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12 MART ДАХИЛИ ГОШУНЛАР ЭЦНЦДЦР!
“АZƏRBАYCАN RЕSPUBLİKАSI

DАХİLİ QОŞUNLАRIN GÜNÜ ЕLАN ОLUNMАSI HАQQINDА”

АZƏRBАYCАN RЕSPUBLİKАSI PRЕZİDЕNTİNİN 

FƏRMАNI

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dахili Qоşunlаrının Vətənin müdаfiəsində хidmətlərini
və öz vəzifələrini müvəffəqiyyətlə yеrinə yеtirmələrini qiymətləndirərək qərаrа
аlırаm:

Еrməni işğаlçılаrınа qаrşı döyüşə bаşlаdıqlаrı gün – 12 mаrt Аzərbаycаn
Rеspublikаsının Dахili Qоşunlаrının Günü еlаn еdilsin.

Hеydər ƏLİYЕV,
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti

Bаkı şəhəri, 9 mаrt 1995-ci il.

Daxili Qoşunların, əsasən cəbhə bölgəsində olan hissənin xidmətini xüsusi qeyd

etmək istəyirəm. 

Bu gün onlara hörmət və ehtiramımı bildirmək istəyirəm. Onlar orada böyük işlər

görürlər. Azərbaycanın torpaqlarını qəhrəmancasına müdafiə edirlər. Belə

döyüşçülərin işi hər birimizi sevindirir və böyük hörmət hissi doğurur. 

Dövlət quruculuğu prosesində Daxili Qoşunların düzgün istiqamətdə təşkil

olunması çox əhəmiyyətli məsələdir.

Аzərbаycаn öz dövlət müstəqilli yini
bərpа еtdikdən sоnrа Аzərbаy cаndа
Dахili Qоşunlаr yаrаndı. Bu, ölkəmiz
üçün çох çətin bir dövr idi. Müstəqilliyi -
mizin ilk illəri Аzərbаy cаndа аnаrхiyа və
хаоslа müşаyiət оlunurdu. Dеmək оlаr
ki, ölkə pаr çаlаnmа ərəfəsində idi və
Аzərbаy cаndа yаşаnаn böhrаn, ümu -
miyyətlə, ölkəmizi uçurum kənаrınа
gətirmişdi. Bu çətin şərаitdə, əlbəttə ki,
Dахili Qоşunlаr öz funksiyаlаrını tаm
mə nаdа icrа еdə bilməzdilər. Аmmа,
еyni zаmаndа, Dахili Qоşunlаrdа хidmət
еdən şəхsi hеyət Аzərbаycanın ərаzi
bütövlüyü uğrundа cəsаrətlə vuruş -

muşdu, şəhidlər vеrmişdi və tоrpаqlаrı -
mızın qоrunmаsı uğrundа böyük işlər
görmüşdür.

Dахili Qоşunlаrın üzərinə çох bö yük
vəzifələr düşür və bunlаr uğurlа yеrinə
yеtirilir.

Sоn illər ərzində Dахili Qоşunlаr

Аzərbаycаndа sürətlə inkişаf еtmiş dir,

çох yüksək səviyyədə pеşəkаrlıq vаr,

vətənpərvərlik vаr. Bu, bizim üçün çох

böyük nаiliyyətdir.

Аzərbаycаn dövləti, dövlətçiliyinin

inkişаfı və möhkəmlənməsi üçün Dа хili

Qоşunlаrın хidməti yüksək səviy yədədir

və məni qаnе еdir.

Azərbaycan Respublikası
Daxili İşlər Nazirliyinin vahid
sisteminin mühüm struktur
hissələrindən biri kimi Daxili
Qoşunlar şəx siyyətin, cəmiy -
yətin və dövlətin mənafeyini,
vətəndaşların Konstitusiya hü -
quqlarını və azadlıqlarını cina -
yətkar qəsdlərdən qoru mağa,
mühüm dövlət obyektlərinin,
kommu nikasiya qurğularının
mühafizəsini həyata keçir -
məyə, ictimai asayişin mühafi -
zəsi, ictimai təhlükəsizliyin tə -
min olunması, habelə qa nun -

vericiliklə müəyyən edilmiş
digər vəzifələri və Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko -
mandanı cənab İlham Əliyevin
dövlət və dövlətçiliyimiz na -
minə bütün əmr və göstəriş -
lərini bundan sonra da layi -
qincə yerinə yetirməyə qadirdir
və hazırdır. 

Ramil Usubov,
Azərbaycan

Respublikasının 
Daxili İşlər Naziri, 
general-polkovnik 

Cənab generallar, zabitlər, gizirlər,
çavuşlar və əsgərlər!

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin Daxili Qoşunları gününün 27-ci
ildönümünü qeyd edir. Qoşunların hər bir
hərbi qulluqçusunu taleyində əla mətdar
bayram olan “Daxili Qoşunlar günü” mü-
nasibətilə ürəkdən təbrik edir, hər birinizə
cansağlığı, səadət, dövləti mizin suveren-
liyi və ictimai asayişin təmin edil məsi kimi
gərəkli vəzifələrin yerinə yetiril məsində
uğurlar arzulayıram.

Daxili Qoşunların şəxsi heyəti hərbi
andına sadiq qalaraq qarşılarında duran
xidməti-döyüş tapşırıqlarını müvəffəqiy -
yətlə yerinə yetirməklə yanaşı, Azərbay -
canın azadlığı uğrunda aparılan döyüş
əməliyyatlarında fəal iştirak etmiş, misilsiz

şücaət və qəhrəmanlıqlarla zəngin şərəfli
döyüş yolu keçmişdir.

Müstəqillik illərində ölkə həyatının hər
bir sahəsində olduğu kimi, ordu quruculu -
ğunda yaranmış canlanma Daxili Qoşun -
lardan da yan keçməmiş, qoşunlar xalqı -
mızın Milli Lideri Heydər Əliyev və onun
siyasi kursunun layiqli davamçısı, Azər -
baycan Respublikasının Prezidenti, Si lahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cə nab
İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayə-
sində inkişaf edərək döyüş hazır lığının
artırılması, hərbi intizamın yüksəl dilməsi,
maddi-texniki bazanın möhkəmləndiril-
məsi, hərbi qulluqçuların sosial müda-
fiəsinin gücləndirilməsi üzrə nəzərəçar-
pacaq irəliləyişlər əldə etmişdir. Mər -
hələlərlə və ardıcıl həyata keçirilən
hərtərəfli quruculuq işləri nəticəsində

Daxili Qoşunlar qarşısına qoyulmuş tap-
şırıqları yerinə yetirməyə qadir olan, qa-
nunla müəyyən edilmiş silahlı birləşmə
kimi dövlətimizin etibarlı dayaqlarından
birinə çevrilmişdir. Ağır sınaqlardan üzüağ
çı xan, ildən-ilə mətinləşən, formalaşan
Da xili Qoşunlar dövlətimizə, dövlətçiliyimi-
zə qarşı yönəlmiş qüvvələrlə  barışmaz
mü barizə aparmış, ictimai sabitliyi, vətən -
daşların əmin-amanlığını layiqincə təmin
etmişdir.

Əziz silahdaşlarım!

İnanıram ki, Daxili Qoşunlar bundan
sonra da xalqımızın, dövlətimizin və
çiçəklənən Azərbaycanımızın mənafeyi
naminə bütün vəzifələrin öhdəsindən la-
yiqincə gələcəkdir.      

Bir daha bu əlamətdar gün münasibə-
tilə Daxili Qoşunların bütün şəxsi heyətini
səmimi qəlbdən təbrik edir, xidmətinizdə
uğurlar, şəxsi həyatınızda ailə səadəti və
xoşbəxtlik arzulayıram.  

Şahin Məmmədov, 
Daxili İşlər Nazirinin müavini –
Daxili Qoşunların Komandanı,                

general-leytenant 

Yarandığı gündən Vətənə və
xalqa layiqincə xidmət kimi şə-
rəfli bir yol keçən, respublikanın
ərazi bütövlüyü uğrunda mərdlik,
cəsarət və qəhrəmanlıqlar gös-
tərən Daxili Qoşunlar Ümumilli
Lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi
altında sabitliyin təminatçıların-
dan və dövlətçiliyin sütunların-
dan birinə çevrilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı cənab İlham
Əliyevin əvəzsiz diqqət və qay-
ğısı sayəsində bu gün Qoşunla-
rın döyüş hazırlığı, müasir silah,
texnika, xüsusi vasitələrlə təchi-
zatı, şəxsi heyətinin xidmət şə-
raiti, sosial müdafiəsi ən yüksək

səviyyəyə çatdırılmışdır. Qürur
doğuran haldır ki, hərbçilərimiz
ölkədə cinayətkarlığa qarşı mü-
barizədə, ictimai asayişin və hü-
quq qaydasının qorunmasında,
silahlı cinayətkar dəstələrin zə-
rərsizləşdirilməsində təbii fəla-
kətlərin və texnogen qəzaların
nəticələrinin aradan qaldırılma-
sında, ümumən qarşıya qoyul-
muş bütün xidməti-döyüş tapşı-
rıqlarının icrasında həmişə yük-
sək professionallığı, qətiyyəti və
hərbi anda sadiqliyi ilə seçilirlər.
Qanunla müəyyən edilmiş vəzi-
fələrin icrasında fərqlənən hərbi
qulluqçuların peşə bayramları
ərəfəsində dövlət mükafatlarına
layiq görülməsi Möhtərəm Prezi-

dentin Qoşunların şəxsi heyəti-
nin xidmətlərinə verdiyi ali dəyə-
rin və etimadının əyani ifadəsidir.

Əminəm ki, Qoşunların hərbi
qulluqçuları bundan sonra da
vətəndaşların və dövlətin qanuni
mənafelərinin hüquqazidd əməl-
lərdən qorunmasında səy və ba-
carığını əsirgəməyəcək, asayi-
şin və daxili təhlükəsizliyin keşi-
yində böyük əzmlə, ayıq-sayıq
dayanacaqdır.

Daxili Qoşunların yaranma-
sının 27-ci ildönümü münasibə-
tilə bütün şəxsi heyəti, həmçinin,
hörmətli veteranlarımızı, şəhid
olmuş hərbi qulluqçuların ailə
üzvlərini ürəkdən təbrik edir,
möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik,
ailə səadəti, Azərbaycan Res-
publikasına xidmətdə uğurlar
arzulayıram!

Ramil Usubov,
Azərbaycan

Respublikasının
Daxili İşlər Naziri,
general-polkovnik

Daxili Qoşunların xidməti-
döyüş fəaliyyətini uğurla ye -
rinə yetirməsi üçün Azər -
baycan Respublikasının Pre -
zidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı cənab İlham
Əliyev tərə findən hərtərəfli
şərait yaradılmışdır. Dövlət
başçısının xüsusi qayğısı ilə
əhatə olunmuş hərbi qulluq -
çularımız daim bilik və baca -
rıqlarını, peşə karlıqlarını artır -
maqla onlara göstə rilən bu
etimadı doğrultmağa çalı -
şırlar. 

Şəxsi heyət ölkədə cina -

yətkar lıqla mübarizəyə, icti -
mai qaydaların etibarlı qorun -
masına, bütövlükdə ictimai
təhlükəsizliyin təmin edilmə -
sinə səfərbər olunacaq, qar -
şıya qoyulmuş məsul tapşı -
rıqları növbəti illərdə də əzmlə
yerinə yetirəcək, xalqa, döv -
lətə və dövlətçiliyə sədaqətlə
xidmət edəcəkdir.

