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Prezİdent İlham Əlİyev daxİlİ Qoşunların 
“n” saylı hƏrbİ hİssƏsİnİn açılışında İştİrak edİb

Ağstafa rayonuna səfəri çərçivə-
sində Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı İlham Əliyev martın
4-də Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili
Qoşunlarının inşa olunan “N” saylı
hərbi hissəsinin açılışında iştirak
edib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Daxili
İşlər naziri general-polkovnik Vilayət
Eyvazov Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevə raport verdi.

Dövlətimizin başçısı hərbi hissədə
yaradılan şəraitlə tanış oldu.

Daxili İşlər naziri general-polkovnik
Vilayət Eyvazov bildirdi ki, bu hərbi his-
sənin inşasına 2018-ci ilin iyun ayında
başlanılıb. Ötən il isə tikinti işləri başa
çatdırılıb. Hərbi hissənin ümumi ərazisi
5 hektardır. Burada əsgər yataqxanası,
qərargah-kazarma binası, 150 yerlik
yeməkxana inşa olunub.

Son illərdə Daxili Qoşunların mad-
di-texniki bazasının gücləndirilməsi
prosesində şəxsi heyətin xidmət şərai-
tinin yaxşılaşdırılması diqqət mərkə-
zində saxlanılır. Bu məqsədlə həyata
keçirilən tədbirlər nəticəsində bütün
hərbi hissələrdə yüksək şəraitin yara-
dılması istiqamətində xeyli iş görülüb
və bu proses indi də davam edir.

Bu hərbi hissədə yaradılan şərait
bir daha göstərir ki, Azərbaycanda or-
du quruculuğu sahəsində həyata keçi-
rilən mühüm işlər çərçivəsində Daxili
İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının
maddi-texniki bazası, kadr potensialı
da əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmlənib.

Prezident İlham Əliyev Daxili
Qoşunların hərbi silah-sursat və
texnikasına baxdı.

Bu gün əminliklə demək olar ki,
Daxili Qoşunlar qarşıya qoyulan vəzi-
fəni yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirib.
Ali Baş Komandanın diqqəti sayəsində
Daxili Qoşunların maddi-texniki baza-
sı, kazarma-yaşayış fondunun yaxşı-
laşdırılması istiqamətində ardıcıl təd-
birlər həyata keçirilib, hərbi hissələr ən
yüksək beynəlxalq standartlara uyğun
olan texnika, xüsusi vasitələr və rabitə
sistemləri ilə təchiz edilib. Bu gün Da-
xili Qoşunlara göstərilən dövlət qayğısı
özünü istər peşəkar kadr hazırlığının
və döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsin-
də, istər maddi-texniki bazanın möh-
kəmləndirilməsində, istərsə də yeni
hərbi hissələrin açılışında daha qaba-
rıq şəkildə göstərir.

Qeyd edək ki, Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkə-
nin ictimai-siyasi, iqtisadi həyatında,
ordu quruculuğunda böyük uğurlar qa-
zanılıb, daxili işlər orqanlarının maddi-
texniki bazası daha da möhkəmlənib,
hərbi qulluqçuların sosial-məişət şərai-
ti yaxşılaşıb. Son illərdə Daxili Qoşun-
lar üçün də müxtəlif təyinatlı onlarla
obyekt, hərbi şəhərcik, o cümlədən,
hərbi qulluqçular üçün yeni yaşayış
kompleksləri, əsgər kazarmaları, müa-
sir avadanlıqlarla təchiz edilmiş tibb
məntəqələri tikilərək istifadəyə verilib.
Ümumiyyətlə, ölkəmizdə müstəqilliyin
və daxili sabitliyin qorunmasında xü-

susi xidmətləri olan Daxili Qoşunların
şəxsi heyəti ictimai asayişin və ictimai
təhlükəsizliyin təmin olunmasında, ci-
nayətkarlığa qarşı mübarizədə, xüsusi
əməliyyatların keçirilməsində fəal işti-
rakı ilə seçilir, yüksək peşəkarlıq, dö-
yüş və mənəvi-psixoloji hazırlığa malik
olduğunu nümayiş etdirir. Ölkəmizə
qarşı elan olunmamış müharibənin ilk
günlərindən Daxili Qoşunlar cəbhə xət-

