə  rə fin dən inamla davam etdirilir. Azərbaycan
or  du su nun maddi-texniki bazası, müasir si lah lar -
la tə mi na tı, ən əsası şəxsi heyətin döyüş ruhu,
mə nəvi-psi xoloji əhval-ruhiyyəsi işğal altında
olan tor paq larımızın tezliklə azad ediləcəyinə
bö yük inam yaradır.

Polkovnik Abdulla Qurbaninin ssenari müəllifi
ol duğu tədbirin rəsmi hissəsi başa çatdıqdan son -
ra bədii hissəyə start verilir. Silahlı Qüvvələrin
Mah nı və Rəqs Ansamblının, tanınmış incəsənət
us talarının ifasında hərbi  vətənpərvərlik möv zu -
sun da mahnılar və rəqslər tədbir iştirakçılarına
təq dim edilir. "Hər şey ordu üçün, hər şey qələbə
üçün"  mövzusunu   əhatələyən  musiqili  bədii 
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kom pozisiyalar, xüsusi təyinatlı qrupun döyüş
tap şırığı nümayiş etdirməsi səhnələri iş ti rak çı lar -
da xoş ovqat yaratdı. Quruluşu rəngarəng olan

səh nələrə tamaşa etdikcə, musiqi nömrələrini iz -
lə dikcə, sadə vətəndaşlarla hərbçilərin meydanda
da ha sıx birləşdiyinin şahidi olurduq. 

Haydı, igid oğullar,
Qarabağa yürüş var,

– deyən cəngavərlərin göstərdiyi teatr laş dı rıl -
mış səhnə igidlər diyarı Bərdədə daha möhtəşəm
gö rünürdü.

Xalq artisti Zümrüd
Məmmədovanın ifa -
sın da səs lənən "Qar da -
şım əsgər gedir" ma h -
nı sının sə da ları altında
hər bi xidmətə yola dü -
şə cək gənc ça ğırışçılar
rəqs edirlər. El qızları
əl lərində bə zən miş
xon   çalarla onlara ya -
xın laşır. Budur, sanki
uzaq tarixi keçmişin
yo lunu Bərdədən salan
Qa  ra bağın simvolu –
at meydana gətirilir.
“Q a çaq Nə bi” mah nı -
sı nın sədası bütün Qa -
ra bağa yayılır. Qəh -

rəman Nüşabənin səhnələşdirilmiş obrazını, de -
korda Şuşanın təsvirini, Xan qızı Natəvan ilə şa -
ir Mol la Pənah Vaqifin şeir de yiş məsini tədbir iş -
tirakçıları ma raqla izlədilər.
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Hər bir konfransın məqsədi olduğu kimi, bu
gün kü, konfransda da mühüm məsələlər mü za ki -
rə olunur.

Mənə həvalə olunmuş “Xüsusi təyinatlı mək -
təb lərdə mənəvi-psixoloji hazırlıq və hərbi və -
tən pərvərlik tərbiyəsi işinin təşkili” mövzusunda
qənaətimi paylaşmaq istərdim.

Bu gün Azərbaycan cəmiyyətində, eləcə də or -
du da ümummilli liderimiz, Heydər Əliyev tə rə -
fin dən hazırlanmış  elmi-nəzəri prinsipləri za ma -
nın sınağından çıxmış mükəmməl hərbi və tən -
pər vərlik konsepsiyası mövcuddur.

İstər sülh, istərsə də müharibə dövründə hərbi
qul luqçularda Vətənə, xalqa, dövlətçiliyimizə sə -
da qət və məhəbbət hisslərinin möh kəm lən di ril -
mə si, insanlarda öz daxili potensialına inamın ar -
tı rılması, onların ümumdövlət mənafeləri ə tra fın -
da səfərbər edilməsi bu istiqamətlərdə apa rı lan
fəaliyyətin əsas məqsədləridir. Ulu öndərimiz
Hey dər Əliyev tərəfindən orduda mənəvi amilin
möh kəmləndirilməsinin ayrıca, əlahiddə bir
prob lem kimi yox, bütün cəmiyyət miqyasında
apa rılan vətənpərvərlik tərbiyəsinin tərkib hissəsi
ki mi irəli sürülməsi həmin konsepsiyasının baza
prin siplərindən biridir. Məsələnin bu cür qu ru lu -
şu orduda mənəvi-psixoloji tərbiyəni həm də
döv lət siyasətinin bir qolu kimi başa düşməyə
im kan verir. Çıxışlarının birində ulu öndər Hey -
dər Əliyev demişdir: “Gənclərimiz milli ruhda
tər biyə olunmalıdır, bizim milli-mənəvi də yər lə -
ri mizin əsasında tərbiyələnməlidir. Gənclərimiz
bi zim tariximizi yaxşı bilməlidir. Milli də yər lə ri -
mi zi, milli ənənələrimizi, tariximizi yaxşı bil mə -
yən gənc vətənpərvər ola bilməz”. 
Kursantlarla aparılan mənəvi tərbiyə işində keç -

miş lə bu günün, tarixlə müasirliyin vəhdətinə,

xal qın qəhrəmanlıq ənənələrinə, onun şan lı keç -
mi şinə böyük əhəmiyyət verildiyindən, ötən il -
lər dən plakatçılıq, şüarçılıq kimi artıq ta ri xin ar -
xi vinə verilmiş metodlardan yan ke çil di yin dən -
dir ki, hal-hazırda yeni məzmun və for ma ya ma -
lik olan ordu mədəniyyəti deyilən bir mə də niy -
yə tin mövcudluğunun şahidiyik. Hərbi mək təb -
lər də, hərbi liseylərdə şəxsi heyətin mə nə vi-psi -
xo loji tərbiyəsinin əsas istiqamətləri mü əy yən
edi lərkən mədəni irsimizin tarixi na iliy yət lərinə,
onun qurucu, yaradıcı enerjisinə, milli əx laq və
dav ranış kodeksinə daha çox istinad edil məsi
nəti cəsində hər bir kursant hərbi kol lek tiv da xi -
lin də öz yerini doğma evindəki yer kimi ba şa dü -
şür, bu ailənin möhkəmləndirilməsi, şərəf və
ləya qətinin uca tutulması üçün cavabdehlik his si
daşı yır. Son vaxtlar hərbi məktəblərdə ke çi ri  lən
mə dəni-kütləvi tədbirlərin səviyyəsini yük səlt -
mək üçün göstərilən səylər öz bəhrəsini ver mək -
də dir. Bu tədbirlər elə təşkil olunur və keçi-
rilir ki, konkret bir problem, mövzu ətrafında
can  lı ünsiyyət, fikir mübadiləsi kimi böyük təsir
gü  cü qazanılır. Bugünkü konfrans buna əyani mi -
sal  dır. Lakin bunlarla yanaşı şəxsi heyətin və tən -
pər  vərlik tərbiyəsində bütün problemlərin həll
olun  duğunu düşünmək sadəlövhlük olardı. Bu
və  zifə Vətənə, Konstitusiyaya, dövlətçiliyimizə
sə  daqət, dözümlük, mətin iradə kimi yüksək mə -
nə  vi-psixoloji keyfiyyətlərin formalaşdırılması
is ti qamətində kompleks tədbirlərin həyata ke çi -
ril  məsi ilə təmin edilir. Obrazlı şəkildə desək,
mə  nəvi-psixoloji işlə məşğul olan mütəxəssis
kon k ret halda hər bir kursantın saf mənəviyyatı,
sa  bit və tarazlaşdırılmış psixoloji durumu uğ run -
da mübarizə aparsa da, əslində həm də bütün kol -
lek  tiv döyüş hazırlığının səviyyəsini yüksəltmək
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isti qamətində fəaliyyət göstərir. Gündəlik tərbiyə
işi nin aparılması zamanı ümumi və xüsusi psi xo -
lo ji bərpa kimi iş üsullarından istifadə olunur.
Son məqsəd müasir psixologiya elminin nai liy -
yət lərindən istifadə edərək kursantların fərdi psi -
xo loji xüsusiyyətlərini öyrənmək, hərbi xidmətin
özəl likləri, çətinlikləri ilə bağlı yarana bilən mə -
nəvi-psixoloji halların – ruh düşkünlüyünün,
özü nə inamsızlığın, depressiyaların qarşısını al -
maq, kursantların alt şüurunda gedən rəngarəng
pro sesləri, məktəbdə qarşılıqlı münasibətləri
düz gün məcraya yönəltmək, məktəbdə qarşılıqlı
mü nasibətlərin düzgün psixoloji modelini qur -
maq dır. Hal-hazırda xidmət etdiyim Cəmşid
Nax çıvanski adına Hərbi Liseydə şəxsi heyətlə iş
üz rə şöbənin psixoloq-mütəxəssisləri tərəfindən
1-ci kurs kursantları ilə psixoloji testlər keçirilir.
3 testin nəticəsi (xarakter, temperament və aq res -
siv lik) bizə hər bir kursantı daha yaxşı tanımağa
im kan verir. Eyni zamanda komandir heyəti üçün
şəx si heyətə tərbiyə işinin düzgün qurulmasında
bö yük əhəmiyyət kəsb edir.

Hərbi liseylərə,  hərbi məktəblərə qəbul olan
kur santların əsas hissəsi uşaqlıq dövrü siyasi, iq -
ti sadi və mənəvi həyatda köklü dəyişikliklərin
baş verdiyi dövrə düşən gənclərdir. Köhnə də yər -
lə rin dağıdıldığı, yenilərinin isə hələ tam ya ran -
ma dığı həmin illərdə ictimai şüurda, mə nə viy -
yat da b  aş verən təlatümlər, heç şübhəsiz ki, on la -
rın xarakterində, həyat və düşüncə tərzində öz iz -
lə rini qoyub. Kursantların məktəbdən kənar
həyat üçün darıxmaları təbiidir. Özü də bu, sırf
psixoloji xarakter daşıyan problem deyil, bu ra da
sosioloji amillərin rolundan da danışmaq olar.
Axı insan bir şəxsiyyət kimi ailədə, cə miy yə t də
tərbiyə olunur. Ona görə də hərbi li sey lər də, hər -
bi məktəblərdə aparılan vətənpərvərlik tər bi yə si -
nə bütün cəmiyyət miqyasında aparılan tər biyə
işi nin bir qolu kimi baxmaq lazımdır.

Şəxsi heyətin hərbi tədris müəssisələrinə gələn
ki mi bir neçə gün içində dəyişib başqa adama
çev riləcəyini fikirləşmək sadəlövhlük olardı. Bu
mə nada Vətən qarşısında Konstitusiya borcunu
dərk edən, torpağını, xalqını sonsuz məhəbbətlə
se vən gələcəyin zabitini yetişdirmək va li deyn lər -
dən, müəllimlərdən tutmuş, komandirlərə qədər
hər bir şəxsin birgə işidir.

Bəşəriyyət tarixi göstərir ki, xalqın daxili ener -
ji sinə, gücünə, müdrikliyinə istinadən aparılan
tər biyə işi həmişə effektli olur, arzulanan nə ti cə -
lə ri əldə etməyə imkan verir. Biz, kursantların
və  tən  pərvərlik tərbiyəsində bu amildən istifadə
et   mə li, tərbiyə obyektinə ona doğma olan, onun
ge  ne tik yaddaşında yaşayan bir dillə təsir etməyi
ba  carmalıyıq.

Kursantlarla aparılan mədəni tədbirlərdə illərin
sı nağından çıxmış milli-mənəvi dəyərlər sis te -
min dən daha çox istifadə olunmalı, daha dəqiq
de sək, bütün ideoloji tərbiyə işi bu baza üzərində
qu rulmalıdır.

Azərbaycan Respublikası Müdafiə nazirinin 20
fev ral 2014-cü il tarixli 70 saylı əmri ilə “Xüsusi
tə yinatlı təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təş -
ki li haqqında” təlimat təsdiq edilmişdir. Həmin
tə limatda təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin əsas
tər kib hissəsi kimi tərbiyəvi iş qeyd edilmişdir və
bu, bütün vəzifəli şəxslərin əsas tapşırıqlarından
bi ridir.

Tərbiyə işi – şəxsiyyətin formalaşması üçün
mü təşəkkil təşkil olumuş məqsədyönlü prosesdir.
Hər bi vətənpərvərlik, mənəvi-əxlaqi, estetik, hü -
quq və fiziki tərbiyə məsələlərinin həllinə komp -
leks yanaşma əsasında, tədris prosesi ilə birgə
apa rılır. Təlim-tərbiyə işi aşağıdakılardan iba rət -
dir:

– kursantlara vətənpərvərlik hissləri aşılamaq,
on ları Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya -
sı  nın qanunlarına və digər qanunvericilik akt la rı -
na, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına hör -
mət ruhunda tərbiyə etmək; 
– dövlətə,  xalqa,  sədaqət, xidməti borcun ye ri -

nə yetirilməsinə məsuliyyətlə yanaşma, yüksək
in tizam və mənəviyyat, mətinlik və fiziki dö züm -
lü lük keyfiyyətlərini aşılamaq;

– kursantların milli və ümumbəşəri dəyərlərə
yi yələnməsini təmin etmək.
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Komandir, müavinləri və qərargah rəisi
yum ruq kimi sıxılaraq birgə işləməlidir.

Eyni və ya ayrı-ayrı bölmələrdə xidmət et mə lə -
rin dən asılı olmayaraq, zabitlər arasında sıx yol -
daş lıq münasibətləri olmalıdır. Bu münasibətlər
özü nü qarşılıqlı hörmətdə ifadə etməlidir. Bu, va -
hid məq sədə çatmaq üçün əsasdır və bir-birinə
dəs təyi və müxtəlif döyüş tapşırıqlarını yerinə
ye tirdikdə yar dımlaşmanı, eləcə də, əsgər və ça -
vuş lara olan yük sək tələbkarlığın əldə edilməsini
bi lavasitə tə min edir. Əgər belə olmazsa, kiçik
bir nüans, əgər zabit onun bölməsinin əsgəri ol -
ma ması ilə izah edib əsgər tərəfindən edilən po -
zun tulardan yan keçərsə və ya görməzlikdən gə -
lər sə,  demək bu bölmədə zabitlər arasında birlik
yox dur və qar şılıqlı dəstəyi gözləmək olmaz. Dö -
yüş də isə bun larsız  tapşırığı müvəffəqiyyətlə ye-
ri nə ye tir mək mümkünsüzdür. Axı, özünün və əs-
gər lərinin hə yatı təhlükə altında qalanda  qonşu
dəs təyinə eh tiyac olacaq. İntizamsiz qonşu isə
sə nə zərər gə tirə  bilər.

Hərbi kollektivin işinin effektivliyi, çox zaman,
ko mandir, onun müavinləri və qərargah rəisi ara -
sın da olan münasibətlərdən asılıdır. Onlar bir-
bir lərini dərhal anlamalı və  yumruq kimi bir ol -
ma lıdırlar. Bir çox hərbi rəhbərlərin me mu ar la -
rın da bu münasibətlər barədə ifadələr görmək
olar, bu rəhbərlər belə münasibətlərə böyük diq -
qət yetirirdilər, çünki onlar qazanılan uğurlarda
be lə  münasibətlərin  böyük rol oynadığını sı na -
m ış dılar.

Sovet İttifaqı marşalı K.Meretskov öz me mu ar -
la rında cəbhənin hərbi şurasının üzvü T.Ştıkov
və qərargah rəisi A.Krutikov barədə yazırdı: “Ya -
nın da arxalanacağın insanların olması çox va cib -
dir. Bizi döyüş dostluğu birləşdirir. Biz bir-bi ri -

mi zin müsbət və mənfi tərəflərini bilirdik, bir-bi -
ri mizlə işləməyə vərdiş etmişdik, bir-birimizə
hö r mətimiz vardı. Hər iki döyüş dostum mənim
xid mətə olan tələblərimi bilirdi, öz tapşırıqlarını
ay dın olaraq dərk edirdi, iş ardıcıllığını bilirdi və
ha vadarlıq tələb etmirdilər. Bu xüsusiyyətlər  bö -
yük kollektivlərdə çox böyük nailiyyətdir”. Belə
mü nasibətlər həm briqada, həm də tabor kol lek -
tiv lərinə də aid edilməlidir.

Komandir və onun müavinlərinin vahid tap şı rı -
ğa və məqsədlərə əsaslanan düşüncələrinin ol ma -
sı və işə  səmimi yanaşma sərgiləməsi və birgə
fəa liyyətləri çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əl -
bət tə ki, bu onların hər birinin müstəqil fikirli ol -
ma sını qadağan etmir, lakin təcrübələr onu gös tə -
rir ki,  fikirlərə hörmətlə yanaşaraq və bu dü şün -
cə ləri nəzərə alaraq, vahid məxrəcə gəlib   öz ta -
be çiliyində olanların qarşısına çıxmaq daha məq -
sə dəuyğundur. Çünki  fikir ayrılıqları və na ra zı -
lıq lar istər-istənməz kollektivin nəzərinə çarpır.
Hə min vəziyyətdə kollektivi ələ almaq   çox çə -
tin dir.
Fikir belədir ki, əsas diqqət qərargah rəisinin se -

çil məsinə və onunla  ahəngdar işə yö nəl di l mə li -
dir. Çünki idarəetmənin sükanı arxasında da ya -
nan göstərilən  iki rəhbər  arasında narazılıq olar -
sa, bu, hərbi kollektivdə iş effektivliyinin aşağı
en məsinə  səbəb olacaqdır. Deməli, kol lek tiv lər -
də zabitlər arasında arzu olunmayan mü na si bət -
lə rin yaranmasının qarşısının alınması və na ra zı -
lıq ların aradan qaldırılması çox böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Bunun üçün də, ahəngdar iş, hörmət və
eti bar göstərmə, prinsipial münasibət əsasında
qar şılıqlı münasibətlərin qurulmasından başqa,
və zifələri dəqiq reqlamentləşdirmək lazımdır.
Ko mandir hesab etməməlidir ki, müavini öz sə 
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la hiyyətlərini aşır, müavin isə hesab  et mə mə lidir
ki, komandir onun səlahiyyətlərini məh dud laş dı -
rır. Bu zaman rəsmi rəhbər sənədlərin tə ləb lərini
əsas götürülməlidir.

Belə ki, komandirlər öz müavinləri və qə rar ga -
hı na arxalanaraq məsləhətləşmələrlə xidməti
qur mağa üstünlük verməlidir, xüsusilə də, döyüş
qə rarının hazırlanması və başqa rəhbərlik fəa liy -
yət lərinin müəyyənləşdirilməsi zamanı bu özünü
da ha çox göstərir. Bu cür iş üsulu kollektivin təc -
rü bəsindən yararlanmağa imkan versə və bir çox
səh vin qarşısını alsa da, çox vaxt tələb edir və
vaxt qıtlığı zamanı çox böyük gecikmələrlə nə ti -
cə lənir. Digər komandirlər isə hər bir işin özü tə -
rəfindən edilməsinə can atır. Bu üsul işləri sü rət -
ləndirir, lakin bununla yanaşı  bəzi mə sə lə lər də
səhvlərin ortaya çıxmasına imkan yaradır.

Qərargah rəisinin, müavinlərin, xidmət rə is lə ri -
nin komandirin iş üslubunu mənimsəməsi  çox
va cibdir, belə ki, icraçı kimi yuxarı rəisin tə ləb lə -
ri nin xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla qurmaq gə -
rək dir. Eyni zamanda yeni təyin olunmuş ko man -
dir də ondan öncəki komandirin iş üslubunu  diq -
qət də saxlamalıdır. Belə ki, tabeçilikdəkilər onun
iş üslubunu o saat mənimsəmiyə bilərlər və buna
mü əyyən bir müddətin keçməsi lazım gəlir. Bu
sə bəbdən daha məqsədəuyğundur ki, yeni təyin
olu nan komandir bütün idarəetmə prinsiplərinə
uy ğun müəyyən vəzifəli şəxslərə olan tələblərini

bə yan etsin.
Komandirin qərar qəbul

et məsi  üçün mə lu mat la rın
ha zırlanması, onun tərtib
olun ması, tap şı rıq ların böl -
mə lərə çatdırılması və qo -
şun ların ida rə olunması ki -
mi başqa bir sıra təd bir lə -
rin yerinə ye tirilməsi za -
ma nı, qərargah rəisi, ko -
man dirin mü avinləri, xid -
mət rəisləri və başqa za bit -
lər bir gə çalışaraq böyük
həcm də iş görürlər.

Qərargahın üzərinə düşən
cavabdehliyi bi la va si tə qə -
rar gah rəisi daşıyır. O, qə -

rar gahın işinə rəh bərlik edir, komandirin adından
sə rəncam və əmr vermək səlahiyyətinə malik ol -
ma sı ona öh də lik yaradır ki, qoşun növü və xid -
mət rəislərinin və  komandir müavinlərinin iş lə -
ri ni əla qə lən dir sin. Bir yandan da  müavinlərin
və xidmət rə is lə ri nin birbaşa komandirə tabe ol -
ma sı müəyyən də rəcədə  qərargah rəisinin işini
çə tinləşdirir. Psi xo loji nöqteyi-nəzərdən adı ke -
çən rəislərlə əlaqə və münasibət qurmaq ko man -
dirə nəzərən qə rar gah rəisi üçün daha mü rək kəb -
dir. Xüsusilə, ko man dir tərəfindən lazımi dəstəyi
al madıqda mü na sibətlərin qurulması daha da
mürəkkəbləşir, ko mandir qərargah rəisi ilə bu və
ya digər qoşun nö vü və xidmət rəisi ilə normal iş
mü  na si bət lə ri nin olmamasını qınamadıqda isə bu
mü  na si bət lə rin tənzimlənməsi prosesi daha da
çətinlə şir. Digər tərəfdən verilən tap şı rıq la rın
mü vəf fə qiy yətlə yerinə yetirilməsi, necə de yər -
lər, qə rar gah rəisinin yerini bilməsindən cox ası -
lıdır, buna ko  mandir müavinləri və başqa rə is lər -
lə iş mü na si  bətlərinin  düzgün qurulması, hər bi
kollektivdə di  gər cavabdeh şəxslərlə nəzakətli
dav ranış, on la  rın rolu və vəzifələrinə hörmətlə
ya naşmaq da da  xildir.

Rəhbər öz köməkçilərinin təcrübə və bi lik lə rin -
dən faydalanmalıdır, belə ki, kollektivin dər ra kə -
si ilə hərəkət etmək daha məqsədəuyğun qə rar la -
rın qəbul olunmasının zəmanətidir. Vahid ko -
man  danlıq prinsipinin tələbləri  ilə tabeçilikdə
olan ların düşüncə və məsləhətlərinə qulaq asıb
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fay dalanma elə də ziddiyyət təşkil etmir. Mü ha -
ri bələrin təcrübəsi onu göstərir ki, bir çox ko -
man dirlər, onları əhatə edən insanların təklif və
məs  ləhətlərini nəzərə aldıqları təqdirdə, böyük
mü vəffəqiyyətlər əldə etmişlər. Yüksək  vəzifə
tu tan hərbi rəhbərlər cox zaman kollektiv fikir və
tək liflərə arxalanırdılar. Sovet İttifaqı marşalı
K.Rokosovski deyirdi: ”Mənim xoşuma gəlirdi
ki, mənim köməkçilərim, savadlı və hərb işinə
aşiq  adamlar olaraq öz fikirlərini əsas lan dı rır dı -
lar və qənaətlərini müdafiə edirdilər. Mənsə bir
az düşünüb və dərindən dərk edəndən sonra de -
yir dim – bəli, bunu mən nəzərdən qaçırmışam,
gə lin siz deyən kimi edək”.

Müasir zamanda, qoşunların idarəedilməsi üzrə
ko mandirlərin vəzifə borcları, cavabdehlik və iş
həc m ləri böyük dərəcədə artdığından, onun ida -
rə etmə suallarının hamısının təkbaşına öh də sin -
dən gəlməsi çox çətin və bəzi hallarda isə im kan -
sız olacaq. Bu şərait, komandir öz müavinlərinə
və qərargaha arxalanmalıdır, tezisini aktual edir.
Ko mandir məntiqli şəkildə vahidlilik və kol le gi -
al lıq prinsipləri ilə işini tənzimləməlidir, qərar
qə bul olunduqda, tabeçilikdə olanların söylədiyi
məq sədəuyğun   fikir   və  təklifləri  nəzərə  al -
ma lı dır.

Fəaliyyət, xüsusilə də, döyüş qərarının qəbul
edil məsi zamanı, kollegiallığın olması öz təs di qi -
ni tapır. Tutaq ki, bir komandir qərar verir. Psi xo -
lo ji nöqteyi-nəzərdən  bu zaman əsas kimi real
fakt ları deyil, öz düşüncələri daha cox burada
ifa də olunacaqdır. Təkbaşına qərar qəbuletmədə
fakt ların yanlış interpretasiya dərəcəsi, kollegial
üsu la nisbətən daha yüksəkdir, belə ki, qrup ha -
lın da vəziyyətin qiymətləndirilməsinin ortaq
məx rəcə gəlinmək xüsusiyyəti var. Buna görə də
su alların, döyüş şəraitinin qiymətləndirilməsinin
kol lektiv müzakirəsi subyektivliyi aradan qal dı -
rır. 

Kollektiv müzakirənin başqa müsbət tərəfi də
var. Qrup şəklində diskussiyanın sosial-psixoloji
spe sifikası ondan ibarətdir ki, o müzakirə iş ti rak -
çı larının və komandirin gizli im kan la rını sə fər bər
edir və düşünmə fəaliyyətini fəa llaş dırır, fakt lara
və hadisələrə müxtəlif yanaşma on ların hər tərəfli
və dərindən qiy mət lən di ril mə si nə im kan yaradır.

Kollegiallığın müsbət tərəflərinə öz-özlüyündə

na il olunmur, buna  müzakirələr zamanı mü əy -
yən şərtlərə riayət edildikdə əldə olunur, xüsusilə
də komandir tərəfindən. 
Təlimlər zamanı komandirlərin və qərargahların

iş lərini müşahidə edərkən eləcə də zabit heyəti
ilə söhbətləşmədə bəzi xüsusiyyətləri mü əy yən -
ləş dirməyə imkan olmuşdur. 

Sualları müzakirə edən zaman işgüzar və mü la -
yim atmosferin olmasının böyük əhəmiyyəti var.
Bir çox hərbi rəhbərlər buna nail olmuşlar, bu za -
man onların nüfuzu azalmırdı, əksinə daha da ar -
tır dı, kollektivin işinin effektivliyi  da ha çox yük -
sə lirdi. Misal üçün, cəbhə komandanı or du ge ne -
ra lı N.Vatutin haqqında yazırdılar: “O, din ləməyi
ba  ca rırdı, öz biliyi və nüfuzu he sa bına bas qı ya -
rat  mır dı. Biz özümüzü onun yanında ra hat hiss
edir  dik, bu isə öz növbəsində tə şəb büs kar lığı ar -
tı r ır dı”.

Tabeçilikdə olanlar öz fikirlərini söylədiyində
və fikirlər komandirin rəyi ilə tam zidd alınarsa,
bu zaman xüsusi nəzakətlik göstərmək lazımdır.
Tə bii ki, bu əmrin müzakirəsinə aid deyil, sadəcə
han sısa idarəçilik aktının, o cümlədən, qərarın
mü zakirəsinə aiddir.
Sualın yaradıcılıqla müzakirəsi və təşəbbüsü in -

ki şaf etdirmək məqsədilə, komandir müzakirənin
əv  vəlində öz rəyini söyləməməlidir, çünki belə
olan  da tabeçilikdəkilər üçün bir çərçivə cızılmış
olur. Həmin halda  daha rahat yol seçilərək  fi kir -
lər başdansovdu dəstəklənə bilər. Müzakirələr
baş  layanda müzakirənin məqsədi, hansı suallara
ca  vab axtarılması və narahatçılıq yaradan mə sə -
lə  lər elan olunarsa, bu işin daha məqsədyönlü
apa  rılmasına  imkan yaradacaqdır.
Əgər vaxt varsa müzakirələr zamanı dis ku s si ya -

la ra şərait yaradılmalıdır, çünki bu vaxt sual hər -
tə rəfli araşdırılır, yeni ideyalar ortaya çıxır, ba xı -
lan suala müxtəlif yanaşmalar müəyyənləşir. Dö -
yüş qərarının hazırlanması və qoşunların gün də -
lik fəaliyyətinin idarə edilməsinin təşkili zamanı
da bu nəzərə alınmalıdır. Buna görə də, müvafiq
rə islərə daha qlobal məsələlərə dair  öz fikirlərini
söy ləmələrinə imkan verilməlidir.