Şahin Məmmədоv,
Azərbaycan

Respublikası Daxili İşlər
Nazirinin müavini – Daxili

Qоşunların Kоmandanı,
general-leytenant 

АZƏRBАYCАN RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ,
SİLАHLI QÜVVƏLƏRİN АLİ BАŞ KОMАNDАNI İLHАM

ƏLİYЕV DАХİLİ QОŞUNLАR HАQQINDА

DAXİLİ QOŞUNLARIN ŞƏXSİ HEYƏTİ ALİ BAŞ KOMANDANIN
ETİMADINI ŞƏRƏFLİ XİDMƏTİ İLƏ DOĞRULDUR

DAXİLİ İŞLƏR NAZİRİNİN MÜAVİNİ – 
DAXİLİ QOŞUNLARIN KOMANDANININ 

“DAXİLİ QOŞUNLAR GÜNÜ” MÜNASİBƏTİLƏ
DAXİLİ QOŞUNLARIN ŞƏXSİ HEYƏTİNƏ 

TƏBRİKİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN
DAXİLİ QOŞUNLARININ

ŞƏXSİ HEYƏTİNƏ

DAXİLİ QOŞUNLARIN ŞƏXSİ HEYƏTİ VƏTƏNİMİZƏ,
DÖVLƏTİMİZƏ VƏ XALQIMIZA SƏDAQƏTLƏ XİDMƏT EDİR

АZƏRBАYCАN ХАLQININ MİLLİ LİDЕRİ 
HЕYDƏR ƏLİYЕV  DАХİLİ QОŞUNLАR HАQQINDА
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1918-ci ildə yаrаnmış, Şərqdə
ilk dеmоkrаtik rеspublikа оlаn
Аzərbаycаn аsаyişin, əmin-аmаn -
lığın qоrunmаsını, qаnunаzidd
hərəkətlərin qаrşısını аlmаğı dа
vаcib hеsаb еdirdi.

Аzərbаycаn Rеspublikаsının
Dövlət Аrхivində mühаfizə еdilən
sənədlərdə bu gün Dахili Qоşun -
lаr аdlаnаn qurumun məhz Аzər -
bаycаn Dеmоkrаtik Rеspublikаsı
(ADR) dövründə (1918-1920) yаrа -
dılmаsı bаrədə məlumаtlаr vаr.

ADR-in yеni təşəkkül tаpdığı bir
dövrdə əhаlini hərbi işlə tаnış еtmək,
şəhərdə sаbitlik və nizаm-intizаmın
sахlаnmаsı məqsədilə, Pаrlаmеntin
müvafiq qərarına uyğun olaraq,
1919-cu il 1 iyun tаriхindən könüllü
əsgərlərdən ibаrət dəstə yаrа -

dılmışdır.
Bu bаrədə Bаkı şəhərinin kо -

mеndаntı gеnеrаl-mаyоr Firidun bəy
Vəzirоvun 7 sеntyаbr 1919-cu il tа-
riхli məlumаtındа bildirilmişdir.

Dəstə Bаkı şəhərinin 14 rаyо -

nunu – Sаbunçu, Mərkəzi, Bаlахаnı,
Zаbrаt, Surахаnı, Хilə, Аşаğı Bibi -
hеybət, Yuхаrı Bibihеybət, Qаrа şə -
hər, Аğ şəhər, Tаğıyеv fаbrikаsı, Bi -
nəqədi, Mаştаğа və Nаrdаrаnı əhа -
tə еdirdi.

Dəstənin rəisi Yusif Ziyа bəy
Tаlıbzаdə təyin еdilmişdir.

1919-cu il 10 iyun tаriхində Аzər -
bаycаn Dеmоkrаtik Rеspublikаsı
Dövlət Müdаfiə Kоmitəsinin iclа -
sındа qərаrа аlınmışdı ki, Bаkı şə -
həri və оnun rаyоnlаrının ərаzisində
yаşаyаn hərbi çаğırış yаşınа çаtmış
şəхslər üçün hərbi hаzırlıq təşkil
еdilsin.

Könüllü dəstələrin təşkili üzrə
kоmissiyаnın sədri Yusif Ziyа bəy
Tаlıbzаdə (bеş min rubl əməkhаqqı
vеrilməklə) təyin еdilmişdir.

1920-ci il 27 mаrt tаriхində yеnə
də Аzərbаycаn Dеmоkrаtik Rеs -
publikаsı Dövlət Müdаfiə Kоmitə-
sinin qərаrı əsаsındа Bаkı təşkilаtı-
nın Yаrdım аlаyının könüllü dəs tələri
АDR Dахili İşlər Nаzirliyinin sərən-
cаmınа vеrilmişdir.

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dа -
хili İşlər Nаzirliyinin Daxili Qоşun -
lаrı dö yüş yоlunа bаşlаdığı ərə -
fədə Dаğlıq Qаrаbаğ və ətrаf rа -
yоnlаrdа еrməni işğаlçılаrı ilə dö -
yüşlər gеdirdi. Хо cаlıdа dinc əhа -
liyə qаrşı sоyqırım törədil mişdi.
Ölkədахili ictimаi-siyаsi vəziyyət
də gərginləşmişdi.

1992-ci il mаrtın 12-də Dахili Qо -
şunlаrın Bаş İdаrəsinin, Bаkı və
Sumqаyıt şəhərlərində yеrləşən
hərbi hissələrinin şəхsi hеyətindən
ibаrət birləşmiş hərbi dəstə Аğdаm
rаyоnu ərаzisinə gətirilmişdir.

Bu hərbi dəstənin ilk dаyаnаcаğı
Şеlli kəndi оlmuş, sоnrа Qаlаyçılаr
və Pаprаvənd kəndlərinin müdаfiə -
sinə göndərilərək, bu istiqаmətdə
döyüş mövqеlərini öz nəzаrətinə
götürmüşdür. 

Həmin gün qоşunlаrın şəхsi
hеyətinin dаyаndığı mövqеlər düş -
mən tərəfindən müхtəlif çаplı silаh -
lаrdаn şiddətli аtəşə tutulmuşdur.
Hərbi qulluqçulаrımız bu ilk döyüş
sınаğındаn аlnıаçıq çıхаrаq, qətiy -
yət və cəsаrət göstərmiş, düşməni
cаvаb аtəşi ilə susdurmuşlаr.

Dахili Qоşunlаrın şəхsi hеyəti ön
cəbhəyə gəldiyi ilk аnlаrdаn yüksək
nizаm-intizаm, ruh yüksəkliyi və
qоrхmаzlıq nümunələri göstərib.
Zаbit, gizir, çаvuş və əsgərlərimizin
fədаkаrlığı yеrli sаkinlərdə оnlаrа
inаm hissi yаrаdıb. 

Döyüş bölgəsində yеrləşdirilən

Dахili Qоşunlаrın birləşmiş hərbi
dəstəsi sоnrаdаn burаdа yеni hərbi
hissələrin fоrmаlаşmаsınа zəmin
yаrаdıb.

1992–1994-cü illərdə Dахili Qо -
şunlаrın hərbi hissələri Аğdаm, Аğ -
dərə, Qubаdlı, Lаçın, Kəlbəcər, Zən -
gilаn, Füzuli və Cəbrаyıl rаyоn lаrı ərа -
zisində rеspublikаmızın ərаzi bü -

tövlüyü uğrundа döyüş yоlu kеç miş lər.
Göstərilən istiqаmətlərdə döyüş

əməliyyаtlаrı mürəkkəb rеlyеfə
mаlik, hаbеlə strаtеji yüksəkliklərin,
mühüm kоmmunikаsiyа qоvşаqlаrı -
nın, həttа dövlət sərhəd zоlаğının
yеrləşdiyi ərаziləri, еləcə də kiçik və
böyük yаşаyış məntəqələrini əhаtə
еtməklə, müхtəlif hаvа  şərаitində,
bəzən döyüş təchizаtının fаsiləsiz
təmin еdilməsinin müəyyən çətinlik -
ləri vəziyyətində аpаrılmışdır.

Dахili Qоşunlаrın şəхsi hеyətinin
döyüş təcrübəsi qаnlа, ölüm-itimlə
yаzılmışdır. О vахt hərbi qulluqçulа -
rımızın böyük əksəriyyəti ilk dəfə
оlаrаq mühаribə sınаqlаrı ilə üz-üzə
gəlmişlər. Bunа bахmаyаrаq, hərbi
qulluqçulаrımız аğır sınаqlаr qаrşı -
sındа yüksək irаdə və qətiyyət, şü -
cаət nümunələri göstərmişlər.

1992-ci ilin mаrt-dеkаbr, hаbеlə
1993-cü ilin yаnvаr-оktyаbr аylа -
rındа Dахili Qоşunlаrın ön cəbhə -
dəki şəхsi hеyətinin iştirаkı ilə Аğ -
dərə, Аğdаm, Kəlbəcər, Lаçın, Fü -
zuli və Zəngilаn rаyоnlаrındа düş -
mənin хеyli cаnlı qüvvəsi, tехnikа,

аrtillеriyа qurğulаrı, istеhkаm vаsitə -
lərinin məhv еdilməsi ilə nəticələnən
uğurlu hücum və müdаfiə хаrаktеrli
döyüşlər оlmuşdur. Döyüş sаlnаmə -
mizin bu ziddiyyətli və kеşməkеşli
mərhələsi işğаl аltındа оlаn ərаzi -
lərin bir hissəsinin аzаd еdilməsi və
tоrpаqlаrımızın bir qisminin yеnidən
işğаlа məruz qаlmаsı аcı gеrçəkliyi
ilə də yаddа qаlmışdır.

Həmin dövrün sаrsıntılı mühа -
ribə itkiləri milli birlik və möhkəm
dövlətçilik kimi tаlеyüklü fаktоrlаrın
təmin оlunmаsındаkı bоşluqlаrın
ölkənin ərаzi bütövlüyünün qоrun -
mаsınа nеcə ciddi zərbə vurduğunu
göstərdi.

1993-cü il nоyаbrın 2-də Milli
Lidеr cənаb Hеydər Əliyеvin rаdiо
və tеlеviziyа ilə хаlqа tаriхi mürаciəti
bütünlüklə Silаhlı Qüvvələrin yеni -
dən qurulmаsı və fоrmаlаşmаsı yо -
lundа gərəkli bir prоqrаmа çеvrildi.
Ulu Öndərin tаriхi çаğırışı Dахili
Qоşunlаrdа böyük cаnlаnmа və ruh
yüksəkliyi yаrаtdı. Dахili Qоşunlаrın
şəхsi hеyətinin məhz bu zаmаn,
1993-cü ilin nоyаbr-dеkаbr аylа rın -
dа Füzuli rаyоnundа düşmənin hü -
cumlаrının qаrşısını аlmаsı, 1994-cü
ilin yаnvаr аyındа isə оrdu hissələri
ilə birgə bаşlаnаn əks hücumu аğır
döyüşlərdən sоnrа Hоrаdiz sərhəd -
yаnı qəsəbəsinin (hаzırdа Hоrаdiz
şəhəri) və ətrаf kəndlərin, hаbеlə
Cəbrаyıl rаyоnu nun Cоcuq Mərcаnlı
kəndinin işğаl dаn аzаd оlunmаsı ilə
nəticə lən mişdir. Аzərbаycаnın хеyri -
nə əsаslı dönüş kimi qiymətlən di ri -
lən bu döyüşlərdə Dахili Qоşun his -
sələrinin fəаliyyəti əvəzsiz оlmuşdur.

Ümumiyyətlə, ərazi bütövlü -
yümüz uğrunda döyüş əməliyyаtlаrı
аpаrılаn müddətdə Dахili Qоşun -
lаrın şəхsi hеyətindən yüzlərlə hərbi
qulluqçu həlаk оlmuş və itkin düş -
müş, mindən çox hərbi qulluqçu isə
yаrаlаnmışdır.

1994-cü ilin mаy аyındа ön
cəbhədə аtəşkəs еlаn оlunduqdаn
sоnrа Dахili Qоşunlаrın şəхsi hеyəti
1999-cu il fеvrаl аyının 6-dək Füzuli
və Cəbrаyıl rаyоnlаrı ərаzisindən
kеçən düşmənlə təmаs хəttindəki
mövqеlərimizin müdаfiə оlunmаsı
üzrə döyüş tаpşırıqlаrını lаyiqincə
yеrinə yеtirmişdi.

SSRİ dövründə dövlətdə ic -
timai təhlükəsizliyin qorun ması
məqsədilə hərbi statuslu xü -
susi qurum formalaşdırılmış və
Daxili Qoşunlar adlandırıl -
mışdır. 

SSRİ-də Daxili Qoşunların
xidməti fəaliyyətinin imkanları və
miqyası kifayət qədər geniş ol -
muşdur. Həmin imkanları yarat -
mış maddi-texniki bazanın və
kadr potensialının bir hissəsi
sonrakı tarixi dövrdə MDB ölkə -
lərinə miras qalmışdır.

SSRİ DİN-in Daxili Qoşun -
larının sıralarında azərbaycanlı
zabit, gizir, çavuş və əsgərlər də
xidmət etmişlər. Onların bir
qisminin zəngin xidmət təcrübə -
sindən sonradan ölkəmizin ordu
quruculuğu prosesində istifadə
olunmuşdur.