tində şərəfli döyüş yolu keçib, bu yolda
yüzlərlə şəhid verib. Qüdrətli Azərbay-
can Ordusu ilə yanaşı, Daxili Qoşunla-
rın şəxsi heyəti də öz üzərinə düşən
xidməti vəzifələri ilə bərabər, torpaqla-
rımızın azadlığı və ərazi bütövlüyümü-
zün bərpası üçün Ali Baş Komandanın
verəcəyi əmrin icrasına hər an hazırdır
və döyüş hazırlığını hər zaman yüksək
səviyyədə saxlayır.

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti
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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyi Daxili Qoşunlarının yaranma-
sından 28 il ötür. Bu münasibətlə Daxili
Qoşunların komandanlığı və bir qrup
hərbi qulluqçusu Fəxri xiyabanda Ümum-
milli Lider Heydər Əliyevin xatirəsini eh-
tiramla yad ediblər. 

Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik
Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsi anılıb,
məzarı üzərinə tər çiçək dəstələri
düzülüb. 

Sonra Şəhidlər xiyabanında ölkəmi-
zin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğ-
runda canlarından keçmiş Vətən övlad-
larının unudulmaz xatirəsinə ucaldılmış
“Əbədi məşəl” önünə əklil qoyulub, Da-
xili Qoşunların şəhid olmuş hərbi qul-
luqçularının abidəsi ziyarət olunub.

Martın 12-də Daxili Qoşunların Baş İda-
rəsində əlamətdar hadisə-növbəti ildönü-
mə həsr olunmuş təntənəli mərasim keçiri-
lib. Tədbirdə Daxili İşlər naziri general-pol-
kovnik Vilayət Eyvazov iştirak edib.

Əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin, öl-
kəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğ-
runda, xidməti borclarını yerinə yetirərkən
qəhrəmanlıqla həlak olmuş hərbi qulluq-
çuların və bütün şəhidlərin əziz xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilib, Dövlət Himni
səsləndirilib. 

Daxili İşlər nazirinin müavini-Daxili
Qoşunların komandanı general-leytenant
Şahin Məmmədov qurumun yaranması, in-
kişafı və bugünü barədə geniş məruzə ilə
çıxış edib. Bildirilib ki, Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin 1995-ci il 9 mart tarixli
fərmanı ilə Daxili Qoşunların torpaqları-
mızın müdafiəsi məqsədilə döyüşə başla-
dığı ilk gün – 1992-ci ilin 12 mart tarixi
“Azərbaycan Respublikasının Daxili Qo-
şunları Günü” elan olunub. 

Daxili Qoşunların tarixinin parlaq ha-
disələrlə zəngin və Vətənimizin yeni tarixi
ilə sıx bağlı olduğunu diqqətə çatdıran na-
zir müavini xalqa və dövlətə sədaqətlə xid-
mət edən qoşunların hərbi qulluqçularının
polis orqanlarının əməkdaşları ilə birgə
qarşıya qoyulmuş tapşırıqları hər zaman
layiqincə yerinə yetirdiklərini vurğulayıb.
O, respublikamızın ərazi bütövlüyü uğrun-
da döyüşlərdə Daxili Qoşunların 672 hərbi
qulluqçusunun şəhid olduğunu, 1173 nəfə-
rin yaralandığını, 9-nun itkin düşdüyünü və
hərbi qulluqçulardan 9 nəfərinin “Azərbay-
canın Milli Qəhrəmanı” adına layiq görül-
düyünü qeyd edib. 