Hərbi qulluqçular arasında qeyri-normal mü na -
si bətlərin səbəbinin düzgün mü əy yən ləş di ril mə -
si, sadəcə mübahisəni sakitləşdirməklə yetinmir,
elə cə də, gələcəkdə onun baş verməsini ön lə mə -
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yə də yardımçı olur. Bu zaman  komandirin hə -
ya ta keçirdiyi intizam tədbirləri böyük rol oy na -
yır, xüsusilə də, hərbi intizamı pozan hərbi qul -
luq çulara qarşı.    
Müzakirələr prosesində bir zabitin başqa bir za -

bi tin ünvanına kəskin mülahizə söyləməsi yol ve -
ril məzdir. Müzakirələrin sonunda məqsədyönlü
tək liflər söyləyən zabitlər qeyd olunmalıdır, la -
zım olduqda fəallıq və təşəbbüskarlıq gös tər mə -
yən lər də qeyd oluna bilər.
Zabitin işinə obyektiv qiymət verilərsə,   hər kəs

qa  biliyyətinə uyğun qiymət alarsa, bu  müsbət
psi xoloji mühitin yaradılmasına təminatdır. Zabit
tə rəfindən öz-özünə doğru-düzgün qiymət ve ril -
mə si mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kollektivdə
elə zabitlərə rast gəlmək olar ki, onlar özlərindən
çox razı olurlar, bəziləri isə əksinə, özlərini la zı -
mi dərəcədə qiymətləndirmirlər.

Komandir kollektivi öyrənəndə başqa mə sə lə -
lər lə yanaşı  zabitin öz gözündə özünə verdiyi
qiy məti dəyərləndirməlidir,  iddialarını nəzərə al -
ma lıdır. Zabit öz bacarıq və qabiliyyətini şi şir dir -
sə, o zaman onda vəzifəpərəstlik, təkəbbürlük,
lov ğalıq yaranır, bu isə onun iş keyfiyyətini pis -
ləş dirir, yoldaşlarıyla münasibətlərinin kor lan -
ma sına gətirib çıxarır. Onun xüsusi bacarığının
gə   rəyindən az qiymətləndirməsi isə zabitdə özü -
nə inamsızlıq yaradır, işdə onun fəallığını və tə -
şəb büskarlığını zəiflədir. Bu səbəbdən, o za bit -
lər də hansılarda kı, təkəbbürlük və lovğalıq var,
on lara çox böyük hövsələylə layiq olduğu həqiqi
ye ri göstərmək lazımdır. Narazılığının əsassızlığı
isə izah edilməlidir. Özünü az qiymətləndirən və
cə sarətsizlik göstərən zabitləri isə ürək lən dir -
mək, onlarda özünə inamı artırmaq vacibdir.

Zabitin öz işinə münasibətinin dəyişməsi, kol -
lek  tivdə yerini müəyyənləşdirməsi, yoldaşlarını
ob  yektiv qiymətləndirməsi çox hallarda ko man -
dir və müvafiq rəislərin, zabitlərin işlərindəki
nöq  sanları vaxtında görmələrindən, tənqidi irad -
la rın əsaslı və əhatəli olmasından, tənqidin düz -
gün və xeyirxahlılığından asılıdır. Simpatiya və
an tipatiya hisslərinə qapılmamaq lazımdır, bi ri si -
nə güzəştlə, digərinə isə qərəzlə yanaşmaq ol -
maz. Belə yanaşma kollektivdə kinin, paxıllığın
və bədxahlılığın yaranmasına gətirir, nəticədə isə

mü nasibətlər korlanır və kollektivin müsbət psi -
xo loji iqlimi yox olur. Zabitlərə böyük təsiri olan
kol lektiv rəydən onlarda obyektiv özünü qiy mət -
lən dirmə bacarıqlarının yaradılmasında istifadə
et mək daha məqsədəuyğundur.
Zabit kollektivinin işinin keyfiyyətliyi və ef fek -

tiv liyi   yarana  biləcək  münaqişələri  zəiflədir. 
Da  i m i yaranan mübahisəli şəraitlə kollektivdə
müs bət psixoloji iqlim tərs mütənasibdir. Bu sə -
bəb dən də mübahisəni vaxtında önləmək, ya ran -
dıq da isə onu cəld aradan qaldırmaq çox va cib -
dir.

Mübahisənin yaranma səbəblərini bilmək müt -
ləq dir. Sualın araşdırması onu ortaya çıxarır ki,
kol lektivdə zabitlər arasında mübahisələrin ya -
ran ma səbəbləri bunlardır: sosial-psixoloji uy -
ğun suzluq (bir  fakta müxtəlif yanaşma; bəziləri
çox qaba və coşqundur, digərləri isə həssas və tez
in ciyəndir); dardüşüncəlik (eqoizm, şöh rət pə -
rəst lik, prinsipsizlik, karyer düşkünlüyü); tün d-
mə cazlıq və passivlik (kobudluq, höcətlik, xa siy -
yət cə müvazinətsizlik, tənbəllik); kollektivin icra
et diyi işdə öz rolunu düzgün dərk etməmək. 

Komandirin şəxsiyyəti və iş üslubundan ortaya
çı xan mübahisələrin səbəblərini belə xarakterizə
et mək olar: dardüşüncəlik (eqoizm, şöh rət pə rəst -
lik, tabeçilikdəkilərə qayğının olmaması, ta mah -
kar lıq); mənəmmənəmlik (kobudluq, xa siy yət cə
mü vazinətsizlik, tabeçilikdəkilərlə mü na si bət  lər -
də aşır hökmranlığa can atmaq və coş qun luq);
onun iş üslubunun keçmiş komandirin (kol lek ti -
vin çox hissəsinin dəstəklədiyi) iş üs lu bun dan
kəs kin şəkildə fərqlənməsi; zabitləri qeyri-ob -
yek tiv qiymətləndirməsi; komandirin rəh bər lik
sə viyyəsinin kollektivin kamilliyinə adekvat ol -
ma ması.

Mübahisə yarandıqda onu zamanında aş kar la -
yıb müvafiq tədbirlərin görülməsi çox vacibdir.
Mü bahisə zamanı həddindən artıq səbrini itirmiş
və həyəcanlı zabiti vaxtında dayandırmaq la zım -
dır. Gərgin vəziyyəti bəzi hallarda yerinə düşən
za rafatla, tabeçilikdəki zabitlə emosional bağ laş -
ma nın  yaradılması  ilə  və  nəzakətliklə  aradan 
qa l   dırmaq olar. Zabitlərdə verilən tapşırığın ic ra -
sı na yanaşma müxtəlifdirsə, o zaman mübahisə
zə  mini yarana bilər. Bu zaman tapşırığın  yerinə
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ye tirilməsinə mane olan hər hansı səbəbi aradan
qal dırmaq barədə və düzgün münasibətlərin qu -
rul ması üzrə xahişlə müraciət olunarsa, o zaman
bu xahişə reaksiya verilməlidir, mübahisənin ya -
ran  ması əngəllənməlidir.

Hər şeyə rəğmən mübahisə yaranıbsa, o zaman
onun aradan çevik qaldırılması üçün tədbirlər gö -
rül məlidir. Mübahisə iki yolla aradan qaldırıla bi -
lər: birincisi, onun yaranmasına zəmin yaradan
sə bəblərin aradan qaldırılmasıyla; ikin ci si, mü -
ba hisə edənin (tərəfin) kollektivdən uzaq laş dı rıl -
ma sıyla. Mübahisəyə zəmin yaradan sə bə bin ara -
dan qaldırılması yolu daha arzu olu nan dır, ona
gö rə ki, bu səbəb aradan qaldırılmasa mü ba hi sə -
nin yenidən baş verməyəcəyinə əmin ol maq ol -
maz.

Mübahisəni həll edən zamanı nəzərə almaq la -
zım  dır ki, tərəflər bu zaman çox həyəcanlı olurlar
və bir-birinin müsbət tərəflərini görmürlər, hər
və  ziyyətdə özlərini düzgün sayırlar. Bu səbəbdən
on  lara izah olunmalıdır ki, mübahisə hər iki tə rə -
fə ziyandır. Bununla yanaşı mübahisəni yoluna
qoy  maq  üçün düzgün olmayan, lakin mübahisə
za  manı daha höcətçil və fəal olana da güzəştə
get mək olmaz.

Hərbi kollektivdə komandir və idarəedici heyət
ara sında münasibətlər həlledici olsa da, zabitlər
ara  sındakı qarşılıqlı davranışların diqqətə alın -
ma  sı gərəksə də, əsgərlər arasındakı münasi bət -
lər də yaddan çıxmamalıdır və bu nəzərdən kə -
nar da qal mamalıdır. Təcrübə göstərir ki, onlar
ara sında olan münasibətlərə lazımi diqqət gös tə -
ril məsə və  düz gün iş qurulmasa, bu hərbi in ti za -
mın aşağı en mə sinə gətirib çıxaracaq və ni zam -
na mələrin tə ləb lərinin pozulmasıyla nə ti cə lə nə -
cək. Bunu da nə zərə almaq lazımdır ki, şəxslər
ara sında mü na si bətlərdən danışarkən fərdin sa -
dəcə o andakı  hə yatı və  şərtlər diqqətə alın ma -
ma lıdır, burada  ai lə tərbiyəsi və böyüyüb boya-
ba şa çatdığı mü hi tin təsiri də nəzərə alınmalıdır.
İn sanların dav ra nışında mənfi xüsusiyyətlərin
özü nü büruzə ver məsinin təzahürü  cəmiyyətdə
mə nəvi bağ la rın zəifləməsi, insani və mənəvi də -
yərlərin ucuz laş ması, qanunçuluğun po zul ma sı,
insanların bir-bi  rini yadırğamaları, dürüstlük,
vic danlıq, qar şı lıq lı yardımlaşma, mərhəmətlilik
ki mi müsbət key fiyyətlərin  arxa plana keçməsi

və höv sə lə siz lik, kibirlik  ola bilər.
Hərbi qulluqçular arasında qeyri-normal mü na -

si bətlərin düzgün qiymətləndirilməsi sadəcə mü -
ba hisəni normallaşdırmağa yardım etmir, gə lə -
cək də onu önləməyə də kömək edir. Bu zaman
ko mandirin vaxtaşırı hərbi intizamı pozan hərbi
qul luqçuya qarşı apardığı bacarıqlı intizam təd -
bir ləri çox böyük rol oynayır. Hər zaman  ha di sə -
nin səbəbi dəqiq, əsaslı və obyektiv araş dı rıl ma -
lı dır, hər bir insan da öz günahına uyğun də rə cə -
də cəzalandırılmalıdır. Təcili, qeyri-obyektiv də -
yər ləndirmələrdən və qərarlardan qaçınmalıdır.

Hərbi kollektivin mütəşəkilliyinin artması və
hər bi intizamın möhkəmlənməsində kadrların se -
çil məsi və yerləşdirilməsi böyük əhəmiyyət da şı -
yır. Bunun üçün tabeçilikdə olanları, necə de yər -
lər, öyrənmək lazımdır. Yaddan çıxarmamaq gə -
rək dir ki, ilkin təəssürat aldadıcı ola bilər. Bunun
sə bəbi odur ki, ilk görüşdə xarici görünüş, səs,
mi mika və insanın jestləri qəbul olunur. Nəzərə
al maq lazımdır ki, böyük rəislə ilk görüşdə ta be -
çi likdə olan həddindən çox həyəcanlı ola bilər,
psi xoloji sıxıntı keçirər, bu isə insanın həqiqi
key  fiyyətləri barədə yanlış təəssürat yarada bilər.

Zabitlərin öyrənilməsi üçün bu üsullardan is ti -
fa də oluna bilər: müşahidə aparmaqla; söh bət ləş -
mə keçirməklə; anketləşmə tətbiq etməklə. Öy rə -
nil mə üsullarını elə seçmək lazımdır ki, zabit
özü nü öyrənmə obyekti kimi hiss etməsin. Üsul -
lar aktiv və passiv olaraq seçilir. Zabitin fəa liy yə -
ti ni  adi iş prosesində müşahidə passiv üsuldur.
Ak tiv müşahidə üsulunda nəzarət üçün xüsusi
ya radılan şəraitdə təşkil olunur. Misal üçün, dö -
yüş fəaliyyəti zamanı komandir bölmələrə get -
dik də özü ilə sınamaq istədiyi zabiti götürür, hər
han sı bir məqamda onunla ön xəttə çıxır, atışma
böl gəsində əsgərlərlə söhbət aparır və öz növ bə -
sin də də  zabitin bəzi iradə və keyfiyyətləri haq -
qın da qənaət yaranmasına imkan yaradır.
Psixoloji araşdırmalar onu göstərir ki, insanların

xü susiyyətləri onların üz ifadələri vasitəsilə aş -
kar olunur. İnsanın emosional üz ifadələri ifadə
et diyi fikirlə uyğun gəlmirsə, o zaman emo si ya -
lar la ötürülən məlumatlar üstünlük qazanır. Bu
sə bəbdən zabitlərin fəaliyyətinin müşahidə edər -
kən onun hərəkətlərinə, emosiyalarına, üz ifa də- 
lə rinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.  
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Tabeçilikdə olanların öyrənilməsinin çox yaxşı
ef fektiv üsulu söhbətləşmə keçirməkdir. Za bit lər -
lə əsasən fərdi söhbətləşmələr keçirilir. Bu söh -
bət ləşməyə əvvəlcədən hazırlaşmaq daha məq sə -
də uyğundur. Zabitin şəxsi işi diqqətlə öyrənilir,
söh bətləşmənin məqsədi, söhbətin xarakteri və
əsas suallar diqqətlə müəyyənləşdirilir. Söhbət
za manı zabitdə sizə qarşı müsbət hisslərin ya ra -
dıl ması çox vacibdir. Buna görə də söhbət za ma -
nı bölmənin icra etdiyi tapşırıqlardan, komandir
ki mi sizi narahat edən məsələlərdən, onun hansı
çə tinliklərlə rastlaşa biləcəyi barədə mə sə lə lər -
dən söhbət açmaq daha uyğundur.

Zabitin keyfiyyətlərini, əhval-ruhiyyəsini, tə -
ləb lərini, davranış və hərəkətlərinin özəl cə hət lə -
ri ni müəyyən etmək üçün birbaşa sualların ve ril -
mə si məqsədəuyğun deyil, çünki bu vaxt zabit
ya ranmış vəziyyətə uyğunlaşdırılmış cavab ver -
mə yə can atacaq. Daha  səmərəli variant dolayı
su alların verilməsidir. Misal üçün soruşulsa ki,
bir yerdə xidmət etmələrinin hansı cəhətləri onun
xo şuna gəlir, verilən cavabdan zabitin özünün
key fiyyətləri barədə nəticə çıxarmaq olar.

Zabitin irəli çəkilməsi – böyük həvəs lən dir mə -
dir, onun bacarığının, biliyinin qiymətləndirilmə -
si dir, ona inamdır. Bu hərəkət bütün zabit he yə ti -
nə öz təsirini göstərir. Ona görə də yerlibazlığa, 
qo humbazlığa, dostbazlığa, prinsipsizlik və sub -
yek tivizmə yol verilməməlidir, bunların özü ko -
man dir (rəhbər) üçün çox pis nəticələnə bilər.

Ləyaqətlik, prinsipiallıq və müstəqil fikirlilik
ha zırlıqlı, iradəli və bilikli zabitlərə xas olur və
ək sinə, mənəvi və iradə xüsusiyyətləri zəif olan,
ha zırlıqsız şəxslər əksər hallarda prinsipsiz olur -
lar, onlar şəxsi maraqlarını cəmiyyətin maraq la -
rın dan üstün tuturlar. Bəzi komandirlər (rəis lər)
üçün belələri ilə işləmək daha asan olur, xü su silə
də, başqalarının düşüncələrinə hörmət bəs lə -
məyən, öz şəxsi ambisiyalarını hamıdan üstün tu -
tan komandir (rəhbər) heyətinə belə işçilər da ha
xoş gəlir.

Yuxarıda qeyd olunanı nəzərə alaraq deyə bi lə -
rik ki, kadr və təyinat məsələlərində aşkarlıq bö -
yük rol oynayır. Namizədlərin müzakirələrinin
açıq iclaslarda keçirilməsi, çox müsbət nəticələr
or taya çıxarır. Təltif edilənlər, irəli çəkilənlər,

təh sil müəssisələrinə oxumağa göndərilənlər və
baş qa məsələlər bu iclaslarda müzakirə olun ma -
lı dır, attestasiya komissiyalarının bütün üzvləri
iş ti rak etməli və çıxışlar edərək öz fikirlərini söy -
lə məlidir. Komandir (vahid rəhbər olaraq) bu
söy lənənlərə diqqət verməlidir, hansı biri ilə razı
de yilsə, həmin iclasda çıxış edərək öz rəyini
açıq ca bildirməlidir.

Zabitin xidmət keçməsi müəyyənləşdirilən za -
man belə bir sosial-psixoloji amil nəzərə alın ma -
lı dır. Hər hansısa vəzifənin uzunmüddətli icrası,
za bitdə iz buraxır, müəyyən keyfiyyətlərin for -
ma laşmasına və bəzi keyfiyyətlərin dəyişməsinə
yol açır. Müsbət keyfiyyətlərin itməməsi və hər -
tə rəfli təcrübəyə yiyələnmək üçün komandirin
bir müddət qərargah rəisi vəzifəsində xidmət et -
mə si daha məntiqli olardı.

Nəticə olaraq bildirmək lazımdır ki, zabitin gə -
lə cək işinin xarakterini yuxarı rəislər həll edirlər,
çün ki hər bir yuxarı vəzifə daha çox cavabdehlik
tə ləb edir, zabit hər vaxtı öz imkanlarını düzgün
qiy mətləndirə bilməz və subyektivizmə yol verə
bi lər. Bu səbəbdən də yuxarı rəhbərlik hər hansı
bir təyinat edərkən subyektivlikdən kənar dur ma -
lı və möhkəm kollektivin yaradılması, möhkəm
və işgüzar mühitin təmin edilməsi yolunda la yiq -
li kadrları qiymətləndirməlidir. Nəzərə almaq la -
zım dır ki, dövlətin təhlükəsizliyini təmin edən
güc lü silahlı qüvvələrin əsasını düzgün kadr si -
ya səti təşkil edir.                 
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BÖLÜK (BATAREYA) KOMANDİRİNİN

(KOMANDİRİN ŞƏXSİ HEYƏTLƏ İŞ ÜZRƏ

MÜAVİNİNİN) HƏRBİ İNTİZAMIN

VƏZİYYƏTİNƏ DAİR KEçİRİLƏN 

YEKUNDA MƏRUZƏSİ

1. Bölükdə (batareyada) hərbi intizamın möh -
kəm  ləndirilməsi və daxili qayda-qanunun sax la -
nıl  ması, cinayət və hadisələrin, kobud intizam
po  zuntularının qarşısının alınması, xəsarətalma
(ya  ralanma, travma, kontuziya) hallarının pro fi -
lak  tikası, şəxsi heyətin həyat və sağlamlığının
qo  runması işi Azərbaycan Respublikası Müdafiə
na  zirinin, birlik, birləşmə və hərbi hissə ko man -
dir  lərinin müvafiq əmr və sərəncamlarının tə ləb -
lə  rinə uyğun təşkil edilmişdir.

Keçən həftə ərzində baş verib:

a) hadisələr –
b) cinayətlər –
c) kobud intizam pozuntusu halları, cəmi  –  on -

lar dan (aşağıda yalnız yol verilmiş kobud in ti -
zam pozuntusu qeyd edilir):

– hərbi hissənin və ya xidmət yerini özbaşına
tərk etmə;

– tabelik münasibətlərində olmayan hərbi qul -
luq çulqr arasında qarşılıqlı nizamnamə qay da la -
rı nın pozulnması;

– əmri icra etməməyə və ya onu başqa şəkildə
ye rinə yetirməkdə imtina olunmasına cəhd gös -
tər mə; 
– qarovul, daxili xidmət və döyüş nöbəsi qay da -

la rının  pozulması;
– spirtli içki qəbuletmə;
– narkotik və toksiki maddələr qəbuletmə;
–  xidməti vəzifəyə səhlənkar yanaşma;
– yerli əhaliyə qarşı nalayiq hərəkətlər;

– silah və texnikanın istisimarında və sax la nıl -
ma sında səhlənkarlıq;

– hərbi əmlakı israfetmə, itirmə;
– tabeliyində olanları fiziki və mənəvi təh qir et -

mə;
d) digər intizam pozuntuları, cəmi –

on lardan:
–
–
e) xəsarətalma (yaralanma, travma, kontuziya)

(qay da-qanunu pozanların sayı və soyadları gös -
tə rilir) 

201__ilin___ayının___həftəsi ərzində ta qım -
da baş verib:

a)  hadisələr –
b) cinayətlər –
c) kobud intizam pozuntusu halları, cəmi –

on lardan:
–
–
d) digər intizam pozuntuları, cəmi –

on lardan:
e) xəsarətalma (yaralanma, travma, kontuziya) -
2. Bölmənin əksər hərbi qulluqçulaqrı qa nunl a -

rın və nizamnamələrin tələblərini düzgün dərk
edə rək gündəlik fəaliyyətlərində onlara riayət
edir lər.

Həftənin yekununa görə:
– hərbi xidmətdə müsbət nailiyyətlər əldə etmiş

hər bi qulluqçular –
– intizam qaydasında cəzalandırılan hərbi qul -

luq çular –
201__ilin___ayının___həftəsi ərzində taqım la -

rın və manqaların döyüş hazırlığı üzrə qiy mət -
lən dirılməsi.

4. Hərbi intizamın vəziyətinə görə taqımlar və
man qalar arasında yerlərin müəyyən edilməsi:
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ta qımlar arasında:
1-ci yer –
2-ci yer –
3-cü yer –
Manqalar arasında:
1-ci yer –
2-ci yer –
3-cü yer-
5.Növbəti həftəyə hər taqıma hərbi intizamın və

qayda-qanunun möhkəmləndirilməsinə dair tap -
şı rıqların verilməsi:

1-ci taqıma. 1. Qarovul xidmətinin pozulması
hal larına yol verilməməsi. 

2. Öz vəzifə borclarının yerinə yetirilməsinə
mə suliyyətlə yanaşması üçün hərbi qulluqçular
ara sında müvafiq izahedici işin aparılması.

2-ci taqım. 1. Gənc əsgərlərin hərbi kollektivin
mə nəvi-psixoloji mühütünə uyğunlaşmasına diq -
qət yetirilməsi.

2. İcra intizamın və döyüş növbətçiliyi zamanı
in tizamın artırılması.

3-cü taqıma. 1. Şəxsi heyətin həyat və sağ lam -
lı ğının qorunmasının və hərbi xidmətin təh lü kə -
siz liyinin təmin olunması ən vacib vəzifədən biri
he sab edilsin.

2. Şəxsi heyətin ehtiyata buraxılması ilə əla qə -
dar taqımda ümumi iclasın keçirilməsi və döyüş
fə allarının seçilməsi.

Hərbi intizamın möhkəmləndirilməsi və daxili
qay da-qanunun saxlanılması  məqsədilə zə ru ri -
dir:

– ümumqoşun nizamnamələrinin, silah və tex -
ni kanın saxlanılması və təhlükəsizlik qay da la rı -
nın tələblərinin dərindən öyrənilməsi;

– hərbi qulluqçuların məhkum olunması barədə
mə lumatların şəxsi heyətə çatdırılması;

– taqım və manqa komandirlərinə fərdi tərbiyə
işi nin təşkilinə və aparılmasına diqqətin  ar tı rıl -
ma sı. 

Bölük (batareya) komandiri
(komandirin şəxsi heyətlə iş üzrə müavini)

kapitan                 Murad Həsənov

TAQIM KOMANDİRİNİN HƏRBİ İNTİZAMIN

VƏZİYYƏTİNƏ DAİR KEçİRİLƏN 

YEKUNDA çIXIŞI 

1. 201__ilin____ayında ötən həftə ilə mü qa -
yi sə də taqımda hərbi intizam və daxili qayda-qa -
nu nun vəziyyəti yaxşılaşmışdır. Lakin buna bax -
ma ya raq, bəzi hərbi qulluqçular tərəfindən döyüş
ha zırlığı proqramının mənimsənilməsinə və
ümum qoşun nizamnamələri  tələblərinin yerinə
ye tirilməsinə laqeyd yanaşılmışdır.

Taqımda hərbi intizamın möhkəmləndirilməsi
və daxili qayda-qanunun saxlanılması, cinayət və
ha disələrin, kobud intizam pozuntularının qar şı -
sı nın alınması, xəsarətalma (yaralanma ) hal la rı -
nın profilaktikası, şəxci heyətin həyat və sağ lam -
lı ğının qorunması işi Azərbaycan Respublikası
Mü dafiə nazirinin, birlik, birləşmə və hərbi hissə
ko mandirlərinin müvafiq əmr və sərəncamlarının
tə ləblərinə uyğun təşkil edilmişdir.

Keçən həftə ərzində baş verib:

a) hadisələr –
b) cinayətlər –
c) kobud intizam pozuntusu halları, cəmi   -  on -

lar dan (aşağıda yalnız yol verilmiş kobud in ti -
zam pozuntusu qeyd edilir):

– hərbi hissənin və ya xidmət yerini özbaşına
tərk etmə –

– hərbi qulluqçular arasında qarşılıqlı nizam na -
mə qydalarının pozulması –

– komandir və rəislərə qarşı  kobudluq, söz qay -
tar  ma, əmri icra etməməyə cəhd göstərmə  –
– qarovul, daxili xidmət və döyüş nöbəsi qay da -

la rının  pozulması –
– spirtli içki qəbuletmə –
– narkotik və toksiki maddələr qəbuletmə –
–  xidməti vəzifəyə səhlənkar yanaşma – 
– yerli əhaliyə qarşı nalayiq hərəkətlər –
– silah və texnikanın istismarında və sax la nıl -

ma sında səhlənkarlıq –
– hərbi əmlakı israfetmə, itirmə –
– tabeliyində olanları fiziki və mənəvi təh qir et -

mə –
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d) digər intizam pozuntuları, cəmi –
on lardan:

–
–
e) xəsarətalma (yaralanma, travma, kontuziya)

(qay da-qanunu pozanların sayı və soyadları gös -
tə rilir) 

201__ilin___ayının___həftəsi ərzində ta qım -
da baş verib:

a)  hadisələr    –
b) cinayətlər    –
c) kobud intizam pozuntusu halları, cəmi –

on lardan:
–
–
d) digər intizam pozuntuları, cəmi –

on lardan:
e) xəsarətalma (yaralanma, travma, kontuziya-)
2.  Taqımın əksər hərbi qulluqçuları qanunların

və nizamnamələrinin tələblərinin düzgün dərk
edə rək gündəlik fəaliyyətlərində onlara riayət
edir lər.

Həftənin yekununa görə:
– hərbi xidmətdə müsbət nailiyyətlər əldə etmiş

hər bi qulluqçular –
– intizam qaydasında cəzalandırılan hərbi qul -

luq çular –
Hərbi intizam pozuntusu hallarının pro fi lak ti ka -

sı və hərbi kollektivdə sağlam mənəvi-psixoloji
mü hitin saxlanılması sahəsində manqa ko man di -
ri____________və təşviqatçı əs -
gər_____________ işini qeyd etmək istəyirəm.

3. Hərbi intizamın vəziyətinə görə manqalar
ara sında yerlərin müəyyən edilməsi:

1-ci yer –
2-ci yer –
3-cü yer-
4. Növbəti həftəyə hər manqaya hərbi intizamın

və qayda-qanunun möhkəmləndirilməsinə dair
tap şırıqların verilməsi:
1-ci manqaya. 1. Hüquq və kütləvi tərbiyə iş sa -

at larında hərbi qulluqçulqrın hərbi cinayətlərə
gö rə cinayət məsuliyyətinə dair çıxışın ha zır lan -

ma sı.
2-ci manqaya. 1. Gənc əsgərlərin hərbi kol lek -

ti vin mənəvi-psixoloji mühitinə uyğunlaşmasına
kö məklik edilməsinə.

3-cü manqaya. 1. Bölüyün döyüş fəallarının iş -
ti rakı ilə keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirdə çı -
xış ların hazırlanması. 

Bundan başqa hərbi intizamın möhkəm ləndiri l -
mə si məqsədilə ümumqoşun nizamnamələrinin,
si lah və texnikanın saxlanılması və təhlükəsizlik
qay dalarının tələblərinin öyrənilməsi.

5. 201__ilin___ayının___həftəsinin  yekunları -
na görə hərbi intizamın tələblərinin yerinə ye ti -
ril məsi ilə əlaqədar hərbi qulluqçuların qiy mət -
lən dirilməsi:

–
(hərbi qulluqçuların soyadı və qiyməti gös tə ri -

lir).
6. Hərbi xidmətdə müsbət nəaliyyətlər əldə et -

miş hərbi qulluqçuların həvəsləndirilməsi:   
–
(hərbi qulluqçuların soyadı və qiyməti gös tə ri -

lir).
Hərbi intizamı pozmuş və hərbi xidmətdə nöq -

san lara yol vermiş hərbi qulluqçuların cə za lan dı -
rıl ması:

–
(hərbi qulluqçuların soyadı və qiyməti gös tə ri -

lir).

