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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

AZƏRTAC-ın müxbiri Əsəd
Məmmədovun dövlətimizin baş-
çısının birillik prezidentlik döv-
rünün bəzi xarakterik məqamla-
rından bəhs edən yazısını ixti-
sarla sizlərə təqdim edirik. 

Dövlətimizin başçısı İlham
Əliyevin yenidən Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti se-
çilməsinin bir ili tamam olur.
Ötən bir il Azərbaycan xalqının
öz seçimində yanılmadığını,
vətəndaşlarımızın siyasi şüu-
runun və seçmək qabiliyyəti-
nin nə qədər yüksək olduğunu
bir daha sübut etdi.

2003-cü il oktyabrın 15-də
keçirilən prezident seçkilərində
seçicilərin 76.8 faiz səsini top-
layaraq ilk dəfə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti se-
çilən İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə ölkəmiz ötən illərdə misilsiz
inkişaf yolu keçib, tarixi uğurlara
imza atıb. Milli Lider Heydər
Əliyevin müəyyən etdiyi daxili
və xarici siyasət xəttini şəraitin
tələblərinə uyğun olaraq yeni-
ləşdirməklə davam etdirən Pre-
zident İlham Əliyev ölkə həyatı-
nın bütün sahələrini əhatə edən
bu dinamik inkişafa, hər bir
Azərbaycan ailəsinin rifahının
yaxşılaşmasına və təhlükəsizli-
yinin təmin edilməsinə, milli bir-
liyin və həmrəyliyin möhkəm-
ləndirilməsinə, ölkəmizin ma-
raqlarına cavab verən tarazlaş-

dırılmış xarici siyasətin yürüdül-
məsinə nail olub.

Xalqımız ötən müddətdə əl-
də olunan uğurlara 2018-ci il
aprelin 11-də keçirilən seçkilər-
də ən yüksək qiymətini verdi.
Seçkilərin nəticələrinə əsasən
İlham Əliyev səslərin 86,02
faizini toplayaraq növbəti müd-
dətə Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti seçildi.

Ötən bir il ərzində də Azər-
baycan Prezidentinin hər za-
man xalqının yanında olduğu-
nun, onların problemlərinin həl-
linə xüsusi həssaslıqla yanaşdı-
ğının bir daha şahidi olduq. Bil-
diyimiz kimi, cari il fevralın 5-i və
6-da baş verən zəlzələlər nəti-
cəsində Şamaxı, İsmayıllı və
Ağsu rayonlarında bir sıra fərdi
evlərə, sosial və infrastruktur
obyektlərinə ciddi ziyan dəydi.
Hadisədən dərhal sonra dövləti-
mizin başçısı zəlzələ baş verən
ərazidə oldu, vəziyyətlə yerində
tanış olaraq vətəndaşlarla gö-
rüşdü, təbii fəlakətin nəticələri-
nin aradan qaldırılması istiqa-
mətində göstərişlər verdi, mü-
vafiq Sərəncam imzalandı və
Prezidentin Ehtiyat Fondundan
vəsait ayrıldı.

Prezident İlham Əliyev hər
zaman sosial məsələlərin həlli-
nə çox böyük diqqət ayırıb. Bu-
nu rəqəmlər də təsdiqləyir: Ma-
aşlar təxminən 7 dəfə, pensiya-

lar 10 dəfədən çox artıb. Yox-
sulluq təxminən 50 faizdən 5,4
faizə düşüb. Hazırda işsizlik 5
faiz səviyyəsindədir. Məhz əha-
linin sosial rifahının yaxşılaşma-
sı istiqamətində görülən böyük
işlərin nəticəsidir ki, bu günlər-
də xalqımız on milyonuncu sa-
kinin dünyaya gəlişini bayram
edir. Bütün bunlar Ulu Öndər
Heydər Əliyevin ideyalarına
söykənən, böyük uzaqgörənlik-
lə həyata keçirilən siyasətin
uğurlarıdır.

Son illər Azərbaycanın döv-
lət idarəetmə sistemində mo-
dernləşmənin, şəffaflığın təmin
edilməsi və idarəetmədə yeni
fəaliyyət üslubunun formalaşdı-
rılması istiqamətində böyük

uğurlara imza atılıb. Prezidentin
2012-ci il 13 iyul tarixli Fərmanı
ilə yaradılan Vətəndaşlara Xid-
mət və Sosial İnnovasiyalar üz-
rə Dövlət Agentliyi - “ASAN xid-
mət” şəffaflığın artırılması, və-
təndaşlara xidmətlərin daha
keyfiyyətli, rahat, yeni üslubda
və müasir innovasiyaların tət-
biqi ilə göstərilməsini təmin et-
məklə yanaşı, bütün dünyada
yeni və nadir bir idarəetmə mo-
deli kimi qəbul olunur. Ötən bir il
ərzində ölkəmizdə “ASAN xid-
mət” mərkəzlərinin əhatə dairə-
sinin genişləndirilməsi istiqamə-
tində ciddi işlər görülüb. 

Biz ötən il daha bir uğurun
şahidi olduq - Prezident İlham
Əliyevin təşəbbüsü ilə başla-
yan, dünyada mədəniyyətlər-

arası dialoqun, dostluğun, qar-
şılıqlı anlaşmanın möhkəmlən-
məsinə dəyərli töhfə hesab edi-
lən “Bakı prosesi”nin 10 illiyi
qeyd edildi. Qürurverici amil on-
dan ibarətdir ki, məhz Azərbay-
can Prezidentinin təşəbbüsü ilə
başlayan “Bakı Prosesi” bu gün
müxtəlif təşkilatların, ölkələrin
nümayəndələrini bir araya gə-
tirir, müzakirələrə imkan yara-
dır, həm də mədəniyyətlərarası
dialoqla bağlı işlərin hansı isti-
qamətdə aparılmasına dair
praktiki vəzifələrin müəyyənləş-
dirilməsində mühüm rol oynayır.

Azərbaycanda aparılan isla-
hatlar, həyata keçirilən mühüm
tədbirlər ölkə vətəndaşları ilə
yanaşı, beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən də böyük maraqla
izlənilir və müxtəlif beyin mər-
kəzləri tərəfindən yüksək qiy-
mətləndirilir. Düşünülmüş ad-
dımların nəticəsidir ki, Azərbay-
can “Doing Business 2019” he-
sabatında dünyanın 10 ən isla-
hatçı dövləti siyahısına daxil
edilib. Həmçinin Azərbaycan
dünyanın ən çox islahat aparan
ölkəsi elan olunub. Yeni hesa-
batda Azərbaycan 2017-ci illə
müqayisədə 32 pillə irəliləyərək
190 ölkə arasında 25-ci yerdə
qərarlaşıb, dünyanın bir çox
dövlətlərini geridə qoymaqla
Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri
arasında lider mövqeyə yük-
səlib.