Müstəqil Azərbaycanın Daxili
İşlər Nazirliyinin tərkib hissəsi
olan Daxili Qoşunların yaradıl -
ması 1991-ci il oktyabrın 18-də
ölkəmizin suverenlik əldə etmə -
sindən sonra mümkün olmuşdur.
Belə ki, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 11.12.1991-ci il
tarixli müvafiq fərmanı ilə Azər -
baycan Respublikası DİN-in Da -
xili Qoşunlarının formalaşma sına
başlanmışdır. SSRİ DİN-in Daxili
Qoşunlarının o vaxt Bakı, Sum -
qayıt və Gəncədə yerləşmiş hərbi

hissələrinin bazasında müstəqil
dövlətimizə məxsus yeni hərbi
hissələrin yaradılması hərbi qu -
ruculuq baxımından mühüm ha -
disə idi. SSRİ DİN-in Daxili Qo -

şunlarının həmin hərbi hissələri o
vaxt respublikamızın sərənca -
mına keçmişdir. Bu hərbi his -
sələrin hərbi əmlakı, silah-sursatı,
xüsusi vasitələrinin ölkədən da -
şınmasının qarşısı alınmışdır. 

1991-ci ilin dekabrında Azər -
baycan DİN-in Daxili Qoşunla -
rının hərbi hissələrinin kom -
plektləşdirilməsi üçün onun sıra -
larına ilk çağırış həyata keçiril -
mişdir. 17.12.1991-ci il tarixdə ça -
ğırışçıların ilk qrupu hərbi his -
sələrə qəbul olunmuşdur.

1992-ci il fevralın 2-də Daxili
Qoşunların əsgərlərinin ilk hərbi
andiçmə mərasimi təşkil olun -
muşdur. Həmin mərasimdə əs -
gərlər müstəqil Azərbaycan Res -
publikasının Silahlı Qüv vələrinin
hərbi andını qəbul et mişlər.

Daxili Qoşunlar müstəqil döv -
lətimizin ilk nizami qoşun növ -
lərindən biri kimi ordu quru -
culuğunun başlanğıc mərhə ləsin -
də xüsusi rol oynamışdır. 

Respublikamızın Daxili Qo -
şunlarının formalaşdığı ilk mərhə -
lədə mövcud hərbi hissələrin
potensialı yaşayış məntəqələ -
rində daxili işlər orqanları ilə birgə
ictimai asayişin və təhlükəsizliyin
qorunmasına, cəzaçəkmə müəs -
sisələrinin mühafizəsinə yönəl -
dilmişdir. Sonrakı dövrdə respub -
likamızın regionlarında Daxili
Qoşunların yeni hərbi hissələrinin
yaradılması prosesi həyata keçi -
rilmişdir.

“Azərbaycanın Milli Qəhrə -
manı” fəxri adına layiq görülmüş
fədai oğullar arasında Daxili İşlər
Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının
9 nəfər hərbi qulluqçusu da var.
Onlardan 8 nəfəri bu fəxri adla
ölümündən sonra təltif edilib.
Kapitan Ənvər Arazov, baş leyte -

nant  Elşad Yəhyayev, baş leyte -
nant Mətləb Quliyev, baş leyte -
nant Fəxrəddin Nəcəfov, baş ley -
tenant Rövşən Abdullayev, çavuş
İqor Makeyev, əsgər Səxavət Mə -
hərrəmov və əsgər Ruslan Mura -
dov ərazi bütövlüyümüz uğrunda
erməni işğalçılarına qarşı döyüş -

lərdə şəhidlik zirvəsinə ucal -
mışlar. Müharibə sınaqlarından
keçərək sağ qalmış, ağır yarala -
naraq əlil olmuş Sahil Məmmədov
isə bu gün istefada olan polis pol -
kovnikidir. 

Bu qəhrəman hərbi qulluqçu -
larımızdan 6 nəfəri zabit, 1 nəfəri
çavuş, 2 nəfəri isə əsgər hərbi
rütbəsində şərəfli döyüş yolu
keçmişlər. Onlardan 6 nəfərinin
(kapitan Ənvər Arazov, baş ley -
tenant Mətləb Quliyev, baş ley -
tenant Fəxrəddin Nəcəfov, çavuş
İqor Makeyev, əsgər Səxavət
Məhərrəmov və əsgər Ruslan
Muradov) döyüş yolunun son
məntəqəsi Ağdərə olmuşdur. Baş
leytenant E.Yəhyayev Ağdamda,
baş leytenant R.Abdullayev isə
Zəngilanda əbədiyyətə qovuş -
muşlar. S.Məmmədov Zəngilan
uğrunda döyüşlərdən birində ağır
yaralanıb.

Qəhrəmanlarımızın hər biri
haqqında qürurla demək olar ki,
müharibənin od-alovu içində,
dəhşətli gerçəklikləri ilə üz-üzə
qaldıqda Vətən sevgiləri, hərbi
anda sədaqətləri onların mənəvi
güc mənbəyi olub. Onlar döyüş
meydanında şücaət nümunələri
göstərmişlər. Bu qəhrəmanların
arasında  zabit olaraq,  bir sıra
döyüş tapşırıqlarının uğurla yeri -
nə yetirilməsini təmin etmiş və
son nəfəsinədək vuruşmuş qorx -
maz komandirlərin hünəri ha zırda
xidmət edən zabitlərə də yərli
örnəkdir. Onlarla yanaşı, kiçik
hərbi rütbəli, cəsur döyüşçü kimi
düşmənin üzərinə atılaraq onu
itkilərə məruz qoymuş, vuruş duğu
hər qarış torpaq uğrunda rəşadət
göstərərək yenilməzliyini sübut
etmiş və həyatını qurban vermiş
qəhrəmanlarımız da həmi şə ehti -
ramla xatırlanacaqlar.  

Biz döyüş yolumuzdan danış -
dıqda, müharibənin ağır sınaqla -
rından necə çıxdığımızı təhlil
etdikdə başımızı uca edən mə -
qamlardan biri sıralarımızda qəh -
rəman oğulların vuruşmasıdır.

İnanırıq ki, qəhrəmanlarımızın
şanlı yolu bu günün zabit və
əsgərləri tərəfindən ləyaqətlə da -
vam etdiriləcək, düşmən tapdağı
altında olan torpaqlarımız azad
olunaraq, doğma Qarabağımızda
müqəddəs üçrəngli bayrağımız
yenidən  qal dırılacaqdır. 

AZƏRBAYCAN DEMOKRATİK 
RESPUBLİKASI DÖVRÜNDƏ 

DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN 
YARDIM ALAYI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN DAXİLİ

QOŞUNLARININ FORMALAŞMASI

QƏHRƏMANLIQ ÖRNƏYİ

DAXİLİ QOŞUNLAR ÖN CƏBHƏDƏ

Dünya hərb tarixi göstərir ki, öz milli-mənəvi dəyərlərindən
güc alan, Vətənin müqəddəsliyi əqidəsinin daşıyıcısı olan,
əcdadlarının döyüş ruhunu qoruyub saxlayan xalq qəhrəmanlar
yetişdirməyə qadirdir. Xalqımız bu qüdrətini taleyinin bütün ağır
sınaqlarında dəfələrlə isbatlayıb. Ermənistanın ölkəmizə hərbi
təcavüzü nəticəsində başlanan Qarabağ müharibəsi xalqımızın
neçə-neçə qəhrəmanını meydana çıxartdı. Vətənin qəhrəmanlıq
zirvəsini fəth etmiş bu dəyanətli övladları dövlətçilik və hərb
tariximizdə şərəfli iz qoymuşlar. 

DAXİLİ QOŞUNLARIN İLK ŞƏHİDLƏRİ
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2005-ci ilin mart ayının 12-də Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili
Qoşunlarının yaran masının 13-cü ildönümü münasi bə tilə Da xili
Qoşunların Bakı şəhərinin Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən
"N" saylı hərbi hissəsində təntənəli mə rasim keçirilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevi Daxili İşlər Naziri general-polkovnik Ramil
Usubov, digər yüksək rütbəli və vəzifəli şəxslər qarşılamışlar.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev “N” saylı
hərbi hissəyə gəlişi ilə şəxsi heyətə qürur və şərəf hissi bəxş etmişdir.
Onun bu gəlişi Daxili Qo şunların fəaliyyətinə, döyüş və xidmət yo luna
verilən ən yüksək, layiqli qiymət idi. 

Respublika Prezidentinin Daxili Qoşun larla bağlı söylədikləri fikirlər,
verdiyi yük sək qiymət hər bir hərbi qulluqçunun mə suliyyətini qat-qat
artıran, onların daha fə da kar xidmətini təmin edən stimuldur.

Prezident İlham Əliyev 2006-cı il mar tın 1-də Bərdə şəhərində
Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının yeni yara dılan “N” hərbi
hissəsinin inzibati bina sının tikintisi ilə tanış olmuşdur.

Prezident İlham Əliyev yeni yaradılan hərbi hissənin yerləşəcəyi
ərazinin maketi və layihəsi ilə yaxından tanış olmuş, nəzərdə tutulan işlərə
tezliklə başlanılmasının va cib liyini vurğulamış, bunun üçün lazım olan
vəsaitin ayrılacağını bildirmişdir. Ali Baş Ko man dan tikinti işlərinin
keyfiyyətinə xüsusi diq qət yetirilməsini tövsiyə etmişdir. 

Məlumat üçün qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev Daxili Qoşunların
Bərdə rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissəsində 2008-ci il yanvarın
17-si və 2009-cu il martın 2-si tarixlərində də olmuş və burada yaradılan
şəraitlə yaxından tanış olmuşdur.

Prezident İlham Əliyev 2009-cu il mayın 25-də Daxili Qoşunların
Gəncə şəhərində yerləşən “N” hərbi hissəsin də zabit yataqxanasının
açılışında işti rak etmişdir.

Daxili İşlər Naziri general-polkovnik Ramil Usubov Ali Baş Komandana
raport vermişdir.

Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsmiş, yataqxana ilə tanış
olmuş və burada yaradılmış şə raiti yüksək qiymətləndirmişdir.

Prezident İlham Əliyev 2011-ci il sentyabrın 24-də Daxili
Qoşunların Quba rayonundakı “N” saylı hərbi hissəsinin açılışında
iştirak etmişdir.

Daxili İşlər Naziri general-polkovnik Ramil Usubov Prezident, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Ko mandanı İlham Əliyevə raport vermişdir.

Dövlət başçısı hərbi şəhərcikdə yaradılan şəraitlə, o cümlədən Daxili
Qoşunların xüsusi təyinatlı dəstə si nin şəxsi heyətinin silahlanması, tex-
nika və xüsusi vasitələrin təqdimatı ilə tanış olmuşdur.

Prezident İlham Əliyevə Daxili Qoşun ların xüsusi təyinatlı dəstəsinin
baş geyimi hədiyyə edilmişdir.

Hərbi şəhərciyin fəaliyyəti ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev tapşırıq
və tövsi yələrini vermişdir.

Prezident İlham Əliyev 2013-cü il aprelin 16-da Daxili Qoşunların
Hacıqa bul rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissəsində aparılmış
quruculuq işləri ilə tanış olmuşdur.

Azərbaycan Prezidenti hərbi şəhərciyin ərazisini gəzmiş, yenidən
qurulan 70 mənzilli zabit yataqxanasına baxmış, zabit ailələrinin yaşayış
şəraiti ilə maraqlanmışdır.

Dövlətimizin başçısı hərbçilərin uşaq ları ilə xatirə şəkli çəkdirmişdir.
Hərbi şəhərciyin fəaliyyəti ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev müvafiq

tapşırıq və tövsiyələrini vermişdir.

Prezident İlham Əliyev 2014-cü il sent yabrın 22-də Daxili
Qoşunların Qə bə lədəki “N” saylı hərbi hissəsində inşa olunan yeni
şəhərciyin açılışında iştirak etmişdir.

Dövlət başçısına məlumat verilmişdir ki, burada beşmərtəbəli
qərargah, əsgər yataqxanası və yeməkxanası, nəzarət-bu raxılış
məntəqəsi və zabit yataqxanası tikilib. Ərazidə geniş sıra meydanı yara -

dılıb, daxili kommu-nikasiya xətləri çəkilib, yaşıllaşdırma işləri görülüb.
Prezident İlham Əliyev hərbi his sənin qərargahında, əsgər yemək -
xanasında yaradılan şəraitlə də tanış olmuşdur. 