___bölüyünün_______taqım komandiri 

baş leytenant                   Emin Əliyev     
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Hər bir qurum kimi, ordu da ictimai dəstəyə eh -
ti yac duyur.  Buna görə də ordunun ictimayətlə
sıx əlaqəsi olmalıdır. İctimaiyyətlə əlaqə ikinci
də  rəcəli iş hesab edilməməlidir.  Əksinə, bu əla -
qə nin sağlam dayaqlar üzərində durması günün
tə lə bidir. Ayrı-ayrı ordularda müxtəlif adlarla,
təq dim edilib, müxtəlif üsullarla həyata keçirilsə
də, on un həyata keçirən hərbi hissələrin struktur
fər qi olsa da bu işin ümumi məzmunu eynidir.
Hərbi his sələrin yerləşdikləri ərazidə mülki
qurumlar, icti mai təşkilatlar və sadə vətəndaş
qrupları qar şı lıqlı münasibət qurulması ənənələri
formalaşır ki, bu da ünsiyyətin istiqamətlərindən
biridir. Gənc lərlə və ya veteranlarla görüş, mək -
təb təd bir lərinə qatılmaq və s. kimi hallar bəhs
et  di yi miz işin tərkib hissəsidir. Hamıya mə lum -
dur ki, or du da ictimai, mədəni fəaliyyət gös tər -
mə lidir.   Yer li camaatla sıx əlaqələr yaratmaq,
vaxt aşırı dost  luq  görüşləri təşkil etmək, müəy -
yən olun muş vaxtlarda açıq qapı günləri plan laş -
dır maq, hər bi-mülki əməkdaşlığın maraq do ğu -
ran cəhət ləri dir. Səyyar guşələrin təşkili, rayon
əra zisində olan veteranlar şurasının üzvləri və
vete ranlarla gö rüşlər, rayon icra nüma yən də lik lə -
ri ilə  əlaqə on larla birlikdə qarşılıqlı tədbirlərin
hər bi his sə də təşkil olunub keçirilməsi şəxsi he -
yə tin hərbi tərbiyəsinə, asudə vaxtlarını maraqlı
keç məsinə tə kan verir.
Bildiyimiz  kimi, İkinci Dünya  müharibəsindən

son  ra alman xalqının onu bəlalara düçar etmiş
or  dusunu görməyə gözü yoxdu. Bu ölkədə qis -
mən silahlı qüvvələr yaradılmağa icazə ve ri lən -

dən sonra ilk zamanlarda ictimaiyyət arasında or -
du nun nüfuzu çox aşağı idi. Məhz ic ti maiy yət lə
əla qə  siyasətinin düzgün qurulması nə ticə sin də
or du dövlət qurumları içərisində reytinq dərə cə -
 si nə görə 4-cü yeri tuta bildi, hətta hazırda pre zi   -
dent institutundan öndədir.

Bildiyimiz kimi, birinci qarabağ döyüşləri za -
ma  nı ordumuz uğursuzluqlara düçar oldu. Tor -
paq   larımız düşmən tərəfindən işğal olundu, bir
mil yondan artıq soydaşımız qaçqın və köçgün
düş     dü, yüzlərlə şəhid verdik. Əslində həqiqətin
gö   zünə baxdıqda  görürük  ki,  Azərbaycan xalqı,
Azər   baycan ordusu tək Ermənistan ordusuyla
yox onlara  dəstək olan himayəlik edən böyük
he ge  mon dövlətlərlə mübarizə apararaq öz tor -
paq    larını, müstəqilliyini düşmənlərdən qo ru yur -
du. Hal-hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri in -
ki   şaf etmiş dövlətlərin ordularından geri qalmır.
Bu  gün qüdrətli Azərbaycan dövləti və onun
güc   lü silahlı qüvvələri var. Azərbaycan Pre zi den -
 ti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İl ham
Əli yevin və Müdafiə nazirinin müntəzəm ola  raq
təmas xəttində olması və hərbi qul luq çu lar  la
görüşü, xidmətdə fərqlənən hərbi qul luq çu la  rın
mükafatlandırılması zabit və əs gər lə ri miz də bö -
yük fəxr və qürur hissi oyadır, artıq öl kə miz  də
xalqla ordu arasında böyük bir lik var. Bu da, or -
du və xalq arasında vəhdətin ol ması deməkdir.

Azərbaycan prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı İlham Əliyev bundan sonra da
or  dumuza  diqqət  və  qayğını əsirgəməyəcəyini 
xü  su silə vurğulayır:  Biz bundan sonra da öz  dö 
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yüş potensialımızı artıracağıq. “Bu  gün  Azər -
bay   can Silahlı Qüvvələrinin bazasında hava hü -
cu  muna qarşı ən müasir qurğular, ən güclü artil -
le ri  ya qurğuları, çox böyük dağıdıcı qüvvəyə
malik olan raket sistemləri,  döyüş  və  nəqliyyat
heli kop  terləri, döyüş təyyarələri, zirehli texnika,
tank  lar  Azərbaycan ordusunun  potensialını  təş -
kil edən  amillərdir.  Azərbaycan  ordusunun  pe -
şə  karlığı, döyüş qabiliyyəti artır, Azərbaycan  əs -
 gəri, gizir  və  zabitləri Vətənə ləyaqətlə xid mət
edirlər.”

Bu gün bizim hərbi hissəmizin şəxsi heyətində
yük  sək ruh yüksəkliyi var, əsgərlərimiz vətən -
pər  vərdir, vətənpərlik hissləri çox yüksək və
möh    kəmdir. Hərbi hissəmizin şəxsi heyətinin
və   tən pərvərlik ruhunda tərbiyə olunması üçün
hər    bi  hissəmizdə mütəmadi  olaraq ictimaiyyətlə
əla   qəli tədbirlər planlaşdırılıb həyata keçirilir.
Bu   na nümunə olaraq bir neçə tədbiri gös   tərmək
olar.

Belə ki, rayon icra hakimiyyəti  nü ma yən də lə -
ri nin, Böyük Vətən müharibəsi, Əfqanıstan və
Qara  bağ müharibəsi  veteranları ilə birlikdə hərbi
his  səmizdə xidmət müddəti  başa çatmış hərbi
qul      luqçuların yolasalma mərasimində  iştirak  et -
mə ləri,  bundan  başqa  Azərbaycan Res pub li ka -
sı Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə  Döv lət 

komitəsinin əmək daş larının hərbi his sə miz də ol -
maları, şəxsi he yət  qarşısında çı xış la rı şəxsi he   -
 yət  tə rə fin dən yüksək qiy mət lən di ril   di. Hör  mət -
li mil  lət  və kilimiz Qə ni rə Pa şa  yeva da cəb hə
böl gə sində yerləşən bir hərbi hissə kimi,  bi   zim
hərbi his sə miz də  oldu. Zabit, gizir və əs  gər lərlə
görüşdü, on lar qarşısında  çıxış etdi,  bu da
ictimaiyyətlə  əla qənin yüksək səviyyədə ol ma -
sından xəbər ve rir. Aydın olur ki, ordumuz tam
olaraq  döv lə ti miz, xalqımız tərəfindən daim diq -
 qət mər kə zin də dir.  Bu cür tədbirlərin hərbi his -
 səmizdə həyata ke çirilməsi şəxsi heyət tərə fin -
 dən müsbət qar şı la nır və yüksək qiy mət lən  di  ri     lir.
Mən inanıram ki, bundan sonra da hərbi  his -
səmizdə mütəmadi ola raq bu cür tədbirlər  ke çi -
riləcək və bu təd bir lər əsgərlərimizdə  xalqına,
mil lətinə məhəbbət  düşməninə isə nifrət hissi
oya dacaqdır.
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Şəxsi heyətin təlim-tərbiyəsi, döyüş ha zır lı ğı -
nın təş kili, hərbi intizamın və mənəvi-psixoloji
və   ziy yətin yüksək səviyyədə saxlanılması üçün
hər bir hərbi qulluqçunun fərdi key fiy yət lə ri-
nin və psi xoloji durumunun öyrənilməsi va -
cib dir. Bu məq sədlə hərbi qulluqçular xidmətə
gəl diyi ilk gün dən komandirlər, şəxsi heyətlə iş
üz rə za bit   lər və psixoloqlar tərəfindən bir şəx -
siy yət ki mi öy rənilməlidir.

Hərbi qulluqçuların fərdi keyfiyyətlərini, psi xo -
lo ji durumunun öyrənilməsi üçün aşağıdakı əsas
me todlardan istifadə etmək olar: 

– sənədlərin təhlili (anket məlumatları ilə tanış
ol maq);

– sorğular və fərdi söhbətlər;
– müşahidə;
– anket sorğusu;
– psixoloji testlər.
Qeyd edilən metodların hər biri hərbi qul luq çu -

nun bir fərd olaraq öyrənilməsinə imkan verir.
Bu gün biz sizinlə şəxsi heyətin öyrənilməsində
psi xoloji testlər və onun keçirilməsi qay da la rın -
dan danışacağıq.

psixoloji test – psixoloji termin olub fərdi-psi -
xo loji fərqliliklərin müəyyən edilməsi, psixoloji
du rumun qiymətləndirilməsi üçün nəzərdə tutul -
muş dur. Psixologiyada buna “psixodiaqnosti-
ka” deyilir. Psixoloji test üsulu fərdin tədqiq
edil məsinə və onun daha dərindən öyrənilməsinə
kö mək edir. Bu metodun hərbi psixoloqların işin -
də böyük əhəmiyyəti vardır. Psixoloji testlərin
ke çirilməsi üçün mühüm tələblər vardır ki, bun         -
lar keçirilən testlərdən daha  dəqiq  və  səmərəli 

nə ticələr əldə edilməsinə imkan verir. 
Psixoloji testlər ayrıca otaqda keçirilməlidir.

Tes tin keçiriləcəyi yer rahat olmalı və onların
diq qətini heç nə yayındırmamalıdır. Testin ke çi-
 r il    məsinə mane olacaq, onu yarıda qoya biləcək
hal ların qarşısının alınması məqsədilə tədbirlər
ön cədən görülməlidir. 
Test psixoloq və ya psixoloji biliklərə malik və -

zi fəli şəxslər tərəfindən keçirilir. Test ke çir il məz -
dən əvvəl sual və cavab blankları, qələmlər iş
yerlərinə, masaların üstünə düzülür. Ehtiyac ol -
duq  da otağa elektron video-audio avadanlıqlar,
pro yeksiya, səsyazıcı və digər aparatlar yer ləş di -
ri lə bilər. 

Testin keçirilməsinə başlamazdan əvvəl psi xo -
loq hərbi qulluqçuların səhhətilə maraqlanır, on -
la rın əhvallarını öyrənir, özünü pis hiss edən və
sağ lamlığı ilə bağlı şikayət edən şəxslər psixoloji
test lərə cəlb edilmir. Onlarla psixoloji testlərin
ke çirilməsi başqa vaxta keçirilir. Daha sonra psi -
xo loq hərbi qulluqçuları görüləcək işin məqsədi
və yerinə yetirilmə ardıcıllığı ilə tanış edir.  
Bu məqsədlə psixoloq qrupa müayinə nəti cə sin -

də alınacaq məlumatların əhəmiyyətini qısa və
ay dın izah edir. Bilavasitə müayinədən əvvəl il   -
 kin təlimat verilir. 

İLKİN TƏLİMAT

Yoldaşlar, bu gün sizə, bir neçə müddəaya mü -
na sibət bildirmək təklif olunur. Keçirilən sorğu
si zin psixoloji xüsusiyyətlərinizin öyrənilməsinə
yö nəlmişdir. Onun nəticələri gizlidir və heç bir
hal    da sizin əleyhinizə istifadə oluna bilməz. 

pp SS İİ XX OO LL OO GG İİ YYAA VV ƏƏ ŞŞ ƏƏ XX SS İİ YY YY ƏƏ TT

44 ¹6. 2014



Tapşırıqların uğurla yerinə yetirilməsi üçün
va cib olan şərtlər:

1. Verilən təlimatı diqqətlə dinləyin. Əgər sizdə
sual yaranırsa, əlinizi qaldıraraq soruşun. Tap   şı -
 rı ğa keçməzdən əvvəl siz dəqiq təsəvvürünüzə
gə tirməlisiniz ki, sizdən nə tələb olunur. 

2. Fəaliyyətin (işlərin) başlanması və bitməsi
ba  rədə məşğələ rəhbərinin komandalarını dəqiq
ye   rinə yetirin.  

3. Tam sərbəst (müstəqil) işləyin. Suallara ca -
vab axtarmaq məqsədilə heç kimdən, heç nə so -
ruş  mayın. Yoldaşlarınızı işindən ayırmayın,
danı şaraq diqqətlərini yayındırmayın. İş əs na sın   -
da sual yaranarsa, əlinizi qaldırın, sizə ya xın -
laşacaqlar. 

4. İşinizi bitirdikdə komanda gözləmədən, sa -
kit      cə qalxıb, kağızlarınızı təhvil verdikdən sonra
ota ğı tərk edin. 

Kimin sualı var?

Verilən sualları cavablandırdıqdan sonra, psi xo -
loq təklif edir ki, hərbi qulluqçular cavab və rəq -
lə rində bölmə, taqım, soyadı, adı və atasının adı
bən dlərini doldursunlar. Bütün deyilən şərtlər və
tə ləb  lər əməl olunduqdan sonra hərbi qulluqçular
me todikanı yerinə yetirirlər. 

Hər bir metodikanı tətbiq etməzdən əvvəl psi -
xo loq onun mahiyyətini təfsilatı ilə, imkan da   xi -
lin də əyani vəsaitlərin – video görüntülərin, pla -
kat ların köməyilə izah edir. Hər metodikanın tə -
lim atını sözbəsöz, eyniliklə oxumaq lazımdır.
Belə ki, hər hansı bir sözün və yaxud ifadənin də -
yiş   dirilməsi metodikanın məzmununu yanlış an -
 la da və müayinənin nəticələrinə öz mənfi təsirini
gös     tərə bilər. 

Testin keçirilməsi prosesində psixoloq otaqdakı
in   tizamı tam nəzarətdə saxlayır. İntizamın po zul   -
ma sı, otaqda qeyri-səmərəli mühitin yaranması
mü ayinənin obyektivliyinə və gerçəkliyinə əhə -
miy      yətli təsir göstərir.

Yorucu olmasın deyə, metodikanın qısa müd  -
dət   li – 20-30 dəqiqə arası tətbiq edilməsi, eyni
məz munlu sualların, müddəaların ardıcıl deyil,

qarı şıq yerləşdirilməsi məqsədəuyğundur. Nis bə     -
tən asan sualları və tapşırıqları metodikanın, mü -
a yinənin əvvəlində və sonunda, çətin sual və tap -
şı rıqları isə müayinənin əsas hissəsində (orta sın -
da) təklif etmək tövsiyə olunur.

Nümunə olaraq bu gün silahlı qüvvələrdə gənc
əs gərlərin hərbi xidmətə və kollektivə uy ğun laş -
ma dövründə yarana biləcək psixoloji  və  emo -
si onal gərginliyin, əsəbiliyin və mövcud şəraitdə
hər bir hərbi qulluqçunun şəxsi həyəcanlılıq də -
rə cəsinin müəyyən edilməsi məqsədilə keçirilən
psi xoloji testə diqqət yetirək. Bu testlərin vax tın -
da keçirilməsi və təhlili nəticəsində hərbi qul luq -
çu ların əsəbi, gərginlik vəziyyətində törədə bi lə -
cək hər hansı bir hadisənin profilaktik tədbirlər
hə yata keçirməklə qarşısını almağa imkan verir.
Bu test vasitəsilə şəxsiyyətin həyəcanlığını həm

şəx si keyfiyyət kimi, həm də şəraitə uyğun ya -
ran mış psixoloji durum kimi müəyyən etmək
olar. 

TESTİN KEçİRİLMƏ QAYDASI

Hərbi qulluqçulara iki hissədən (cədvəldən) iba -
rət hazırlanmış sorğu blankı təqdim edilir. Bu ra -
 da birinci cədvələ 1-dən 20-dək suallar (burada
hə yəcanlıq psixoloji durum kimi müəyyən edi -
lir), ikinci cədvələ isə 21-dən 40-dək suallar (bu -
ra da həyəcanlıq şəxsiyyətin keyfiyyəti kimi
müəy yən edilir) daxildir. Bölmələrin konkret
mə sələ ilə əlaqədar öyrənilməsi zamanı yalnız
birin ci cədvəldən istifadə olunmalıdır.  

Soyad _______________      Tarix  ________

ÖZ DURUMUNUZU QİYMƏTLƏNDİRİN

Aşağıda qeyd olunan hər bir cümləni diqqətlə
oxu yun və hal-hazırda özünüzü necə hiss et di yi -
niz dən asılı olaraq aşağıdakı rəqəmləri pozun.
Sual lar üzərində çox düşünməyin çünki düzgün
və ya səhv cavab yoxdur.  
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№ 
s/s Suallar Xeyir, bu 

belə deyil
Ola bilər Düzdür

Tamamilə
düzdür

1 Mən sakitəm 

2 Məni heç nə qorxutmur 

3 Mən gərgin vəziyyətdəyəm 

4 Mən təəssüf hissi keçirirəm 

5 Mən özümü sərbəst hiss edirəm 

6 Kefim pozulub, qanım qaradır 

7 Ehtimal olunan uğursuzluqlar məni narahat edir 

8 Mən özümü dincəlmiş hiss edirəm 

9 Mən həyəcanlıyam 

10 Mən daxilən rahatam 

11 Özümə arxayınam 

12 Mən əsəbiləşirəm 

13 Mən özümə yer tapa bilmirəm 

14 Mən əsəbiyəm 

15 Mən sıxıntı və gərginlik hiss etmirəm

16 Razıyam 

17 Mən fikirliyəm 

18 Mən həyəcanlıyam və özümdə deyiləm 

19 Mənə xoşdur 

20 Heç nə vecimə deyil 

№ 
s/s Suallar Xeyr, bu

belə deyil
Ola bilər Düzdür

Tamamilə
düzdür

21 Mən həzz alıram
22 Mən adətən tez yoruluram
23 Mən asan ağlaya bilərəm 
24 Mən digərləri kimi xoşbəxt olmaq istərdim

25 Bir çox hallarda tez qərar qəbul edə bilmədiyim
üçün uduzuram 

26 Adətən özümü gümrah hiss edirəm

27 Mən sakitəm, soyuqqanlıyam

28
Gözlənilən çətinliklər adətən məni çox narahat

edir   

29 Boş şeylərə mən çox həyəcan keçirirəm

30 Mən xoşbəxtəm
31 Mən hər şeyi ürəyimə salıram
32 Məndə özünəinam hissi çatmır
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Keçirilmiş testlərin nəticələri ümumiləşdirilərək
təh lil edilməli, diqqət cəlb edən hərbi qul luq çu -
lar la fərdi söhbətlər aparılmalı və onların dav ra -
nış ları və xidməti müşahidə olunmalıdır.  

Fərdi söhbət –  şəxsi heyətin öyrənilməsində 
əs as psixoloji formadır. Fərdi söhbət düzgün
quru lar sa, bacarıqla aparılarsa hərbçinin tələbini,
plan larını, maraq dairəsini, xasiyyətinin əsas
cəhə tlərini, bilik fəaliyyətini, hər bir dərdini,
prob  lemini, hərbi qulluqçuya mane olan məsə lə -
lə ri, onun qulluğunu çətinləşdirən məqamları,
on un hərbi hissədəki vəziyyətini, bölmədəki
dost  larını və digər əhəmiyyət kəsb edən mə lu -
mat ları almaq olar. Fərdi söhbət nəticəsində əs -
gər lər ilə fərdi iş aparmağa imkan yaranır. 

Aparılan hər bir fərdi söhbət ciddi olmalı, mə -
na sız söhbətlərə çevrilməməli və məqsədli ol -
malı dır. Bu metodu aparanlardan tələb olunur ki,
qay dalar çərçivəsində aparılsın və aşağıdakı şərt -
lə rə cavab versin: 

– məqsəd aydınlığı, sualların sırası; 
– sualların sadə və aydın olması; 
– sual-cavab vaxtı heç bir söz yazılı şəkildə qey -

də alınmamalıdır; 
– pozitiv (optimist) konstruktiv sonluqla bit mə -

si. 
Hərbi qulluqçu ilə aparılan söhbətlərdən sonra

mü şahidə metodundan istifadə edərək hərbi qul -
luq çunun xidmətə münasibətini, davranışını, ba -

ca rığını, xasiyyətini  və  başqa cəhətlərini qeydə 
al maq, araşdırıb hərbçi ilə lazımi iş aparmaq və
onun qulluğuna düzgün istiqamət vermək la zım -
dır. Müşahidə metodundan istifadə edərkən fər -
din özü və ayrıca bir insan kimi nəzərə alınır.  Bu
dövrdə hərbi qul luq çu nun qulluğa münasibəti aş -
kar olunur, psixoloji və başqa cəhətləri özünü ay -
dın büruzə verir və hər bi qulluğu müvəffəq başa
vur mağa imkan yara dır. Kütləvi müşahidə for -
ma sında fərdin ət ra fında olanlarla (komandir,
rəis, həmkarlar, dost və s.) ünsiyyəti bilinir. 
Müşahidə metodunun üstünlüyü ondadır ki, fər -

din hər biri cəhətinin öyrənilməsinə kömək edir,
onun şəxsiyyətini müəyyənləşdirir, hə rə kət lə rini
düz  gün istiqamətləndirir. Müşahidənin da vam et -
di  rilməsi əsgərin xasiyyətini, reallığını, məs kun -
laş  masını aşkar edir. Bütün mü şa hi də lə rin nə ti cə -
lə ri qeyd olunmalı, yazılmalı, cəm ləş di ril məli,
on  ların üzərində iş aparılmalı və digər me to d lar -
dan alınan informasiyalar nəzərə alın malıdır. 

TESTİN NƏTİCƏLƏRİNİN

ÜMUMİLƏŞDİRİLMƏSİNİN AçARI

“Birbaşa suallar”: – 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 17, 18,
22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34,35,37,38,40 
“Əks suallar” – 1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19,
20, 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39. 

Nəticələrin ümumiləşdirilməsi:
Birinci cədvəl (1-20 suallar) əsgərin həyəcanlıq
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33 Adətən özümü təhlükədən kənar hiss edirəm

34 Mən kritik vəziyyətdən və çətinliklərdən qaçmağa ça lı -
şıram

35 Mən sıxıntı keçirirəm, darıxıram 

36 Mən razıyam 

37
Hər bir xırda və boş şeylər məni yayındırır,

həyəcanlandırır.

38
Mən öz uğursuzluqlarıma görə o qədər çox fikir edirəm

ki, sonradan onları uzun müddət yaddan çıxara bilmirəm 

39 Mən təmkinli insanam

40 Öz işlərim barədə düşünəndə məni həyəcan bürüyür.
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də rəcəsini, şəraitin yaratdığı psixi durum kimi
ölçür. “Birbaşa” suallara görə balların sayını
toplayırıq. Alınmış cəmdən “əks” suallara görə
alınan balların sayını çıxırıq və 50 rəqəmini
üstünə gəlirik

H = B - Ə + 50
Burada: 

H – həyacanlıq durum kimi  (şəraitə uyğun);
B – “Birbaşa” suallara görə balların cəmi; 
Ə – “Əks” suallara görə balların cəmi;

Cəm 41 və ya aşağı olduqda həyəcanlığın aşağı
də  rəcəsini göstərir.

Cəm 41-45 olduqda həyəcanlığın orta də rə cə si -
ni;

Cəm 46 və yuxarı olduğu halda  şəxsiyyətin şə -
ra itə uyğun həyəcanlığın yüksək dərəcəsini gös -
tə rir. 

Bundan sonra həyəcanlığı (X) şəxsiyyətin
keyfiyyəti kimi müəyyən edilməsinə başlayırıq.

Hesablama metodikası əvvəlki kimidir:
2-ci cədvələ görə (20-40-cı suallar) balları
hesablayırıq. 
Nəticə aşağıdakı qaydada alınır:

X = B - Ə + 35

35-dən aşağı olan cəm yüksək emosional
dayanıqlığını və həyəcanlığın aşağı dərəcəsini
göstərir.

35-44 arasında olan cəm həyəcanlığın orta
dərəcəsinin göstəricisidir. 

Cəm 45-dən yuxarı olduqda biz şəxsiyyətin
həyəcanlığının yüksək dərəcəli olduğunu qeyd
edə bilərik. 
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№ 
s/s

Suallar Xeyr, bu
belə deyil

Ola bilər Düzdür
Tamamilə

düzdür

1 Mən sakitəm 1 2 3 4
2 Məni heç nə qorxutmur 1 2 3 4
3 Mən gərgin vəziyyətdəyəm 1 2 3 4
4 Mən təəssüf hissi keçirirəm 1 2 3 4

5 Mən özümü sərbəst hiss edirəm 1 2 3 4

6 Kefim pozulub, qanım qaradır 1 2 3 4

7 Ehtimal olunan uğursuzluqlar məni narahat edir 1 2 3 4

8 Mən özümü dincəlmiş hiss edirəm 1 2 3 4

9 Mən həyəcanlıyam 1 2 3 4

10 Mən daxilən rahatam 1 2 3 4

11 Özümə arxayınam 1 2 3 4

12 Mən əsəbiləşirəm 1 2 3 4

13 Mən özümə yer tapa bilmirəm 1 2 3 4

14 Mən əsəbiyəm 1 2 3 4

15 Mən sıxıntı və gərginlik hiss etmirəm 1 2 3 4

16 Razıyam 1 2 3 4

17 Mən fikirliyəm 1 2 3 4

18 Mən həyəcanlıyam və özümdə deyiləm 1 2 3 4

19 Mənə xoşdur 1 2 3 4

20 Heç nə vecimə deyil 1 2 3 4
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№ 
s/s Suallar Xeyr, bu

belə deyil
Ola bilər Düzdür

Tamamilə
düzdür

21 Mən həzz alıram 1 2 3 4
22 Mən adətən tez yoruluram 1 2 3 4

23 Mən asan ağlaya bilərəm 1 2 3 4

24 Mən digərləri kimi xoşbəxt olmaq istərdim 1 2 3 4

25 Bir çox hallarda tez qərar qəbul edə bilmədiyim ücün
uduzuram 1 2 3 4

26 Adətən özümü gümrah hiss edirəm 1 2 3 4

27 Mən sakitəm, soyuqqanlıyam 1 2 3 4

28 Gözlənilən çətinliklər adətən məni çox narahat edir   1 2 3 4

29 Boş şeylərə mən çox həyəcan keçirirəm 1 2 3 4
30 Mən xoşbəxtəm 1 2 3 4
31 Mən hər şeyi ürəyimə salıram 1 2 3 4

32 Məndə özünəinam hissi çatmır 1 2 3 4

33 Adətən özümü təhlükədən kənar hiss edirəm 1 2 3 4

34 Mən kritik vəziyyətdən və çətinliklərdən qaçmağa ça -
lı şıram 1 2 3 4

35 Mən sıxıntı keçirirəm, darıxıram 1 2 3 4
36 Mən razıyam 1 2 3 4

37
Hər bir xırda və boş şeylər məni yayındırır,

həyəcanlandırır.
1 2 3 4

38
Mən öz uğursuzluqlarıma görə o qədər çox fikir

edirəm ki, sonradan onları uzun müddət yaddan çıxara
bilmirəm 

1 2 3 4

39 Mən təmkinli insanam 1 2 3 4

40 Öz işlərim barədə düşünəndə məni həyəcan bürüyür 1 2 3 4
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№ 
s/s

Suallar Xeyr, bu
belə deyil

Ola bilər Düzdür
Tamamilə

düzdür

1 Mən sakitəm 1 2 3 4
2 Məni heç nə qorxutmur 1 2 3 4

3 Mən gərgin vəziyyətdəyəm 1 2 3 4

4 Mən təəssüf hissi keçirirəm 1 2 3 4
5 Mən özümü sərbəst hiss edirəm 1 2 3 4
6 Kefim pozulub, qanım qaradır 1 2 3 4

7 Ehtimal olunan uğursuzluqlar
məni narahat edir 

1 2 3 4

8 Mən özümü dincəlmiş hiss edirəm 1 2 3 4
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9 Mən həyəcanlıyam 1 2 3 4

10 Mən daxilən rahatam 1 2 3 4

11 Özümə arxayınam 1 2 3 4

12 Mən əsəbiləşirəm 1 2 3 4

13 Mən özümə yer tapa bilmirəm 1 2 3 4

14 Mən əsəbiyəm 1 2 3 4

15 Mən sıxıntı və gərginlik hiss etmirəm 1 2 3 4

16 Razıyam 1 2 3 4

17 Mən fikirliyəm 1 2 3 4
18 Mən həyəcanlıyam və özümdə deyiləm 1 2 3 4

19 Mənə xoşdur 1 2 3 4

20 Heç nə vecimə deyil 1 2 3 4

№ 
s/s Suallar Xeyr, bu

belə deyil
Ola bilər Düzdür

Tamamilə
düzdür

21 Mən həzz alıram 1 2 3 4
22 Mən adətən tez yoruluram 1 2 3 4
23 Mən asan ağlaya bilərəm 1 2 3 4
24 Mən digərləri kimi xoşbəxt olmaq istərdim 1 2 3 4

25 Bir çox hallarda tez qərar qəbul edə bilmədiyim
üçün uduzuram 1 2 3 4

26 Adətən özümü gümrah hiss edirəm 1 2 3 4
27 Mən sakitəm, soyuqqanlıyam 1 2 3 4
28 Gözlənilən çətinliklər adətən məni çox narahat edir   1 2 3 4

29 Boş şeylərə mən çox həyəcan keçirirəm 1 2 3 4
30 Mən xoşbəxtəm 1 2 3 4
31 Mən hər şeyi ürəyimə salıram 1 2 3 4
32 Məndə özünəinam hissi çatmır 1 2 3 4
33 Adətən özümü təhlükədən kənar hiss edirəm 1 2 3 4

34 Mən kritik vəziyyətdən və çətinliklərdən qaçmağa
ça lı şıram 1 2 3 4

35 Mən sıxıntı keçirirəm, darıxıram 1 2 3 4
36 Mən razıyam 1 2 3 4

37 Hər bir xırda və boş şeylər məni yayındırır,
həyəcanlandırır. 1 2 3 4

38
Mən öz uğursuzluqlarıma görə o qədər çox fikir

edirəm ki, sonradan onları uzun müddət yaddan
çıxara bilmirəm 

1 2 3 4

39 Mən təmkinli insanam 1 2 3 4

40
Öz işlərim barədə düşünəndə məni həyəcan

bürüyür
1 2 3 4

CəDVəl  2

CəDVəl  1



Hörmətli konfrans iştirakçıları mən çıxışıma
baş lamazdan əvvəl ümummilli liderimiz ulu ön -
dər Heydər əliyevin bir fikrini nəzərinizə çat -
dır maq istəyirəm.Ulu öndər Heydər əliyev de -
miş dir: ”Hamımızın ümumi vəzifəsi xalqımızda
və  tən pərvərlik,vətən torpağına, dövlət  rəmz lə ri -
nə və millətə sədaqət, vətən uğrunda  şəhidliyə
ha  zır ol maq hissləri formalaşdırmaq, inkişaf et -
 dirmək və təbliğ etməkdir”.