Bir neçə gün əvvəl isə Fran-
sanın “Opinion Way” şirkəti
Azərbaycandakı mövcud icti-
mai-siyasi vəziyyətə, Prezident
İlham Əliyevin son bir ildə hə-
yata keçirdiyi islahat kursuna,
hökumətin ümumi daxili və xa-
rici siyasətinə ölkə əhalisinin
münasibətini öyrənmək məqsə-
dilə ölkəmizin bütün bölgələrin-
də keçirdiyi geniş rəy sorğusu-
nun nəticələrini açıqladı. Sorğu-
nun nəticələrinə görə, respon-
dentlərin 80,1 faizi ölkədəki
mövcud ictimai-siyasi və sosial-
iqtisadi sabitliyin qorunub saxla-
nılmasını Prezident İlham
Əliyevin fəaliyyətinin ən uğurlu
nəticəsi kimi dəyərləndirib.
Həmçinin, sorğuda iştirak edən-
lərin böyük əksəriyyəti Prezi-
dent İlham Əliyevin son bir ildə
gördüyü işləri, o cümlədən,
Azərbaycanda sosial-iqtisadi
fəaliyyəti, dövlətimizin başçısı
tərəfindən bu sahədə son ildə
aparılan islahatları yüksək
qiymətləndiriblər. 

Son bir ildə Prezident İlham
Əliyev tərəfindən görülən işlər,
ölkəmizin davamlı inkişafı, və-
təndaşların rifah halının yüksəl-
dilməsi istiqamətində atılan ad-
dımlar göstərdi ki, ötən il aprelin
11-də keçirilən seçkilərdə
Azərbaycan xalqının seçimi
onun daha parlaq gələcəyini
təmin edəcək.

ÖTƏN BİR İLDƏ XALQ-İQTİDAR BİRLİYİNİN MÖHTƏŞƏM UĞURLARI

Hərb tarixi qəhrəmanlıq

nümunələri ilə zəngindir. Bu

qəhrəmanlıq nümunələri və-

tənpərvərlik əqidəsi və yük-

sək döyüş ruhundan qaynaq-

lanıb. Ayrı-ayrı xalqların hərb

salnaməsində döyüş bayrağı

hərbçilər üçün hünər və şərəf

rəmzi olaraq tarixi rol oyna-

yıb. Belə ki, döyüş bayrağı

döyüşən ordulara yenilməz

mənəvi ruh aşılayıb, onların

qələbə əzmini artırıb.  Bunun-

la belə, döyüş bayrağının hər

hansı bir şəraitdə itirilməsi və

ya onun düşmənin əlinə keç-

məsi hərbi şərəfin ləkələnmə-

si kimi qiymətləndirilib, bu-

nun ciddi cəzası, hərbi quru-

mun mövcudluğu üçün ağır

fəsadları olub.

Döyüş bayrağı hərbçilərin
mənsub olduqları xalqa, dövlə-
tə, orduya görə qürur hisslərini
gücləndirir, Vətənin müdafiəsi
üzrə şərəfli missiyanın daşıyıcı-
sı olduqlarını həm dinc, həm də
müharibə dövrlərində onlara
daim xatırladır.

Hazırkı qloballaşma dövrün-
də dünyada hərbi quruculuq
məsələləri yeni təfəkkür, yeni
məzmun baxımından dəyişiklik-
lərə uğrasa da, döyüşaparma
üsul və vasitələri kəskin dərəcə-
də müasirləşsə də, texnoloji
amillərin rolu inanılmaz dərəcə-
də artsa da, şəxsi heyətin hərbi
ənənələrə bağlılığı, mənəvi-psi-
xoloji hazırlığı, hərbi anda sə-

daqəti kimi cəhətlər öz aktuallı-
ğını itirməyib. Çünki hərbi fəa-
liyyətdə insan amili güc mənbə-
yinin əsasıdır. İnsan bu güc
mənbəyinin yönəldicisidir. Hə-
dəflər və məqsədlər, hərbi gü-
cün hərəkətliliyi, döyüş qabiliy-
yəti və qalib olmaq məharəti in-
san beyninin məhsuludur və
onun iradəsindən kənarda ger-
çəkləşə bilməz.

Hərbi ənənələrə bağlılığı və
yetkin mənəvi-psixoloji hazırlığı
olmayan hərbi qulluqçunun
məsləyinə ehtiramı da forma-
laşmır. Bu baxımdan, hərbi ən-
ənələrin qorunub saxlanması,
nəsildən-nəslə dolğun ötürül-
məsi vacibdir.

Döyüş bayrağı bu gün dün-
ya ölkələrinin silahlı qüvvələri-
nin həyatında təkcə hərbi məra-
simlərin deyil, o cümlədən, dö-
yüş fəaliyyətinin vacib atributu-
dur. Onun əsas mahiyyəti də
döyüşdə hərbi şərəf və hünər
simvolu olmasıdır. Şərəf və hü-
nərin vəhdətini təcəssüm etdi-
rən bu simvol mənəvi cəhətdən
çox dəyərlidir.

Azərbaycan Respublikası-
nın dövlət müstəqilliyi bərpa
olunduqdan sonra Silahlı Qüv-
vələrin, o cümlədən, Daxili Qo-
şunların formalaşmasının ilk
mərhələsində döyüş bayrağı tə-
sis edilməmişdi. Ön cəbhədə
döyüşmüş hərbi hissələrimizin

döyüş bayrağı olmayıb. Həmin
mürəkkəb dövrdə hərbi hissə-
lərin döyüş bayraqları mövcud
olsaydı, bu, döyüş ruhunun yük-
səldilməsinə öz töhfəsini verə
bilərdi.

Ölkəmizin Silahlı Qüvvələri-
nə döyüş bayraqlarının verilmə-
si Milli Lider Heydər Əliyevin adı
ilə bağlıdır. Böyük dövlət xadi-
mi, azərbaycançılıq ideologiya-
sının banisi olan mərhum
Heydər Əliyev ordunun vətən-
pərvərlik əqidəsinin formalaş-
masında döyüş bayrağının əhə-
miyyətini xüsusilə vurğulayırdı.
Məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü
ilə Silahlı Qüvvələrimizin həya-
tında döyüş bayrağı öz layiq ol-
duğu yerini tutdu. Bununla da
ölkəmizin ordu quruculuğunda
yeni bir mərhələ başladı.   

Daxili Qoşunlar respublika-
mızda döyüş bayrağı təqdim
edilən ilk qoşun növlərindən bi-
ridir. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 11 mart 2002-ci il
tarixli, 677 nömrəli Fərmanı ilə
Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili
Qoşunlarının hərbi hissəsinin
döyüş bayrağının təsviri və
əsasnaməsi təsdiq edilib. Onun
əsasnaməsində qeyd olunub ki,
döyüş bayrağı əsgəri şərəf,
şücaət və şöhrət rəmzidir. Şəxsi
heyət döyüş bayrağını fədakar-
lıq və mərdliklə qorumalı, onun
düşmən tərəfindən ələ keçmə-
sinə yol verməməlidir.