Sonda dövlət başçısı Daxili Qoşunların silahlı cinayətkar dəstələrin
zərərsizləş diril məsində istifadə etdiyi silah və texnika növ lərinə baxmışdır.

Prezident İlham Əliyev 2017-ci il iyunun 23-də Daxili Qoşunların
Şirvan şəhərində yerləşən “N” saylı hərbi hissəsində aparılmış
quruculuq işləri ilə tanış olmuşdur.

Dövlətimizin başçısına Daxili Qoşunların hərbi silah-sursat və
texnikası barədə məlumat verilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, bu gün Daxili
Qoşunlar istər döyüş qabiliyyəti, istər maddi-texniki təchizat, istərsə də
hərbi-texniki avadanlıqlara görə ən müasir hərbi birləşmələrdən biridir.
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin vahid sisteminin mühüm
struktur hissələrindən biri olan Daxili Qoşunlar cəmiyyətin və dövlətin mə-

nafeyinin, vətəndaşların konstitusion hüquq və azadlıqlarının cinayətkar
qəsdlərdən qorunması, mühüm dövlət obyektlərinin, kommunikasiya qur-

ğularının mühafizəsinin həyata keçirilməsi, ictimai asayişin mühafizəsi və
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər vəzifələri layiqincə yerinə yetirir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı İlham Əliyevin hər dəfə Daxili Qoşun ların hərbi
hissələrində olarkən döyüş hazırlığı ilə yanaşı, şəxsi heyətin sosial-
məişət şəraitilə yaxından tanış olması, onların qayğıları ilə
maraqlanması hərbi qulluqçularımızın sözün əsl mənasın da, döyüş
ruhunu yüksəldir. 

Cənab Ali Baş Komandanın xüsusi diqqət və qayğısı ilə əhatə
olunmuş hər bi qulluqçularımız öz bilik və baca rıq larını, peşə-
karlıqlarını artırmaqla on lara göstərilən bu etimadı daima doğ rult -
mağa çalışacaqlar!

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ, SİLAHLI QÜVVƏLƏRİN ALİ BAŞ KOMANDANI 
CƏNAB İLHAM ƏLİYEVİN DAXİLİ QOŞUNLARIN HƏRBİ HİSSƏLƏRİNƏ SƏFƏRLƏRİ
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“EUROVİSİON-2012” 
BEYNƏLXALQ MAHNI 

MÜSABİQƏSİ

2012-ci il 22-26 may tarixlə-
rində Bakı şəhərində ölkəmizin
həyatında ilk dəfə olaraq
“Eurovision-2012” mahnı müsabi -
qəsinin keçirilməsi ilə əlaqədar
Daxili Qo şunların şəxsi heyəti tə-
rəfindən təd bi rin keçirildiyi ərazi-
nin 12 sahə üzrə mü hafi zəsinin
təmin edilməsi məqsədilə xidmə-
tin aparılması təşkil olunmuşdur.

Xidmətin aparılması zamanı
şəxsi heyət tərəfindən polis əmək-
daşları ilə birgə tədbirin keçirildiyi
ərazilərdə ictimai asayişin müha-

fizəsi və ictimai təhlükə siz liyin qo-
runması tə min edilmiş, hər hansı
neqativ hadisənin baş verməməsi
üçün qabaqlayıcı tədbirlər görül-
müşdür.

“FİFA U-17” QAdINLARARASI 
dÜNYA ÇEMpİONAtI

2012-ci ilin sentyabr-oktyabr
ayların da Azərbaycan Respubli-
kasında keçiril miş 17 yaşına qə-
dər qadınlar ara sında futbol üzrə
Dünya çempionatı zamanı ic ti mai
qaydanın qo run  ması və ictimai

təh lükəsizliyin təmin olunmasına
polis əmək  daşları ilə birgə Daxili
Qoşunların şəxsi heyəti də cəlb
edil mişdir. Xidmətin aparılması
zamanı qarşıya qoyulan və zifənin
mahiyyətini böyük məsuliyyət his-
si ilə dərk edən şəxsi heyət üzə-
rinə düşən tapşırıqların öhdəsin-
dən yük sək peşə karlıqla gəlmiş,
Dünya çempio natı nın təhlükəsiz-
liyi etibarlı şəkildə qorun muşdur.

BƏdİİ GİMNAStİKA ÜZRƏ 
AVROpA ÇEMpİONAtI

2015-ci il iyunun 13-dən 15-dək
Bakı da keçirilmiş Bədii gimnasti-
ka üzrə Av ropa çempionatı zama-
nı ictimai təhlü kəsizliyin təmin
edilməsi məqsədilə xid mətə cəlb
olunmuş şəxsi heyətin fəaliy yəti
yüksək səviyyədə olmuş, hərbi
qul luq çularımız sayıqlıq nümunə-
si göstər mişlər.

İLK AVROpA OYUNLARI

2015-ci il iyunun 12-dən 28-dək
bütün Avropanın, eləcə də dünya
idman icti maiyyətinin diqqəti

Azərbaycana yö nəl mişdir. Belə ki,
həmin vaxt Avropa idman hərəka-
tı tarixində bir ilk olaraq Avropa
Oyunları keçirildi. Bu şərəfli missi-
yanın ölkəmizə həvalə edilməsi
böyük tarixi mahiyyət kəsb edən
hadisə olmuşdur. 

I Avropa Oyunları zamanı Da-
xili Qo şunların şəxsi heyəti qarşı-
ya qoyulan mühüm tapşırıqları
peşəkarlıqla yerinə yetirmişdir.

Şəxsi heyətin vəzifə borcları-
na məsu liyyətli münasibəti daim
DİN rəhbərliyi və Daxili Qoşunlar
Komandanlığının diqqət mərkə-
zində olmuşdur. 

QƏBƏLƏ ŞƏHƏRİNdƏ
KEÇİRİLMİŞ GƏNCLƏR

ARASINdA AtICILIQ ÜZRƏ
dÜNYA KUBOKUNUN

MƏRHƏLƏ YARIŞI

2016-cı il sentyabr ayının 16-dan
23-dək Qəbələ şəhərində  gənc-
lər ara sında Atıcılıq üzrə Dünya
kubokunun mərhələ yarışı keçiril-
mişdir. 

Beynəlxalq turnir keçirildiyi za-
man ən vacib məqamlardan olan
ictimai təhlü kəsizliyin təmin edil-
məsinə və ictimai qay danın qo-
runmasına polis orqanlarının

əməkdaşları ilə birgə Daxili Qo-
şunların 17071 saylı hərbi hissə-
sinin hərbi qulluq çuları da cəlb
olunmuşlar.

Bu məqsədlə hərbi hissədə
qüvvə və vasitələrin hazırlı ğının

yoxlanılması üçün sıra baxışı ke-
çirilmişdir. Hərbi hissə komandan-
lığı tərəfindən xidmətə cəlb olu-
nan şəxsi heyətin hazırlığı, geyim
tə minatı, xüsusi avadanlıq və va-
sitələrlə təc  hizatı, eləcə də avto-
mobil və xüsusi texnikanın vəziy-
yəti yoxlanılmışdır.

Qəbələ şəhərində keçirilmiş
yarış zamanı şəxsi heyət tərəfin-
dən kənar şəxslərin idman klubu-
na daxil olmasının qarşısının alın-
ması məqsədilə perimetr boyu
xidmətin apa rılması və idman si -
lahları saxlanan anbarların müha-
fi zəsi tə min edilmişdir.

Atıcılıq klubunda müntəzəm
olaraq mühəndis-istehkam qrupu
tərəfindən şübhəli əşya, partlayıcı
qurğu və mad də lərə qarşı müa-
yinə tədbirləri həyata keçi rilmiş,
bu məqsədlə xidməti itlərdən isti -
fadə olunmuşdur. 

Beynəlxalq turnirin keçirildiyi
obyekt lərdə xid mət aparan hərbi
qulluqçuların maddi-texniki təchi-
zatı da diqqət mərkə zində saxlan-
mışdır. Bununla bağlı bütün növ
maddi-texniki təmi nat tədbirləri
gö rülmüş, təyin olunmuş yerlərdə
şəxsi he yə tin istirahəti və qidalan-
ması yüksək sə viyyədə təşkil edil -
mişdir.

Xidmətə cəlb edilmiş hərbi
qulluq çu larımız tərəfindən yarış
müddətində yük sək peşəkarlıq
nümayiş etdi rilərək qar şıya qoyu-
lan tapşırıqlar müvəffəqiy yətlə
yerinə yeti rilmişdir.

“FORMULA-1” AVROpA 
QRAN-pRİSİ

Şərqlə Qərbin qovuşduğu, Av-
ropa və Asiya mədə niy yə tinin
vəhdət təşkil etdiyi füsunkar Ba-
kımız bir çox mö təbər tur nirlərə
evsahibliyi etmişdir. Dünyada id -
man rey tinqinə görə 3-cü dərəcəli
əhə miyyət kəsb edən “Formula-1”
Avropa Qran-Prisinin 2016-cı il
iyun ayının 17-dən 19-dək Bakıda
keçirilməsi böyük id man turnirlə-
rinin təşkilində öz sözünü demiş
döv lətimizin yüksək potensialını
Avropaya nümayiş etdirdi.  

“Formula-1” yarışında ictimai
qay danın, eləcə də ictimai təh -
lükəsizliyin tə min olunmasında
Daxili Qoşunların şəxsi heyəti də
xidmətə cəlb edilmişdir. 

Əvvəlcə xidmətə cəlb olunan
şəxsi heyətin yarışa hazırlığı ilə
əlaqədar ola raq Daxili Qoşunlar
Komandanlığı tərə findən sıra ba-
xışı keçirilmiş, müvafiq tap şırıqlar
verilmişdir. 

Mötəbər tədbir zamanı ictimai
təhlü kəsizliyin təmin olun masında
kifayət qə dər təcrübəyə malik
olan şəxsi heyət qar şıya qoyul-
muş bütün tapşırıqları müvəffə-
qiyyətlə yerinə yetirmişdir.

Xidmətin aparılması zamanı
vəzifə borclarının icrasına mə -
suliyyətlə yana şan şəxsi heyət
Daxili İşlər Nazirinin müa   vini-
Daxili Qoşunların Komandanı tə -
rə findən mükafatlandırılmışdır.

Xidmətdə uğurlu göstərici-
lərin, əl də olunan nai liy yətlərin
arxasında tə limlərdə çəkilən
zəhmət, nizam-inti zama ciddi
ria yət, hərbi xidmət bor cu na
şüurlu və qarşıya qo yulmuş
tap şı rıq ların icrasına vicdanlı
münasibət dayanır.

Daxili Qoşunların hərbi qul-
luqçu larını ictimaiy yətin nəzə-
rində ucal dan da məhz bu
cəhətlərdir.

BEYNƏLXALQ ƏHƏMİYYƏTLİ TƏDBİRLƏRDƏ 
DAXİLİ QOŞUNLARIN FƏALİYYƏTİ

Respublikamızda keçirilmiş beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər

zamanı diq qətçəkən əsas məqamlardan biri də ictimai qaydanın

qorunması və ictimai təh lü kəsizliyin yüksək səviyyədə təmin

edilməsi idi. Belə mötəbər tədbirlərin beynəlxalq səviyyədə

xüsusi diqqət mərkəzində olmasını, həmin vaxt ölkəmizə çoxlu

sayda nümayəndə heyəti, kütləvi informasiya vasitələri

əməkdaşının gəl məsini və ümumən turist axınını nəzərə aldıqda,

ictimai təhlükəsizlik məsə lələrinin nə dərəcədə böyük rol

oynadığı aydın olur.

Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının şəxsi heyəti polis

əməkdaşları ilə birgə müxtəlif illərdə ölkəmizdə keçirilmiş

beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər zamanı ictimai təhlükəsizliyin

təmin olunması üzrə qarşıya qoyulmuş tapşı rıqları uğurla yerinə

yetirmişlər.
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Xidməti-döyüş tapşırıqlarının
uğur la yerinə yetirilməsinə şəxsi
heyətin mükəmməl hazırlanması
xüsusi əhə miyyət kəsb edir. Bu-
nun üçün döyüş təlimi prosesi-
nin key fiyyətli təşkili, onun məz-
mun və üsullarının davamlı ola-
raq təkmil ləşdirilməsi, yeni texni-
ka, silahlar, xüsusi vasitələrin xü -
susiyyətlərinin praktiki mənim-
sənilməsi, fəaliyyət taktikası üzrə
məşqlərin real şəraitə uyğun ke-
çirilməsi peşəkarlıq vərdiş lərinin
formalaşmasında əsaslı zə min
yaradır. Hər bir hərbi hissə və
böl mənin, hərbi qulluqçunun gü-
cü onun döyüş qabiliyyətinə
bağlıdır. Bu ba xımdan Daxili
Qoşunlarda dö yüş təlimi prosesi
komandanlığın xüsusi diqqət
mərkəzindədir və ildən-ilə gös -
tərilən sahədə yeniliklər tətbiq
olunur. 