Bu qiymətli kəlamı eşidən, oxuyan hər bir şəxs
onun üzərinə necə bir məsuliyyətli vəzifələrin
düş düyünü dərindən dərk etməlidir. Ümu miy yət -
lə bir millətin mövcudluğu  üçün  sağlam gənc lə -
rin olması vacib şərtdir. Ölkədə dövlətçiliyin,
müs təqilliyin daha da möhkəmləndirilməsi gə lə -
cə yin etibarlı təminatı intellektual səviyyəli po -
ten sial  kadrların yetişdirilməsindən asılıdır.
Azər baycan xalqı ta qədimdən,  gələcəyimiz olan
gənc nəslin vətənə məhəbbət, soykökünə,  öz ata-
ba balarının  ənənələrinə  sədaqət ruhunda tərbiyə
olun masına həmişə böyük məsuliyyətlə ya naş -
mış dır. Bu  bir həqiqətdir ki, vətənpərvərlik in -
san da fədakarlıq, qəhrəmanlıq və məğ lu b edil -
məz lik hissi yaradır apardığı mübarizədə onda
inam hissini gücləndirir.Gənclərə dövlət rəmz lə -
ri nə  eləcə də  dövlətə,  millətə, xalqa  və  döv lət -
çi liyə sədaqət, həmçinin hərbi vətənpərvərlik tər -
bi yəsini  o zaman daha yaxşı aşılamaq müm kün -
dür  ki, orta məktəbin  X-XI  siniflərində oxuyan
şa girdlərə və ali məktəbdə təhsil alan tələbə
gənc lərə ayrı-ayrı fənləri və ixtisas kurslarını
təd  ris edərək hərbi məzmunlu biliklər də verilmiş
ol  sun. Bildiyimiz kimi hər bir dövlətdə olduğu
ki  mi  bizim dövlətimizin də rəmzləri  vardır.

Azərbaycan Respublikasının  dövlət rəmz lə ri:
– Azərbaycan Respublikasının  dövlət bayrağı;

– Azərbaycan  Respublikasının  dövlət gerbi;
– Azərbaycan Respublikasının  dövlət himni. 
Azərbaycan Respublikasının  dövlət bayrağı  və

Azər baycan Respublikasının  dövlət gerbinin təs -
vi ri, Azərbaycan Respublikasının dövlət him ni -
nin mu siqisi və mətni Dövlət Konstitusiyası ilə
mü  əy yən edilir.

AZƏRBAYCAN RESpUBLİKASININ 
DÖVLƏT BAYRAğI

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı bə -
ra bərendə üç üfüqi zolaqdan ibarətdir.Yuxarı zo -
laq mavi, orta zolaq qırmızı, aşağı zolaq yaşıl
rəng dədir və qırmızı zolağın ortasında bayrağın
hər iki üzündə ağ rəngli aypara ilə səkkizguşəli
ul duz təsvir edilmişdir.
1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Res pub li ka -

sı Ali Soveti Azərbaycan SSRİ-nin adının və
döv lət bayrağının  dəyişdirilməsi haqqında qərar
qə bul etdi. Həmin tarixdə Azərbaycan Res pub li -
ka sının dövlət bayrağı haqqında qanun qüvvəyə
min di, dövlət bayrağının təsviri və dövlət bayrağı
haq qında Əsasnamə təsdiq olundu.

AZƏRBAYCAN RESpUBLİKASININ 
DÖVLƏT GERBİ

Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbi Azər -
bay can dövlətinin müstəqilliyinin rəmzidir.
Azər baycan Respublikasının dövlət gerbi palıd
bu daqlarından və sünbüllərdən ibarət qövsün
üzə rində yerləşən Şərq qalxanının təsvirindən
iba rətdir. Qalxanın üzərində Azərbaycan Res -
pub likası dövlət bayrağının rəngləri fonunda sək -
kiz guşəli ulduz, ulduzun mərkəzində alov təsviri
var dır.
1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Res pub li ka -

sı Ali Soveti Azərbaycan Respublikasının dövlət
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ger binin ən yaxşı təsviri üçün müsabiqə elan etdi.
Mil li Məclis 1993-cü il yanvarın 19-da, 1919-
1920-ci illərdə hazırlanmış gerb layihəsinə mü -
əy yən düzəliş və təkmilləşdirilmələrdən sonra
Azə r baycan Respublikasının “Dövlət Gerbi haq -
qın da” qanunu təsdiq etdi. 1993-cü il fevral ayı -
nın 23-də isə Dövlət Gerbi haqqında Əsasnamə
təs diq edildi.

AZƏRBAYCAN RESpUBLİKASININ 
DÖVLƏT HİMNİ

Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni
1992-ci il mayın 27-də “Azərbaycan Res pub li ka -
sı nın Dövlət himni haqqında Azərbaycan Res -
pub likasının qanunu ilə təsdiq edilmişdir.
Konstitusiyanın 75-ci maddəsində hər bir və tən -

daş dan Azərbaycan Respublikasının dövlət
rəmz lərinə hörmət etməyi tələb edilir.

Azərbaycan gəncliyi dövlət rəmzlərinə sadiq
qa laraq bütün dövrlərdə ölkəmizin taleyüklü mə -
sə lələrinə münasibətdə, həlledici məqamlarda öz
sö zünü deyib və bu gündə bu belədir. Hazırkı
dövr də gənclərimizin dövlət rəmzlərinə sədaqət
ru hunda tərbiyə edilməsi daha mühüm əhə miy -
yət kəsb edir. Çünki neçə illərdir ki, hiyləgər və
mək rli düşmənlərimiz olan ermənilər xalqımıza
qar şı qəsbkarlıq müharibəsi aparırlar. Belə bir
düş mənə qarşı ləyaqətlə mübarizə aparan gənc -
lərdə inamın, hərbi vətənpərvərlik hisslərinin tər -
bi yə edilməsi, güclü, fiziki cəhətdən sağlam ol -
ma sı ən zəruri məsələ kimi hamımızın qarşısında
du ran ən böyük məsələlərdən biridir.Yaşadığımız
dövr gənc nəslin kiçik yaşlarından hərbi ruhda və
döv lət rəmzlərinə sədaqət ruhunda böyütməyi tə -
ləb edir. Onları psixoloji və mənəvi baxımdan
hər bi həyata hazırlamaq vacibdir,vətəni qorumaq
üçün həmişə hərbə hazır olmaq lazımdır. Gənc
nəs lə dövlət səviyyəsində göstərilən diqqət və
qay ğı onların vətənpərvər ruhda böyümələrinə və
for malaşmasına böyük şərait yaradır. Xalqımız
gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olun -
ma sında böyük xidmətləri olan ümummilli li de -
ri miz Heydər Əliyevin vətənpərvərliyə dair əmə -
li və nəzəri görüşlərini yüksək qiymətləndirir və
onu minnətdarlıqla yad edir.

Hörmətli konfrans iştirakçıları, bildiyimiz kimi
hər bi kollektivdə şəxsi heyətin dövlət rəmzlərinə
və ümumilikdə dövlətçiliyə sədaqət ruhunda tər -

bi yə olunmasında bizlərin üzərinə olduqca çox
bö yük məsuliyyət düşür. Bunun üçün biz hərbi
tər biyə və ideoloji işin nə demək olduğunu, onun
for malarını, metod və üsullarını dərindən öy rən -
mə li və dərk etməliyik. Bu bütün kateqoriyadan
olan zabit və komandirlərin ən ümdə vəzifəsidir.

Gəlin hərbi tərbiyə və ideoloji işin hərbi his sə -
lər də necə qurulmasına və onun nə demək ol du -
ğu na nəzər salaq.
Hərbi tərbiyə işi – sülh və müharibə dövründə,

dö  yüş şəraitində şəxsi heyətdə hərbi xidmət bor -
cu nu yerinə yetirməklə hərbi xidmətin xarakteri
ilə əlaqədar mənəvi keyfiyyətlərin və şüurlu mü -
na sibətlərin formalaşmasında aparılan məq səd -
yön lü bir işdir.

Silahlı qüvvələrdə tərbiyə işi komandirlərin və
ŞHİÜZ-in bölmələrin qarşısında duran və zi fə lə -
rin layiqincə yerinə yetirilməsi naminə şəxsi he -
yətdən bu vəzifələri yerinə yetirilməsinə sə fər bər
edilməsidir.

İdeoloji iş – şəxsi heyətin şüurunda dövlətin,
xal qın mənafeyini müdafiə etmək, milli adət və
ənə nələrə sadiqlik hisslərinin aşılanmasına, on la -
rın daha da təkmilləşdirilməsinə yönəldilən özü -
nə məxsus forma və üsullara malik olan sistemli
iş prosesidir. Bu prinsiplərin yerinə yetirilməsi
üçün güclü təbliğat, tərbiyə və ideoloji iş apar -
maq lazımdır. Şəxsi heyətin milli və hərbi və tən -
pər vərlik ruhunda eləcə də dövlət rəmzlərinə
(mil lətə, xalqa, dövlətə, dövlətçiliyə) sədaqət ru -
hun da tərbiyə olunması üçün hərbi tərbiyə işinin
və  ideoloji işin bütün forma və metodlarından,
üsul larından və tərkib hissələrindən geniş isti fa -
də olunmalıdır.

Hörmətli konfrans iştirakçıları, sonda onu da
qeyd etmək istəyirəm ki, hər bir dövlətin, mil lə -
tin gələcəyi onun gənclərinin hansı ruhda necə
tər bi yə olunmasından asılıdır. Düzgün qurulmuş
mil li-mənəvi dəyərlərə bağlılıq ruhunda tərbiyə
edi lən gənclik keçmişini unutmur, xalqının milli
kim liyi üzərində öz gələcəyini qurur. Bu ba xım -
dan da bizim üzərimizə çox ağır və olduqca şə -
rəf li bir vəzifə düşür.
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Bildiyimiz kimi cənab nazirin orduda apardığı
ştat islahatları nəticəsində, hal-hazırda qo şun lar -
da bölük səviyyəsindən başlayaraq şəxsi heyətlə
iş üzrə komandir müavinləri fəaliyyət gös tərir.
Ey ni zamanda şəxsi heyətlə iş üzrə struk turlar
qa r şısında şəxsi heyətin mənəvi-psi xo  loji du ru -
mu nun yüksək səviyyədə sax la nıl ma  sı onlarda
və tənpərvərlik hisslərinin aşı lan ma  sı və tərbiyə
edil məsi şanlı hərb tarixi nü mu nə  lərinin təbliğ
edil məsi, dövlətə, xalqa, Ali Baş Komandana sa -
diq olması, işğal edilmiş tor paq  ların azad edil mə -
si kimi vəzifələr müəy yən ləş  dirilmişdir. Bu və -
zifələrin icrasının təmin edil  məsi, peşəkar və
yük sək səviyyədə şəxsi he yət lə iş üzrə zabitlərin
ha zırlanması məqsədilə Mü dafiə nazirinin şəxsi
he yət üzrə müavini – Şəx si Heyət Baş İdarəsi rə -
isinin göstərişi ilə Si lah lı Qüvvələrin Təlim və
Təd ris Mərkəzində ümu  mi fənlər kafedrasının
tər kibində hu ma nitar və sosial fənlər silsiləsi ya -

ra dıl mış dır. Silsilə fəaliyyət göstərdiyi
ilk gündən Mə nəvi-Psixoloji Hazırlıq
və İc ti ma iyyətlə Əla qələr İdarəsinin
nə zarəti al tın da peşəkar və yüksək ha -
zır lıq sə viy yə li, şəxsi heyətlə iş üzrə
za bitlərin ha zır lanmasına ba ş la n mış dır.

Xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, 21. -
07. 20 14-cü il tarixindən 01.09.2014-cü
il ta ri xi nədək Silahlı Qüvvələrin Tə lim
və Təd ris Mə rkəzində 69 nəfər za bit
şəxsi heyətlə iş üz rə bölük ko man dir lə -
ri nin müavinləri və zi fəsinə  dair tək -
mil ləşdirmə kursunu uğur la bi   tir miş və
qo şunlarda fəaliyyətə baş la mış  lar.

Hal-hazırda Müdafiə nazirinin şəxsi
heyət üz rə müavini – Şəxsi Heyət Baş İdarəsi rə -
isinin gös tərişi ilə ehtiyat zabit hazırlığı kurs la rı
təşkil edi lib və tədris prosesinə başlanılmışdır.
Se  vin di rici haldır ki, həmin kurslarda 176 nəfər
kur  sant (2014-cü ilin iyul çağırışı ali təhsilli əs -
gər  lə ri) şəxsi heyətlə iş üzrə bölük ko man dir lə ri -
nin mü avinləri kimi hazırlıq kursları keçirlər.

Qeyd etdiyim kimi tədris prosesinin gedişatı,
key  fiyyəti Şəxsi Heyət Baş İdarəsinin və Mə nə vi
Psi xoloji Hazırlıq və İctimaiyyətlə Əlaqələr İda -
rə sinin rəisləri tərəfindən xüsusi nəzarətdə sax  la -
nı lır və hərtərəfli qayğı göstərilir.

Həmin kursantların hazırlığı prosesinə əsas ix -
ti  sas hərbi psixologiya və pedaqogika, silahlı
qüv  vələrdə tərbiyə işinin təşkili, sosiologiya,
bey  nəlxalq münasibətlər və hüquq kimi fənlərə
xü  susi yer ayrılmışdır. Tədris prosesində qrup
məş  q  ləri, müxtəlif ekskursiya və vətənpərvər  xa -
rak terli təd  birlərdə, konfranslarda kursantla rın
iş tirak et  məsi nəzərdə tutulmuşdur.
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Bu fənnin öyrənilməsi nəticəsində təhsil alan lar
aşağıdakı bacarıqlara yiyələnəəcəklər:

– silahlı qüvvələrdə tərbiyə işinin təşkilinin
məq  səd və vəzifələrini;

– şəxsi heyətin idarə olunmasında tərbiyə işinin
va cibliyini;

– əsgər və zabitlərlə keçirilən hərbi təlimin xü -
su siyyətlərini;

– orduda tərbiyə prosesinin prinsiplərini, üsul -
la rını və təşkili formalarını;
– şəxsi heyətin tərbiyəolunma prosesinə düz gün

rəhbərlik etməyin nəzəri əsaslarını,
– bölük səviyyəsində sülh və müharibə döv rün -

də idarəçiliyin təşkilini;
– dövlət və hərbi sirlərin qorunub sax la nıl ma sı -

nı təmin etmək məqsədilə qanunvericilik akt la -
rının və normativ sənədlərin tələblərini yerinə
ye tirməyi;

– şəxsi heyətlə döyüş və ictimai-siyasi hazırlıq
məş ğələlərini keçirməyi;

– bölmədəki çavuşlarla təlim-metodiki məş ğə -
lə ləri keçirməyi;

– tabeliyində olan şəxsi heyətin fərdi xü su siy -
yət lərini öyrənməyi;

– kütləvi-təşviqat işini təşkil etməyi;
– təlim-tərbiyə prosesinin əsas istiqamətlərini

bil  məyi.

Eyni zamanda hərbi hissə və bölmələrdə əldə
edilmiş qa baq cıl təc rü bə lər lə, 
tərbiyə, təhsil, pedaqoji mə də niyyət, psi xo lo ji
işin, üsul, funksiya, ka te qo ri ya ları ilə tanış ola -
caqlar.

Silahı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin
rəh  bərliyi, professor və müəllim heyəti cənab na -
zi rin, ordu rəhbərliyinin Azərbaycan or du su nun
za bit korpusuna yüksək hazırlıqlı zabit ha zır lan -
ma sı vəzifəsini tam məsuliyyəti üzrə dərk edə -
rək, vəzifələrinin icrası məqsədilə müasir stan -
dart lara uyğun tədris prosesi təşkil etmişdir.

İnanırıq ki, görülən bütün işlər Azərbaycan or -
du  sunun peşəkar zabit korpusuna nail olmasına,
iş  ğal edilmiş torpaqların azad edilməsinə və mü -
qəd      dəs Azərbaycan bayrağının daim yük sək lər   də
dal ğalanmasına xidmət edəcəkdir.
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Jurnalist öz fəaliyyəti ilə təbliğat işi apararaq
cə miyyəti mövcud ictimai-siyasi həyatda fəal iş -
ti  rak etməyə sövq edir, düzgün istiqamətə yö n -
lən dirir. Jurnalistikanın əsas uğuru da elə in san -
la rın cəmiyyətdə gedən proseslərdə sosial-iq ti sa -
di həyatda fəal iştirakını, məqsədyönlü fəa liy yə -
ti ni təmin etməkdir. Jurnalist əməyinin yaradıcı
xa rak teri onun yenilikçiliyi, proqressivliyi, tarixi
no va torluq missiyası ilə ölçülür. Bu yaradıcı
əmək cəmiyyətdə mövcud sosial problemlərin
həl  linə yönəlməklə jurnalisti yeniliyin təb liğ a t çı -
sı  na, cəmiyyətin inkişafının istiqamətvericisinə,
təş  viqatçısına, təşkilatçısına çevirir. Jur na lis ti ka -
nın inkişafı, canlanması cəmiyyətin mənəvi tə lə -
ba  tının yüksəlməsi ilə müşayiət olunur. Oxu cu -
ya, tamaşaçıya, dinləyiciyə təsir etməklə jurnalist
so  sial idarəetmə prosesinin iştirakçısına çev ri lə -
rək onların şüuruna, davranışına təsir göstərir.

Am   ma bu, sözün birbaşa
mə  na sın da idarəetmə funk -
si yasından köklü su rətdə
fərq  lə nir. Belə ki, oxu cu -
nun, ta ma şa çı nın, dinlə yi ci -
nin jur na listika məh sul la rı -
na qarşı mü na si  bətdə seçim
hü  ququ, azadlığı var. Onu
bu və ya di gər məqaləni,
oçer  ki, reportajı oxu mağa,
mü əllifin dü  şün cələri ilə ra -
zı laşmağa məc bur etmək
ol maz. Bu na görə də jur  na -
list oxucunun ma raq dairə -
si  ni, eləcə də sər bəst li yi ni
nə zərə al maq la, onun is tə -
yin  dən asılı ol ma ya raq mü -

əy yən is ti qa mətə yön lən di rə bilər. Sosial-iq ti sadi
şə rait, cə miy yətin siyasi gö rüş ləri, mövcud ic  ti -
mai-siyasi və ziy yət jurnalistin yaradıcılıq fəa liy -
yə tini müəyyənləşdirən fak tor lar və amillərdir.
Öz fəaliyyətini düzgün təşkil et mək üçün jur na -
list  dən yüksək erudisiya, bədii tə xəy yül və zövq,
ob yek tivlik, doğru-düzgün, qə rəz siz informasiya
top lamaq, nəticələr çıxarmaq ba carığı, prin si pial -
lıq, operativlik, dəqiqlik, cə sa rət və araşdırıcılıq
qa biliyyəti tələb olunur. Am ma jurnalistə lazım
olan keyfiyyətlər bununla bit mir. Jurnalist, belə
de mək mümkünsə, cə miy yət dən gələn hər cür
“so sial sifarişə” operativ ca vab verməyə hazır ol -
ma lıdır.
Yaradıcılıq fəaliyyətində mühüm rolu olan amil -

lər dən biri də jurnalist etikasıdır. Bu, jurnalistin
ide o loji baxışlarının, yaradıcılıq potensialının
on un davranış prinsipləri ilə vəhdətidir. Jurnalist 
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həm də vətəndaş mövqeyindən çıxış edərək in -
san ların şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmalı, 
vic  danlı və qərəzsiz olmalıdır. Peşəkarlığından,
ya ra dıcılıq potensialından asılı olmayaraq jurna-
list üçün mövcud etik normalar həmişə dəyişməz
qa lır. 

Jurnalistin formalaşması və inkişafı onun bilik
və bacarığını, daim yenilənən informasiya eh ti -
ya tını artırması sayəsində mümkündür. Jur na lis -
tin peşəkarlığı əsasən onun geniş dünyagörüşü,
fakt ları analiz etmək, ümumiləşdirmək bacarığı
ilə ölçülür. Yalnız yüksək intellektə malik olan,
so sial həyatın aktual hadisə və faktlarını də rin -
dən dərk edib təhlil edən jurnalist peşəkar hesab
olu na bilər. Təkrarolunmaz olmaq üçünsə jur na -
lis tin öz dəst-xətti olmalıdır. Qələmindən çıxan
hər sətirdən tanınan, fikrini qeyri-adi formada
ifa də tərzi ilə seçilən müəllif əsil jurnalistdir. 

Jurnalist peşəkarlığının formalaşması intel lek -
tu al səviyyənin yüksəlməsi, güclü müşahidə qa -
bi liy yətinin, yaradıcı təxəyyülün, obrazlı və
emo  sional yaddaşın, dilin təsir vasitələrindən,
ya  radıcı imkanlarından səmərəli istifadə etmək
ba  carığının formalaşması nəticəsində müm kün -
dür. Ümumilikdə cəmiyyətə ideoloji təsir gös tə -
rən jurnalist bu keyfiyyətlərə, yüksək sosial dün -
ya  görüşünə malik olmaqla yanaşı ayrı-ayrı fakt -
la  ra, insan talelərinə, konkret ictimai hadisələrə
qey  ri-adi, fərdi baxışı ilə seçilir. O, aktual prob -
lem ləri işıqlandırmaqla, faktları dərindən təhlil

et məklə oxucunun, tamaşaçının eti -
ma dını qa za nır.

Peşəsinin ustası kimi for ma la şa -
raq au di to ri ya nın etimad və ina mı -
nı doğruldaraq oxucularla mü  tə ma -
di ünsiyyət “hüququ” qa za nan jur -
na  listin peşəkarlığı, xüsusilə onun
hə  yat həqiqətlərini dərk edə rək ya -
ra  dıcı üsul və vasitələrdən ba  ca rıq -
la istifadə etməsindən də çox ası lı -
dır. Auditoriyaya effektli tə sir qüv -
və si jurnalistikanın sosial tə  yin atı
ilə müəyyənləşir. Bu isə in san şü u -
ru na ideoloji və daha çox el  mi bi -
lik lər aşılamaqla təsir et mək  dən
iba rətdir. Jurnalistin fəa liy   yəti, hər
şey dən əvvəl cə miy yə tin mənəvi

tər biyəsinə, mənəvi də yər  lərin qorunub inkişaf
et  di r il mə si  nə yönəlib. Jurnalist öz bilik və ba ca -
rı ğına, ma lik olduğu sosial in for masiyaya söy kə -
nə rək yeni lik çi, proq ressiv sosial qüvvələrin
möv qeyindən çı xış edib həyat həqiqətlərini qə lə -
mə almalıdır. Bu mə nada jurnalistin peşəkarlığı
da ha çox onun mü  şahidə qabiliyyəti və bu yolla
əl də olunan in for  masiya və faktları saf-çürük et -
mək, incələmək ba  carığı ilə ölçülür. Müşahidə
pro sesinin uğuru isə təkcə görmə və eşitmə qa bi -
liy yəti ilə deyil, ey  ni zamanda baş verənlərin in -
cə liklərinə, var maq və analitik metodlarla hə qi -
qə ti üzə çı xar maq la müşayiət olunur. Müxtəlif
ya radıcı mə qam larda hadisənin gözlənilməz ça -
lar larını, qəh rə manın xarakterindən qeyri-adi xü -
su siyyətləri mü şahidə etmək bacarığı müəllifə
da ha mü fəs səl, oxunaqlı, dürüst material ortaya
çı xarmağa im kan verir. Qeyri-adi müşahidə qa bi -
liy yəti jur na listə məlumat və faktları ustalıqla in -
cə ləyərək hər kəsin görə bilmədiyi, ehtimal belə
et mədiyi xa rakterik cəhətləri, həyat həqiqətlərini
üzə çı xar mağa şərait yaradır. Çox zaman jurnalist
nə  ləri müşahidə edəcəyini, hadisələrin ar dı cıl lı -
ğı nı, ge dişatını əvvəlcədən təxmin edir. Dəqiq
ün  va nın, faktın və hədəfin olması jurnalistin ope -
ra tiv fəaliy yətini təmin edir. Amma bu cür mü şa -
hi də yal nız kiçik həcmli xəbər və materialların
ha  zır lan masına imkan verir. Belə ani müşahidə
mə  qa lə, oçerk və felyetonun hazırlanması üçün
ki fayət de yil. Bu cür materialların ərsəyə gə ti ril -
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mə si üçün uzunmüddətli, geniş müşahidə apa ra -
raq, ob yekti, insanları hərtərəfli öyrənmək, ha di -
sə  lə rin dinamik inkişafını izləyib araşdırmaq gə -
rək  dir. Bu cür müşahidə jurnalistikanın xa rak te -
ri nə da ha çox uyğun gələndir. Müşahidələr jur na -
list tə rə findən açıq və eləcə də gizli şəkildə apa -
rı la bi lər. Lakin ikincini həyata keçirərkən mə nə -
vi və etik normalar, gözlənilməlidir. Həm də
“giz li” de yərkən, bu sözün birbaşa mənasından
çox jur na listin müşahidə apararkən öz qeyd dəf -
tər çəsi ilə yeri gəldi-gəlmədi ortada dolaşaraq
yer siz və aram sız suallar verməsi demək deyil.
Bun dan əla və elə hallar var ki, bu zaman açıq
mü şahidə apar  maq arzuolunmazdır. Deyək ki,
jur nalist xəs tə  xananın aparıcı cərrahları haqda
re portaj ha zır la malıdır. Bu zaman onun cər ra hiy -
yə otağında açıq-aşkar iştirak etməsi prosesin ge -
dişinə mane ola bilər. Ona görə də belə olan hal -
da jurnalist giz li müşahidə aparmalı və ya ağ xa -
lat geyərək hə kim briqadasına mane olmamaq,
qəh  rə man la rı nın fəaliyyətini daha yaxından iz lə -
mək üçün on ların sırasına qaynayıb qarışmalıdır.
Di gər bir hal da cəbhə bölgəsindən, qaynar nöq tə -
lər dən re por taj hazırlayan jurnalist yaxşı olar ki,
be lə hal lar da maskalanmaq üçün istifadə olunan
səh ra ge yimindən, zirehli gödəkçə və dəbilqədən
is ti fa də etsin. Bu, onun özünü qəhrəmanları ilə
bir sı rada hiss etməsi, hər şeydən əvvəlsə, öz təh -
lü  kə sizliyi üçün vacibdir. Jurnalistikada mü şa hi -
də ni in kar edən situasiyalar da mövcuddur. Mə -
sə lən, jur nalist məhkəmənin qərarı olmadan is -
tin taq işi nin gedişatına müdaxilə edə bilməz. 