Döyüş bayrağı üçrəngli
(Azərbaycan Respublikasının
Dövlət bayrağı rəngində) ipək
faydan hazırlanıb. Onun üzərin-

də “Azərbaycan uğrunda” şüarı,
“Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili
Qoşunları” sözləri, Daxili Qo-
şunların emblemi və aid olduğu
hərbi hissənin nömrəsi yerləş-
dirilib.

2004-cü il aprelin 23-də Da-
xili Qoşunların Bakı qarnizo-
nunda yerləşən hərbi hissələ-
rinə döyüş bayraqlarının təqdim
olunması mərasimi keçirilib.
2004-cü il noyabrın 17-də isə
Daxili Qoşunların Baş İdarəsinə
döyüş bayrağı təqdim olunub.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki,
Daxili Qoşunların Baş İdarəsinə
və hərbi hissələrinə döyüş bay-
raqları Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti, Silahlı Qüvvə-
lərin Ali Baş Komandanı cənab
İlham Əliyevin imzaladığı müva-
fiq təqdimatlarla verilib. 

Bu gün Daxili Qoşunların
Baş İdarəsində, Ali Hərbi Mək-
təbində və bütün hərbi hissələr-

də döyüş bayrağı qarovullar
tərəfindən etibarlı mühafizə edi-
lir. Döyüş bayrağının saxlandığı
yer qarovulların əsas postudur.

Hərbi parad, hərbi andiçmə
mərasimləri və digər təntənəli
tədbirlərdə döyüş bayrağına eh-
tiram göstərilir. Döyüş bayrağını
daşımaq üçün bayraqdarlar qis-
mində ən layiqli hərbi qulluqçu-
lar seçilirlər.

Hərbi nizamnamədə nümu-
nəvi xidmət edən əsgərlərin
hərbi hissənin döyüş bayrağının
önündə şəklinin çəkdirilməsi
mükafat növlərindən biri kimi
müəyyən olunub.

Hərbi qulluqçularımız döyüş
bayrağının müqəddəsliyini bö-
yük məsuliyyət hissi ilə dərk
edir və onu göz bəbəyi kimi
qoruyurlar.

Yalçın Abbasov

Daxili Qoşunların hərbi hissələrinə ilk dəfə döyüş bayraqlarının təqdim edilməsindən 15 il ötür
DÖYÜŞ BAYRAĞI HÜNƏR VƏ ŞƏRƏF RƏMZİDİR
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Məlum olduğu kimi, aprel ayı-
nın 26-dan 28-dək paytaxt Bakı
şəhərində “Formula-1 Azərbay-
can Qran Pri” yarışı keçiriləcək-
dir. Yarış zamanı təyinatına uy-
ğun olaraq daxili işlər orqanları
qarşısında konkret vəzifələr qo-
yulub. Bu məqsədlə, “Formula-1
Azərbaycan Qran Pri” yarışının
keçirilməsi ilə əlaqədar ictimai
qaydanın qorunması və ictimai
təhlükəsizliyin təmin edilməsinə
dair” tədbirlər planı işlənib hazır-
lanıb və Daxili İşlər Naziri tərə-
findən təsdiq olunub. 

Təsdiq olunmuş plana əsasən,
qanunla müəyyən edilmiş vəzifələ-
rin layiqincə yerinə yetirilməsi məq-
sədilə Daxili Qoşunların Baş İda-
rəsi tərəfindən bir sıra tədbirlər hə-
yata keçirilib. Belə ki, yarış ərə-
fəsində xidməti-döyüş tapşırıqları-
nın və müəyyən edilmiş vəzifələrin
tam həcmdə yerinə yetirilməsi üçün
planlaşdırılmış hazırlıq tədbirlərinin
vaxtlı-vaxtında icrası məqsədilə
müvafiq plan-hesab hazırlanıb,
şəxsi heyətin xidmət sahələri üzrə
bölgüsü aparılır və hüquq-mühafizə

orqanları ilə birgə fəaliyyətinin əla-
qələndirilməsi üçün dəqiqləşdiril-
məsi, tədbirin təşkilatçıları, aidiyyəti
dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqə-
lərin təşkili məqsədilə zəruri tədbir-
lər görülür. Tədbirə cəlb olunacaq
tibb personalı müəyyən edilmiş, on-
ların təminat və təchizatı ilə əla-
qədar müvafiq işlər aparılmışdır.
Həmçinin, tədbirə cəlb ediləcək
şəxsi heyətin lazımi sayda radio-
stansiya, əl metal detektorları və di-
gər vasitələrlə təchiz olunması tə-
min edilib, ehtiyat əlaqə kanalı ya-
radılıb.  

Xidməti-döyüş tapşırıqlarının
yerinə yetirilməsinə cəlb olunan
şəxsi heyətə tədbirin əhəmiyyəti,
qanunçuluq, vətəndaşların hüquq
və azadlıqlarının qorunması prin-

sipləri izah edilir, vəzifə borclarının
icrasına məsuliyyətlə yanaşılması
tələb olunur.

Xidmətə cəlb olunacaq qadın
hərbi qulluqçuların xüsusi geyim
forması ilə təmin olunması başa
çatdırılıb, onlarla həvalə edilən
obyektlərin mühafizəsi, piyadaların
və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanıl-
ması sahələrində  buraxılış rejimi-
nin təmin olunması üzrə xüsusi
məşğələlər keçirilir. Qeyd edək ki,
növbəti həftə Daxili İşlər Nazirinin
müavini-Daxili Qoşunların Koman-
danı tərəfindən “Formula-1 Azər-
baycan Qran Pri” yarışında xidmə-
tin aparılmasına hazırlığın yoxlanıl-
ması nəzərdə tutulub.

Mətbuat xidməti

“formula-1 azərbaycan Qran pri” yarışı 
üzrə hazırlıq işləri davam etdirilir

Daxili Qoşunların 12565 saylı
hərbi hissəsinin formalaşması
Milli Liderimiz Heydər Əliyevin adı
ilə bağlıdır.

1995-ci il aprel ayının 10-da
Daxili Qoşunlar Komandanının mü-
vafiq əmri ilə Daxili Qoşunların 12565
saylı hərbi hissəsi yaradılıb. Ötən
dövrdə hərbi hissə layiqli inkişaf yolu
keçib, onun ştat strukturu yenilənib,
təyinatı üzrə vəzifələri genişləndirilib,
xidməti fəaliyyəti təkmilləşdirilib.       

2003-cü ildən etibarən Daxili Qo-
şunların 12565 saylı hərbi hissəsinin
inkişafı yeni bir mərhələyə yüksəlib.
“Hər bir vətəndaşın hüququnun qo-
runması bizim üçün çox önəmlidir.
Vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi də
dövlət tərəfindən təmin edilir və bun-
dan sonra da ediləcəkdir. Bu istiqa-
mətdə Daxili Qoşunların üzərinə çox
böyük vəzifələr düşür və bunlar uğur-
la yerinə yetirilir”, – deyən Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti, Ali
Baş Komandan cənab İlham Əliyevin
diqqət və qayğısı nəticəsində Daxili
Qoşunların, o cümlədən, 12565 saylı
hərbi hissəsinin fəaliyyətinin təkmil-
ləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli
tədbirlər həyata keçirilib, maddi-tex-
niki bazası getdikcə daha da güclən-
dirilib.