Hazırda Daxili Qoşunların sə-
rən ca mında müasir standartlara
cavab verən poliqon, təlim mər-
kəzləri və şəhərcikləri, idman zal-
ları, atıcılıq tirləri, tədris va sitə ləri
və ləvazimatları mövcuddur. Hərbi
his sələrdə məşğələ otaqları müasir
tər tibata malikdir və lazımi texniki

ava dan lıqlarla təchiz olunub.
Daxili Qoşunlarda döyüş təli-

minin öz xüsusiyyətləri var. Bu
prosesdə Daxili Qo  şunların vəzi-
fələrindən irəli gələn prak tiki fəa-
liyyətlərə əsas diqqət yönəl dilir.
Daxili Qoşunların taktikasının çox -
şaxəli elementləri təlimlərdə müva-
fiq ni zam namə, direktiv və digər
normativ sə nədlərin tələbləri əsa-
sında məşq etdi rilərək, ötən illərdə
qazanılan təcrübə də nə zərə alınır.

Bütövlükdə, döyüş təlimlərində
şəxsi heyətin fiziki hazırlığının
möhkəmlən diril məsinə, silahlardan
sərrast atəş açmaq bacarıqlarının
inkişaf etdirilməsinə, zirehli texnika,
avtomobillərin idarə olun ması mə-
harətinin  artırılmasına, çeviklik, dö -
zümlülük, ahəngdarlıq, nizamlılıq
vər dişlərinin aşılanma sına nail
olunur.

Daxili Qoşunların şəxsi heyəti
digər qoşun növlərinin şəxsi heyəti
ilə birgə döyüş təlimlərində də
peşəkarlıq cəhət dən fərqlənmişdir.
Bütün bunlar onu gös tərir ki, Daxili
Qoşunların şəxsi heyəti qar  şı sına
qoyulan istənilən döyüş tap şı rı ğını
yerinə yetirməyə daim hazır və qa -
dir dir.

DAXİLİ QOŞUNLARIN 
ŞƏXSİ HEYƏTİNİN 

TƏLİMLƏRİ...

GÜC, MƏHARƏT, ÇEVİKLİK VƏ NİZAMIN VƏHDƏTİ...

Azərbaycan Respublikası Na-
zirlər Ka bi netinin 17 aprel 2006-cı il
tarixli qərarına əsasən, Daxili Qo-
şunların Orta İxtisas Hərbi Məktə-
binin əsası qoyulmuşdur.

Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili
Qoşunla rının Ali Hərbi Məktəbi

Azərbaycan Res publikasının Prezi-
dentinin 25 fevral 2011-ci il tarixli
Sərəncamı ilə Orta Ixtisas Hərbi
Məktəbinin bazasında yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 09 iyul 2012-ci il  tarixli
Fərmanı ilə Ali Hərbi Məktəbin Ni-

zamnaməsi təsdiq edilmişdir.
Daxili Qoşunların Ali Hərbi Mək-

təbi ali xüsusi - hərbi təhsilli kadrla-
rın hazırlan ma sını, zabit və gizirlə-
rin, müddətdən artıq xid mət edən
hərbi qulluqçuların ixtisas larının ar-
tırılmasını, gizirlərin hazırlan masını
və elmi-tədqiqat işlərinin aparılma -
sını həyata keçirən xüsusi təyinatlı
təhsil müəssisəsidir.

Ali Hərbi Məktəbdə tədris Avro-
pada tətbiq olunan Avropa Kredit
Transferi Sis teminin tələblərinə uy-
ğun keçirilir. Təhsil müddəti dörd
ildir.

Ali Hərbi Məktəbdə mütəxəssis
və elmi-pedaqoji kadr hazırlığı
bakalavriat səviy yəsində aparılır.

Ali Hərbi Məktəbi bitirən
məzunlara   “İctimai təhlükəsizlik
və idarəetmə” ixtisası, qa nun -
vericiliklə nəzərdə tutul-muş

diplom, döş nişanı, 3-cü məharət
dərəcəsi və Daxili İşlər Nazirinin
əmrilə “leytenant” hərbi rüt bəsi
verilir.

Ali Hərbi Məktəbin fəaliyyətinin
müasir standartlara uyğun təşkili
məqsədilə bütün lazımi şərait
mövcuddur. Belə ki, burada
qərargah, kursantların təlimi və
yaşayışı üçün yeni korpuslar,
xidmət və məişət tə yinatlı bir sıra
obyektlər, o cümlədən ye məkxana
istifadəyə verilmişdir. 

Müasir texnologiyalar və yeni
tədris vəsaitlərinin tətbiqi, yaradılan
müvafiq mad di-texniki baza zabit
kadrlarının hazır lanmasına olan tə-
ləblərin müvəffəqiyyətlə həyata ke-
çirilməsinə yönəldilən addım lardır.

Daxili Qoşunların Ali Hərbi Mək-
təbinin formalaşması və davamlı in-
kişafı üçün Respublika Prezidenti,

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Koman-
danı cənab İlham Əliyevin diqqət
və qayğısı nəticəsində, Daxili  İşlər
Naziri və Daxili Qoşunlar Koman-
danının rəhbərliyi altında görülən
bu möhtəşəm işlər Daxili Qoşun-
larda peşəkar kadrların hazırlan-
ması baxımından böyük əhəmiyyət
kəsb edir.

Daxili Qoşunların Ali Hərbi Mək-
təbinin respublikanın hərbi təhsil
müəssisələri sırasında qısa müd-
dətdə nüfuz qazanması və ildən-ilə
Ali Hərbi Məktəbə qəbul olun maq
istəyən gənclərin sayının artması
da uğurlu fəaliyyəti xarakterizə
edən müsbət göstəricidir.

DAXİLİ QOŞUNLARIN 
ALİ HƏRBİ MƏKTƏBİ

Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşun larının həyatında ötən 27 ilin
mühüm hadisə lərindən biri də Daxili Qoşunların Ali Hərbi Məktəbinin
yaradıl ma sıdır. Ali Hərbi Məktəbin formalaşmasınadək ötən dövrdə
Daxili Qo şunların tərkibində tədris təyi natlı və fərqli strukturlu hərbi
hissələr fəaliyyət göstərmişdir.  

1997-ci il oktyabrın 31-də imzalanmış “Azərbaycan Respublikası
Hökuməti ilə Tür kiyə Respublikası Hökuməti arasında Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər Na zirliyi Daxili Qoşunlar Baş İdarəsinin
şəxsi heyətinə Türkiyə Jandarm İdarəsi tərəfin dən ediləcək təlim-təhsil
və təchizat yar dımına aid Protokol”un tələblərinə uyğun olaraq, Daxili
Qoşunlarda müasir tələblərə cavab verən tədris prosesinin təşkilinə
start verilmişdir. 
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1994-cü il iyul ayında Qazax-
Ağstafa və Zaqatala-Balakən böl -
gə lə rində qaçaqmalçılığa qarşı mü -
barizə məqsədilə aparılan xüsusi
əməliyyatda qoşunların şəxsi he -
yəti iştirak etmiş, bu zaman mühüm
nəticələr əldə olunmuşdur.

1996-cı ilin dekabr ayında El -
çin Əmiraslanovun başçılıq etdiyi
silahlı cinayətkar dəstənin yaxalan -
masında 99713 saylı hərbi hissənin
xüsusi təyinatlı bölüyünün hərbi
qul luqçuları cəsurluq nümunəsi
gös tərərək, tapşırığı qətiyyətlə ye -
rinə yetirmişlər.

1996-cı il dekabrın 8-də Quba-
Bakı avtomobil yolunun Saray qə -
səbəsi yaxınlığındakı sahəsində
qurulmuş postda xidmət aparan
16075 saylı hərbi hissənin bir qrup
hərbi qulluqçusu “QAZ-24” markalı
avtomobili ələ keçirən, vətəndaşları
girov götürən silahlı cinayətkarların
zərərsizləşdirilməsi üzrə xüsusi
tapşırığı bacarıq və cəsarətlə ye -
rinə yetirib. Nəticədə silahlı müqa -
vimət göstərən cinayətkarlardan
biri yaxalanıb, digəri aldığı yara -
lardan həlak olub, girovlar isə azad
ediliblər.

1999-cu ilin yanvar ayında

Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarla -
rının İcrası Baş İdarəsinin (hazırda
Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xid -
məti) Qobustan qəsəbəsində yerlə -
şən qapalı həbsxanasında baş ver -
miş fövqəladə hadisə zamanı daxili
qayda-qanunun bərpası üzrə xü -
susi əməliyyatda qoşunların şəxsi
heyəti iştirak etmiş, üzərinə düşən
tapşırıqları peşəkarlıqla yerinə ye -
tir mişdir.

Əməliyyat zamanı odlu silah ələ
keçirilmiş, girov götürmüş və azad -
lığa can atan bir qrup məhbus zə -
rər sizləşdirilmişdir. 

Əməliyyat zamanı Daxili Qo -
şun ların 99713 saylı hərbi hissə -
sinin zabiti kapitan Gündüz Abdul -
layev həlak olmuşdur.

2000-ci ilin noyabr ayında

Şəki şəhərində baş vermiş kütləvi
iğtişaşların qarşısının alınmasında
qoşunların 17074 saylı hərbi hissə -
sinin şəxsi heyəti qətiyyət və peşə -
karlıq göstərmiş, qarşıya qoyulan
tapşırıqlar yerinə yetirilərək, asayiş
bərpa edilmişdir.

2001-ci ilin iyun-sentyabr

aylarında Zaqatala-Balakən rayon -
ları ərazisində kriminogen durum
kəskin şəkildə pisləşmişdir. Həmin
ilin iyun ayının 30-da silahlı cina -
yətkarlar Daxili Qoşunların 17074
saylı hərbi hissəsinə basqın et -
mişlər. Basqın zamanı silahlı cina -
yətkarların qəfil hücumuna məruz
qalan, hərbi hissə üzrə növbədə
olan kapitan Bakir Vəliyev özünü
itir məmiş, cinayətkarların bütün
tələblərini rədd edərək onlara ciddi
müqavimət göstərmişdir. Məhz
buna görə də cinayətkarlar növ bət -
çi hissədə saxlanılan silahları əldə
edə bilməmişlər. Zabitimizin cəsa -
rə tini və qorxmazlığını görərək,
cinayətkarlardan biri ona odlu silah -
dan atəş açmışdır. Bundan sonra
cinayətkar dəstə hərbi hissədən
qaçmış, naməlum istiqamətdə giz -
lən mişdir. Həmin gecə basqın za -
manı cinayətkarlar qərargah növ -

bət çisi olan əsgərə bədən xəsarəti
yetirmişlər.  Ağır güllə yarası almış
kapitan B.Vəliyev sonradan qospi -
tal da vəfat etmişdir.

Avqustun 19-da isə Zaqatala
Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları
quldurlar tərəfindən atəşə tutulmuş -
lar. Bölgədə bir sıra terror aktları tö -
rə dən silahlı cinayətkarların ax tarı-
laraq zərərsizləşdirilməsi məqsədi-
lə keçirilən xüsusi əməliyyatda
17074 saylı hərbi hissə qarşıya qo -
yulan tapşırıqları mətinlik və fəda -
karlıqla yerinə yetirmişdir.

2002-ci il dekabrın 6-da 16073
saylı hərbi hissənin şəxsi heyətinin
iştirakı ilə Qusar rayonu ərazisində
silahlı cinayətkarların zərərsizləş -
diril məsi üzrə xüsusi əməliyyat
keçirilmişdir. Bu silahlı cinayətkarlar
mülki şəxsin idarə etdiyi avtomaşını
ələ keçirmiş, habelə Qusar şəhə -
rində zərgərlik dükanını qarət edə -
rək, satıcını qətlə yetirmişlər. Cina -
yətkarlar zərərsizləşdirilərkən silah -
lı müqavimət göstərmişlər. Xüsusi
əmə liyyat nəticəsində silahlı cina -
yətkarlardan biri yaxalanmış, digər -
ləri məhv edilmişlər.