Sosial informasiya mənbələrinin çoxluğu, rən -
ga rəngliyi jurnalist yaradıcılığının keyfiyyətini,
sə viyyəsini yüksəldən amillərdəndir. Müşahidə
ilə yanaşı həqiqi faktları özündə əks etdirən sə -
nəd və sübutların olması da jurnalistin işinin key -
fiy yətində mühüm rol oynayır. Müxtəlif sənədlər
– dövlət orqanlarının qərar və sərəncamları, sta -
tis tik məlumatlar, maliyyə hesabları, ərizə, şi ka -
yət və sair jurnalistin peşəkar fəaliyyətini təmin
edən, onun faktları analiz edərək düzgün nə ti cə -
yə gəlməsinə kömək edən mühüm fak tor lar dan -
dır. Sənədlərlə işləmək bacarığı jurnalsit pe şə -
kar lığının mühüm elementidir. Jurnalistin öz kar -
to tekası, təəssürat və söhbətlərin qeydi aparılan
də f tərçəsi, müxtəlif fakt və dəlillərlə zəngin ar xi -

vi olmalıdır. Sənəd və faktlarla işləyərkən jur na -
list əsil həqiqəti üzə çıxarmaq üçün analitik təhlil
apar maq imkanı əldə edir.

Mövzu üzərində işləyərkən həqiqəti üzə çı xar -
maq üçün analiz prosesindən çox şey asılıdır.
Ana liz zamanı jurnalist “Nəyi, nə dərəcədə fərq -
lən dirməli? Hansı ardıcıllıqla?” suallarına cavab
ta pır. Hadisə və faktların analiz olunması nə ti cə -
sin də jurnalist ümumiləşdirmə edərək mövqeyini
or  taya çıxarır. Ümumiləşdirmə apararkən jur na -
lis  tin ictimai və vətəndaş mövqeyi, eləcə də dü -
şün  cə tərzi və yaradıcılıq yetkinliyi üzə çıxır.
Ümu mi ləşdirmə isə çox vaxt müqayisələrin kö -
mə  yi ilə aparılır. Bu zaman yalnız faktlar, mə lu -
mat və rəqəmlər deyil, onların siyasi, ideoloji
mə  nası, mahiyyəti, əhəmiyyəti də üzləşdirilir,
saf-çürük olunur. Eləcə də jurnalist çox vaxt ob -
yek t ləri fərdi əlamət və xüsusiyyətlərinə görə
mü qayisə edir. Müqayisə əldə olunan mə lu mat la -
rın analitik təhlilini aparmaq üçün jurnalistikada
is tifadə olunan əlverişli metodlardandır. Ümumi -
ləş dirmə, analiz, müqayisə bir-biri ilə sıx bağlı
ol maqla mükəmməl yaradıcı məhsulun ortaya çı -
xa rılmasında mühüm rolu olan amillərdəndir. Bu
üsul və metodları, qazanılan bilikləri təcrübədə
real laşdırmaq bacarığı jurnalistin yaradıcı po ten -
si alının, peşəkarlığının göstəricisinə çevrilir. 

Jurnalistika sosial təbiəti, ictimai-siyasi tə yi -
na tı, ya radıcı özünəməxsusluğu etibarilə ün siy -
yət sə nə tidir. Jurnalist daim ünsiyyətlə müşayiət
olu  nan hadisə və proseslərin mərkəzində ol maq -
la, di gər peşə sahibləri ilə daha çox ünsiyyət sax -
 la ma lı olur. Fəal, səmimi ünsiyyət qurmaq ba ca -
rığı jur nalistin peşə bacarığının yüksəlməsini tə -
min edir, onun yaradıcı qabiliyyətini artırır. Ün -
 siy  yə tin məzmun və  istiqaməti müxtəlif olur.
Be  lə ki, hər bir insanın öz ünsiyyət manerası,
özü  nə məx sus xüsusiyyətləri var. Məsələn, iş gü -
zar gö rüş lər də qəhrəman çox vaxt sosial şəraitə
uy  ğun olaraq özü nü ciddi, bir qədər də qapalı,
mü  əyyən fəaliy yət sahəsinin rəsmi nümayəndəsi
ki  mi aparmaq məc buriyyətindədir. İşgüzar ün -
siy  yət zamanı fər din sosial idarəetmədə yeri, xid -
mə  ti və ictimai möv qeyi əks olunur. Bu cür ün -
siy  yət əsasən müəy yən ictimai-siyasi proses və
ha  disələrə ay dın lıq gətirmək üçün əvvəlcədən
plan laşdırılır və rəs mi xarakter daşıyır. Bu zaman
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şəx si key fiy yət    -lər, portret cizgilər ikinci plana
ke çir. Ümu miy yət lə, ünsiyyət prosesi lazımi in -
for masiyanı əldə et mək üçün mühüm bir va si tə -
dir. Qəhrəmanı ilə üz bəüz söhbət etmək və ya te -
le fonla əlaqə sax la maq, qısa, ani sorğu, ya da ge -
niş söhbətlər, fərdi, elə cə də qrup şəklində olan
mü sahibələr, ön cə dən hazırlanmış suallar əsa sın -
da müsahibələr apar maq jurnalistə haqqında yaz -
ma ğa qalxdığı möv zunu, obyekti daha dərindən
öy rənib incə lə mə yə, düzgün nəticələr çıxararaq
tu tarlı, oxu naq lı material ortaya çıxarmağa im -
kan verir. Mət bu at aləmi o qədər zəngin və rən -
ga rəngdir ki, sual la rın qoyuluşu və söhbətin apa -
rıl ması üçün xü su si qaydalar müəyyənləşdirmək
çox çətindir. Am ma buna baxmayaraq müəyyən
qay dalar var ki, jur nalist onlara əməl etsə, söh -
bət lər və araya-ər sə yə gətirilən materiallar da
mü kəmməl, maraqlı və keyfiyyətli olar. İlk növ -
bə də sual çox sadə, ənə nəvi, basmaqəlib, ümu mi -
ləş dirilmiş ol ma malı dır. Məsələn, bir mü əs si sə -
nin fəaliyyəti haq qın da material hazırlayarkən
onun rəhbərindən və ya fəhlələrindən “İşlər necə
ge dir?, deyə so ruş  maq adekvat olaraq çox bəsit
də ca vab lan dı r ı rlar: – “Yaxşıdır” və ya “Nor mal -
dır.”Amma bu za man tutaq ki, “Siz bazar iq ti sa -
diy yatının yük sək templə inkişafı, inflyasiya get -
diyi bir şə rait də müəssisənin iş ritmini necə qo -
ruyub saxlaya bi  lirsiniz?”– deyə soruşularsa, su -
alın bu cür qo yu luşu həmsöhbətdə öz işindən ge -
niş və səmimi da nışmağa maraq oyadar. Jur na list
haqqında yaz dı ğı sahənin insanına onu söh bə tə
isnişdirən sual lar verməlidir. 

Jurnalist, həmsöhbətinə təkcə onun ictimai
möv qeyi, rəsmi statusu ilə bağlı suallar verməklə
ki fayətlənməməli, onu fərdi xüsusiyyətlərini, in -
s a ni keyfiyyətlərini əks etdirən suallarla da hə -
vəs ləndirməlidir. Məsələn, məşhur bir aktyoru
sə mimi söhbətə çəkmək üçün onun keçmişindən
ma raqlı fraqment, əhvalat ortaya atmaq olar. Ola
bil sin ki, o, futbol azarkeşidir və nə vaxtsa id ma -
na böyük maraq göstərib, həm də məşğul olub.
On da söhbətə belə başlamaq daha məq səd ə uy -
ğun dur. “İdmana olan hədsiz marağınız belə Sizi
teatr dan uzaq sala bilməyib. Səbəb nədir, bilmək
olar?” Bu zaman həmsöhbətiniz keçmiş xa ti rə lə -
ri ni vərəqləyərəq sizinlə daha səmimi olar və
onun şəxsi keyfiyyətlərini, xarakterik xü su siy -

yət lərini, maraqlı portret cizgilərini daha dəqiq
üzə çıxara bilərsiniz. Digər tərəfdən jurnalist
həm söhbətinin xarakterini, əhval-ruhiyyəsini nə -
zə rə alaraq onun üçün lazımi atmosferi təmin et -
mə li, səmimi şərait yaratmalıdır. Jurnalist yorğun
və narahat olsa belə bunu həmsöhbətinə, ün siy -
yət də olduğu auditoriyaya hiss etdirməməlidir.
Sual lar isə həmsöhbəti düşündürməli, onun xa ti -
rə lərini oyatmalı, istiqamətləndirməlidir. Söhbət
mü b ahisəli anlarla müşayiət olunaraq diskussiya
xa rakterli olmalıdır. Söhbət zamanı ünsiyyətin
qar şılıqlı, dialoq şəklində olması çox vacibdir.
Jur nalist təkcə sualı sual xatirinə verməməli, səbr
və diqqətlə dinləməyi bacarmalı, bununla ya na şı
söhbəti idarə etməyi də unutmamalıdır. Din lə -
mək bacarığı susaraq qulaq asmaqdan, zahiri diq -
qət imitasiya etməkdən ibarət deyil. Jurnalist diq -
qətlə qulaq asarkən həmsöhbətini heyrət, hə yə -
can bildirən qısa müdaxilələrlə hə vəs lən dir mə li -
dir.(“Aha!..” “Maraqlıdır!..” “Belə də olur?..” və
sair) Dinləmək bacarığı, hər şeydən əvvəl, düz -
gün başa düşmək, deyilənləri doğru, dürüst qiy -
mətləndirmək, söhbətin ana fikrini tutaraq onu
lazım olan səmtə yönləndirməkdən ibarətdir.
Söh bət zamanı müxtəlif tipli suallardan – açıq və
ya gizli, birbaşa və dolayı, şəxsi və rəsmi, əsas və
sı naq üçün verilən suallardan ustalıqla istifadə
et məkdən çox şey asılıdır. Qeyri-adi məzmunlu,
dü şündürücü, bir sözlə, samballı suallar jur na lis -
tin həmsöhbəti ilə ünsiyyətini səmərəli və məz -
mun lu edir. Bəzən gözlənilməz suala verilən səhf
ca vab belə quru, basmaqəlib suala verilən ca vab -
lar dan çox məna yükü daşıyır.

Bütün qeyd olunan qaydalar və normalar jur na -
lis tin fəaliyyətini tənzimləyən amillərdir. Bu
qay dalara əməl etmək şərti ilə, öz işinə yaradıcı
ya naşmaqla illərin təcrübəsi sayəsində əsil pe şə -
kar lığa nail olmaq mümkündür.
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Hər bir xalqın özünəməxsus adət-ənənəsi,
mil li men  taliteti və tarix boyu həmin xalqın
azad lığı uğ  runda mübarizə aparan qəh rə man -
ları ol muş dur.
Azərbaycan xalqının çoxəsrlik tarixi və qəh rə -

man  lıq nümunəsi ilə dolu olan yazılı və şifahi
ədə  biy yatı vardır.

Müasir dövrümüzdə texnikanın sürətlə inkişafı
ailə  də, cəmiyyətdə yeniyetmənin tərbiyəsində
onun müsbət cəhətləri ilə yanaşı, mənfi təsirlərini
də nəzərə alsaq gənclərin tərbiyəsini milli ruhda,
mil  li  mentalitetimizə uyğun isti qa mət lən di ril mə -
si və bu işin ardıcıl olaraq ailədə, bağçada, mək -
təb  də, institutda, cəmiyyətdə və orduda fasiləsiz
ola  raq aparılmasına nail olunmalıdır.
Orduda bu iş tək şəxsi heyətlə iş üzrə zabitlər tə -

rə  findən deyil, bütün komandir-rəis heyəti tə rə -
fin  dən mütəmadi olaraq aparılmalı və özləri şəx -
si heyətə bir nümunə olmalıdırlar.

Azərbaycan xalqı ağır tale yaşayan xalqdır.
Onun düşmənləri, üzləşdiyi bəlalar çox olub. Öl -
kə ni qorumaq zərurəti erməni vəhşiliyi sə bə bin -
dən qarşımızda həmişə aktual məsələ kimi da ya -
nıb. Bu yükün ağırlığı isə həmişə milli-azadlıq
hə  rə katlarında və ermənilərlə Qarabağ sa vaş la -
rın  da da belə olub. Azərbaycan gəncliyi həmişə
mü  bariz olub, proseslərin önündə gedib, Vətənin
mü  dafiəsində ön sıralarda vuruşub.
Gənclərin  milli və hərbi vətənpərvərlik tər bi yə -

si ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə həyata ke çi ril -
mə  si üçün hazırlanmış konsepsiya layihəsində
res  publikamızın suverenliyinin qurulması, ərazi
bü  tövlüyünün təmin olunması, dövlətin si ya sə ti -
nə inam, prezidentə sədaqət, Vətənə və torpağa
mə həb bət, düşmənə nifrət hissinin gücləndirməsi

hər  bi və tarixi ənənələrə sadiqlik, onların öy rə -
nil  məsinə güclü maraq və s. bu kimi prinsiplər
bö  yük əhəmiyyət kəsb edir. Ümummilli li de -
rimiz gənc lərimizə tariximizi, dilimizi, milli də -
yə r  lə ri mizi, dinimizi, adət və ənənələrimizi yaxşı
bil  mə yi onları mənəvi əsasa çevirməyi tövsiyə
edə  rək demişdir: “Vətənpərvərlik böyük bir məf -
hum  dur. Bu sadəcə orduda xidmət etmək deyil.
Və  tənə sadiq olmaq, Vətəni sevmək, torpağa
bağ  lı olmaq–budur vətənpərvərlik”.

Hərbi vətənpərvərlik konsepsiyasının əsasını
ümum  milli liderimiz Heydər Əliyevin Azər bay -
can gənclərinin milli hərbi vətənpərvərlik tər bi -
yə  si ilə qarşıya qoyduğu və müəyyən etdiyi və zi -
fə  lər təşkil edir. Bu konsepsiya 3 əsas mər hə lə -
dən ibarətdir: Gənclərin ordu sıralarına h a zır lan -
ma  sı; ordu sıralarında xidmət; ordudan tərxis
olun  ma.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azər bay -
ca  nın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi, suverenliyi
uğ  runda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqlar gös tə -
rə  rək şəhid olanların xatirəsini ehtiramla yad
edə  rək demişdir: “Onların qəhrəmanlıq nü mu nə -
lə  ri bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaqdır və or -
du  muzun bugünkü əsgərləri, gələcək döyüşçülər
üçün nümunə, örnək olacaqdır. Onlar öz qəh rə -
man  lıqları ilə özlərini əbədiləşdiriblər. Ordumuz
məhz həmin qəhrəmanlıq nümunələri əsasında
for  malaşır, qurulur, böyüyür, artıq bu gün Azə r -
bay  canın dövlət müstəqilliyini, ölkəmizin hü -
dud  larını, ərazisini qoruya bilən qüdrətli bir or -
du ya çevrilibdir”.
İndi ölkə gəncliyi Prezident İlham Əliyevin tim -

 sa lında öz liderini görür və ondan nümunə gö tü   -
 rür. Dövlət başçısı İlham Əliyevin uğurları Azər -
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baycanda gəncliyə dövlət qayğısının real bəh -
rəsidir.

Bu gün Azərbaycan ordusunun hər bir əsgər və
za biti möhtərəm prezidentimiz – Silahlı Qüv və -
lə rin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin
diq qət və qayğısı sayəsində Azərbaycan Res pub -
li kasının Konstitusiyasına, Hərbi anda və ni zam -
na mələrə sadiq qalaraq respublikamızın ərazi bü -
töv lüyünün bərpasına, torpaqlarımızı işğal çı lar -
dan azad etməyə hər an hazırdır.

ŞƏXSİ HEYƏTİN TƏRBİYƏSİNDƏ ƏCDADLARIN

ATA- BABALARIN  QƏHRƏMANLIQ

ƏNƏNƏLƏRİNİN ROLU

Bu gün biz şəxsi heyətin ata-babalarımızın qəh -
rə  manlıq ənənələri ruhunda tərbiyə olunması de -
dik  də ilk növbədə yadımıza şifahi xalq ədə biy ya -
tı  mız olan “Kitabi-Dədə  Qorqud” dastanının
qəh  rəmanları, Koroğlu, Babək, Cavanşir, Şah
İsmayıl Xətai kimi xalq qəhrəmanları, bundan
baş  qa Birinci Qarabağ müharibəsinin qəh rə man -
la rı, mü asir dövrümüzün qəhrəmanları yada dü -
şür. Bun dan əlavə xalqımızın kişilərlə yanaşı, əli -
nə qılınc götürərək vuruşan və öz ağlının hikməti
ilə gü cün qabağına çıxan Sara xatun, Nüşabə və
Sa  la tın Əsgərova  kimi qadınları və digərlərini
yad dan çıxartmaq ol maz.

Şəxsi heyətin ata-babaların, əjdadların qəh rə -
man  lıq ruhunda tərbiyə olunmasında ən mənalı
və geniş yeri “Kitabi-Dədə Qorqud”  dastanında

gös   tərilən qəh rə -
man  lıq nümunələri
tu tur. Belə ki, hə  min
das tanda adları çə ki -
l ə n q ə h r ə m a n l a r
Bam  sı Beyrək, Dəli
Dom rul, Qazan xan
və digərləri hə  mişə
xal q ın ağır günündə
düş mənə qarşı mər d-
lik lə vuruşaraq öz
eli ni, obasını düş -
mən dən qo  rumuşlar.
Bü tün bunları şəxsi
he yət in tər  biy  yə -
 sində  müasir  gü nü -

müz lə əlaqələndirməli və gənc  lərimizi düşmənə
qarşı onlar kimi amansız və xalqın qeydinə qalan
bir gənc kimi ye tiş dir mə  liyik.

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında və tən pər vər -
lik, yurda bağlılıq aparıcı xətt təşkil edir. Dədə
Qor  qud qopuz çalıb söz söyləyəndə igidlərə qəh -
rə  manlıq arzulamaqla, Vətəni sevməyi, onun ke -
şi  yində dayanmağı məsləhət görərdi. Bamsı Bey -
rək 16 il əsirlikdə qalsa da, doğma elini yaddan
çı  xartmamışdı, Vətəni, ata-anası, nişanlısı üçün
da rıx mışdı. Düşmən namərdcəsinə basqın edib
eli ni-obasını yağmalayanda Salur Qazan Vətənin
mü  dafiəsinə qalxdı. Oğuz ərənləri özlərini dö -
yüş  lərdə onun köməyinə yetirər – çal qılıncını
Sa  lur Qazan, yetdim– deyərdilər.

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının maraqlı cə -
hət  lərindən biri də ondan ibarətdir ki, qəhrəman
sin  fi mənsubiyyətinə görə deyil, göstərdiyi igid -
li    yi nə görə qiymətləndirilir.

Qalın Oğuz elində düşmənə qarşı mübarizədə
zəif  lik göstərmək, döyüşdən qaçmaq pis qiy mət -
lən  dirilirdi. Uruzun döyüş meydanından qaç dı ğı -
nı güman edən Qazan xan olduqca qəzəblənir,
“Elə isə Tanrı mənə kor oğul vermişdir! Gedək
ana  sının yanından alaq, qılıncla parçalayıb altı
bö  lük edək, altı yolun ayrıcına ataq! Qoy bir da -
ha kimsə bundan sonra dar yerdə yoldaş qoyub
qaç   masın!”  söyləmişdir. Ancaq oğlunun dö yüş -
dən qaçmadığını, “doxsan tümən gənc oğuz ar -
dım  ca gəlsin, oğlan dustaqdır, bilin”- deyə Uru -
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zun köməyinə tələsmişdi (burda Babəkin də oğ -
lu  na qarşı eyni mövqedə olduğunu xatırlayırıq).

Oğuz igidləri öz dövrünün qəhrəmanları idilər,
ya  ğıya qarşı çıxanda mərd-mərdanə çıxar, cən ga -
vər kimi vuruşardılar. Uşun qoca oğlu Səgrək
qar  daşı Əgrəkin düşmən qalasında əsir  olduğunu
eşi  dib, “qardaşsız Oğuzda bir gün də da yan ma -
ram” deyərək, Qara Təkurun üstünə təkcə gedir,
qar  daşını əsirlikdən qurtarır.

Digər bir xalq qəhrəmanı Koroğlunun xalqın
mərd oğullarını öz ətrafına yığaraq düşmənə qar -
şı amansızlıqla mübarizə aparmasını şəxsi heyətə
daim tərbiyə işində çatdırmalı və geniş təbliğ
olun  malıdır.
Digər bir xalq qəhrəmanımız Babək ərəb xila fə -

ti  nə qarşı igidliklə vuruşaraq xəlifənin 5 nizami
or  dusunu darmadağın etmişdir. Burda şəxsi he -
yə  tin tərbiyəsində əsas diqqətini ona yönəldirik
ki, o, xilafət ordusunun qarşısına kiçik bir qüvvə
ilə çıxmasına baxmayaraq ona döyüşlərdə gücü
doğ  ma torpaq, xalqın birliyi və apardığı ədalətli
mü  barizə verirdi.

Şah İsmayıl hələ kiçik yaşlarından hakimiyyətə
gə  lərək böyük bir dövlət qurmuş öz xalqının qey -
di nə qalmışdır. Onun qəhrəmanlığından şəxsi he -
yə  tin tərbiyəsində istifadə edərkən ən əsas diq qə -
ti Çaldıran döyüşündə Şah İsmayıl Xətainin
döyüşdə amansız olmasını və bir qılınc zər bəsi
ilə dəmir topun lüləsini kəsməsi düşmən or du -
sun da vahimə yaratmasını qeyd etmək la zım dır.

1991-1993- cü illərin ortalarına qədər Azər bay -
ca  nın ordu quruculuğunda buraxılan səhvlərə
bax  mayaraq silahlı qüvvələrimizin şəxsi he yə ti -
nin böyük əksəriyyəti 1992-1994-cü illərdə
Azər   baycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən
dö yü şlərdə igidliklə vuruşmuşlar. Azərbaycanın
Mil  li Qəhrəmanı adına layiq görülmüş mayor
Ra  sim İbrahimov, mayor Əliyar Əliyev, baş ley -
te nant Elşad Əhədov, çavuş Etibar İsmayılov, əs -
gər Fərhad Hümbətov, “Azərbaycan Bayrağı” or -
de ni ilə təltif olunmuş baş leytenant Elxan Yu si -
fov, əsgər Şamil Cəbrayılov və yüzlərlə digər
Azər baycan vətəndaşı döyüş meydanlarında əsl
qəh  rəmanlıqlar göstərmişlər.

Mayor Rasim İbrahimov Füzuli istiqamətində
dö  yüşən taborlardan birinin komandiri idi. O,
1992-ci ildə döyüş zamanı bir neçə əsgər ilə düş -

mən mühasirəsinə  düşdü. Kiçik bir qrupu əsir
ala  caqlarına arxayın olan ermənilər onlarla təs -
lim olmağı təklif etdilər. Döyüşçülərimiz sayca
öz lərindən dəfələrlə çox olan düşmənə  qarşı son
pa t ronlarına qədər vuruşaraq onlara ermənini
məhv etdilər. Ancaq bu qeyri-bərabər döyüşdə
əs gər    lərimiz  də şəhid oldular. Ermənilər Ra si -
min tək qaldığını görərək, ona təslim olmağı tək -
lif etmişlər. Rasim isə “Azərbaycan zabiti əsir
düş   mür” sözləri ilə sonuncu qumbarasını part la -
da  raq həm özü həlak olmuş, həm də bir neçə düş -
mən əsgərini məhv etmişdir.

Çavuş Etibar İsmayılov 1994-cü il yanvarın 4-
də Xocavənd rayonunun “Nərgiztəpə” yüksəkliyi
uğ  runda gedən döyüşdə şəxsi igidlik göstərərək
düş mən səngərinə birinci daxil olmuş və əs gər lə -
ri mizin irəliləməsi üçün şərait yaratmışdı. Geri
çə kilən düşmən yeni qüvvə toplayaraq tankların
kö məyi ilə əks-hücuma keçmiş və dö yüş çü lə ri -
mi zin mühasirəyə düşmək təhlükəsi yaranmışdı.
Düş mən tankının səngərə yaxınlaşdığını görən
Eti  bar axırıncı qumbara ilə düşmən tankının al tı -
na atılaraq özünü və tankı məhv etməklə öz yol -
daş larını mü hasirədən qurtarmışdır.

İmişli rayonunda anadan olmuş Şamil Cəb ra yı -
lov 1993-cü ilin dekabr ayında hərbi xidmətə
çağ rılmışdır. Qısa bir müddətdə öz silahdan ba -
ca rıq la istifadə etməyi öyrənən  Şamil dekabrın
13-də zirehli texnikanın dəstəyi ilə hücuma ke -
çən düşmənlə  döyüşdə soyuqqanlılıqla er mə ni -
lə rin 2 tankını məhv etmişdir.
Azərbaycan  xalqının müharibələr  tarixində  is -

tər  ağıl, istər qələm, istərsə də silahla dav ran ma -
ğı bacaran, qeyrətli, xalqını sevən, onun mü da fi -
ə s i nə qalxan qəhrəman qadınları olmuşdur. Azər -
bay  can sərkərdəsi Uzun Həsənin anası Azər bay -
ca  nın ilk diplomat xanımı Sara xatun öz ağıl və
uzaq görən siyasəti ilə düşməni bu torpaqlardan
uzaq  laşdırmışdır. Bərdə hakimi Nüşabənin ağlı
və qəhrəmanlığı qarşısında dahi sərkərdə Make -
do niyalı İsgəndər baş əymişdir. Azərbaycan Res -
pub  likasının  Milli Qəhrəmanı Salatın Əsgərova
öz vəzifə borcunu yerinə yetirərkən heç nədən
qor  x mayaraq döyüşün ən qızğın yerində olması
hər bir insana örnək olmalıdır.
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İntihar hallarının sayının artması hazırda bir
çox öl kələrdə psixoloq və sosioloqların diqqət
mər  kə zindədir. Hətta inkişaf etmiş ölkələrin ək -
sə  riy yə tində onların əhəmiyyətli dərəcədə ço -
xal ması mü şahidə olunur. İntihar nəticəsində
müx təlif yaş  lı, ixtisaslı, müxtəlif təhsil və mə də -
niy yət sə viy  yəsinə malik insanlar həyatla vi da -
la şırlar. On la  rın əksəriyyəti cəmiyyətə xeyir ver -
mə yə qadir in  sanlardır.

Tədqiqatlar göstərir ki, intihar daha çox 16-29
və 40-50 yaş aralarındakı dövrlərdə baş verir.
Prob  lemin kəskinliyi hərbi qulluqçular arasında
da intihar hallarının qarşısını almaq üçün təd bir -
lər işlənib hazırlanmasını tələb edir, çünki bu bə -
la  dan əsasən xidmət etməyə qadir olan sağlam,
gənc insanlar əziyyət çəkirlər.

Silahlı qüvvələr üçün bu problemin aktuallığı
on  un la şərtlənir ki, intihar halları şəxsi heyətə

mə    nəvi cəhətdən dağıdıcı təsir göstərir, hərbi
kol   lektivlərdə mənəvi iqlimi korlayır və onların
dö   yüş hazırlığını aşağı salır. Digər tərəfdən, hər -
bi qulluqçuların intihar etməsi onların va li deyn -
lə   rində və bütün cəmiyyətdə orduya qarşı neqativ
mü  na  sibətlərin yaranmasına səbəb olur, silahlı
qüv  və  lərin nüfuzuna xələl gətirir.

Çox təəssüf ki, bəzi hərbi hissələrdə bu kəskin
prob  lemə səthi yanaşılır, adi hal kimi baxılır və
onu yalnız psixi cəhətdən xəstə adamlarla bağ la -
yır  lar. Lakin tədqiqatçılar sübut etmişlər ki, bəzi
hal   larda öz həyatına qəsd edənlər psixi cəhətdən
sağ   lam insanlardır və onlara vaxtında kömək
gös   tərilsə həyatlarını xilas etmək heç bir problem
do   ğurmaz.

Elmi ədəbiyyatlarda intihar əvəzinə çox vaxt
su i sidal davranış termini işlədilir və mənası –
“özü  mə məqsədli şəkildə qəsd edirəm” de mək -

dir.
Hər  bi qulluqçuların

su isidal dav ra nışı –
müx  tə lif növ sosial,
psi  xo lo ji, psixo-fi zi ki
və sosial-mə  də ni amil -
lə rin mü rək kəb qar şı -
lıq lı əla qə sinin nə  ti cə  si -
dir. Hərbi xidmətə baş -
lay an gənc lər hərbi xid   -
mə tin özü nə məx sus xü -
su siyyətlərindən irə li
gə       lən məh du diy yət lər -
lə, hərbi in tizamın cid di
çər      çi vələri ilə qarşı la -
şır lar. Or du həyatında
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ya  ra nan çə tin lik lə rin adek vat həllinin ta pıl ma sı
isə bə    zi hərbi qul luq çu ların bu addımı at ması ilə
nə ti   cələnir.