Yarandığı dövrdən etibarən hərbi
hissə Vətənə sədaqətlə xidmət edib,
qarşıya qoyulan vəzifələri layiqincə
yerinə yetirib, ictimai asayişin qorun-
masında zəngin xidməti təcrübə top-
layaraq, hərbi qulluqçuların döyüş
hazırlığının təkmilləşdirilməsində
mühüm nailiyyətlər qazanıb. Naxçı-
van Muxtar Respublikası Ali Məclisi-
nin sədri cənab Vasif Talıbov bu ba-
rədə demişdir: “1995-ci il aprelin
10-da Naxçıvanda yaradılan Daxili
Qoşunların taboru mühüm təşkilat-
lanma mərhələsi keçmiş, inkişaf edə-
rək tabordan alaya, sonra isə briqa-
daya çevrilmişdir. Hərbi hissənin yer-
ləşdiyi ərazidə geniş quruculuq işləri
aparılmış, ən müasir infrastruktur
yaradılmışdır. Ötən dövr ərzində
maddi-texniki bazanın yaxşılaşdırıl-
ması sahəsində əhəmiyyətli dönüşə
nail olunmuş, hərbi hissə ən müasir

silah-sursat, hərbi texnika və radiora-
bitə sistemləri ilə təmin olunmuşdur”. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin sədri cənab Vasif
Talıbovun diqqət və qayğısı ilə 12565

saylı hərbi hissənin maddi-texniki ba-
zası xeyli möhkəmləndirilib. Göstəri-
lən hərtərəfli diqqət və qayğı, burada
həyata keçirilən quruculuq işləri nə-
ticəsində hərbi hissə abad və müasir
bir şəhərciyə çevrilib. 

Şərur rayonunda hərbi hissənin
tabeçiliyində olan ayrı yerləşən böl-
mə yaradılıb. Hazırda hərbi şəhərci-
yin tikintisi davam etdirilməkdədir.

Ötən müddət ərzində şəxsi he-
yətə öz xidməti vəzifələrini yerinə ye-
tirməsi üçün lazımi şərait yaradılıb,
onların geyimi, qidalanması diqqət
mərkəzində saxlanılıb. Burada  şəxsi
heyətin mənəvi-psixoloji durumu yük-
sək səviyyədədir. Hazırda döyüş qa-
biliyyəti kifayət qədər yüksək olan
hərbi hissə qarşıya qoyulmuş vəzifə-
ləri uğurla yerinə yetirməyə qadirdir. 

Son illər ərzində Naxçıvan Mux-
tar Respublikası ərazisində yerləşən
birləşmə və hərbi hissələr arasında
keçirilən birgə təlimlərdə 12565 saylı
hərbi hissə öz fəallığı ilə seçilib. Tə-
limdə müasir silahlar və xüsusi vasi-
tələr nümayiş etdirilib. 

Bu gün 12565 saylı hərbi hissə
istənilən döyüş tapşırığını yerinə ye-
tirməyə qadirdir. Ötən il oktyabrın
30-da və cari il fevralın 22-də Nax-

çıvan qarnizonu qoşunlarının xüsusi
təyinatlı bölmələrinin birgə taktiki-xü-
susi təlimi və sərhəd pozuntularının
qarşısının alınması, sərhəd pozucu-
larının axtarışı və saxlanılması üzrə
taktiki təlimlər bunu bir daha təsdiq
etdi. Həmin təlimlərdə fəallıqla iştirak
edən hərbi hissə qarşıya qoyulan
bütün vəzifələri uğurla yerinə yetirdi.  

12565 saylı hərbi hissənin hərbi
qulluqçularının əməyi dövlətimiz tə-
rəfindən daim yüksək qiymətləndiri-
lib. 2019-cu ilin ötən dövrü ərzində də
bir çox hərbi qulluqçu mükafatlandı-
rılıb. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin müvafiq sərəncamları ilə
12565 saylı hərbi hissənin komandiri
polkovnik Niftalıyev Səlim Cəfər oğ-

luna general-mayor ali hərbi rütbəsi
verilib, kapitan Seyidov Orxan Mirqa-
far oğlu isə “Hərbi xidmətlərə görə”
medalı ilə təltif olunub. Bu da dövlət
rəhbərinin hərbi hissəyə göstərdiyi
diqqət və qayğının bariz nümunə-
sidir. 

Milli Liderimiz deyirdi ki: “Gərək
Daxili Qoşunlarda yüksək vətənpər-
vərlik ruhu, sağlam münasibətlər
olsun”. Ulu Öndərimizin ideyalarına
sadiq qalan 12565 saylı hərbi hissə
bundan sonra da qarşısına qoyulan
vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcək,
şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin
mənafeyini, eləcə də vətəndaşların
hüquq və azadlıqlarını qoruyacaqdır. 

12565 saylı hərbi hissənin şəxsi
heyəti Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı cənab İlham Əliyevin
fərman və sərəncamlarından irəli
gələn vəzifələri bundan sonra da
layiqincə yerinə yetirməyə, ölkədə
sabitliyin və ictimai asayişin keşiyin-
də mətinliklə dayanmağa daima
hazırdır.

12565 saylı hərbi hissənin
ştatdankənar müxbir postu
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“2019-cu ildə Daxili Qoşun-
larda əsas tədbirlərin, döyüş
təliminin planlaşdırılması və
təşkilinə dair təqvim planı”na
əsasən, 9-10 aprel 2019-cu il ta-
rixlərdə Daxili Qoşunların Təlim
mərkəzində hərbi hissə koman-
dirləri və onların tərbiyə işləri
üzrə müavinləri ilə metodiki-
təlim toplanışı keçirilib.

Metodiki-təlim toplanışının pla-
nında nəzərdə tutulduğu kimi, ap-
relin 9-da 99713 saylı hərbi his-
sədə iştirakçıların hazırlığı yoxla-
nılıb. Sonra Təlim mərkəzində
2 gün ərzində məşğələlər və prak-
tiki atışlar keçirilib. “Hərbi hissə və

bölmələrin idarə olunması”, “Şəxsi
heyətin döyüş xidmətinə seçilmə-
si, hazırlanması və təlimatlandırıl-
ması. Qarovul xidmətinin təşkili və
aparılması”, “Hərbi hissə koman-
dirləri və onların müavinlərinin dö-
yüş təliminə rəhbərlik üzrə fəaliy-
yətinin təşkili”, “Kimya silahlanma
vasitələrinə texniki baxışların təş-
kili və keçirilməsi qaydaları”, “Tər-
biyə işinin təşkili və keçirilməsində
hərbi hissə komandanlığının rolu

və vəzifələri. Şəxsi heyətlə fərdi
tərbiyə işinin aparılmasının əhə-
miyyəti”, “Karvan tərkibində ma-

şınların idarə edilməsinin xüsusiy-
yətləri, baş vermiş yol-nəqliyyat
hadisələrinin qarşısının alınması
profilaktikası” və digər xidməti-dö-
yüş fəaliyyətilə əlaqədar mövzu-
larda nəzəri və praktiki məşğələlər
iştirakçıların döyüş hazırlığının,
metodiki bilik və bacarıqlarının,
ümumilikdə, peşəkarlıq səviyyəsi-
nin yüksəldilməsinə yönəldilib. Bu-
nunla yanaşı, metodiki-təlim topla-
nışında iştirak edən hərbi qulluq-

çulardan hərbi nizamnamələr, əmr
və direktivlərin tələblərindən məq-
bullar qəbul olunub. Praktiki atıcı-

lıq məşqləri və atışların keçirilməsi
zamanı hərbi qulluqçuların atəş
hazırlığı dərəcəsi müəyyən edilib.