2003-cü ilin oktyabr ayının

15-16-da Bakıda radikal müxalifət
qüv vələrinin təhriki ilə kütləvi iğti -
şaş lar törədilmişdir. Kütləvi iğtişaş -
la rın qar şı sının alınması, paytaxtda
icti mai asayişin və təhlükəsizliyin
bər pa olunmasında Daxili Qoşunla -
rın şəxsi heyəti qətiyyət və qorx -
maz lıq göstərmiş, qanunazidd hə -
rə kətlərə son qoyulmuşdur.

2005-ci il fevralın 15-də Əd -
liyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları -
nın İcrası Baş İdarəsinin 11 saylı
cəzaçəkmə müəssisəsində bir qrup
məhkum itaətsizliklə müşayiət olu -
nan etiraz aksiyası keçirmişdir.
Etiraz aksiyası keçirən məhkumlar
müəssisədə saxlanma qaydalarına
zidd olan tələblər irəli sürmüş, müx -
təlif əşyalarla silahlanmış, digər
məhkumlara fiziki və psixoloji təsir
göstərməklə onları da itaətsizliyə
məcbur etmişlər. Onlar, həmçinin,
müəs sisədə yanğınlar törətməyə
cəhd göstərmişlər. İğtişaş törədən
məhkumlar əldə etdikləri metal par -
çaları, kəsici-deşici əşyalarla digər
məhkumların, habelə müəssisə
əmək  daşlarının həyat və sağlamlığı
üçün real təhlükə yaratmışlar.

Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar
fevralın 16-da Daxili Qoşunların
şəxsi heyəti 11 saylı cəzaçəkmə
müəs sisəsində normal fəaliyyətin
bərpa edilməsi, iğtişaşların qarşısı -
nın alınması üzrə xüsusi əməliy -
yata cəlb olunmuşdur. Xüsusi əmə -
liyyat zamanı qanunvericiliyə uyğun
olaraq xüsusi vasitələr tətbiq edil -
mişdir. Görülmüş tədbirlər nəticə -
sində cəzaçəkmə müəssisəsində
daxili qayda-qanun bərpa olun -
muşdur. Daxili Qoşunların şəxsi
heyə tindən 25 nəfər hərbi qulluqçu
müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri
almışlar.

Respublika Baş Prokurorluğu,
Ədliyyə Nazirliyi və Daxili İşlər Na-
zirliyinin birgə planına əsasən, cə-
zaçəkmə müəssisələrində qay da-
qanunun bərpa edilməsi, təhlükə-
sizlik tədbirlərinin həyata keçiril -
məsi, habelə məhkumlarda və
obyektlərdə saxlanması qadağan

olunan əşyaların, eləcə də cina -
yətlərin törədilməsinə hazırlığın
aşkar edilməsi məqsədilə 2005-ci il

fevralın 19-da bir sıra cəzaçəkmə
müəssisələrində Daxili Qoşunların
şəxsi heyətinin iştirakı ilə əməliy -
yat-rejim tədbirləri keçirilmişdir. Bu -
nunla əlaqədar Daxili Qoşunların
Baş İdarəsinin və hərbi hissələrin
şəxsi heyətindən ibarət tərkibdə
xüsusi qruplar yaradılmış və təyi -
natı üzrə fəaliyyətə başlamışdır.
2, 6, 12 və 13 saylı cəzaçəkmə
müəs sisələrində, habelə Qobustan
qa palı həbsxanasında məhkumla -
rın üstünə və saxlandığı binalara
ba xış keçirilmişdir. Baxış zamanı
müx təlif növ və sayda deşici və
kəsici əş yalar, küt alətlər, istifadəsi
qadağan olunan cihazlar aşkar
olunaraq götürülmüşdür.

2008-ci ilin avqust ayında

Qusar rayonu ərazisində cinayətkar
qrupun zərərsizləşdirilməsi üzrə
apa rılan xüsusi əməliyyat zamanı
Daxili Qoşunların şəxsi heyəti cina -
yətkarların axtarılmasında, silah-
sursatın tapılıb zərərsizləşdiril mə -
sində əzmkarlıq və qətiyyət gös -
tərmişdir. Bu əməliyyat zamanı
Daxili Qoşunların 99713 saylı hərbi
hissəsinin hərbi qulluqçusu çavuş
Yolçuyev Əli Kərim oğlu döyüş tap -
şı rı ğını yerinə yetirərkən həlak ol -
muşdur.

2008-ci ilin oktyabr-noyabr

aylarında Bakı şəhər Əzizbəyov
(ha zırda Xəzər) rayonu ərazisində
yerləşən keçmiş təlim-sınaq məntə -
qəsinin partlayıcı maddə və döyüş
sursartlarından təmizlənməsi za -
ma  nı 136 ədəd əl qumbarası,
1 ədəd aviamərmi, 13 ədəd mərmi,
7 ədəd tank əley hi nə mərmi,
24 ədəd qumbara partla dıcısı,
20 ədəd mərmi partladıcısı, 30 ədəd
əl qumbarası partladıcısı və digər
sursatlar aşkar edilərək götürül -
müş, zərərsizləşdirilmişdir.

2010-cu ilin may ayında möv -
sümlə əlaqədar olaraq, Kür çayının
daşması nəticəsində respublika -
mızın Sabirabad, İmişli, Saatlı və
Hacıqabul rayonları ərazisində təbii
fəlakətin nəticələrinin aradan qaldı -
rılmasında Daxili Qoşunların şəxsi
heyəti yaxından iştirak etmiş, qar -
şıya qoyulmuş tapşırıqlar uğurla
yerinə yetirilmişdir.

2011-ci ilin dekabr ayının

25-də Lənkərаn rаyоnunun Nəri -
mа na bad kəndində, qanunsuz ba-
lıq ovu ilə əla qədar, Dövlət Sərhəd
Xidmətinin əməkdaşlarının gördüyü
tədbirlər əleyhinə çıxan kənd sakin-
ləri tərəfindən törədilmiş kütləvi iğti -
şаşın qаrşısının аlınmа sındа Daxili
Qoşunlаrın 25033 saylı hərbi his -
səsinin şəxsi hеyəti qətiy yət və pе-
şə kаrlıq göstərmiş, qаrşı yа qоyulаn
tаp şırıqlаr yеrinə yеtiri lə  rək аsаyiş
bərpа еdilmişdir.

2012-ci ilin mart ayının 1-də

radikal müxalifət qüvvələri Quba ra -
yo nunun İcra Hakimiyyətinin başçı -
sının çıxışlarının birində rayon
əhalisinin ünvanına deyilmiş sözləri
bəhanə gətirərək, rayon sakinlərini
yerli hakimiyyət orqanlarına itaət -
sizlik göstərməsinə təhrik etmiş və
icazəsiz mitinq keçirmişlər. Ya ran -
mış vəziyyətlə əlaqədar polis
əməkdaşları ilə bir gə ictimai asa-
yişin qorunması və ictimai təhlükə-
sizliyin təmin olun ması üçün Daxili
Qoşunlаrın 16073 saylı hərbi his-
səsinin şəxsi hеyəti Qubа şəhərin-
də bir qrup şəxsin qаnu nаzidd hə-
rəkətlərinin qаrşısını аlаrаq qаrşıyа
qоyulmuş tаpşırığı uğurlа yеrinə
yеtirmiş və rayonda аsаyiş bərpа
оlunmuşdur.

2013-cü ilin yanvar ayının

24-27-də İsmayıllı rayonunda icti -
mai asayişin kütləvi şəkildə pozul -
ması ilə müşayiət olunan məlum
hadi sələr zamanı ictimai qaydanın
və ictimai təhlükəsizliyin qrup şək -
lin də pozulmasının qarşısının alın -
ma sı üzrə xüsusi əməliyyatın
keçiril mə sinə Daxili Qoşunların
şəx si heyəti cəlb olunmuş və qar -
şıya qo yulan bütün xidməti-döyüş
tapşırıq ları yerinə yetirilərək ictimai
asayiş bərpa olunmuşdur.

2013-cü ilin oktyabr ayının

16-da Qusar rayonunda, noyabr

ayının 24-də isə Zaqatala şəhə -
rində baş vermiş cinayət hadisəsi
ilə bağlı silahlı cinayətkarın axtarıl -
ması və zərərsizləşdirilməsi üzrə
xüsusi əməliyyatlarda Daxili Qo -
şun ların şəxsi heyəti fəal iştirak
edə rək cəsarət və qorxmazlıq nü -
ma yiş etdirmiş, qarşıya qoyulan bü -
tün xidməti-döyüş tapşırıqlarının
öhdəsindən yüksək peşəkarlıqla
gəlmişdir.

2015-ci il may ayının 19-da

Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda
yerləşən 16 mərtəbəli yaşayış bina -
sında baş vermiş yanğın zamanı
xilasetmə işlərində digər aidiyyəti
qurumlarla yanaşı, Daxili Qoşun -
ların şəxsi heyəti də xüsusi fəallıq
göstərmişdir. Zərərçəkmiş şəxslərin
xilas edilməsinə qoşunların Eskad -
rilyasının ekipajı və 99713 saylı
hərbi hissənin xüsusi təyinatlı dəs -
təsinin 9 hərbi qulluqçusu cəlb
olunmuş, bina sakinlərinin təxliy -
yəsi üçün xilasetmə əməliyyatı ke -
çirilmişdir.

Helikopter 30 metrə yaxın hün -
dürlükdə 16 mərtəbəli binanın da -
mına yaxınlaşdırılmış, sonra xüsusi
təyinatlı dəstənin 3 hərbi qulluq -
çusu alpinist ipləri və kanatlar vasi -
təsilə binanın üstünə enərək xi -
laset mə işlərini müvəffəqiyyətlə hə-
yata keçirmişlər. Daxili Qoşun ların
hərbi qulluqçuları ilk dəfə ola raq
çoxmərtəbəli binada heliko pter va-
sitəsilə vətəndaşların təxliy yəsi üz-
rə xilasetmə işləri apar mışlar.

Xidməti-vəzifə borclarını layi -
qincə yerinə yetirmiş, vətəndaşların
həyatını xilas etmiş hərbi qulluq -
çularımız Daxili İşlər Naziri general-
polkovnik Ramil Usubov tərəfindən
mükafatlandırılmışlar.

2015-ci il mayın 28-də Daxili
Qoşunların şəxsi heyəti Şabran
rayonunda hüquq-mühafizə orqan -
larının əməkdaşları ilə birgə əmə -
liyyat-axtarış tədbirlərinin keçirilmə -
sində iştirak etmişdir.

2015-ci il 21-31 avqust tarix -

lərində Daxili Qoşunların şəxsi
heyəti Mingəçevir şəhərində ictimai
qaydanın qorunması və ictimai
təhlükəsizliyin təmin olunmasında
işti rak etmiş, qarşıya qoyulmuş tap -
şırıq müvəffəqiyyətlə icra edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasında
ictimai-siyasi sabitliyi pozmağı, təx -
ribatlar, kütləvi iğtişaşlar, terror akt -
ları, bütövlükdə konstitusiya qurulu -
şunu dəyişdirməklə şəriət qanunları
ilə idarə olunan  dini dövlətin yara -
dılmasını planlaşdıran silahlı cina -
yətkar dəstənin zərərsizləşdirilməsi
üzrə 2015-ci il noyabrın 26-da

Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən Bakı
şəhərinin Nardaran qəsəbəsində
xüsusi əməliyyat keçirilmişdir. 

Vətəndaşlarımızın hüquqları -
nın, azadlıqlarının, qanuni məna -
felərinin müdafiəsi, əllərdə qanun -
suz saxlanan odlu silahların, part la -
yı cı maddə və qurğuların yığıl ması
məqsədilə 2015-ci il dekabr ayının
1-də qəsəbədə xüsusi əməliyyat
keçirilməsinə baş la nmışdır. Müva -
fiq plana uyğun olaraq, Daxili İşlər
Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının və
nizami polis hissə lərinin məhdud
sayda xüsusi tex nikası, şəxsi heyəti
qəsəbəyə daxil olmuş, müəyyən
edilmiş yerlərdə postlar qoyul muş -
dur. Həyata keçi rilən tədbirlər
nəticəsində qanuna zidd hərəkət -
lərin qarşısı alınmışdır.