SUİSİDAL HADİSƏLƏRİN SƏBƏBLƏRİ

Hər hansı bir mənfi xarakterli so si al hadisəni
do  ğuran səbəbləri bilmədən onun qar şısını almaq
qey  ri-mümkündür. Lakin bu sə bəb ləri aşkara çı -
xar   maq o qədər də asan deyil.  Çox vaxt böl mə -
lər   də intiharın «biabırçı» fakt ol ma sı barədə ic ti -
mai rəy yaradılır ki, bu da intihar ha disələrinin
əsl səbəblərini gizlətmək, hətta özü nəqəsd faktını
bəd   bəxt hadisə kimi qələmə ver mək cəhdi ilə
mü   şayiət olunur.
İntihar hallarının qarşısını almaq üçün hər hansı

in   ti har hadisəsinin baş verdiyi hərbi kol lek tiv də -
ki mənəvi ab-hava ciddi təhlil olunmalıdır. İn ti -
har edənin statusunun, psixi xü su siy yət lə ri nin,
tem   peramentinin, xarakterinin öyrənilməsi də
mü   hüm əhəmiyyət kəsb edir.

İntihar faktları üzrə təhqiqat materiallarının, in -
ti   har edənin xəstəlik tarixinin öyrənilməsi, on la -
rın özləri və xidmət yoldaşları ilə söhbətlərin
apa     rılması intiharın motiv və səbəblərini qrup la -
ra bölməyə imkan verir:

I. Xidmət fəaliyyət sahəsi ilə bağlı konfliktlər,
o cümlədən:

– hərbi xidmətin çətinlikləri ilə bağlı kon f lik t -
lər;

– xidmətin müxtəlif  mərhələlərində olan hərbi
qul luqçular arasında konfliktlər;

– rəislər və tabelikdə olanlar arasında konf likt -
lər.

II. Şəxsi-ailə konfliktləri, o cümlədən:

– əbədi «məhəbbət» simp tomu, sevdiyi qı zın
(hə yat yol da şı nın) xəyanəti;

– boşanma;
– yaxın adamların xəs təliyi, ölümü;
– cinsi zəiflik.

III. Antisosial dav ra nışlarla bağlı kon -
 fliktlər, o cüm lə dən:

–  cinayət məsuliy yə tindən qorxmaq;
– öz  neqativ hərə kət lərinə görə biabır olmaq

qor xusu.

IV. Sağlamlıq və ziy yəti, o cümlədən:
– psixi xəstəliklər;
– somatik (bədən) xəs təlikləri;
– fiziki çatışmaz lıq lar.

V. Maddi-məişət xa rakterli motivlər və digər
mo tivlər.

İntiharların, intihara cəhdlərin sə bəb lə ri nin təh -
li li göstərir ki, ək sər hallarda onlar xid məti və
şəx si-ailə  kon f liktləri zəmi nin də baş verir. Hərbi
qul  luqçular arasında bu cür konfliktlərin ya  ran -
ma sı yaşa dıq la rı sosial mühitin şə ra itindən  və
on    ların şəxsiyyətini xarakterizə edən key fiy yət -
lə   rindən asılıdır.

Bütün bunlar şəxsi heyətə daim diqqət ye tir mə -
yi, onu dərindən öyrənməyi, valideynlərlə, hərbi
his sənin həkimləri ilə daim əlaqə saxlamağı, hər -
bi qulluqçuların nizamnamələrin tələblərinə uy -
ğun həyat və fəaliyyətlərini təmin etməyi zə ru rə -
tə çevirir. Hər bir hərbi qulluqçunun fərdi xü su -
siy yətlərini bilmək lazımdır.

İnsanları tanımaq bir-biri ilə qarşılıqlı bağlılığı
olan 2 yolla əldə edilir:

1. Şəxsi heyətin xüsusi öyrənilməsi, xidmət və
hər bi qulluqçuların davranışı barədə müxtəlif
mə lumatların məqsədyönlü şəkildə yığılması və
təh lilidir. Bu, adətən bölmənin yeni təyin edilmiş
ko mandir tərəfindən qəbulu, hərbi hissəyə gənc
əs gərlərin daxil olması, habelə komandir öz qar -
şı sına şəxsi heyət barədə müəyyən qənaətlərə
gəl mək məqsədi qoyduğu digər hallarla bağlıdır.

2. Komandirin, onun şəxsi heyətlə iş üzrə mü a -
vi ninin tabelikdə olanlarla gündəlik mü na si bət lə -
ri, onların fəaliyyətinin bütün sahələrinə diqqət
ye tirmələri ilə əldə edilir. Hərbi qulluqçunun
gün      dəlik həyatın dinamikasını öyrənməsi xarak -
te ri ona mənəvi və işgüzar keyfiyyətləri, mənəvi
dün  yası, bu və ya digər konfliktli situasiyaya
reak siyası barədə müəyyən qənaətlərə gəlməyə
im kan verir.

Lakin unutmaq olmaz ki, intiharın qarşısının
alın ması vəzifəsi yalnız buna cəhd edənlərin aş -
ka ra çıxarılması ilə məhdudlaşmır. Hərbi qul luq -
çu lar arasında intihar hallarının qarşısının alın -
ma sı bu halları doğuran səbəblərin aradan qal -
dırıl    masına yönəldilmiş tədbirlər sisteminin hə -
ya ta ke çirilməsi ilə təmin olunmalıdır. Bu mə na -
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da gün dəlik fəaliyyətin, təlim və xidmətin, asudə
vaxt da mədəni-maarif və kütləvi idman təd bir lə -
ri   nin təşkil edilməsi mühüm əhəmiyyətə ma lik -
dir.

Suisidal  hərəkətlərin profilaktikası üçün hərbi
qul     luqçularla məşğələlər  arasındakı fasilələrdə,
məş  ğələdən sonra kazarmada, idman və mədəni-
küt           ləvi  tədbirlər  keçirilən vaxtlarda daimi ün -
 siy          yətdə  olmaq  mühüm əhəmiyyət  kəsb edir.

Bu tip ünsiyyətin  çərçivəsini genişləndirmək,
rəs   mi, işgüzar danışıq  tonundan  imtina etmək,
hər b çi lərdə  öz qüvvə  və bacarıqlarına  inam, gə -
lə   cəyə nikbinlik  hissləri  aşılamaq  məq səd ə uy -
ğun      dur. Böhran vəziyyətində olan əsgər ilə adi
bir ürək söhbəti intihar hərəkətinin qarşısının
alın ması  baxımından əhəmiyyətli rol oynaya bi -
lər.

Etiraf edək ki, komandirlərin, tərbiyəvi iş üzrə
za bitlərin mənəvi laqeydliyi, qeyri-həssaslığı bir
çox hallarda hərbi qulluqçuların intihar et mə si -
nin  əsas səbəbidir.

İntihar hadisələrinin qarşısının alınmasına ilk
növ bədə tərbiyə işinin gücləndirilməsi ilə nail ol -
maq lazımdır. Tərbiyəvi işi təşkil edərkən in san -
la rın  milli, vəzifə, çağırış xüsusiyyətlərindən,
ça tışmazlıqlarından asılı olmayaraq, onların
hamı sına  hörmətlə yanaşmaq zəruridir. Ko man -
dir lərin, onların şəxsi heyətlə  iş üzrə  müa vin lə -
ri nin ən mühüm vəzifələrindən  biri, hərbi qul -
luq çularda öz sosial müdafəsinə, həyatın çə tin -
lik lərini dəf etmək imkanlarına  inam ya rat maq -
dır. Hərbi qulluqçuların mənəvi tərbiyəsi, hərbi
kol lektivlərdə  mənəvi iqlimin saflaşdırılması,
kol lektivdaxili münasibətlərdə gərginlik mən bə -
lə rinin zabitlər tərəfindən vaxtında  aşkar edi lə -
rək zərərsizləşdirilməsi intihar hadisələrinin baş
ver məsi yolunda ən etibarlı maneədir. Hərbi qul -
luq çuların hüquq tərbiyəsi, onlara “kazarma xuli -
qan larından” müdafiə üzrə  hüquq və imkanların
izah edilməsi, ailə problemlərinin həllində məs -
ləhət lər verilməsi özünəqəsd hallarının  qar şı sı -
nın alınmasında az rol oynamır. 

Bu işin  ən təsirli formalarından hüquq şü nas la -
rın, prokurorluq və digər hüquq  mühafizə or qan -
la rı zabitlərinin fərdi və qrup halında söh bət lə ri -
ni, hüquq saatlarını, əsgərləri fiziki və mənəvi
cə hətdən təhqir etmiş hərbi qulluqçular üzərində

açıq  məhkəmə proseslərini misal göstərmək olar.

İNTIHAR HALLARININ QARŞISININ

ALINMASININ YOLLARI

Özünəqəsd  hallarının qarşısının alınmasında
hər bi nizam-intizamın düzgün təhlili, qarovul
xid mətinin  təşkilinə, silahın  mühafizəsinə, gü -
nün nizam qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət
mü hüm əhəmiyyət kəsb edir.

Hərbi nizam-intizamı təhlil edərkən ko man dir -
lər, şəxsi heyətlə iş üzrə zabitlər  hərbi intizamın
da ha çox pozulduğu fəsilləri, ayları, həftənin
gün lərini, hətta sutkanın  vaxtlarını  müəyyən et -
mə lidirlər. Təhqiqatlar göstərir ki, intihar halları
ge cə, axşam və sübh tezdən – insanlar öz fi kir lə -
ri, hərəkətləri ilə təkbətək qaldıqları  vaxtlarda
baş verir. Deməli, bu vaxtlarda şəxsi heyət üzə -
rin də nəzarət maksimum gücləndirilməlidir.

Əsassız olaraq tez-tez təkrarlanan sıra dü zü lüş -
lə ri, naryadın düzgün bölüşdürülməməsi, hərbi
qul luqçunun naryadla həddən artıq yüklənməsi,
şən bə və bazar  günləri asudə vaxtın məh dud laş -
dır ılması, qida qəbulunun pis  təşkil olunması,
sər bəst buraxılışlara çıxmaq hüququnun po zul -
ma sı və s. süni  yaradılan çətinliklər özünəqəsdin
mən bəyidir.
İntiharların əsas hissəsi döyüş  növbəsində silah

tət biq etməklə yerinə yetirilir. Ona görə də, qaro -
vul və döyüş növbəsinin  aparılması üçün hərbi
qul luqçuların seçilməsi, onların hər biri ilə fərdi
işin aparılması, qarovul heyətinin  ruhi-psixoloji
du rumuna həssas münasibət  arzuolunmaz  hal la -
rın qarşısının alınmasının rəhnidir. Silahların
mü hafizəsi və verilməsi qaydalarına ko man dir lə -
rin laqeyd münasibəti  intihar  hallarını doğuran
sə bəblərdən biridir. Nəzərə almaq lazımdır ki,
hər    bi qulluqçuların döyüş silahı alması faktının
özü psixoloji cəhətdən  mühüm məqamdır. Bu
hər bi qulluqçunun  özünün daha güclü hiss et mə -
si nə, öz iradəsini başqası üzərində diktə etməsinə
sə bəb olur. Stress, güclü  affekt vəziyyətlərində
bə zən  hərbi qulluqçu öz gücünü  və haqlı ol du -
ğu nu sübut etmək üçün silah tətbiq edir. Odur ki,
qaro vula ilk dəfə daxil olan hərbi qulluqçuya xü -
su si göz qoymaq, onun əhval-ruhiyyəsi ilə ma -
raq lanmaq, silahı özünə  və digərlərinə qarşı tət -
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biq eləmək imkanları  barədə ən xırda eyhamlara
diq qət yetirmək zəruridir.

Həyat göstərir ki, insanların intihar barədə qə -
rar qəbul etməsi intiharın tarixən dəyişən sosial
ma hiyyətindən, yəni konkret kollektivlərdə ona
han sı mənanın verilməsindən asılıdır. Bəzi hal -
lar  da həqiqi əzabların, xarakter möhkəmliyinin,
borc və şərəf anlayışlarının rəmzi kimi təqdim
olu  nur. Ona görə də  tabelikdə olanların hansı
tele     viziya  proqramlarına, kino seanslarına ma -
raq göstərmələrinin də fərqinə varmaq lazımdır.

Azərbaycan xalqının  mentalitetində  intihar,
özünə qəsd həmişə insanın mənəvi zəifliyi, çə tin -
lik lərə təslim olması, ailəsi, qohumları, doğ ma la -
rı qarşısında böyük günahlara batması  kimi də -
yər ləndirilmişdir. İstər folklor  nümunələrində,
qəh  rəmanlıq dastanlarında, istərsə də yazılı ədəbi
mən  bələrdə Vətən, torpaq, namus naminə fəda -
kar  lıq  səbəbləri həmişə aparıcı xarakter daşımış,
bu keyfiyyətlər yüksək əxlaqi dəyərlərin kri te ri -
ya  sı  kimi tərənnüm  edilmişdir. Azərbaycanlılar
ən  çətin  və böhranlı məqamlarda insani ləya qət -
lə  rini  itirməmiş, zərurət olduqda  öz həyatlarını
yal  nız milli qeyrətin təntənəsi naminə qurban
verə  rək ölümsüzlüyə qovuşmuşlar.

Həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları arasında
nü  mayişkaranə suisidal davranış geniş ya yıl mış -
 dır. Bu, ölümə həqiqətən cəhd eləmək niyyəti ol -
ma  dan intihar cəhdi təsvir etməklə «məni vax tın -
da xilas edəcəklər» hesabı ilə teatr səhnəsi  oy na -
maq  dır.

Bütün bunlar özünə olan itirilmiş diqqəti bərpa
et  mək, özünə mərhəmət və şəfqət hissi oyatmaq,
onu incidənlərdən intiqam almaq məqsədilə təş -
kil olunur. Əsasən vena damarının kəsilməsi,
qey  ri-zəhərli vasitələrlə zəhərlənmələr, nadir hal -
lar  da isə özünüasma cəhdləri təsvir etməklə hə -
ya  ta keçirilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, şantaj
xa rakterli bu hərəkətlər ehtiyatsızlıq üzündən
oyu nun həqiqətə çevrilməsi və bədbəxt hadisə ilə
nə ticələnə bilər. Hərəkətin nümayiş kimi qiy mət -
lən dirilməsi bütün şəraitlərdə zabitlərin diq qə tin -
dən kənarda qalmamalıdır. Çünki əksər intihara
cəhd hərəkətlərinin əsasında şüurlu, yaxud şüur -
suz şəkildə bu paradoksal üsulla ətrafdakılardan
kö mək almaq istəyi dayanır.

Çox yaxşı haldır ki, son vaxtlar hərbi qul luq çu -

la rın mənəvi-psixoloji və hüquq tərbiyəsi sis te -
mi nin təkmilləşdirilməsi onlarla  aparılan söh bət -
lə rin daha aktual problemlərə yönəldilməsi, in ti -
ha rın mənəvi prinsiplər baxımından insanın şəx -
siy yət bütövlüyünə qarşı çevrilməsi ideyasının
qa bardılması ilə müşayiət olunur. Gələcəkdə bu
isti qamətdə birgə fəaliyyətin forma və metodları
heç şübhəsiz ki, daha da təkmilləşdiriləcək və
inti har hallarına qarşı mübarizədə daha diq qə tə -
la yiq nəticələr əldə ediləcəkdir.
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QUSARDA AZƏRBAYCANIN MİLLİ

QƏHRƏMANI FƏXRƏDDİN MUSAYEVİN

XATİRƏSİ EHTIRAMLA YAD EDİLİB

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Na zirliyi
Qu  sar rayon İcra Hakimiyyəti ilə bir lik də Azər -
bay  canın Milli Qəhrəmanı şəhid Fəx rəd din Mu -
sa  yevin xatirəsinə həsr olunmuş hərbi şöh rət
bay  ramı tədbiri keçirilmişdir. Həmin gün ra yo -
nun küçə və meydanları bayraqlarla bəzədilmişdi
və əsl bayram təntənəsi hiss edilirdi. Mərasim iş -
ti  rak çıları əvvəlcə rayonun mərkəzində ucal dıl -
mış ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
edə    rək önünə gül dəstələri qoymuşlar. Daha son -
ra təd birin keçiriləcəyi Şövkət Orduxanov adına
Qu  sar şəhər stadionuna gəlmişlər.
"N" hərbi hissəsinin əsgərləri və ictimaiyyət nü -

ma  yəndələrinin iştirakı ilə keçirilən mərasimdə
Mil  li Məclisin sədr müavini Bahar Muradova,
Mü  dafiə Nazirliyinin idarə rəisləri general-ma-
yor Rasim Əliyev, polkovnik  Rüfət Əmirov,  eh -
ti yat da olan general-leytenant  Yaşar Aydəmirov,
Qu  sar rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şair Al -

xa  sov, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Döv  lət Xidmətinin, Respublika Veteranlar Təş ki -
la tının, Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, Veteranları
və Şəhid Ailələri İctimai Birliyinin, Azərbaycan
Əf qanıstan Müharibəsi  Veteranları İctimai Bir li -
yi nin   nümayəndələri iştirak edirdilər. 
Mərasimi açıq elan edən Müdafiə Nazirliyi Mə -

nə vi-Psixoloji Hazırlıq və İctimaiyyətlə Əlaqələr
İda  rəsinin rəis müavini polkovnik Abdulla Qur -
ba  ni bildirmişdi ki, Azərbaycanın Milli Qəh rə -
ma nı şə hid Fəxrəddin Musayev xalqımızın qəl bi -
nə əbə di yol tapan tək-tək hərbçilərdəndir. O dö -
yüş helikopterini idarə edib. Dəfələrlə Qara bağ -
da ge dən hərbi əməliyyatlarda  səmadan düşmən
möv  qe lərinə sərrast raket zərbələri endirib və
qul  dur la rın xeyli canlı qüvvəsini, zirehli tex ni ka -
sı nı məhv edib. 

Bildirilmişdir ki, baş leytenant Fəxrəddin Mu -
sa  yev 1992-ci il aprelin 11-də Füzuli rayonunda
ge   dən ağır döyüşdə qəhrəmancasına həlak olub.
İgid dö yüşçü Bakı şəhərindəki Şə hid -
lər xiyabanında dəfn edilib. Azərbaycan Res -
pub       likası  Preziden ti nin 1992-ci il 7 iyun ta rix li 
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fər   manı ilə Fəx rəd din Musa oğlu Musayev ölü -
mün dən sonra "Azər bay canın Milli Qəh rə ma nı"
adı na layiq görülüb. Qu sar rayonundakı mər kə zi
kü çələrdən biri Milli 

Qəhrəmanın adını daşı yır. Onun vaxtilə yaşa dı -
ğı bi nanın önünə barelyefi vu rulub.  

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Fəxrəddin Mu -
sa  yev 1957-ci il iyulun 30-da Türkmənistanda
hər b çi ailəsində dünyaya göz açıb. Keçmiş sovet
or  dusu sıralarında Çexoslovakiya respub lika sın -
da, daha sonra Rusiyanın Orenburq vi la yə tin də
qul luq edib.  Onun valideynləri Qusar ra yo nu nun
Qi can kəndindən olub. 

Qusar rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şair
Al xa sov mərasimdə çıxış etmişdir, birinci Qa ra -
bağ savaşında  yüzlərlə qusarlının könüllü dö -
yüş  lərdə iştirak etdiyini və 50-dən artıq şəhid
ver  diklərini bildirmişdir. Bu gün də rayon gənc -
lə rinin bö yük həvəslə hərbi xidmətə yola düş dü -
yü nü və ək səriyyətinin düşmənlə təmas xəttində
xid  mət keç diyini söyləmişdir. Daha sonra rayon
rəh  bəri demişdir ki, Azərbaycan Prezidenti, Si -
lah lı Qüv vələrin Ali Baş Komandanı cənab İl -
ham Əli ye vin rəhbərliyi  al tında qusarlılar da ha -
mı lıqla si laha sarılıb düş mə ni torpaqlarımızdan
qov mağa ha zırdırlar. 

Milli məclisin sədr müavini Bahar Muradova
çı  xış edərək dövlətimizin gənclərin hərbi və tən -
pər  vərlik tərbiyəsinə göstərdiyi diqqət və qay ğı -
dan, ümummilli lider Heydər Əliyevin hərbi sa -
hə  nin inkişafı istiqamətində gördüyü işlərdən da -
nış  mışdır. Ümummilli liderin siyasi kursunun la -
yiq   li da vamçısı, Azərbaycan Res pub li ka sı nın

Pre  zi den ti, Ali Baş Ko man dan cə nab
İl ham Əli ye vin Si lah lı Qüv və lə ri mi -
zin döyüş qa bi liy yətinin yük səl dil -
mə sini və mü a sir silahlarla təchiz
edil  məsi pro se sini daim diqqətdə sax -
la  dığını qeyd etmişdir. Azər baycanın
çox güc  lü or dusu olduğunu deyən
Ba  har xa   nım əlavə etmişdir ki, or du -
muz er mə ni iş ğalı al tındakı tor paq la -
rı  mı zı Ali Baş Ko  man da nın əm ri ilə
azad etməyə hər an ha zırdır. 
Milli Məclisin sədr mü avi ni  özü nün

də  Füzuli ra yonunda  do ğulub boya-
ba  şa çatdığını və Milli Qəh rə -

man Fəxrəd din Mu  sayevin mi silsiz igid lik gös -
tə rərək məhz Fü zu lidə şə hidlik zir və sinə ucal dı -
ğın dan qürur duy  du ğunu  bil dir mişdir. Bahar xa -
nım qəhrəmanın xa ti rə sinə həsr edilmiş hərbi
şöh rət bayramının ideya mü əllifi polkovnik Ab -
dul     la Qurbaniyə təşəkkür et mişdir. 
Bədii qiraət ustası Məleykə Alıqızının söylədiyi

və  tənpərvərlik şeirləri mərasimdə böyük coşquya
sə  bəb olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Si lah -
lı Qüv vələrinin Mahnı və Rəqs Ansamblının so -
list  ləri Ağabala Abdullayev, Sevinc Sarımova,
El  çin Məmmədov, Leyla Vahidqızı, Qoşqar Qa -
sı  mov və müğənni Nigar Rəhimovanın ifa ları hər
kə si heyran qoydu. Rəqqaslardan Emil Pa şayev,
Şəh riyar Cəfərov, Səbinə Qasımova, Ro za Rza -
ye va, Yelena Qrekova və Elnur Nə bi ye vin təq -
dim etdiyi milli rəqslər qusarlıların qəl bi nə yol
tap mışdır. 

Bakı Bələdiyyə Teatrının aktyoru Elxan Rza ye -
vin  ifasında Milli Qəhrəman Fəxrəddin Mu sa ye -
vin obrazı canlandırıldı və bu, tamaşaçıların sü -
rək  li alqışlarına səbəb olmuşdur. Qusarlı daha bir
şə  hid – mayor Telman Haqverdiyevin Mu rov -
dağ da gös tərdiyi qəhrəmanlığın bədii kom po zi si -
ya sı pol kovnik-leytenant Zöhrab İmamquliyevin
təq  di matında oldu və tədbir iştirakçıları tərə fin -
dən ma raqla qarşılanmışdır.

Mərasimin sonunda qusarlı Qarabağ qazilərinə
Mü  dafiə naziri general-polkovnik Zakir Hə sə no -
vun adından mükafatlar  verilmişdir. Həmçinin
qu  sar lı əsgər valideynlərinin cəbhə bölgəsində
xid mət edən övladları ilə görüşü yaddaqalan ol -
muşdur.          
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erməni millətçi, cərəyan və qrup la  rı nın, dün ya -
gö rüşünün irqçiliyə çevrilməsi pro  se si, əlbəttə,
bir günün içində olmamışdır. Be lə he sab etmək
olar ki, erməni millətçiliyinin əsa  sı nı İsrael Ori
qoymuşdur. Onun bir “er mə ni pla nı” da olmuş -
dur. Ori “erməni azadlıq pla nı”nın rus tərəf ke -
şi  xəttini yürüdən ilk lider ol muş dur. Mos kvaya
gəl dikdən sonra I Pyotr ilə gö rüşmüş və ona
Syunik erməni məliklərinin mək tubunu təq dim
et mişdir. Məktubda məliklər ..."baş qa ümi di miz
yox, Allah və yurdunuzdan baş qa"... – deyə yaz -
mış dılar. I Pyotr bu kömək tə lə binə müsbət ca -
vab vermiş və  Rusiyanın İs veç lə mü ha ri bə si nin
bit məsindən sonra erməni xal qına kömək edə -
cə yinə söz vermişdi (amma bu müharibə yal nız
1722-ci ildə, Orinin ölü mün dən (1711) sonra
bi tə cəkdi).

I Pyotrun Qafqazda başqa planları var idi.

Hələ 1701-ci ildə Ermənistana missiya gön də -
ril mişdi, Osmanlı və Səfəvi imperiyalarına səfər-
yü rüş edilməsi ilə əlaqədar oradakı katoliklərə
mək tublar yollayaraq onları gizli planlarından
xə bərdar etmiş və müharibə olarsa onlardan dəs -
tək verib-verməyəcəklərini soruşmuşdu, amma
bun dan bir nəticə çıxmamışdı. Yalnız erməni kil -
sə si dərhal ona cavab yazaraq bu işi sü rət lən dir -
mə sini istəmişdi. Ori bu yolla ermənilərə müs tə -
qil lik alacaqlarına əmin idi və bu işi görmək
üçün ermənilərin toplu halda yaşadıqları yerlərdə
təb liğat işi aparmağa üstünlük verirdi.
Ori Rusiya sarayına konkret bir plan təklif edir -

di: Erməni və Gürcü xalqlarının azadlığa qo vuş -
ma sı üçün Qafqaz üzərindən 25.000 nəfərlik bir
rus ordusu, 15.000 nəfərlik kazak atlısı və 10.000
pi yada lazım olacaqdı. Atlı birliklərin Cənubi
Qaf qaza çatması üçün Daryal keçidindən keç mə -
si lazım olacaqdı, piyadaların isə Xəzər də ni zin -
dən – Həştərxandan gəlməsi ehtimal edilirdi..
Rus qoşunları erməni və gürcü hərbi birlikləri ilə
bir nöqtədə birləşəcəkdilər.

Bu plana görə Cənubi Qafqaza gediş üçün la -
zım lı olan hazırlıqların görülməsinə icazə lazım
idi. Vəziyyətin araşdırılması, yerli xalqın dəs tə -
yi nin əldə edilməsi, yollar və qalalar haqqında
mə lumat əldə etmək üçün Orinin başında olacağı
xü susi bir birliyin İrana yollanmasına qərar ver -
di lər. Şübhə çəkməmək üçün Ori Şah Hüseynin
sə lahiyyətlilərinə Romadakı Papa tərəfindən
gön dərildiyini, İrandakı xristianların vəziyyəti
haq qında məlumat əldə etməyə gəldiyini söy lə -
yə cəkdi.  Bu vaxt Fransız elçisi və missionerlər,
Ru siyanın Ermənistana siyasi müstəqillik almaq
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məq  sədi qoyduğunu və Orinin Ermənistan pad -
şa  hı olmağa niyyətli olduğunu şaha xəbər ve rir -
lər. Ancaq şah bu qədər əhəmiyyətli bir elçini ge -
ri çevirməyə cəsarət etməyərək, onu qarşılayır.
1709-cu ildə Ori İsfahana çatır və oranın yerli si -
ya si şəxsləri ilə müzakirələr aparır. Ancaq I Pyot -
run İranı zəbt edib Gürcüstan və Ermənistanı iş -
ğal edəcəyi ilə bağlı söz-söhbətlərə şahın, xə ya -
nət et məməsi üçün Gürcüstan valisini güvəndiyi
bir baş qasıyla dəyişdirir. İsrael Ori, 1711-ci ildə
İran dan Rusiyaya geri dönərkən yolda öləndən
son ra bu işin arxasınca gedən olmamışdır. İndi
er mənilər yana-yana deyirlər ki, Ori rusların va -
si təsilə baxımsız erməni dövləti yaratmağa yaxın
idi. Amma yenə onun Həştərxanda ani ölümünü
tə sadüfə bağlamırlar. Oridən sonra erməni mil -
liy yətçiliyi üçün xidmət göstərən sivaslı Mhitar
və onun davamçıları olmuşlar.

Mxitaristlərin Venediktdə təməlini qoyduqları
Er  məni milliyyətçiləri isə elə əvvəldən xəstə xə -
yal  larla yaşayırdılar. Onların irqlə əlaqədar nə zə -
riy  yələrinə görə, ermənilər daha üstün bir irqdən
gə   lirdi. Nasistlər və onların irqçiliyi II Dünya
mü   haribəsi əsnasında, bənzəri görülməmiş bir
miq   yasda qırğınlara yol açmışdısa, erməni ir q çi -
li yi daha əvvəllərdən bu yola düşmüşdü. Adını
er   məni xalqının milli azadlıq mübarizəsi qoyaraq
di   gər xalqları yoxetmə siyasətini aktiv şəkildə
yü   rütməyə girişərkən fərqində olmadılar ki, gə lə -
cək   də bu bəladan xilas olmaq çox çətin ola bilər.
İs rael Ori ilə başlayan və xarici güclərə bel bağ -
la  y araq nəyəsə nail olmağı özünə hədəf seçən er -
mə  ni milliyyətçiliyi və bu sahədə yürüdülən si -
ya  sət şübhəsiz ki, erməni milliyyətçiliyinin in ki -
şa fına öz təsirini göstərmişdir. Erməni mil liy yət -
çi  liyinin tarixi imperializmlə işbirliyi, onların si -
ya  sətinin həyatakeçirmə və əməkdaşlıq tarixidir.
Mxi taristlərin dil və tarixlə ilgili çalışmalarının
n ə  ticəsi olaraq ermənilərdə bir hürriyyət sevdası
oyan  mışdır.