Metodiki-təlim toplanışı zama-
nı qoşunların xidməti-döyüş fəaliy-
yətinin  təşkili xüsusiyyətlərindən
irəli gələn bir sıra vacib məqamlar,
şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji ha-
zırlığı və döyüş təliminə dair yeni-
liklər, xidmət sahələri üzrə qarşıya
qoyulan müasir tələblər iştirakçıla-
rın nəzərinə çatdırılıb. 

Daxili İşlər Nazirinin müavini-
Daxili Qoşunların Komandanı ge-
neral-leytenant Şahin Məmmədov
metodiki-təlim toplanışına yekun
vuraraq, təşkili səviyyəsini müsbət
qiymətləndirib. Daxili Qoşunların
Komandanı metodiki-təlim toplanı-
şının nəticələrini geniş təhlil edə-
rək, hərbi hissə komandirləri və
onların tərbiyə işləri üzrə müavin-
lərinə müvafiq göstərişlər verib.

Mətbuat xidməti

təlİm mərkəzİndə metodİkİ-
təlİm toplanışı keçİrİlİb

Azərbaycan Respublikası Si-
lahlı Qüvvələrinin Hərbi Akade-
miyasının nəzdində 1999-cu ilin
martın 15-dən etibarən Strateji
Araşdırmalar və Dövlət Müdafi-
əsini İdarəetmə Akademik Kursu
fəaliyyət göstərir. 

Akademik Kursun tədris
proqramına müvafiq olaraq,
kurs dinləyicilərinin güc nazir-
liklərinin hərbi hissələri və xü-
susi təyinatlı təhsil ocaqları,
strateji əhəmiyyətli sənaye müəs-
sisələri və digər dövlət təşkilat-
ları ilə tanışlığı təşkil edilir. Bu
tanışlıq dinləyicilərin ölkəmizin
hərbi və sənaye potensialı haq-
qında təsəvvürlərinin genişlən-
məsində mühüm rol oynayır.

Bu məqsədlə ötən ay Strateji
Araşdırmalar və Dövlət Müdafiəsi-
ni İdarəetmə Akademik Kursunun
dinləyiciləri Daxili Qoşunların
99713 saylı hərbi hissəsində
olublar. 

Hərbi hissə komandiri polkov-
nik-leytenant Ramiq Salayev qo-
naqları səmimi salamlayaraq, on-
lara hərbi hissənin fəaliyyəti barə-

də geniş məlumat verməklə ya-
naşı, xidməti-döyüş fəaliyyətində
istifadə olunan silah və texnika
növlərilə tanış edib. Hərbi hissənin
şəxsi heyətinin respublikamızda
ictimai təhlükəsizliyin təmin olun-
masında və ictimai qaydaların qo-
runmasında fədakar xidmət gös-
tərdiyini diqqətə çatdıran polkov-
nik-leytenant R.Salayev bildirdi ki,
hərbi hissə bundan sonra da qa-

nunla həvalə olunmuş tapşırıqları
yerinə yetirməyə hər zaman
hazırdır. 

Sonda hərbi hissənin yaranma
tarixi, strukturu, təlim-tədrisin və
təchizatın vəziyyəti, eləcə də xid-
məti-döyüş fəaliyyətini əks etdirən
brifinq nümayiş etdirilib və dinlə-
yiciləri maraqlandıran suallara ca-
vab verilib.

Hərbi Akademiyanın müəllimi

və kurs rəisi polkovnik Telman
Şahbazov səmimi qarşılanmaya
və hərbi hissənin xidməti-döyüş
fəaliyyəti barədə geniş məlumatın
əldə edilməsi üçün yaradılan şə-
raitə görə dinləyicilər adından Da-
xili Qoşunların və hərbi hissənin
komandanlığına öz minnətdarlığını
bildirib. Polkovnik T.Şahbazov, həm-
çinin, Daxili Qoşunların istər döyüş
qabiliyyəti, istərsə də maddi-

texniki təchizatına görə müasir
hərbi birləşmələrdən biri olduğunu
vurğulayıb. 

Sonda dinləyicilərə hədiyyələr
verilib və xatirə şəkli çəkdirilib. 

Məlumat üçün bildirək ki, Stra-
teji Araşdırmalar və Dövlət Müda-
fiəsini İdarəetmə Akademik Kursu-
na dövlət orqanlarında şöbə rəisi-
nin müavini və daha yuxarı vəzifə-
lərdə çalışan dövlət qulluqçuları və
“polkovnik” ştat kateqoriyalı, habe-
lə daha yuxarı vəzifələrdə xidmət
edən hərbi qulluqçular qəbul
edilirlər. 

Burada tədris prosesi 5 ay
müddətində olmaqla, hər il fevral
ayının 1-dən iyun ayının 25-nə
kimi (21 tədris həftəsi) mühazirə-
lər, seminarlar və praktiki məşğə-
lələr formasında həyata keçirilir.
Tədris proqramı xarici siyasət və
milli təhlükəsizlik, strategiya və
müdafiə planlaşdırması, müdafiə
resurslarının idarə edilməsi, eləcə
də dövlət müdafiəsinin idarə edil-
məsi modulları üzrə mövzuları
əhatə edir.    

Onu da qeyd edək ki, Daxili
Qoşunların Baş İdarəsində Qərar-
gahın Əməliyyat və Döyüş hazır-
lığı İdarəsində əməliyyat şöbəsinin
rəisi polkovnik Akif Məmmədov
Akademik Kursun builki dinləyicilə-
ri sırasındadır.

Mətbuat xidməti

Stratejİ araşdırmalar və dövlət müdafİəSİnİ
İdarəetmə akademİk kurSunun dİnləyİcİlərİ

daxİlİ Qoşunların hərbİ hİSSəSİlə tanış olublar
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Respublikamızın suverenliyi və
ərazi bütövlüyünün müdafiəsində
iştirak etmiş müharibə veteranları
cəmiyyətimizin hörmətli üzvləridir-
lər. Onların bir qismi bu gün də hərbi
xidmətdədir. Silahlı Qüvvələrə ehti-
yata buraxılmış müharibə veteranları
sayca üstünlük təşkil edirlər və öl-
kəmizin ictimai həyatında fəaldırlar.
Belə ki, gənclərin hərbi-vətənpərvər-
lik tərbiyəsi işinə müharibə veteran-
ları layiqli töhfə verirlər. Müharibə
veteranları dövlətimizin hər bir çağı-
rışına hazırdırlar, onların qiymətli
döyüş təcrübəsi ordu quruculuğu
prosesi baxımından çox əhəmiyyət-
lidir.