2016-cı il 12-26 yanvar, 15-25

yanvar,  13 yanvar - 27 fevral ta -

rix lə  rin də Daxili Qoşunların şəxsi
he yəti polis əməkdaşları ilə birgə
Horadiz şəhərində,  Siyəzən və Qu -
ba ra yon  larında insan hüquq və
azad lıqlarının, habelə ictimai qay -
danın və ictimai təhlükəsizliyin tə -
min edilməsində iştirak etmişdir.

Daxili Qoşunların şəxsi heyə -
tinin xalqımızın əmin-amanlığı
keşi yində mübariz xidməti dövlət
rəh bərliyi tərəfindən yüksək qiy -
mət ləndirilir və ölkə ictimaiyyə -
tinin də rin rəğbətini qazanır.

DAXİLİ QOŞUNLAR: 
XİDMƏTİ-DÖYÜŞ

TAPŞIRIQLARININ
XRONOLOGİYASI 

DÖVLƏTÇİLİYƏ SƏDAQƏT, DÖVLƏTDÖVLƏTÇİLİYƏ SƏDAQƏT, DÖVLƏT

QANUNLARINA HÖRMƏT, PEŞƏKAR XİDMƏT!QANUNLARINA HÖRMƏT, PEŞƏKAR XİDMƏT!

Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları ötən 27 ildə öz statusu ilə
müəyyən edilmiş vəzifələrdən irəli gələrək, paytaxt Bakıda və böl gə -
lə rimizdə müxtəlif təyinatlı xüsusi əməliyyatlarda iştirak etmişdir.
Hərbi qulluqçularımız Daxili İşlər Naziri və Daxili Qoşunların Koman -
danı tərəfindən qarşıya qoyulmuş xüsusi tapşırıqların yerinə yetiril -
məsi zamanı dövlətçiliyə sədaqət, qətiyyət və sayıqlıq nümunələri
göstərmişlər. 

Yaşayış məntəqələrində kütləvi iğtişaşların qarşısının alınması,
ayrı-ayrı ərazilərdə silahlı cinayətkarların axtarılması və zərərsizləş -
dirilməsi, cəzaçəkmə müəssisələrində kütləvi iğtişaşlar nəticəsində
pozulmuş daxili rejim qaydalarının bərpa olunması, irihəcmli qəza -
ların və təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı
ictimai asayişin mühafizəsi, vətəndaşların xilas edilməsi, dövlət və
əhaliyə məxsus əmlakın qəza və təbii fəlakət zonalarından təxliyyəsi
üzrə xüsusi əməliyyatların uğurla keçirilməsi məhz şəxsi heyətin
peşə karlığı və yüksək mənəvi-psixoloji hazırlığının göstəricisidir.

Bir çox xüsusi əməliyyatlarda Daxili Qoşunların hərbi hissələri
polislə birgə və ya koordinasiya olunmuş şəkildə iştirak etmişlər.
Şəxsi heyətin silah, texnika, xüsusi vasitələrdən qanunvericiliyin tə -
ləb lərinə uyğun və effektiv şəkildə istifadə etməsi təmin olunmuşdur.

Daxili Qoşunlar ictimai təhlükəsizliyin təmin olunmasında zəngin
xidmət təcrübəsi toplamışdır. Bu amil xüsusi əməliyyatların plan -
laşdırılması, xüsusiyyətləri və keçirilməsi taktikasında da öz əksini
tapmışdır.
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Daxili Qoşunların beynəlxalq
əlaqə lərinin təməlini Milli Lider
Heydər Əliyev qoymuşdur. Ulu
Öndərin təşəbbüsü ilə 1996-cı il
iyun ayının 10-da Azərbaycan Res -
publikası Hökuməti və Türkiyə Res -
publikası Hökuməti arasında hərbi
təlim, texniki və elmi sahədə əmək-
daşlıq haq qında saziş imzalandı.
Bu sazişə uyğun olaraq, Daxili Qo-
şunların 6 nəfər hərbi qul luqçusu
Türkiyə Jandarm Baş Ko mandan-
lığının hərbi təhsil məktəbində təh-
sil almağa göndərildi. Onlar Daxili
Qo şunları qardaş Türkiyə Cümhu-
riyyətində təmsil edən ilk hərbi qul-
luqçular oldu.

1997-ci ildən etibarən indiyə qə-
dər Da xili Qoşunlar tərəfindən bey-
nəlxalq təc rübənin öyrənilməsi məq-
sədilə ikitə rəfli münasibətlər çərçi-
vəsində Türkiyə, Bela rus, Rusiya,
Çin, Qazaxıstan, Qırğı zıstan, ABŞ,
Fransa və Ukraynanın mü vafiq qu -
rumları ilə əməkdaşlıq əlaqələri
qurul muşdur.

1997-ci il oktyabrın 31-də “Azər-
bay can Respublikası Höku məti ilə
Türkiyə Res publikası Hökuməti
arasında Azər baycan Respublikası
Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qo şunlar
Baş İdarəsinin şəxsi heyətinə Tür -
kiyə Jandarm İdarəsi tərə findən
edi lə cək təlim-təhsil və təchizat
yar dımına dair Pro tokol” imzalandı.
Bu Protokolun imza lan ması tarixi
hadisə kimi qiymətləndirilə bilər.
Bununla Azərbaycan Daxili Qoşun-
ları ilə Türkiyə Jandarm Baş Ko -
man danlığı ara sında uğurlu əmək -
daş lığın təməli qo yul du. 

Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qo-
şunları ilə Çin Xalq Azadlıq Ordusu,
Silahlı Milis Qüvvələri və həmin öl-
kənin Azərbay can dakı Hərbi Atta-
şeliyi arasında əməkdaşlıq münasi-
bət lərinin tarixi qısa zamanı əhatə
etsə də, müvafiq dövr ərzində qar-
şılıqlı əla qələr xeyli inkişaf etdiril-
mişdir. Xüsusilə Da xili Qoşunların
hərbi qulluqçularının Çinin adıçəki-
lən qurumla rının tədris mərkəzlə-
rində təlim keçməsi üçün vacib işlər
gö rülmüşdür. Hərbi qulluqçularımız
bu ölkə nin müxtəlif tədris mərkəzlə-
rində əməliy yatın və qoşunların
idarə olunması, milli hərbi təhlükə-
sizlik, hərbi idman təlimat çıla rının
hazırlığı və s. istiqamətlər üzrə
kurslar keçmişlər.

Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qo-
şunları ilə Rusiya Fede rasiyası
(RF) Daxili İşlər Na zirliyi Daxili Qo-
şunları (hazırda Rusiya Fe derasi-
yasının Milli Qvardiyası) arasında
əmək daşlıq əlaqələrinin təməli son
illərdə qoyulmuşdur.

2006-2011-ci illərdə AR DİN-in
Daxili Qoşunları ilə RF DİN-in Daxili
Qoşunlarının nümayəndə heyətlə-
rinin qarşılıqlı səfərləri gerçəkləşdi-
rilmiş, bu səfərlər birgə əməkdaş-
lığın inkişaf etdi ril məsinə öz töhfə-
sini vermişdir.

Azərbaycan DİN-in Daxili Qo-
şunlarının Amerika Birləşmiş Ştat-
larının (ABŞ) hü quq-mühafizə qrum-
ları ilə əməkdaşlıq mü na sibətləri də
səmərəli olmuşdur. 

2001-2016-cı illərdə Daxili Qo-
şunların hərbi qulluqçuları ABŞ və
ölkəmizdə təşkil olunan müxtəlif
mövzulu kurslara cəlb olunmuşlar.

Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qo-
şunlarının beynəlxalq əmək daşlığı

tarixində Avropa və Aralıq Dənizi
Ölkələrinin Hərbi Statuslu Polis və
Jandarmlar Birliyi (FİEP) ilə tə -
maslar da xüsusi qeyd olunmalıdır.
2006-cı ilin sentyabr ayında FİEP-
in qiy mətlən dirmə qrupunun üzvləri
ölkəmizdə rəsmi səfərdə olmuşlar.
Qrup üzvləri Daxili Qo şunların
xidməti ilə tanış olduqdan son ra
xoş təəssüratlarını bildirmişlər.

ATƏT-lə əməkdaşlıq əlaqələri
çərçivə sində beynəlxalq standart-
ların öyrənilməsi üçün Almaniya, Ma-
carıstan və Türkiyənin aidiyyəti qu-
rumlarının dəstəyilə kütləvi iğtişaş -
ların qarşısının alınması mövzu -
sunda keçirilmiş təlimlərdə hərbi
qulluq çularımızın iştirakı onların
bilik və təcrü bələrinin artırılmasın-
da xüsusi rol oyna mışdır. 

Daxili Qoşunların Beynəlxalq Qı-
zıl Xaç Komitəsi (BQXK) ilə əmək-
daşlıq əlaqələri də diqqətəlayiqdir.
BQXK-nın Bakı nüma yəndəliyinin
həyata keçirdiyi təlim proq ramları
çərçi vəsində beynəlxalq humanitar
hüquq, insan haqları və s. möv -
zularda təş kil olunan seminar və
kurslarda Daxili Qo şunların hərbi
qulluqçuları müntəzəm ola raq fəal
iştirak etmiş və onlara müvafiq ser -
tifikatlar verilmişdir.

Daxili Qoşunlarda NATO, ATƏT,
BQXK və digər beynəlxalq təş-
kilatların nüma yəndələri, bir sıra
xarici ölkələrin səfirləri və hərbi
attaşeləri ilə daim görüşlər keçirilir,
əməkdaşlıq əlaqələri barədə geniş
fikir mübadiləsi aparılır.  

Bu gün Azərbaycan Respubli-
kası DİN-in Daxili Qo şun ları Avrasi-
ya Hərbi Statuslu Hüquq-Mü hafizə
Qurumları Təşkilatının üzvüdür. Təş-
 kilatın ilk toplantısı 2011-ci il 7-10
iyun tarix lərində Türki yənin İstanbul
şəhərində keçi rilmişdir. Qurumun
ilk iclasında Tür kiyə, Azər baycan, Qa-
zaxıstan, Qırğızıstan və Monqolus-
tan respublikalarının hərbi sta tuslu
hüquq-mühafizə qurumlarının rəh -
bər ləri iştirak etmişlər. 

Belarus Respublikasının DİN-in
Daxili Qoşunları ilə Azər baycan
Respublikası DİN-in Daxili Qoşun-
ları arasında əmək daşlıq mü nasi-
bətləri son illər ərzində formalaş-
mışdır.  

Əməkdaşlıq əlaqələri çərçivə-
sində son illər Azərbaycan DİN-in
Daxili Qoşunlarının və Belarus
DİN-in Daxili Qoşunlarının yüksək
və zifəli şəxslərinin rəhbərlik etdiyi
nüma yəndə heyət lərinin qarşılıqlı
səfərləri real laş dırılmışdır.  

Keçirilən görüşlər zamanı əmək-
daşlığın gələcək perspektivlərilə
bağlı səmərəli mü zakirələr aparıl-
mış, əlaqələrin inkişaf isti qamətləri
müəyyənləşdirilmişdir.

Daxili Qoşunların beynəlxalq

əmək daşlıq əlaqələri bu gün

uğurla inkişaf etdirilir. Beynəl-

xalq əməkdaşlıq prosesi xidməti

fəaliyyətdə yeniliklərə yol açır,

peşəkarlıq səviyyəsinin təkmil-

ləşdi ril məsinə təkan verir. Dün-

yanın qabaqcıl ölkələrinin müva-

fiq güc strukturlarının təcrübə-

sinin öyrənilməsi, qarşılıqlı in for -

masiya mübadiləsi xidməti vəzi -

fə lə rin yerinə yetirilməsində, tə-

limlərdə müa sir standartların tət-

biqinə real zə min yaradır.

DAXİLİ QOŞUNLARIN BEYNƏLXALQ  HƏRBİ 
ƏMƏKDAŞLIQ ƏLAQƏLƏRİNİN DÜNƏNİ VƏ BU GÜNÜ

Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının ötən 27 ildə uğurlu
xidməti fəaliy yətinin mühüm səhifələrindən biri də beynəlxalq
hərbi əməkdaşlıq əlaqələrinin qu rul masıdır. 

Daxili Qoşunlarda Beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq xidməti
1997-ci ildən fəa liyyət göstərir. Ötən dövr ərzində xidmətin
fəaliyyəti təkmilləşdirilərək Daxili Qo şunların Baş İdarəsində
Beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq şöbəsi yaradılıb. Şö bənin qarşı-
sında duran əsas vəzifələrə Daxili Qoşunların digər dövlətlərin
mü vafiq strukturları ilə əməkdaşlığın yaradılması, bu sahədə
beynəlxalq razı laş maların hazırlanması və reallaşdırılması üzrə
tədbirlərin yerinə yetirilməsi aiddir. 