Tədbirdə iştirak edən Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident
Administrasiyasının Hərbi məsələlər şöbə-
sinin müdiri general-polkovnik Məhərrəm
Əliyev Daxili Qoşunların yaranmasının
28-ci ildönümü münasibətilə Prezident,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
cənab İlham Əliyevin tapşırığına əsasən,
Zati-alilərinin səmimi təbriklərini, ən xoş ar-
zularını tədbir iştirakçılarına çatdırıb. O, çı-
xışında təməli Ulu Öndər Heydər Əliyev tə-
rəfindən qoyulan ordu quruculuğu ənənə-
lərinin bu gün də uğurla davam və inkişaf
etdirildiyini, ali diqqət və qayğı, eyni za-
manda, ciddi nəzarət, tələbkarlıq sayəsin-
də Daxili Qoşunların qarşıya qoyulan, qa-
nunvericiliklə üzərinə düşən bütün vəzifə-
lərin öhdəsindən gələ bilən, yüksək peşə-
karlığa, döyüş və fiziki hazırlığa malik mobil
bir quruma çevrildiyini vurğulayıb. 

Sonra çıxış edən Daxili İşlər naziri ge-
neral-polkovnik Vilayət Eyvazov Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin ordu quruculuğu
prosesində Daxili İşlər Nazirliyi sisteminin
əsas struktur qurumlarından olan Daxili
Qoşunların təkmilləşməsinə böyük önəm
verdiyini, məhz onun xüsusi diqqət və
qayğısı ilə formalaşıb inkişaf etdiyini məm-
nunluqla xatırladıb. 

Nazir möhtərəm Prezident, Silahlı Qüv-
vələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyevin ali diqqət və qayğısı sayəsində
Daxili Qoşunların qarşıya qoyulan istənilən
döyüş tapşırığını keyfiyyətlə yerinə yetir-
məyə qadir olan peşəkar birləşməyə, sa-
bitliyin təminatçılarından və dövlətçiliyin
dayaqlarından birinə çevrildiyini, maddi-
texniki bazasının, kazarma-yaşayış fondu-
nun yaxşılaşdırılması, müasir silah, texni-
ka, xüsusi vasitələrlə təchizatı üçün məq-
sədyönlü tədbirlər həyata keçirildiyini, hərbi
hissələrin müasir standartlara uyğun olan
texnika, xüsusi vasitələr və rabitə sistem-
ləri ilə təchiz edildiyini bildirib.

V.Eyvazov qeyd edib ki, ölkədə cinayət-
karlığa qarşı mübarizədə, ictimai asayişin
və hüquq qaydasının qorunmasında, silahlı
cinayətkar dəstələrin zərərsizləşdirilməsin-
də, ölkəmizdə keçirilən I Avropa Oyunları,

IV İslam Həmrəyliyi Oyunları, “Formula-1
Azərbaycan Qran-Pri”si yarışları kimi mötə-
bər beynəlxalq idman və digər mədəni-
kütləvi tədbirlər zamanı, eləcə də təbii fə-
lakətlərin və texnogen qəzaların nəticələ-
rinin aradan qaldırılmasında qoşunların
şəxsi heyəti üzərinə düşən xidməti vəzifə-
ləri layiqincə yerinə yetirib.

Daxili Qoşunların inkişafı üçün qəbul
edilən qərarların, cənab Prezidentin dünən
imzaladığı müvafiq sərəncamla daha
18 hərbi qulluqçunun dövlət mükafatları ilə
təltif olunmasının şəxsi heyət tərəfindən
minnətdarlıqla və ruh yüksəkliyi ilə qarşı-
landığını vurğulayan nazir V.Eyvazov onu
da qeyd edib ki, ölkə rəhbərinin Daxili Qo-
şunların müxtəlif tədbirlərində iştirakı, elə-
cə də qoşunların xidmətinə verdiyi yüksək
qiymət, haqqında söylədiyi dəyərli fikirlər,
tövsiyələr hər zaman fəaliyyət proqramı
kimi qəbul olunmaqla şəxsi heyəti daha
böyük uğurlara ruhlandırır. 

General-polkovnik Vilayət Eyvazov ölkə
Prezidentini əmin edib ki, Daxili Qoşunların
bütün şəxsi heyəti bundan sonra da res-
publikamızda asayişin, daxili təhlükəsizli-
yin, vətəndaşların və dövlətin qanuni mə-
nafelərinin hüquqazidd əməllərdən qorun-
masında səy və bacarığını əsirgəməyəcək. 

Sonra əlamətdar gün münasibətilə xid-
mətdə fərqlənən bir qrup hərbi qulluqçunun
təltif edilməsi barədə Daxili İşlər nazirinin
və nazir müavini-Daxili Qoşunların ko-
mandanının imzaladıqları əmrlər elan olun-
duqdan sonra mükafatlar sahiblərinə təq-
dim edilib. 