Milli Lider Heydər Əliyevin respubli-
kamıza rəhbərlik etdiyi dövrdə ölkəmiz-
də müharibə veteranları ilə bağlı mü-
hüm qanunvericilik aktları qəbul olu-
nub, bu kateqoriyadan olan şəxslərin
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
yönündə vacib fərman və sərəncamlar
imzalanıb. Həmçinin, bir sıra sahələr
üzrə müharibə veteranları üçün güzəşt-
lər müəyyən edilib.

Milli Liderin layiqli davamçısı, Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti, Si-
lahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı

cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
ölkəmizdə dövlət quruculuğu istiqamə-
tində çoxşaxəli islahatlar çərçivəsində
müharibə veteranlarının hüquq və mə-
nafelərinin qorunmasına yönəlik sosial
əhəmiyyətli addımlar atılıb. Belə ad-
dımlardan biri də müharibə veteranla-
rına bu günədək aylıq ödənilən xüsusi
sosial müavinətdir. Hansı ki, həmin so-
sial müavinət 2002-ci ildə müharibə ve-
teranlarına kommunal xidmətlərə görə
ödənişlər sahəsində güzəştlərin əvəzi-
nə təyin olunub. Ancaq təəssüf ki,
2012-ci ildən etibarən bu sosial müavi-
nət pensiyaya çıxmış müharibə vete-
ranlarına şamil olunmurdu. Buna sə-
bəb isə aidiyyəti qanunvericilik aktları-
nın bəzi müddəalarında ziddiyyətlərin
olması idi. Daha konkret qeyd etsək,
qanunvericilikdə əmək pensiyası veril-
məsi ilə sosial müavinətin ödənilməsi
hüququnun uzlaşdırılmasının tənzim-
lənməməsi müharibə veteranlarının
müəyyən qisminə problem yaradırdı.
Pensiyaçı müharibə veteranlarının mə-
sələ ilə bağlı aidiyyəti məhkəmələrə
müraciətləri isə müsbət nəticə vermirdi.
Ona görə də pensiyaya çıxmış mühari-
bə veteranları məsələ ilə əlaqədar
həmişə inandıqları və güvəndikləri
şəxsə - dövlət başçısı cənab İlham

Əliyevə müraciət ediblər. Respublika
Prezidenti müharibə veteranlarının
müraciətlərini nəzərə alaraq, habelə
sosial ədalət prinsipini rəhbər tutaraq,
eləcə də onlara dövlət qayğısının daha
da artırılması məramından irəli gələrək,
bu ilin fevral ayında imzaladığı müvafiq
sərəncamla müharibə veteranları üçün
sosial müavinət əvəzinə xüsusi təqaüd
təyin edib. Həmin təqaüdün məbləği 80
manatdır. Cari ilin aprel ayından etiba-
rən təqaüdün ödənilməsi nəzərdə tutu-
lur. Bu təqaüd pensiyada olan mühari-
bə veteranlarına da veriləcək. Beləliklə,
müharibə veteranlarına vahid qaydada,
heç bir fərq qoyulmadan müvafiq təqa-
üd ödəniləcək. Təqaüdün məbləğinin
əvvəlki sosial müavinətdən çox olması
da dövlət başçısının müharibə veteran-
larına növbəti qayğısının təzahürüdür. 

Daxili Qoşunların sıralarında xid-
mət edən və ehtiyata buraxılmış müha-
ribə veteranları Respublika Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
cənab İlham Əliyevə dərin minnətdar-
lıqlarını bildirir, ölkəmizin inkişafı, su-
verenliyinin möhkəmləndirilməsi, ərazi
bütövlüyünün bərpası naminə yorul-
maz fəaliyyətində onu dəstəkləyirlər.

Yalçın Abbasov

mühARİBƏ VETERANı TƏqAüdüNüN TƏyİN EdİlmƏSİ
yükSƏk dÖVlƏT qAyĞıSıNıN TƏZAhüRüdüR

“2019-cu ildə Daxili Qoşunlarda
əsas tədbirlərin, döyüş təliminin
planlaşdırılması və təşkilinə dair
təqvim planı”nın tələblərinə uyğun
olaraq, Daxili İşlər Nazirinin müavi-
ni-Daxili Qoşunların Komandanının
əmrinə əsasən, Müdafiə Nazirliyinin
“Goran” Təlim Mərkəzində aprelin
9-dan 13-dək 17074, 16077 və 16073
saylı hərbi hissələrin artilleriya böl-
mələri ilə döyüş atışlı taktiki təlim
keçirilib.

İlk gün təlimin planı və məqsədi iş-
tirakçılara çatdırılıb, hərbi qulluqçularla
təhlükəsizlik qaydalarına riayət olun-
ması üzrə məşğələ, eləcə də silahlara,
döyüş sursatlarına və texniki vasitələrə
baxış keçirilib. Bundan əlavə, artilleriya
və minaatan bölmələrinin hərbi qulluq-
çuları ilə ixtisas hazırlığı üzrə məşğələ-
lər keçirilib və məqbullar qəbul olunub.

Təlimin növbəti günlərində isə atəş
mövqeyinin tutulması, tərk edilməsi,
atəş açana qədər heyətlərin fəaliyyəti,
“Atəş” əmrinin icrası, praktiki döyüş
atışlarının keçirilməsi qaydaları, həmçi-
nin, komandir heyəti ilə ərazinin kəşfi,
qiymətləndirilməsi, artilleriya atışı və

atəşinin idarə olunması qaydaları, artil-
leriya xətkeşlərinin və ərazinin xəritə-
sindən istifadə edərək hədəfləri müəy-
yən etmək üsulu ilə atışların keçirilməsi
qaydası, atəşin bir nöqtədən idarə
olunması üzrə şəxsi heyətin praktiki
fəaliyyəti məşq etdirilib.

Hərbi hissələrin müvafiq bölmələri-
nə yeni təyin olunmuş hərbi qulluqçu-
larla əlavə məşğələlər keçirilib. Təlimin
sonunda normativlər qəbul edilib, şəxsi

heyətin bilik və bacarıqları qiymətləndi-
rilib.