Daxili Qoşunların beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq əlaqələrinin
başladığı vaxtdan bu günədək əsas məramlarını xarici həmkar-
ların qabaqcıl təcrübəsinin öyrənil məsi, hərbi qulluqçularımızın
müasir texnologiyalara, yeni texnika, silah və xüsusi vasitələrin
xüsusiyyətlərinə dərindən yiyələnməsi, praktiki fəaliyyətlərə ha-
zırlığının yüksəldilməsi və təlim-təhsil prosesi standartlarının
təkmil ləş dirilməsi təşkil edir.
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Daxili Qoşunların döyüş təlimi
prosesində şəxsi heyətin idman və
fiziki hazırlığına xüsusi diqqət yetirilir.
Hərbi qul luq çuların sağlam həyat
tərzinin qorunub saxlanması, bədən
tərbi yəsinin inkişafı və fiziki hazır -
lığının yük səl dilməsini xid məti fəa -
liyyət baxımından mühüm amillər kimi
xarakterizə etmək olar. Mükəmməl
fiziki hazırlıq yüksək döyüş hazırlı -
ğının vacib şərt l ərindən biridir. Məhz
buna görə də Daxili Qoşunların Baş
İdarəsində və hərbi hissələrdə şəxsi
heyətin idmanla məşğul olması, fiziki
hazırlığını artır ma sı üçün yüksək sə -
viyyədə şərait yaradılıb. Belə ki, Daxili
Qoşunların Baş İdarəsində idman zalı,
hər bi hissələrdə isə id man şəhər -
cikləri mövcuddur. Bundan əla və,
Daxili Qo şunlarda pe şəkar idman çı -
ların xidmət etdiyi İd man komandası
fəaliyyət göstərir.

Ötən 27 ildə Daxili Qoşunların san -
ballı idman potensialının for ma laşması
yönündə uğurlu yol qət edilib.

Daxili Qoşunların hərbi qulluq çu ları -
nın daxil olduğu yığma ko mandalar ötən
illər müxtəlif idman növləri üzrə yarış -
larda fərqlənmiş, mükafatlar qazanılma -
sında kol lek tiv əzmini nümayiş etdir -
mişdir. Belə nailiyyətlər Daxili Qoşunların
idman poten sialını zənginləş dir mişdir. 

Bu gün Daxili Qoşunların sıra larında
bey nəlxalq dərəcəli idman ustası, idman
ustalığına na  mizəd, I, II, III idman dərə -
cələrinin daşıyıcısı, habelə I, II dərəcəli
hərbi idman kompleksi nişançısı olan
hərbi qul luq  çular xidmət edirlər.

Ötən 25 il ərzində idman are nala rın -
da, mötəbər yarışlarda Da xili Qoşunların
bir çox zabit, gizir, çavuş və əsgərləri
yenilməzlik nü munəsi göstərmişlər.
Onlar özü nəməxsus hərbçi nizamı, ira də
və qə tiy yəti sayəsində, məşqlərdə gərgin
əmək sərf edərək, vətən sevgisi ilə milli
idmanımıza yeni-yeni müka fatlar qazan -
dırmışlar.

İnanırıq ki, idmançı hərbi qul luq çula -
rımız şərəfli ənənələri bun dan sonra da
uğurla davam etdi rəcəklər.

DAXİLİ QOŞUNLARIN İDMAN HƏYATI
Şəxsi heyətin idmanla məşğul olması, fiziki hazırlığını artır ma sı

üçün yüksək sə viyyədə şərait yaradılıb

Əsasən həftənin bazar günləri keçi -
rilən görüşlərdə əsgər valideynləri Daxili
Qo şunların Komandanlığı, o cümlədən
hərbi his sələrin komandanlığı tərəfindən
qəbul edilir, on la rın müraciətləri dinlənilir,
nəzərə çat dı rı lan problemlərin araşdırı -
laraq aradan qaldı rıl ması istiqamətində
konkret göstə rişlər verilir, icrası qısa vaxt
tələb edən məsələlər isə yerindəcə
həllini tapır.

Daxili Qoşunların Komandanlığı gənc
və yeniyetmələrə hərbi-vətənpərvərlik
hissi aşılayan layihələri daim dəstəkləyir.
Daxili Qoşunlar tərəfindən şagird və
tələbələr üçün hərbi təmayüllü yay istira -
hət düşər gə lə rinin yaradılması dəyərli
nümunə ol maq la, ictimaiyyət tərəfindən
rəğbətlə qar şıla nır.

Vətənə sevgi, dövlət və dövlət çili -
yimizə sədaqət möv zusunu özündə əks
etdirən videoçarxların, sənədli filmlərin
çəkilmə sində, televiziya və radio veriliş -
lərinin ha zırlan masın da Daxili Qoşunla -
rın məsul vəzi fəli şəxslərinin də əməyi
təqdirəlayiqdir. 

Daxili Qoşunların şəxsi heyəti Azər -
baycan kinematoqraflarının müəllifi ol -
duğu, vətənpərvərlik və dövlətçilik möv -
zusunda bir sıra bədii filmlərin çəkilişində
iştirak etmişdir.

Daxili Qoşunların Baş İdarəsində və
hərbi hissələrdə müntəzəm olaraq ədə -
biyyat və elm xadimləri, müxtəlif sahə -
lərin mütəxəssisləri ilə görüşlər keçirilir,
incəsə nət ustalarının iştirakı ilə kon -
sertlər, ta maşalar nümayiş etdirilir.

Bundan başqa, Daxili Qoşunların
dövlət və bir sıra qeyri-hökumət təşkilat -
ları ilə də sıx qarşılıqlı əlaqələri möv -
cuddur. 

Ombudsman Aparatının, eləcə də
İşgəncələrə Qarşı Azər baycan Komitə -
sinin, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitə sinin nümayəndələri mütəmadi
olaraq şəxsi heyətin xidməti fəaliyyəti ilə
tanış olur, hərbi qulluqçuların maariflən -
dirilməsi yönündə söhbətlər aparılır. 

Adıçəkilən qurumlar tərəfindən hərbi
hissələrimizə baxışlar keçirilir, şəxsi he -
yə tin yüksək nizam-intizamı, hərbi qul -
luq çular arasında formalaşmış sağlam
zəmində qarşılıqlı münasibətlər yüksək
qiymət lən dirilir.  

Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Komandanlığı ictimaiyyətlə əlaqələrin
qurulmasına çox ciddi diqqət yetirir. Elə bu səbəbdəndir ki, bütün hərbi hissələrdə
mütəmadi olaraq "Açıq qapı günü" təşkil edilir, əsgər valideynləri ilə görüşlər ke çi -
rilir.

Əsgər valideynləri ilə görüşlər zamanı qoşunlarda həyata keçirilən quruculuq
işləri, yerinə yetirilən vəzifələr barədə məlumat verilir, hərbi qulluqçular üçün
yaradılmış sosial-məişət şəraiti, əsgər kazarmaları, yeməkxana, tibb məntəqəsi,
cama şırxana kompleksləri və s. xidmət sahələri nümayiş etdirilir. 

DAXİLİ QOŞUNLARIN 
İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏRİ

XİDMƏTİ FƏALİYYƏTİMİZDƏ VƏTƏNDAŞLARLA XİDMƏTİ FƏALİYYƏTİMİZDƏ VƏTƏNDAŞLARLA 

VƏ İCTİMAİ QURUMLARLA TƏMASLAR...VƏ İCTİMAİ QURUMLARLA TƏMASLAR...

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Daxili
Qoşunlarının sıralarında uzun illər ləyaqətlə xidmət etmiş,
Daxili Qoşunların formalaşması və inkişafında təqdirəlayiq
əməyi olan hərbi qulluqçuların bir hissəsi bu gün ehti yat -
dadırlar. Onların böyük bir qismi müharibə və Silahlı Qüv -
vələr veteranı adını daşıyırlar. Veteranlar bizim fəxrimizdir,
onların Daxili Qoşunların bugünkü səviyyəyə yüksəlməsində
xidmətlərini danmaq və unutmaq olmaz. 

Milli Lider Heydər Əliyev öz çıxışlarında veteranları
cəmiyyətimizin dəyərli üzvləri kimi xarakterizə etmiş, gənc nəslin
vətənpərvərlik tərbiyəsində onların fəaliyyətinə böyük əhəmiyyət
vermişdir.

Respublika Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
cənab İlham Əliyev də veteranlara həmişə diqqət və qayğı
göstərmiş, onların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə
bir çox fərman və sərəncamlar imzalamış, veteranların
fəaliyyətinə dəstəklə bağlı dövlət orqanlarına müvafiq tapşırıqlar
vermişdir.

Daxili Qoşunların veteranları döyüş sınaqlarından keçmiş,
hərbi xidmətdə peşəkarlıq zirvəsinə ucalmış, zəngin həyat təcrü -
bə sinə malik şəxslərdir. Onlar müasir tariximizin bir çox mühüm
hadisələrinin şahidi olmuş, ölkəmiz üçün çətin günlərdə əqi də si -
nə, hərbi andına sadiq qalmış, əzmkarlıq göstərmişlər.

Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi və Daxili Qoşunların  ko man-
danlığı tərəfindən veteranların qayğıları, fəaliyyəti və müraciətləri
xü susi diqqət mərkəzində saxlanır. 

Bü gün Daxili Qoşunların veteranlarını birləşdirən ictimai təş -
kilat olaraq Daxili Qoşunların Veteranlar Şurası fəaliyyət göstərir.
Veteranlar Şurasının Əsasnaməsi 15.01.2005-ci il tarixdə Daxili

Qoşunlar Komandanının müvafiq əmri ilə təsdiq olunmuşdur. Təş-
kila tın tərkibində Daxili Qoşunların müharibə və Silahlı Qüvvə lər
veteranları təmsil olunurlar. Şura veteranlarımızın hüquq və
mənafelərini müdafiə edir, onların təşkilatlanması yönündə təd -

birlər həyata keçirir. Veteranlar Şurası veteranlarla Daxili Qo -
şunlar arasında mənəvi bağlantı yaradan, həmçinin, veteranların
özlərinin qarşılıqlı əlaqələrini qoruyub saxlayan bir qurumdur.

Təşkilatın idarə heyətinin tərkibi veteranların iki ildən bir
keçirilən ümumi yığıncağında seçilir.

2014-cü il mayın 30-dan etibarən
Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşun -
larının www.dq.mia.gov.az ünvanında
rəsmi internet səhifəsi işə başlamışdır.

İnternet səhifəsinin yaradılmasında
əsas məqsəd Daxili Qoşunların ictimaiy -

yətlə əlaqələrinin səmərəliliyinin artırıl -
ması, habelə qoşunların həyatında baş
ver miş yeniliklər barədə cəmiyyətin mütə -
madi olaraq daha dolğun məlumat landı -
rılmasından ibarətdir. Səhifə müvafiq sa -
hə lər üzrə kataloqlar, faydalı informasiya
resursları və linklərlə təmin olunmuşdur. 

Saytda Milli Lider Heydər Əliye vin,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko mandanı

cənab İlham Əliyevin həyat və fəaliyyətini

əks etdirən materiallarla yanaşı, Daxili

Qoşunların tarixi, döyüş yolu, xidməti-dö -

yüş fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətləri ge -

niş işıqlandırılmışdır.

İnternet səhifəsində Daxili Qoşunların

Ali Hərbi Məktəbi, Hərbi Qospitalı, Nü mu -

nəvi-göstərici hərbi orkestri və Muzeyi haq -

qında geniş məlumatlar verilmiş, o cüm   -

lədən qoşunların mətbu orqanı olan

“Əsgər” qəzetinin elektron variantı və foto -

al bom yerləşdirilmişdir. 

Eyni zamanda, səhifənin istifadəçiləri

müvafiq hərbi qanunvericilik bazasından

da faydalana bilərlər.

Vətəndaşlar sayt vasitəsilə onları ma -

raqlandıran məs ə lələrlə bağlı Daxili Qo -

şunların Baş İdarəsinə onlayn müraciət

etmək imkanına malikdirlər.

DAXİLİ QOŞUNLARIN 
VETERANLARI

DAXİLİ QOŞUNLARIN 
RƏSMİ İNTERNET SƏHİFƏSİ 
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