Tədbirin sonunda mərasim iştirakçı-
ları adından Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı Zati-aliləri cənab İlham
Əliyevə müraciət qəbul olunub.

Daxili İşlər Nazirliyinin 
Mətbuat xidməti

28 İl – Daxİlİ İşlər Nazİrlİyİ 
Daxİlİ QoşuNlarıNıN 

Döyüş və xİDmət yolu
Martın 12-də Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi 

Daxili Qoşunlarının yaranmasının 28-ci ildönümü qeyd olunub

2 - 1_Layout 1  13.03.2020  18:36  Page 1



g

16 mart 2020-úi il 3ßÑÝßÐßÑÝßÐ

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
gücü 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, təlim mərkəzləri və
şəhərcikləri, idman zalları, atıcılıq
tirləri, tədris va sitə ləri və ləvazimat-
ları 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 hərbi qulluq-
çuları ilə birgə döyüş təlimlərində
də peşəkarlıq cəhət dən fərqlənmiş-
lər. 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 İxtisas 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 həqiqi hərbi
xid mət hərbi qulluqçularının ixtisas -
larının artırılmasını, gizirlərin hazır-
lan 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 tutulmuş

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 qərar-

gah, 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 28 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
başlanılmışdır. 

3 - 1_Layout 1  13.03.2020  19:02  Page 1



g

16mart2020-ci il4 ßÑÝßÐßÑÝßÐ

Шÿщадÿòнамÿ3565

Ñайы3000

ÒßÑÈÑ×È:
ÀçÿрбайúанÐåсïублиêасыДИН
ДаõилиÃошунларынÁашИдарÿси.

Redaktor: Anar Əhmədov

RÅДÀÊÑИÉÀНÛНÖНÂÀНÛ:
ÀÇ1130,Áаêышÿhÿри,Ã.Ìусабÿйовêö÷.4,

ДаõилиÃошунларынÁашИдарÿси.

Ялагÿòåлåфонu:(012)560-22-63

Ãÿçåòайда 2дÿфÿ нÿшр олунур. “Ясэÿр”
гÿçåòининрåдаêсийасында йыüылыб сÿhифÿлÿнмиш вÿ

ДИН-ин мÿòбÿÿсиндÿ hazыр åлåêòрон
варианòдан ÷аïолунмушдур.

Daxili Qoşunların döyüş təlimi
prosesində şəxsi heyətin idman və
fiziki hazırlığına xüsusi diqqət yetirilir.
Hərbi qul luq çuların sağlam həyat
tərzinin qorunub saxlanılması, 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 28 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 28 il ərzində idman are nala rın -

da, mötəbər yarışlarda Da xili Qoşunların

zabit, gizir, çavuş və əsgərləri yenilməz-

lik nü munəsi göstərmişlər. Onlar özünə-

məxsus 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
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitə -
sinin nümayəndələri mütəmadi olaraq
şəxsi heyətin xidməti fəaliyyəti ilə tanış
olur, hərbi qulluqçuların maarifləndiril-
məsi 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 -
dadır. Onların böyük bir qismi müharibə və Silahlı Qüv vələr
veteranı adını daşıyır. Veteranlar bizim fəxrimizdir, onların
Daxili Qoşunların bugünkü səviyyəyə yüksəlməsində
xidmətlərini danmaq və unutmaq olmaz. 

Ümummilli 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 mühüm hadisə-
lərinin 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 saxlanılır. 

Bü gün Daxili Qoşunların veteranlarını birləşdirən ictimai təş -
kilat olaraq Daxili Qoşunların Veteranlar şurası fəaliyyət göstərir.
Təşkila 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.

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 Ümummilli Lider Heydər Əliye -

vin, Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Koman-

danı cənab İlham Əliyevin həyat və fəaliy-

yətini əks etdirən materiallarla yanaşı,

Daxili Qoşunların tarixi, döyüş yolu, xid-

məti-dö yüş fəaliyyətinin müxtəlif istiqamət-

ləri 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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