Təlimlər zamanı təşkilati məsələlə-
rin həlli, şəxsi heyətin qidalanması, yer-
ləşdirilməsi, daxili xidmətin təşkili, prak-
tiki atışlar zamanı isə atəş sahəsinin
mühafizəsi, tibbi təminatı da yüksək
səviyyədə həyata keçirilib.

baş leytenant Xədicə Hacızadə

dÖyüŞ ATıŞlı TAkTİkİ TƏlİm
UĞURlA SONA ÇATıB

Daxili Qoşunların bey-
nəlxalq hərbi əməkdaşlıq
əlaqələrinin ötən illər ərzin-
də formalaşması və inkişafı
hərbi qulluqçularımızın ayrı-
ayrı xidmət sahələri üzrə ye-
ni biliklərə yiyələnməsinə,
qabaqcıl təcrübənin öyrənil-
məsinə geniş imkanlar yara-
dıb. Bu baxımdan qardaş
Türkiyə Cümhuriyyətinin
hərbi qurumlarının göstər-
dikləri dəstək və yardım xid-
məti fəaliyyətin ayrı-ayrı isti-
qamətlərinin təkmilləşdiril-
məsi, peşəkar hərbçi kadrla-
rın hazırlanması, müasir tex-
nologiyalarla tanışlıq, onlar-
dan istifadənin reallaşdırıl-
ması üçün olduqca vacibdir.

Daxili Qoşunların zabitləri
baş leytenantlar - Elşad Möv-
sümov və Zahir Xanbabayev
2018-ci ilin sentyabrın 16-dan
2019-cu ilin martın 30-dək
Türkiyə Cümhuriyyətinin pay-
taxtı Ankara şəhərində xidməti
ezamiyyətdə olublar. Onlar
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin
Quru Qoşunlarının MEBS təd-
ris mərkəzində təşkil olunan
“Rabitə üzrə zabit təməl kur-
su”nda iştirak ediblər. Bu təlim
kursuna Türkiyə Silahlı Qüv-
vələrinin zabitləri ilə yanaşı,
Azərbaycan, Çin Xalq Res-
publikası, Əfqanıstan, Qırğızıs-
tan, Albaniya, Bosniya və Her-
seqovina, Somali və Şimali
Kiprdən hərbi qulluqçular da
cəlb olunublar. Nəzəri və prak-
tiki məşğələlər formatında ke-
çirilən təlim kursunda müasir
dövr üçün hərbi rabitənin xü-
susiyyətlərinə geniş diqqət ye-
tirilib. Tədris mərkəzinin təli-
matçıları tərəfindən müxtəlif
rabitə vasitələrinə texniki qul-
luğun göstərilməsi, rabitə tak-
tikası, güc mənbələri, şəbəkə
təhlükəsizliyi, server sistemlə-
rinin idarə olunması, çoxkanal-
lı və təkkanallı rabitə avadan-
lıqlarının istifadəsi, saxlanma-
sı qaydaları və sair mövzular-
da keçirilən məşğələlər iştirak-
çıların bu sahədə nəzəri bilik-
lərinin artırılmasına, habelə

praktiki hazırlıqlarının təkmil-
ləşdirilməsinə yönəlib. Təlim
kursunda müxtəlif ölkələri təm-

sil edən iştirakçılar arasında
rabitənin təşkili məqamları ilə
bağlı faydalı təcrübə mübadi-
ləsi də aparılıb.

Martın 29-da tədris mərkə-
zinin komandanlığının və işti-
rakçıların təmsil etdikləri ölkə-
lərin silahlı qüvvələrinin hərbi
attaşelərinin iştirakı ilə müva-
fiq sertifikatların təqdim edil-
məsi  mərasimi keçirilib. Baş
leytenant Elşad Mövsümov
təlim kursunun yekunlarına
görə əcnəbi iştirakçılar arasın-
da 2-ci yeri, respublikamızın
hərbi qulluqçularından göndə-
rilən təmsilçilər arasında isə
1-ci yeri tutub. Hərbi qulluqçu-
muza tədris mərkəzinin rəisi
polkovnik İbrahim Şevki Hancı
və hərbi attaşemiz polkovnik
Müşfiq Məmmədov tərəfindən
müvafiq sertifikat və fərman
təqdim olunub. Öz savadı,
praktiki səriştəsi, əzmkarlığı
və nümunəvi davranışı ilə öl-
kəmizi layiqincə təmsil edən
zabitimizin bu uğuru təqdirəla-
yiqdir.

Türkiyə Cümhuriyyətində
rabitə üzrə təlim kursundan
qayıtdıqdan sonra baş leyte-
nant Elşad Mövsümov Daxili
İşlər Nazirinin müavini-Daxili
Qoşunların Komandanının mü-
vafiq əmri ilə Daxili Qoşunların
Ali Hərbi Məktəbində Rabitə
və AİS xidmətinin rəisi vəzifə-
sinə təyin edilib.  

Baş leytenant Elşad Möv-
sümov 18 avqust 1989-cu ildə
Neftçala rayonunda anadan

olub. 2007-ci ildən Daxili Qo-
şunların sıralarındadır. Əsgər
kimi müddətli həqiqi hərbi
xidmətə başlayaraq zabit rüt-
bəsinədək yüksəlib. Daxili Qo-
şunların Orta İxtisas Hərbi
Məktəbinin məzunudur. Daxili
Qoşunların 25032, 99713 və
16076 saylı hərbi hissələrində
hərbi xidmət keçib, təyin olun-
duğu məsul vəzifələrdə ko-
mandanlığın etimadını doğrul-
dub. 2008-ci ildə respublika-
mızın paytaxtında keçirilmiş
hərbi paradın iştirakçısıdır.
Xidmət etdiyi ötən müddətdə
dəfələrlə mükafatlandırılıb.
“Azərbaycan Respublikası Si-
lahlı Qüvvələrinin 90 illiyi” yu-
biley medalı və III dərəcəli “Qü-
sursuz xidmətə görə” medalı
ilə təltif edilib. Onu da qeyd
edək ki, baş leytenant Elşad
Mövsümov ötən il keçirilən
Kalaşnikov avtomatından atı-
cılıq yarışında 2-ci yerə sahib-
lənib. O, strongmen güc yarış-
larında da iştirak təcrübəsinə
malikdir və bu sınaqda da qa-
liblərdən biri olmağı bacarıb. 

Baş leytenant E.Mövsü-
mov ötən ilin inspeksiya yox-
lamasında müsbət nəticə
göstərib.

Xidmət yolunuz uğurlu
olsun, yoldaş baş leytenant!

Yalçın Abbasov

ZABİTİmİZ RABİTƏ üZRƏ TƏlİm 
kURSUNdAN fƏRqlƏNƏRƏk qAyıdıB

Xidmət etdiyi hərbi hissə-
nin komandanlığının və şəxsi
heyətinin dərin hörmət və eti-
madını qazanmış, yüksək dö-
yüş hazırlığı və hərbi intizamı
ilə fərqlənən silahdaşlarımızın
fəaliyyəti qəzetimizin “Nümu-
nəvi xidmət” rubrikasında
mütəmadi olaraq işıqlandırılır.
Rubrikamızın növbəti qonağı
12318 saylı hərbi hissənin ba-
carıqlı hərbi qulluqçusu ma-
yor Rəşad İsmayılovdur. 