Osmanlı erməniləri arasında qərbliləşmə və is -
la  hat hərakatlarının başlanğıcı XVIII əsrin ilk il -
lə  rinə aiddir. 1701-ci ildə Sivaslı Mhitar Var ta -
bed liderliyində İstanbulda başlayan islahat hə rə -
ka tı, qız və oğlanlar üçün müasir məktəblər açıl -
ma  sı, qədim kilsə ermənicəsi yerinə İstanbul xalq
di  linə əsaslanan yeni yazı dilinin inkişaf et di ril -

mə  si, qərb dillərindən kitablar çevrilməsi və is la -
hat  lara müqavimət göstərən kilsə rəhbərliyinə
qar  şı qeyri-siyasi təşkilatlanmaların qurulması
er  məni milli ideologiyasının da formalaşmasına
tə  sir edirdi. Zaman-zaman sərt mübarizələrə səh -
nə olan islahat hərəkatı, 1860-cı il padşah Ab dül -
məcid tərəfindən erməni milləti nizamnaməsi ilə
real laşdı. Bu nizamnamə ilə qurulan Erməni Mil -
lət Məclisi Osmanlı dövlətindəki ilk təmsili par -
la ment orqan xüsusiyyətində olub, 1876-cı il də
qa nuni əsasla qurulan Osmanlı Mebusan Məc li -
si nə də nümunə təşkil etmişdir.
Erməni cəmiyyəti Osmanlı dövləti içində "ər kö -

yün uşaq" statusunda idi. Ermənilər Osmanlı in -
zi  bati sistemində digər qeyri-millətlər kimi, bir
çox məsələdə mərkəzi dövlətin yarı muxtar bir
qu  ruluşu haqlarına sahib idi. Erməni və Rum pat -
rik  ləri iki xalqın “millət başı'” ünvanına sahib
idi  lər. Tənzimat dövrünə qədər patriklərin və zi fə -
yə gətirilməsində xalqın irəli gələnləri söz sahibi
idi, ancaq erməni konstitusiyasının hazırlanma
pro  sesində nəzərdə tutulan dəyişikliklər, patrikin
seç  ki ilə iş başına gəlməsini təmin edəcəkdi.

Patriklərin dini səlahiyyətləri ilə birlikdə, mil -
lət  lərinin rəhbərliyində də əhəmiyyətli dərəcədə
və tən daş səlahiyyətləri var idi. Bir çox erməni
təş  kilatının rəhbərliyi birbaşa patrikin mə su liy -
yə ti altına alınmışdı, yəni onların fəaliyyətindən
pat  rik şəxsən məsul idi. Patriarxiat eyni zamanda
XIX əsrin sonuna qədər qatı bir senzura təşkilatı
fun k siyasını boynuna götürmüşdü.

Sultan, erməni millətinin vergilərinin bir his sə -
si  ni patriklik vasitəsilə toplayırdı. Patriarx və
mü əy yən sayda adamlar vergidən azad idilər.
Pat  riklik Osmanlının müxtəlif bölgələrinə dini
və  zifəlilərin təyin olunmasından da məsul idi. Bu
yet  kilərin verilməsi patrik xanasına erməni ide o -
lo ji işini formalaşdırmaq imkanları yaradırdı.
Patriarxiat zaman içində nüfuzlu və maliyyə cə -

hət  dən qazanclı bir mövqe halına da gəlmişdi.
Əv vəl "Çələbi", "müəllim", XVIII əsrdən eti ba -
rən isə "Amira" olaraq adlandırılan erməni irəli
gə  lənləri patriarxiat ilə əlaqələrini sıx laş dır mış -
dı lar. Dövlət adına vergi yığan, dövlətə borc ve -
rə  rək sərraflıq edən, orduya iaşələri təmin edən,
sa   ray memarlığında, dövlətin xarici işlərində
əhə     miyyətli vəzifələri boynuna götürən amiralar,
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pat  riarxiatların qərar mexanizmlərində iştirak et -
mə yə başlayır və zaman içində millətin ida rə sin -
də suveren hüquqlar da almışdılar. Bu, Osmanlı
döv  lətində ermənilərin heç bir hüququ yoxdu de -
yən  lərə ən yaxşı cavabdır. Erməni pat ri ar xiat lı ğı -
na mütəşəkkil olaraq qatılan, vəzifə alan ikinci
və tən daş qrupu isə "esnaflar"dı. İstanbul, Ər zu -
rum, Van, Doğubayazıt kimi bir çox mərkəzlərdə
er  məni iş adamları və tacirlər ordusu yetişmişdi.
On  lar dövlətə və patriarxiat idarəsinə külli miq -
dar  da vergi ödəyirdilər. Esnaflar da müddətdə
rəh  bərlikdə də iştirak etmək hüququ qazanırdılar.

Erməni patriarxının idarəçiliyində iştirak edən
üçü n  cü vətəndaş qrupu isə Avropada təhsil almış
gənc ziyalılar idi. İlk qrupu 1843-cü ildə Ro ma -
ya, 1840-1848-ci illərdə isə Parisə gedən varlı ai -
lə    lə rin uşaqları Avropa siyasi sistemləri və qa -
baq cıl düşüncələri ilə tanış olaraq, 1850-ci ildə
təh sillərini tamamlayaraq İstanbula geri dö nər -
kən artıq azadlıq müdafiəçisi kimi çıxış edirdilər.
Er məni mərkəz idarəsi, məktəbləri və erməni di -
li nin müasirləşdirilməsi bu gənclərin daim gün -
də mə gətirdikləri əsas mövzulardan idi. Onlar
həm də amiraların patriarxiat üzərindəki öz ba şı -
na rəhbərliyinə üsyan edər, erməni cəmiyyətinin
ge riyə aparıldığını iddia edər, bu müzakirələr nə -
ti  cə sində isə patrikliyin dövlətlə, Erməni təş ki lat -
la rı ilə münasibətləri mübahisə mövzularına çev -
ril di. Nə ti cə də erməni milləti 1844-cü ildə amira
və es naf lar dan ibarət qarışıq məclis yaratmışdı,
1847- ci ildə isə bu, vətəndaş və ruhani məclisi
ad  la n ma ğa başladı.

Həştərxanda 1856-cı ildə Osmanlı islahat fər -
ma nı hər millətin inzibati quruluşunda yeni tən -
zim ləmələr edilməsini nəzərdə tuturdu. Hər mil -
lət bir komissiya quracaq, öz daxili işlərini təşkil
et mək üçün bir nizamnamə hazırlayacaqdı. Hə -
min il Erməni ümumi məclisi tərəfindən bir Kon -
stitusiya Komitəsi yaradılır. Bir il boyunca ça -
lışılan mətn 1857-ci ildə məclis tərəfindən qə bul
edilir, ancaq bu mətn "dövlət içində dövlət ol -
maz" prinsipi ilə təsdiq edilmir. Hazırlanan ikin -
ci qaralama mətndə erməni millətinin təzyiqi ilə
1860-cı ildə qəbul edilir. Mövcud bütün təş ki lat -
lar ləğv edilərək yeni Anayasaya uyğun yeni təş -
kilatlar yaradılır və bu sənəd "Nizamnamə-i Mil -
lət-i Ermeniyan" adıyla təsdiq edilir. 1860-cı il də

Erməni Konstitusiyası beş bölüm, doxsan doq -
quz maddədən ibarət idi. Erməni patriki, si ya si
məclisi və dini məclisi seçəcək bir milli məc lis
nə zərdə tuturdu. Milli məclis, İstanbul və Os -
man lı əyalətlərindən seçilən yüz qırx nü ma yən -
dədən meydana gəlirdi. İstanbul nü ma yən dələri
ver   gi ödəmiş ( fiziki şəxs) seçicilərin ümu mi sa -
yı na, əyalətlərdə isə əhali nisbətinə gö rə təyin
olu   --nurdu.

29 mart 1863-cü ildə ermənilərin Osmanlı İm -
pe ratorluğundakı vəziyyətini daha da güc lən di -
rən, onlara bəzi əlavə imtiyazlar tanıyan və öz lə -
ri ni idarə etmək mənasında muxtariyyət verən
"Ni zamnamə-i Millət-i Ermenian" qüvvəyə min -
di. Ermənilər üçün daha əvvəl mövcud olan hü -
quqlara əlavə olaraq bir çox yeni haqqları eh ti va
edən bu nizamnamə, islahat fərmanı müd də a -
larına uyğun olaraq, əsrlərdən bəri dövlətin “ən
sa diq təbəəsi” olaraq qəbul edilən ermənilərə ve -
ri lən bir mükafat idi və bundan bütün ermənilər
məm nun qalmışdılar. Ermənilərə "dövlət içində
döv lət", "rəhbərlik içində rəhbərlik" deyilə bi lə -
cək qədər imtiyazlar tanınırdı. Bu dövrdə, Gre -
gor yan ermənilər İstanbuldakı patriklərinin ida -
rə  sində 26 yepiskopluq dairəsində yaşayırdılar,
ək səriyyəti şəhərlərdə olan katolik ermənilər isə,
bir patriarx rəhbərliyində 13 yepiskopluq dairəsi
təş  kil edirdilər. Bütün tanınan haqq və im ti yaz -
lar  dan istifadə edən ermənilər, bu nizamnamə ilə
bir növ konstitusiya hüququna sahib olmuşdular,
bun  dan istifadə edərək ermənilər daha da təş ki -
lat lanaraq; məktəblər açdılar, qəzet və jurnal çı -
xar  dılar. Ermənilərin siyasi və ictimai varlıqları
üzə rində yeni bir dövr açan "Erməni milləti ni -
zam  naməsi" ndən istifadə edən patriarxiat, adı çə -
ki lən nizamnamənin verdiyi sərbəstlikdən is ti fa -
də edərək erməni milli ideolojisinin for ma laş ma -
sı na yardımlarını etməyə başladı. Ermənilər bun -
dan daha da şirniklənərək hətta basqılarla muxtar
bir qurum da yaratmağın o qədər də çətin ol ma -
ya cağını düşündülər. Bunun üçün erməni zi ya lı -
la rı milləti bu mübarizələrə hazırlamaq fikri ilə
mil li təşkilatların, mətbuatın və erməni ideoloji
mər kəzlərinin yaradılmasına üstünlük verdilər.
Hə mişə olduğu kimi bu işə rəhbərliyi erməni kil -
sə si öz üzərinə götürmüşdü. 
"Erməni Milləti Məclisi Umumiyesi" mil liy yət -
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çi lik toxumları səpirdi. Eyni ildə İstanbulda fəa -
liy yətə keçən və ilk Erməni quruluşu olan "Kö -
mək sevər cəmiyyəti" yardımdan daha çox, gizli
üs yanların planını cızmaqla məşğuldu. Mil liy -
yət çilik ən çox Osmanlının xristian vətəndaşları
ara sında diqqətə çarpan hala gəlmişdi və “bunlar
Qər bin mədəni və iqtisadi inkişaflarıdır” təsiri
ba ğışlayırdı. Beləcə nə islamçı görüşlər, nə də
döv rün ənənəvi düşüncəsi olan panislamist me -
yil lər bunları arxa plana keçirə bilmirdi, onlar fə -
al siyasət aparmaqla ətraflarına demək olar ki,
bü tün qeyri-müsəlmanları cəlb edə bilirdilər, ən
azın dan onların da simpatiyasını qazanmışdılar.
Er mənilər əsrlərdir yan-yana yaşadıqları cə miy -
yət qarşısında, öz mənfəətlərini dini anlayışlarla
de yil, milli anlayışlarla ifadə edirdilər. Artıq Er -
mə ni cəmiyyətləri qəzetlər nəşr etmək və bu yol -
la milləti bir araya gətirmək istəyirdilər. Tür ki yə -
də mətbuat və mətbəəçilik sahəsində monopoliya
qu ran xaricilər ermənicə çıxan qəzetləri az qala
pul suz çap edirdilər. Mətbəəçilik və mətbuat işi -
nə ermənilər böyük əhəmiyyət verirdilər. 1857-ci
il  də “Van qartalı” adlı qəzet nəşrə başlarkən bu
böl   gədə yaşayanların çoxu oxuma-yazma belə
bil      mirdi. Bu qəzetdə və "Vaspurakan" adlı digər
məc  muədə erməni şəxsiyyəti və erməni gələcəyi
haq qında yazılar verilirdi. Bu qəzetlərdə ''Mü s tə -
qil, türklərin yaşamadığı Ermənistan'', "Dənizdən
də   nizə böyük Ermənistan ", "Ermənilərin bu tor -
paq lara sahiblik haqqı" və s. mövzularda yazılar
ve rilirdi. Ən çox yer alan yazılar içərisində “üs -
tün Erməni şəxsiyyəti” barədə çıxan yazılar idi.
Ya ratdıqları siyasi təşkilatlar bu irqçi təməl üzə -
rin də qurulurdu. Armenakan, Hnçak və Daşnak
par tiyalarının nümunəsində bu irqçiliyin işa rə lə -
ri ni görməmək qeyri-mümkün idi. O illərdə Os -
man lıda nəşr olunan 26 qəzetdən 9-u ermənicə
idi. Onlardan biri, həddindən artıq milliyyətçi
xət ti ilə bilinən “Armeniya” qəzeti açıq şəkildə
er məniləri qiyama, türkləri və kürdləri öl dür mə -
yə səsləyirdi. "Erməni məsələsi və beynəlxalq
dip lomatiya'' kitabının müəllifi Ağası Yesayan
ya zırdı ki, bu partiyanın (daşnaksütyun) proq ra -
mında düşmən (yəni Türk) ordusunda xidmət et -
miş erməni əsgərlərdən faydalanmaq, Türk or-
du sunu arxadan vurmaq, müxtəlif yollarla əldə
edil miş silahları xalqa paylamaq və xalqı qiyama

qal dırmaq, silahlı üsyan və inqilab çağrıları var -
dı. Komitənin (Daşnak Komitəsi) proqramı üs-
yan yolu ilə «Türkiyə Ermənistanı » na siyasi və
iq   tisadi azadlıq qazandırmaq idi. Komitənin
1892-ci ildə baş məclisində qəbul edilən proq ra -
mı n 8-ci maddəsi hökumət dairələrini da ğıt ma ğı,
in  sanları öldürməyi, sərvətlərini yağmalamağı ön
gö rürdü”.  Bu bir erməni araşdırmaçının yaz dıq -
la rıdır. Bu artıq monomilliyyətçilik meyilləri idi
və ermənilər bu hərəkata hələ XIX əsrin 60-70-ci
illərindən başlamışdılar. Monomil liy yət çi lik tək
millətli cəmiyyətin hədəflənməsidir, azlıq və
etnik ünsürlərə şəxsiyyətlərini qorumaq haqqı
ve rilməməsidir, etnik təmizliyə gedərək öz için -
dən digər ünsürləri çıxararaq onları de por tasi ya -
ya məruz qoymaqdır. Bu düşüncə və siyasət in -
diki Ermənistan respublikasında həyata ke çi ril -
miş dir. O burada yaşayan Azərbaycan türklərini,
kür dləri, yəhudiləri, rusları, ukraynalıları və b.
çı xararaq monoetnik dövlətə çevrilmişdir.

71¹6. 2014

XX AA LL QQ II NN AA  MM ƏƏ HH ƏƏ BB BB ƏƏ TT   ––   DD ÜÜ ŞŞ MM ƏƏ NN ƏƏ   NN İİ FF RR ƏƏ TT   RR UU HH UU NN DD AA



Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində
xid  mət edən hərbi qulluqçular arasında mü na si -
bət  lər Ümumqoşun nizamnamələrinin tələbləri
əsa  sında qurulur.   Lakin təcrübə göstərir ki,  bəzi
hər  bi hissələrdə hərbi kollektivin birliyini pozan,
gənc əsgərləri mənəvi cəhətdən sarsıdan, hətta
bə  zi hallarda onların taleyində ömürlük qara lə -
kə  yə çevrilən nizamnamədənkənar mü na si bət lə -
rə hələ də təsadüf edilir.  Hərbi qulluqçular ara -
sın  da intihar, hərbi xidmətdən boyun qaçırma
hal  larının əksəriyyəti məhz bu zəmində baş verir.
Bu isə ictimaiyyət arasında ordunun nüfuzdan
düş  məsinə səbəb olur.

Nizamnamədənkənar münasibətlər bütövlükdə
or  dunu, silahlı qüvvələri nüfuzdan salan bir bə la -
dır və bütün dövrlərdə ona qarşı ciddi tədbirlər
gö  rülüb. Çünki bu problem yalnız son illərin
“məh sulu” deyil. Hələ XVIII-XIX əsrlərdə bir
çox sərkərdələr öz  memuarlarında bu bəladan
da  nışmış, onun acı nəticələrindən şika yət lən miş -
lər. Bu xəstəlik xərçəng kimi uzun müddət keç -

miş sovet ordusunun da bətnində kök atmışdı.
1953, 1955, 1957-ci illərdə cinayət cəzası alan
şəxs  lərin orduya kütləvi çağırışı vəziyyəti daha
da mürəkkəbləşdirmiş, məhz bu dövrlərdə  ni -
zam  namədənkənar münasibətlər az qala cinayət
dün  yasının mənəvi prinsiplərinə xas olan key fiy -
yət lər qazanmışdır. 60-cı illərdə ordunun gənc -
ləş məsi, şəxsi heyətin kəskin ixtisarı, demoqrafik
prob lemlər mənfi halların ordu həyatına daha
asan nüfuz etməsini sürətləndirmişdi. Nəticədə
ni z amnamədənkənar qarşılıqlı münasibətlər ça -
ğı rışdan-çağırışa “irsən ötürülən” neqativ ənənə
və mərasimlərin bütöv bir  sisteminə çev ril miş -
dir.

Azərbaycan silahlı qüvvələrinin hərbi hissə ko -
man dirləri, onların şəxsi heyətlə iş üzrə müa vin -
lə ri nizamnamədənkənar münasibətlərin aradan
qal dırılması məsələsinin həllinin zəruriliyini bir
an belə yaddan çıxarmamalı, yerlərdə şəxsiyyət
üzə rində ən kiçik zorakılıq faktının alınması, hər -
bi kollektivin möhkəmləndirilməsi, hərbi qul luq -
çu lar arasında sağlam əhval-ruhiyyənin ya ra dıl -
ma sı istiqamətində gündəlik, fasiləsiz iş apar ma -
lı dırlar.

Hərbi kollektivlərdə nizamnamədənkənar
mü   na sibətlər dedikdə, ayrı-ayrı, yaxud bir
qrup hər bi qulluqçuların özü üçün müəyyən
im  tiyazlar,  “ka zarma komfortu” əldə etmək
na  minə yaş, yer li çilik,  milli-etnik  zəmində di -
gər hərbi qul luq çu lar üzərində mənəvi və fi zi -
ki təsiri başa dü şü lür.

Qarşılıqlı münasibətlərin nizamnamə tələb lə ri -
nin pozulması döyüş hazırlığını  və hərbi in ti za -
mı sarsıdan problem kimi şəxsı heyətin mənəvi-
psi xoloji vəziyyətinə mənfi təsir göstərir, hərbi
qul luqçuların mənəvi və fiziki sağlamlığına ciddi
zi yan vurur. Bunlar hərbi qulluqçular arasında
hər bi nizamnamələrdə nəzərdə tutulmuş qar şı lıq- 
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lı münasibətlərin, qayda və qanunların pozulması 
nə ticəsində mənəvi və fiziki təhqir formalarında
özü nü büruzə verir. Daimi psixi və fiziki tə ca vü -
zün obyektləri isə əksər hallarda ağır fiziki işlə
yük lənməsi nəticəsində onların əmək  vərdişləri
ki fayət qədər inkişaf etmiş olur. Onlara bir qayda
ola   raq, “alçaldılmış, təhqir olunmuşların” rolu
hə  va lə edilir.

Bir çox hallarda nizamnamədənkənar qarşılıqlı
mü nasibətlər hərbi qulluqçular arasında elə əla -
qə lərin məcmusunu təşkil edir ki, onun əsasında
qey ri-sağlam asılılıq dayanır. Bu əlaqələr isə kol -
lek tivin kortəbii şəkildə müxtəlif mikroqruplara
bö lünməsi şəraitində formalaşır. Belə qruplarda
apa rıcı rol  təşkilatı və icraçı funksiyasını yerinə
ye tirən və neqativ rollar bölgüsünə riayət edilib-
edil məsini yoxlayan liderə məxsus olur. Bu şəxs
adə tən, öz kobudluğu və intizamsızlığı ilə fərq lə -
nir. Bir qayda olaraq, belə “başçı” başqa şəxsləri
özü nə tabe etmək xüsusiyyətinə malik olur. Öz
məq sədlərinə çatmaq üçün o, çox vaxt fiziki tə -
sir dən istifadə edir, yaxud onu tətbiq etməklə
qor xudur. Belə şəxslər öz həqiqi simasını “in ti -
zam uğrunda mübarizə”, “bacarıqlı oğlan”, “id -
man çı” maskaları altında gizlədirlər.

Hərbi hissələrdə bəzi hərbi qulluqçuların üzə ri -

nə neqativ ənənələrin mühafizəsi üzrə  “sank si -
ya   ların” bilavasitə icraçısı və gizli  qanunlara ita -
ət ideyasının “bələdçisi” funksiyaları qoyulur.
On   lar yeni gələn əsgərlərə müxtəlif və ziy yət lər -
də necə hərəkət etmələri barədə “məsləhətlər”
ve   rir, bu “məsləhət”lərə əməl etməməyə və  “sat -
qın   lığa” görə cəzalandırma  tədbirlərini həyata
ke   çirirlər. Bu rolların yerinə yetirilməsinin key -
fiy   yəti neqativ mikroqrupun lideri tərəfindən da -
im qiymətləndirilir və bu zəmində bölmədə ni -
zam   namədənkənar qarşılıqlı münasibətlərin
qrup      daxili mexanizmi formalaşır.

Nizamnamədənkənar qarşılıqlı münasibətlərin
qar   şısının alınması vəzifəli şəxslərin fəa liy yə ti -
nin ən mühüm sahələrindən biridir. Silahlı qüv -
və   lərimizdə aparılan yeniləşmə prosesləri hərbi
his   sələrdə, gəmilərdə intizamın və qayda-qa nu -
nun daha da möhkəmləndirilməsini tələb edir. Bu
isə bütün kateqoriyadan olan vəzifəli şəxslərin
sis  temli, məqsədyönlü fəaliyyəti olmadan müm -
kün deyil.

Problemin həlli xeyli dərəcədə hərbi qul luq çu -
lar arasında nizamnamədənkənar qarşılıqlı mü -
na sibətlərin qarşısının alınmasının  təşkilindən
ası lıdır.

Nizamnamədənkənar qarşılıqlı mü na si bət lə -
rin qar şısının alınması  üzrə sistem cinayət və
ha  di sə lərin qarşısının alınması üçün hərbi
ida rəetmə or qanlarının və vəzifəli şəxslərin
vaxt, qüvvə və va sitələr, forma və metodlar
üz rə əlaqələndiril miş fəaliyyətidir.

Konkret hərbi hissədə (gəmidə) onun işlənib
həyata keçirilməsi üçün zəruridir:

– analizlər və proqnozlar əsasında fəaliyyətin
pri oritet istiqamətlərini müəyyən etmək və ne qa -
tiv meyillərin qarşısının alınması üzrə tapşırıqlar
qoy maq;

– təşkilat-ştat strukturundan çıxış edərək həll
olu nan tapşırıqların özünəməxsus xüsu siy yət lə ri -
ni, real vəziyyəti, nizamnamədənkənar qarşılıqlı
mü nasibətlərin qarşısının alınması üçün vəzifəli
şəxs lər arasında vaxt üzrə bölünmüş tədbirlər
komp leksini müəyyən etmək;

– tabeliyində şəxsi heyət olan bütün vəzifəli
şəxs lər üçün nizamnamələrin, əmrlərin, gös tə riş -
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lə rin  və digər rəhbəredici sənədlərin konkret tə -
ləb lərini nəzərə alaraq nizamnamədənkənar qar -
şı lıqlı münasibətlərin qarşısının alınması üzrə
funk sional vəzifələr hazırlamaq, müəyyən olun -
muş qaydada onların reallaşmasının daha təsirli
for ma və metodlarını müəyyən etmək;

– hərbi hissə komandirinin şəxsi heyətlə iş üzrə
müa vinindən tutmuş manqa komandirinədək bü -
tün vəzifəli şəxslərin hərbi nizamnamədənkənar
qar şılıqlı münasibətlərin qarşısının alınması is ti -
qa mətində səyləri koordinasiya etmək, onların
işi nə ardıcıllıq xarakteri vermək;

– vəzifəli şəxslər tərəfindən öz funksional vəzi -
fə lərinin yerinə yetirilməsinə, habelə uçota al ma -
nın dövriliyinə və formasına, görülən işlərin nə -
ti cələri barədə hesabatların hazırlanmasına ciddi
nə zarət etmək.

Bu tədbirlərin icrası qoşun və xidmət növləri
rəisləri, hərbi hissənin (gəminin) digər zabitləri
tə rəfindən nəzarətdə olmalıdır.

Əsas məsələ odur ki, nizamnamədənkənar qar -
şı lıqlı münasibətlərin qarşısının alınması sistemi
ki min hansı istiqamətdə fəaliyyət göstərdiyini,
han sı tədbirlərin hansı ardıcıllıqla həyata ke çi ril -
mə sini, bu tədbirlərin necə həyata keçirilməsini,
han sı forma və metodlardan istifadə olunmasını
də qiq müəyyən etməyə imkan versin.

Nizamnamədənkənar qarşılıqlı münasibətlərin
qar şısının alınması üzrə sistemin sənədli formada
tər tib olunmasının mühüm əhəmiyyəti var. Onun
tər kib hissələri aşağıdakılardır: Ötən ilin ye kun -
la rına görə hərbi intizamın və qoşun xidmətinin
və ziyyətinin təhlilinə dair hərbi hissə (gəmi) ko -
man dirinin əmr; hərbi qayda-qanunun sax la nıl -
ması üzrə kompleks iş planı; profilaktik təd bir -
lərin hazırlanması və həyata keçirilməsi üzrə me -
todiki tövsiyələr.

Əmr,  adətən növbəti tədris ili üçün verilir. On -
un giriş hissəsində ötən ildə hərbi intizamın və
qay da-qanunun saxlanılmasının real vəziyyəti
təh  lil olunur, hüquq qaydalarının pozulmasına
im  kan yaradan səbəblər və şərait, hərbi intizam
və qayda-qanunun vəziyyətinə təsir göstərə bilən
fak  torlar, şərtlər göstərilir.

Əmrin sonrakı hissəsində hərbi intizamın və
qay  da-qanunun saxlanılması, o cümlədən ni zam -

na  mədənkənar qarşılıqlı münasibətlərin qar şı sı -
nın alınması üzrə vəzifəli şəxslərə tapşırıqlar qo -
yu  lur. Burada, həmçinin nəzarət qaydası, həyata
ke  çirilən tədbirlərin dövriliyi və forması mü əy -
yən edilir.
Hərbi hissə (gəmi) komandirinin əmri bü töv lük -

də hüquq qaydalarının pozulmasının, o cümlədən
ni  zamnamədənkənar qarşılıqlı münasibətlərin
qar  şısının alınması əsas sənəddir, obrazlı desək,
“bu  raxıcı mexanizm” rolunu oynayır. O sistemin
tə  ləblərinin icrasına görə vəzifəli şəxslərin mə -
suliyyətini hüquqi  cəhətdən müəyyən edir.
Kompleks iş planında  fəaliyyətin aşağıdakı pri -

o ritet istiqamətlərini nəzərdə tutmaq olar: zabit
he yətinin şəxsi nümunə göstərməsinin təmin
edil məsi; vəzifəli şəxslərin iş üslubunun tək mil -
ləş dirilməsi və onların şəxsi məsuliyyətinin  yük -
səl  dilməsi; hərbi xidmət üçün  təhlükəsiz şəraitin
ya radılması, şəxsi heyətin həyat və sağlamlığının
qo runması;  tərbiyəvi işin təkmilləşdirilməsi,
hər   bi kollektivlərdə sağlam mənəvi-psixoloji
mü   hitin saxlanılması, intihar hallarının qarşısının
alın    ması; döyüş hazırlığının, qoşun xidmətinin
və hərbi intizamın möhkəmləndirilməsindəki ro -
lu  nun  artırılması, günün nizam qaydalarına ciddi
əməl olunması;  qarşılıqlı münasibətlərin, ni zam -
na  mə tələblərinin pozulmasının, hərbi xidmətdən
bo  yun qaçırmanın, oğurluq və israfçılıq hal la rı -
nın qarşısının alınması; maddi-məişət şəraitinin
və şəxsi heyətin istirahətinin  təşkilinin yax şı laş -
dı rılması.

Planda kimin hansı işi hansı ardıcıllıqla yerinə
ye  tirəcəyi dəqiq göstərilməlidir.  Hüquq po zun -
tu  larının qarşısının alınması üzrə vəzifəli şəxs lə -
rin funksional vəzifələri, hərbi intizamın və qay -
da-qanunun saxlanılması üzrə iş planı, habelə
me  todiki tövsiyələri  əmrə əlavə kimi tərtib et -
mək məqsədəuyğundur. 
Təhlillər göstərir ki, qoşunlarda nizamna mə dən -

kə  nar qarşılıqlı münasibətlərin özünü ən çox bü -
ru zə verən formaları aşağıdakılardır: nisbətən
çox xidmət edən hərbi qulluqçuların öz və zi fə lə -
ri ni gənc əsgərlərin üzərinə qoyması; gənc əs gər -
lə rin mənəvi və fiziki cəhətdən təhqir edil mə si;
pu lun, qida məhsullarının zorla alınması; əy lən cə
xa tirinə  təhqiretmə; intizamsızlığa vadaret mə;
Bu  hallar əsasən şəxsi heyət üzərində nə za rətin
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zəif lədiyi axşam saatlarında, təsərrüfat iş lə rində,
növ bədə, “yat” komandasından sonra, eza miy -
yət də və qarovul xidmətinin aparılması za manı,
elə cə də döyüş bölgələrində yerləşən hər bi his sə -
lə rin post başçısı çavuşlar olduğu bəzi möv qe lər -
dən döyüş növbəsində təsadüf edilir.

Qarşılıqlı münasibətlərin nizamnamə tələb lə ri -
nin pozulmasının qarşısını almağa imkan ya ra -
dan şəraitlər bunlardır:  bölmə tərəfindən yerinə
ye  tirilən tapşırıqların özünəməxsus xü su siy yət lə -
ri nin hərtərəfli uçotu; zabitlərin, gizirlərin öz
fun k sional vəzifələrin, habelə tabelikdə onların
və  zifə borclarını bilməsi; tədbirlərin diqqətlə ha -
zır  lanması, şəxsi heyətin bu tədbirlərə tam qa tıl -
ma  sı; ayrıca hər bir hərbi qulluqçu ilə məq səd -
yön  lü gündəlik işin aparılması.
Bölmə (hərbi hissə, tabor, bölük) komandirləri

nis  bətən çox xidmət etmiş hərbi qulluqçular tə rə -
fin  dən gənc əsgərlərin təhqir olunması faktının
ara  dan qaldırması üzrə tədbirlər həyata ke çi rər -
kən aşağıdakı tələbləri rəhbər tutmalıdırlar:

– hərbi qulluqçular tərəfindən hərbi hissədə
(böl  mədə) davranış qaydalarına riayət olun ma sı -
nı sistemli təhlil etmək və obyektiv qiy mət lən dir -
mək;

– hərbi qulluqçuların intizamlılığının təmin
olun  ması üzrə təşkilatı və tərbiyə işini yalnız qa -
nun  lar, təlimatlar, komandir və rəislərin əmrləri
əsa  sında aparmaq;
– tərbiyə prosesini, hərbi hissələrdə mənəvi-psi -

xo  loji durumun real  vəziyyəti və hərbi qul luq çu -
la  rın fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri barədə mə lu -
m at  lar əsasında təşkil etmək;
– nizamnamədənkənar qarşılıqlı  münasibətlərin

qar  şısının alınması üçün konkret bölmələrdə
onun təzahür formalarını, neqativ ənənələrini
möv  cudluğunu bilmək, mikroqruplara təsir gös -
tər  məyi bacarmaq;
– neqativ hallara qarşı forma və vasitələr tap ma -

ğı (ictimai təşkilatların və fəalların hərbi kol lek -
tiv lərdə mənəvi-psixoloji mühitə effektiv əks-tə -
sir mexanizmi formalaşdırmasının, belə neqativ
hal ların meydana gəlməsini şərtləndirən amilləri
nə zərə almaq, bütün kateqoriyadan olan  ko man -
dir  lərin qarşılıqlı  münasibətlərinin nizamnamə
tə ləb lərinin pozulmasının qarşısının alınması üz -
rə məqsədyönlü və sistemli işaparma üçün so -

sial -psixoloji hazırlıqları təmin etməyi) bacar -
maq.

Komandir, şəxsi heyətlə iş üzrə müavinlərin
fəa liy  yətində nizamnamədənkənar qarşılıqlı mü -
na si bətlərin sayını xeyli dərəcədə azaltmağa im -
kan ve rən aşağıdakı prioritet istiqamətləri gös tə -
rə bilər:

– bölmələrdə sosial-psixoloji proseslərin  öy rə -
nil  məsi və proqnozlaşdırılması, onların  hər tə rəf -
li təhlili, korrektə olunması və hərbi qulluqçular
ara  sında qarşılıqlı münasibətlərdə neqativ me yil -
lə  rin profilaktikası üzrə təsirli ölçülərin gö tü rül -
mə si;
– hərbi kollektivdə qarşılıqlı münasibətlərin de -

for  masiyaya uğramasının (pozulmasının) sə bəb -
lə  rini, qarşılıqlı münasibətlərdə nizamnamə tə -
ləb  lərinin pozulması profilaktikası üzrə işlərin
tə  sirliyinin perspektivlərini aşkar etmək üçün so -
si al-psixoloji tədqiqatların aparılması:

– hərbi xidmətin mənəvi-psixoloji təminatının
for ma, metod və vasitələrinin təkmilləşdirilməsi,
hər bi qulluqçuların emosional dayanıqlığının sa -
bit ləşdirilməsi və saxlanılmasına yönəldilmiş va -
si tələrin geniş tətbiq edilməsi, stress doğuran və -
ziy yətlərin aradan qaldırılması;
– hərbi qulluqçuların hüquq tərbiyəsinin inki şa -

fı, genişləndirilməsi, şəxsi heyətin hüquq tər bi -
yə si üzrə tematik axşamların, mühazirələrin, söh -
bət  lərin, hərbi ədliyyə orqanlarının nü ma yən də -
lə ri ilə şəxsi heyətin görüşlərinin, hüquqi bilik
gün lərinin və digər tədbirlərin keçirilməsi;

– hərbi hissədə psixoloji işin gücləndirilməsi,
psi xoloji yardım xidmətinin təşkili, hərbi qul luq -
çu lar arasından seçilmiş şəxslərə əsəbi-psixi da -
ya nıqsızlığın əlamətlərini aşkar etmək ba ca rı ğı -
nın öyrədilməsi, hərbi qulluqçuların hərəkətləri
üzə rində gizli müşahidənin aparılması;

– nizamnamədənkənar qarşılıqlı münasibətlərin
hərbi qul luqçuların elementlərinin görünməsinə
imkan ver məyən xidmət və məişət şəraitinin ya -
ra dıl ma sı;

– qarşılıqlı münasibətlərin nizamnamə qayda la -
rı nın pozulmasının profilaktikasında ictimai təş -
ki latlarla sıx qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması;

– hərbi qulluqçuların tərbiyəsi işinə incəsənət,
mə  dəniyyət xadimlərinin daha geniş cəlb olun -
ma sı.
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Hərbi kollektivdə neqativ halların qarşısının
alın  ması üzrə öz praktiki fəaliyyətində ko man di -
rin şəxsi heyətlə iş üzrə müavini aşağıdakı işləri
gö  rür:

– münaqişəli  vəziyyətlərdə şəxsiyyətin rolunu,
möv  qeyini aşkar edir, hərbi qulluqçuların eh ti -
mal olunan davranış üslubunu proqnozlaşdırır;

– davranışda və qarşılıqlı münasibətlərdə təca -
vüz  karlığa meyilli hərbi qulluqçuları  aşkar edir;

– münaqişələrdə təcavüzkar meyillərə qarşı da -
ya  na bilməyən zəif  hərbi qulluqçuları mü əy yən -
ləş  dirir;
– hərbi kollektivdə neqativ təzahürlərə qarşı da -

ya   nıqlı olan və şəxsiyyətlərarası münasibətlərə
tez uyğunlaşan hərbi qulluqçuları aşkar edir.

Sağlam mənəvi mühitin ölçü meyarı hərbi his -
sə  də qanunçuluğa və qayda-qanuna riayət etmək,
hər  bi kollektivin birliyi, qarşılıqlı kömək və yar -
dım şəraitidir.
Neqativ halların aradan qaldırılmasında ko man -

di  rin şəxsi heyətlə iş üzrə müavininin  rolu aşa ğı -
da kı lardır: bölmədə, hissədə sosial-psixoloji mü -
hi tin öyrənilməsi, onun sağlamlaşdırılması üzrə
töv siyələrin hazırlanıb bütün vəzifəli şəxslərə
çat dırılması; komanda heyətinin tabelikdə olan
şəx si heyətə psixoloji-pedaqoji təsir  vasitələri ilə
öy rədilməsi, yüksək pedaqoji-psixoloji diqqət
tə ləb edən hərbi qulluqçuların psixoloji  mü şa yi -
ət olunmasının təşkil edilməsi və bu prosesdə
şəx   si iştirak, hərbi qulluqçuların bölmələrə ra sio -
nal bölüşdürülməsi üzrə təkliflərin ha zır lan ma sı.

Kollektivi öyrənərkən neqativ halların, jarqon,
ge yim qaydasının pozulması, tipik travmalar, ci -
na yət və hadisələr, qida məhsullarının, paltarın,
ya taq yerlərinin, işin, naryadın ədalətsiz bö lüş dü -
rül məsi, bölmələrdə müəyyən ləqəblərin möv -
cud luğu kimi əlamətlər meydana çıxır.

Komandirin şəxsi heyətlə iş üzrə müavini tə rə -
fin dən tətbiq olunan əsas metodlardan biri para -
met  rik sosiometriya metodudur. Onun sadəliyi,
ob yektivliyi şəxsiyyətlərarası münasibətlərin və -
ziy yətini qiymətləndirməyə, hərbi kollektivdə
han sı halların mövcudluğunu proqnozlaşdırma -
ğa, onların qarşısının alınması üçün tərbiyə işinin
stra tegiyasını planlaşdırmağa imkan verir.

Sosiomatrisanın tərtib olunması müsbət və
mən fi istiqamətli liderlərin, kollektiv mü nasi bət -

lə rindən təcrid edilmiş hərbi qulluqçuların aşkar
edil məsinə və bunun da əsasında müvafiq töv si -
yə lərin hazırlanmasına yaxşı imkan yaradır. Bu
za man müsbət istiqamətli liderlərin dəs tək lən mə -
si nə, mənfi istiqamətli liderə pedaqoji-psixoloji
tə sir göstərməsinə xüsusi fikir verilməlidir.

Antiliderlər üzərində müşahidə bütün xidmət
dövründə aparılmalıdır.

Hərbi kollektivdə neqativ halların xarakteri
mü şahidə metodu ilə müəyyən olunur. Bu zaman
aşa ğıdakıları qeydə almaq zəruridir: “imtiyaz hü -
qu qu” əlaməti olaraq geyim qaydalarının po zul -
ma sı, baş geyimlərinin formasının də yiş di ril mə -
si; paltarın qeyri-ənənəvi üsulla ütülənməsi;
müx təlif  növ bilərziklərin, kulonların, üzüklərin
gəz dirilməsi; saç düzümünün qeyri-standart for -
ma sı və s.

Nisbətən çox xidmət etmiş əsgərlər hamamda,
adə tən, 1-ci çimməyə çalışırlar. Yeməkxanada qi -
da nın düzgün bölüşdürülməməsi, gənc əsgərlərin
ye məyinin mənimsənilməsi ehtimalı var.

Hərbi bölmələrin gündəlik həyatını diqqətlə
mü şahidə edərkən mənfi halların bu əlamətləri
asan lıqla aradan qaldırıla  bilər. Onların möv cud -
lu ğu isə mənəvi-psixoloji durumu sağ lam laş dır -
maq üçün müvafiq tədbirlər görülməsini tələb
edir.

Hərbi hissədə,  bölmədə sağlam mənəvi-psi xo -
lo ji mühitin formalaşması bütün kateqoriyalar -
dan olan komandirlərin, şəxsi heyətlə iş üzrə ko -
man dir müavinlərinin, qərargahların, vəzifəli
şəxs lərin daim diqqət mərkəzində olmalıdır.

Hərbi kollektivlərdə qarşılıqlı münasibətlərin
vax tında tənzimlənməsi o vaxt mümkün olur ki,
mü naqişə vəziyyətlərinin qarşısının alınması və
ara dan qaldırılması üzrə ardıcıl və məqsədyönlü
iş aparılsın. Konfliktlərin yaranmasının səbə b lə ri
hərbi qulluqçuların (mikro və makroqrupların)
qar şılıqlı münasibətlərindən və tələblərində ya ra -
nan həm daxili, həm də xarici ziddiyyətlərdir. 

KONFLİKTLƏRİN ƏSAS MƏNBƏLƏRİ VƏ

YARANMA ŞƏRAİTLƏRİ AŞAğIDAKILARDIR

a) obyektiv xarakterli:

– xidməti-döyüş fəaliyyətinin təşkilində və ida -
rə olunmasındakı nöqsanlar;
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– hərbi qulluqçuların və onların ailə üzvlərinin
mad di-texniki və məişət təminatının təşkilində
ça tışmazlıqlar.

b) subyektiv xarakterli:

– komandirlərin (rəislərin)  zəif psixoloji-ped a -
qo ji hazırlığı;

– ayrı-ayrı hərbi qulluqçuların rolu barədə düz -
gün olmayan təsəvvür (tərəfkeşlik);

– öz fəaliyyətinə, imkanlarına və qabiliyyətinə
qey ri-tənqidi münasibət;

– qarşılıqlı münasibətlər haqqında anlayışın
səhv yozumu;

– neqativ vərdişlər.
Kompleks sxemi tətbiq edərək münasibətlərin

əsas mənbələrini, əlamətlərini, habelə onların
ara  dan qaldırılması üzrə əsas tövsiyələri nə zər -
dən keçirək.

1. Əsas mənbə: xidmət-döyüş fəaliyyətinin təş -
ki lində və idarə olunmasındakı nöqsanlar.
Bu nöqsanların  əlamətlərini konkret olaraq 3 is -

ti qamətdə qruplaşdırmaq olar.
a) mövcudluq əlamətləri: ayrı-ayrı hərbi qul -

luq  çuların hərbi kollektivdəki vəziyyətdən na ra -
zı lıqları barədə fikirləri və ərizələri.

Aşkara çıxarılması üzrə tövsiyələr: müşahidə,
ana liz, sorğu ( anonim) yolu ilə hərbi kol lektivdə
işlərin vəziyyətinin sistemli şəkildə öy rənilməsi;
təkliflərin, şikayətlərin diqqətlə təh li li, hərbi
qulluqçularla fərdi və qrup şəklində söh bətlərin
aparılması.

Həlli istiqaməti üzrə tövsiyələr: ərizələrin ob -
yek tivliyinin yoxlanılması, komandir (rəis) ilə
fər di söhbətlərin aparılması, konstruktiv tək lif lə -
rin həyata keçirilməsinin konkret planının tu tul -
ması, fəaliyyətdə müsbət meyillərin açıq şəkildə
dəs təklənməsi, lazım gəldikdə məsələyə ka te qo -
ri yalar üzrə iclaslarda  (yığıncaqlarda) baxılması;
b) mövcudluq əlamətləri: təlim-tərbiyə pro se -

si nin aşağı göstəriciləri.
Aşkara çıxarılması üzrə tövsiyələr: tədris proq -

ra mının faktiki cəhətdən yerinə yetirilməsinə
dai mi nəzarət.

Həlli istiqaməti üzrə tövsiyələr: bölmə ko man -
dir ləri ilə məşğələlərin təşkili və keçirilməsi me -
to dikası üzrə məşğələlərin keçirilməsi; tədrisdə

ge  ri qalan (məşğələlərdə iştirak etməyən) hərbi
qul  luqçularla əlavə məşğələlərin keçirilməsi, on -
la ra tədris planının mövzuları üzrə fərdi tap şı rıq -
la rın verilməsi:

c) mövcudluq əlamətləri: hərbi intizamın, ko -
man dirlərin, (rəislərin) əmr və göstərişlərinin ye -
ri nə yetirilməsinin yüksək səviyyəsi.

Aşkara çıxarılması  üzrə tövsiyələr: cinayət -
lə rin, hadisələrin, intizam pozuntularının möv -
cud luğu: əmr və göstərişlərin zəif yerinə ye ti ril -
mə si (yerinə yetirilməməsi), xırda qanun po zun -
tu larının və intizam cəzalarının sayca çoxlu, sut -
ka, həftə, ay ərzində hərbi intizamın vəziyyəti
ba rədə komandirlərin (rəislərin) məruzələri, xid -
mə ti-döyüş fəaliyyətinin yekununda iştirak et -
mək.
Həlli istiqaməti üzrə tövsiyələr: bölmədə və ziy -

yət barədə məruzələr vaxtı qeyri-obyektivlik
fakt  la rının aradan qaldırılması, inzibati təhq i qat -
la rın apa rılması zamanı obyektivlik, aşkara çıx -
mış qü su r ların, hüquq pozuntularının sə bəb lə ri -
nin prin-si pial qiymətləndirilməsi; intizamsız
hər bi qul-luq çuların məsələsinə ümumi yığın caq -
lar da (ic las larda, şərəf məhkəmələrində) baxıl -
ma sı.
2.  Əsas mənbə: hərbi qulluqçuların maddi-tex -

ni ki və məişət təminatının təşkilində çatışma -
maz   lıqlar.

Mövcudluq əlamətləri: qeyri-kafi maddi-tex ni -
ki təchizat, yeməyin keyfiyyətsiz, sanitar-gi gi ye -
na normal və  tələblərin pozulması barədə hər bi
qul luqçulardan daxil olan raport, təklif, ərizə və
şika yətlər.
Aşkara çıxarılması üzrə tövsiyələr: maddi və -

sa itlərin yoxlanılması üzrə komissiyaların işinə
da im nəzarət edilməsi; hərbi qulluqçularla fərdi
söh bətlərin aparılması; hərbi qulluqçularla mə i -
şət mövzusunda mütəmadi sorğuların ke çi ril mə -
si.

Həlli istiqaməti üzrə tövsiyələr: mənzillərin
qey ri-obyektiv bölüşdürülməsi  faktlarının ara -
dan qaldırılması; maddi, əşya və ərzaq təminatı
üz rə əmr, göstəriş və sərəncamların tələblərinin
tam şəkildə yerinə yetirilməsinə nail olmaq;
mad  di vəsaitlərin oğurlanması; çatışmazlıq fakt -
la rı üzrə inzibati təhqiqatların təyin edilməsi,
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hər  bi qulluqçuların maddi-texniki təminatı üzrə
ar  xa cəbhə xidmətinin vəzifəli şəxslərinin mə ru -
zə  lərinin dinlənilməsi.

3. Əsas mənbə: komandirlərin (rəislərin) hərbi
kol  lektivin rəhbərliyinə zəif psixoloji-pedaqoji
ha zırlığı.
Mövcudluq əlamətləri: tabelikdə olanların tə lim

və tərbiyələndirilməsində pedaqogika və psi xo -
logiyanın metodlarından düzgün istifadə olun -
ma ması.

Aşkara çıxarılması üzrə tövsiyələr: fərdi və
qrup halında söhbətlərin keçirilməsi; idarəetmə
fəa liyyətinə nəzarət, sorğuların keçirilməsi.

Həlli istiqaməti üzrə tövsiyələr: iclaslarda
(yı ğıncaqlarda) məlumatları dinləmə; fərdi söh -
bət lər, hərbi psixologiya və pedaqogika üzrə  tə -
lim-metodiki məşğələlərin keçirilməsi hərbi kol -
lek tivlərn fəaliyyəti ilə bağlı konkret və zi fə lər -
dən istifadə etməklə pedaqoji və psixoloji möv -
zu lar üzrə seminar məşğələsinin keçirilməsi.

4. Əsas mənbə: ayrı-ayrı hərbi qulluqçuların
ro lu barədə düzgün olmayan təsəvvürlər.
Mövcudluq əlamətləri: kollektivdə sosial və ziy -

yətin dəyişdirilməsi istəyi ilə açıq və gizli for ma -
da rəsmi və qeyri-rəsmi ərizələr bilavasitə rəh -
bərə böhtan atılması, bu və ya digər işlərin ye rinə
ye tirilməsində öz xidmətlərini qa bart maq, kol -
lek tivin xidmətlərini öz adına çıxarma, pa xıl lıq
his sləri, yüksək vəzifəyə əsassız id di a lar, formal
və qeyri-formal qruplarda lider möv qe yi tutmaq
cəh di.

Aşkara çıxarılması üzrə tövsiyələr: ic las lar -
da, yığıncaqlarda çıxışların diqqətlə din lə nil mə -
si; xidmət-döyüş fəaliyyətinin müəyyən dövrü
üz rə yekunların keçirilməsi, daim fəalların rə yi -
nin öy rənilməsi: xidmətin və məişətin müxtəlif
və ziy yətlərdə hərbi qulluqçuların davranışının
mü şa hidə edilməsi, sosiometriya.

Həlli istiqaməti üzrə tövsiyələr: tabelikdə
olan  ların attestasiya olunması zamanı  qeyri-ob -
yek tivliyə yol verilməsi, xidmət-döyüş fəaliyyəti
nə ticələrinin obyektiv qiymətləndirilməsi, kar ye -
rizm,  xidməti vəziyyətdən sui-istifadə etmək,
özü nün və tabelikdə olanların fəaliyyətinin nə ti -
cə lərinin şişirdirilməsi faktlarının aradan qal dı -
rıl ması.

5. Əsas mənbə: iş fəaliyyətinə və imkanlara

qey ri-tənqidi münasibət.
Mövcudluq əlamətləri: kollektivdə neqativ hal -

ların qrup halında,  fərdi qaydada, tam və ya qis -
mən gizlədilməsi, tabelikdə onlar arasında tən -
qidin və özünütənqidin olmaması, neqativ ha di -
sələrin müzakirəsinə laqeydlik.
Aşkara çıxarılması üzrə tövsiyələr: tabelikdə

olan ların davranışı üzrə müşahidə, mütəmadi
sor ğular keçirmək, ümumi iclaslarda və yı ğın -
caq larda iştirak etmək.
Həlli istiqaməti üzrə tövsiyələr: fərdi  söh bət -

lər də xidmət yoldaşlarının ədalətli iradlarının xe -
yir li olmasının izah edilməsi, yoldaşlıq və qar şı -
lıq lı yardım mövzusunda qrup halında söh bət lə -
rin ararılması, hər bir hərbi qulluqçunun xid mə ti -
nin obyektiv qiymətləndirilməsi.

6. Əsas mənbə: mənfi vərdişlər
Mövcudluq əlamətləri: spirtli içkilərdən (və ya

nar kotik maddələrdən) istifadə halları, cinayət və
ha disələrin baş verməsi.

Aşkara çıxarılması üzrə tövsiyələr: şəxsi
(xid mətdənkənar)   vaxtlarda hərbi qulluqçuların
dav ranışının müşahidə edilməsi; fəallarla fərdi
söh bətlərin aparılması; hərbi qulluqçuların ailə
üz vləri ilə görüşlərin keçirilməsi.

Həlli istiqaməti üzrə tövsiyyələr: hərbi ənə nə -
lə rini və mərasimlərin qorunub saxlanılması və
in kişaf etdirilməsi; cinayət və hadisələrin baş ver -
mə səbəblərini və şəraitini aşkar etmək üçün ob -
yek tiv inzibati araşdırmaların və ya təhqiqatların
apa rılması; təqsirkar hərbi qulluqçuların ümumi
ic laslarda, yığıncaqlarda, şərəf məhkəmələrində
din lənilməsi, qınaq obyektivinə çevrilməsi, xid -
mət dənkənar vaxtlarda mədəni-istirahət təd bir lə -
ri nin təşkil edilməsi.

Təcrübə göstərir ki, bu və ya digər və ziy yət lər -
də münaqişələrin həll edilməsi üzrə ko man dir lə -
rin (rəislərin) davranışı üçün konkret mütləq töv -
si yələr vermək mümkün deyil.

Lakin bir çox psixoloqların fikrinə görə, mü na -
qi şəli vəziyyətlərin qarşısının alınması üçün
müəy     yən ümumi tövsiyələr vermək olar. Onlar
aşa ğı dakılardır:

– ümumqoşun nizamnamələrinin, hərbi andın,
ko mandirlərin (rəislərin) əmr, göstəriş sə rən cam
və tələblərinin bütün kateqoriyadan olan hər bi
qulluqçular tərəfindən yerinə yetirilməsinə na il
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olunmalıdır;
– hərbi qulluqçular arasında qarşılıqlı müna si -

bət lərin vəziyyəti daim öyrənilməli, hərbi qul -
luq çular (qruplar) arasında münasibətlərin və ziy -
yə ti, münaqişəli halların səbəbləri aşkar edil mə -
li dir;
– nizamnamədənkənar davranış faktları üzrə in -

zi bati araşdırmalara və ya təhqiqatlara mü na qi şə -
nin həllində maraqlı olan bütün rəislərin eti ma dı -
nı qazanmış  ən intizamlı və nümunəvi zabitlər
cəlb olunmalıdır;
– münaqişənin həllində tərəfkeşlik hallarına, tə -

rəf lərdən birinin təmizə çıxarılmasına yol ve ril -
mə məlidir;

– baş vermiş hadisələrin ümumi yığıncaqlarda,
ic laslarda, şərəf məhkəməsində müzakirəsinin
ob yektivliyi təmin olunmalıdır;

– şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə ziddiyyət lə -
rin mahiyyətinin öyrənilməsi zamanı çeviklik
gös tərilməli, tərəflərin psixoloji, emosional xü -
su siyyətləri nəzərə alınmalıdır;

– münaqişəyə girmiş tərəflərdən və neytral
mən bələrdən alınmış məlumatlar diqqətlə tu tuş -
du rulmalıdır;
– münaqişəyə girmiş tərəflərin münasibətlərinin

ta rixi öyrənilməlidir;
– tərəflərlə fərdi söhbət zamanı tam qənaətə gəl -

mə yənə kimi digər hərbi qulluqçularla aparılmış
söh bətlərin məzmunu açıqlanmamalıdır;

– tərəflərə tutduğu mövqenin doğruluğu barədə
səhv təsəvvürlərin möhkəmlənməsinə xidmət
edən məlumatlar çatdırılmamalıdır;
– inzibati araşdırmaların və ya tədqiqatın apa rıl -

ma sının gizliliyi təmin olunmalıdır;
– münaqişədə iştirak etmiş hərbi qulluqçuların

dav ranışına nəzarət olunmalıdır;
– digər hərbi  qulluqçuların hadisənin baş ver -

mə sinin səbəb və şəraitinə dair ifadə vermələrinə
tə sir göstərilməsinə yol verilməməlidir;

– kollektivdə şəxsiyyətlərarası münasibətlərin
mə nəvi məzmunu barədə prinsipial  mövqe for -
ma laşdırılmalı, qarşılıqlı münasibətlərin ni zam -
na mə tələblərini pozanlara neqativ mü na si bət lə -
rin formalaşması ilə bağlı zabitlərlə, gizirlərlə
fər di söhbətlər aparılmalıdır;
– münaqişəli vəziyyətin araşdırılması üzrə ümu -

mi yığıncaqlarda (xidməti iclaslarda, şərəf məh -

kə mələrində) çıxış üçün hərtərəfli hazırlıq apa rıl -
ma lı, bu zaman yalnız obyektiv, yoxlanılmış mə -
lu matlardan istifadə olunmalıdır;

– münaqişəyə girmiş tərəflərin təsərrüfat iş lə ri -
ni, gündəlik təlim tapşırıqlarını yerinə yetirməsi
üçün şərait yaradılmalıdır. Belə ki, birgə səylərlə
gö rülən işlərdə əldə edilən uğurlar həmin tərəflər
ara sındakı münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına
kö mək edir.

Bütün bunlardan belə bir nəticə çıxarmaq olar
ki, problemin həllində kollektivin rəhbəri əsas rol
oy nayır. Elə buna görə də tərbiyəçilərin (ko man -
dir lərin) özlərinin tərbiyə olunması, onların pe -
da qoji mədəniyyətə yiyələnməsi  xüsusi aktuallıq
kəsb edir. Bu, gələcəkdə münaqişəli və ziy yət lə -
rin aşkara çıxarılmasına və aradan qal dı rıl ma sı -
na, qarşılıqlı münasibətlərin nizamnamə qay da -
la rının pozulmasının qarşısının alınmasına kö -
mək edəcək.
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