Hazırda 12318 sayılı hərbi
hissənin qərargahında döyüş tə-
limi üzrə zabit vəzifəsində xid-
mət edən hərbi qulluqçumuz il-
lərin sınaqlarından çıxmış peşə-
kar zabitdir. O, 1984-cü il iyunun
16-da Qaradağ rayonunun Ələt
qəsəbəsində hərbi həkim ailə-
sində dünyaya gəlib. 

Ələt qəsəbəsindəki şəhid
Əhməd Zeynallı adına 302 nöm-
rəli orta məktəbdə təhsil alıb.
1998-ci ildə həmin məktəbin 8-ci
sinfini bitirən Rəşad, o vaxt artıq
öz həyat yolunu hərbçi peşəsinə
həsr etməyi yəqinləşdirmişdi.
Belə ki, həmin ildə Azərbaycan
Respublikasının Daxili İşlər Na-
zirliyində keçirilən imtahanlardan
uğurla çıxan gənc oğlan dövlət
xətti ilə Türkiyə Cümhuriyyətində
hərbi təhsil almağa göndərilir. 

Beləliklə, 2002-ci ilə kimi İz-
mirdə Maltəpə Hərbi Liseyində,
2002-2006-cı illərdə Kara Harp
Okulunda hərbi peşənin sirləri-
nə yiyələnir. 2006-cı ildə təhsilini
başa vuran Rəşada “leytenant”
hərbi rütbəsi verilir. O, təhsilini

daha da təkmilləşdirmək üçün
2006-2007-ci illərdə Türkiyənin
Jandarma Zabit Təkmilləşdirmə
Məktəbində, 2007-ci ildə isə 4 ay
Foça Jandarma Komando Mək-
təbində təhsil alır. 

Nəhayət, 2008-ci ildə doğma
Vətəninə dönən hərbi qulluqçu
Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qo-
şunlarının 67987 saylı hərbi his-
səsində xüsusi vasitələrin tətbiqi
bölməsində taqım komandiri ki-
mi xidmətə qəbul olunur. Bu gü-
nə kimi müxtəlif vəzifələrə təyin
olunan mayor R.İsmayılov hazır-
da 12318 saylı hərbi hissədə
döyüş təlimi üzrə zabit vəzifə-
sindədir. 

Tələbkarlıq, vətənpərvərlik
və xidmətdə prinsipiallıq, dövlə-
tin mənafeyini öz şəxsi mənafe-
yindən üstün tutmaq onun həyat
prioritet ləridir.Tabeliyində
olanlara həm davranışı, həm də
əməli ilə nümunə olmağı baca-
ran zabitdir. Hərbi xidməti həyat
məktəbi adlandıran zabit Daxili
Qoşunlarda xidmətilə fəxr etdi-

yini söyləyir: “Hərbi xidmətə
gəlməmişdən öncə Silahlı
Qüvvələrimiz barədə ümumi
məlumatım olsa da, Daxili Qo-
şunlar haqqında bilgim çox az
idi. Lakin qoşunların döyüş
yolu və vəzifələri haqqında
geniş məlumatlara malik ol-
duqdan sonra belə bir hərbi
qurumda xidmətin necə şərəf-
li olduğunu anladım. Bizim
özəlliyimiz, üstünlüyümüz on-
dan ibarətdir ki, ölkədaxili ic-
timai asayişi, sabitliyi qoru-
maqla yanaşı, həm də zərurət
olduqda Vətən torpaqlarının
müdafiəsində dayanırıq”.

Zabit şərəfini və ləyaqətini
hər şeydən üstün tutan, Daxili
Qoşunların hərbçisi kimi məsu-
liyyətini dərk edən silahdaşımıza
Vətənə layiqli xidmətində uğurlar
diləyir, bu gün qazandığı fədakar
zabit adını gələcək fəaliyyətində
də doğrultmasını arzulayırıq.

baş leytenant 
Nigar Ağayeva

ZABİT PEŞƏSİNİN VURĞUNU

NÜMUNƏVİ SAATDAR

Daxili Qoşunların hərbi qulluqçu-
larının böyük əksəriyyəti xidməti və-
zifələrinə məsuliyyətlə yanaşması və
nizam-intizamı ilə fərqlənir. Nümunə-
vi hərbi qulluqçulardan biri də əsgər
Baxşəlizadə Rəhim Rəhmət oğludur. 

O, 1997-ci il mayın 7-də Cəlilabad
rayonunun Rəhmətabad kəndində ana-
dan olub. 2014-cü ildə orta məktəbi,
daha sonra Azərbaycan Texniki Univer-
sitetinin “Xüsusi texnika və texnologi-
ya” fakültəsini bitirib. Tələbə olduğu il-
lərdə Rəhim həm də özəl obyektlərdən
birində xəzinədar kimi işləyib, ailəsinə
kömək edib. 

2018-ci ilin iyul ayında Vətən qar-
şısında borcunu yerinə yetirmək üçün
Daxili Qoşunların 25031 saylı hərbi his-
səsində müddətli həqiqi hərbi xidmətə
başlayıb. Həmin ilin avqustun 11-dən
isə 16075 saylı hərbi hissənin komen-
dant bölüyündə atıcı vəzifəsində xid-
mət edir. Vətənə xidməti hər şeydən
üstün tutan Rəhim nizam-intizamı,
ayıq-sayıqlığı, bilik və bacarığı, dözüm-
lülüyü ilə seçilir. Əsgər R.Baxşəlizadə
komendant bölüyünün fəallarından bi-

ridir. O, hərbi hissənin döyüş bayrağını
mühafizə edir və bu şərəfli vəzifənin
öhdəsindən layiqincə gəlir, bölüyün
əsgərlərinə əsl nümunədir.

2019-cu il fevralın 13-də hərbi hissə
komandiri tərəfindən iki tədris dövrün-
də əla qiymət aldığına görə “Əlaçı” döş
nişanı ilə mükafatlandırılıb. Hərbi xid-
mətdə fərqləndiyinə görə hərbi hissə-

dən valideynlərinə təşəkkür məktubu
göndərilib. Hər zaman qarşıya qo-
yulan tapşırıqları vaxtında və əzmlə ye-
rinə yetirən Rəhim bununla kifayətlən-
mir, yenə də öz üzərində çalışır və dö-
yüş hazırlığını daha da təkmilləşdirir.
Rəhim xidmət zamanı çətinliklərlə üz-
ləşən əsgər yoldaşlarına əlindən gələn
köməyi əsirgəmədiyini də deyir. Hərbi
qulluqçumuzun idmana da böyük ma-
rağı var, futbolu çox sevir.

Əsgərimiz qeyd edir ki, Daxili Qo-
şunların şəhid hərbi qulluqçularının
respublikamızın ərazi bütövlüyü uğ-
runda döyüşlərdə göstərdikləri şü-
caət və fədakarlıq nümunələri hər bir
əsgər üçün layiqli örnəkdir. Belə ör-
nəklər ruhlandırıcı təsir göstərir və
döyüş əzmini artırır.

Vətənin hər an müdafiəsinə, onun
hər qarışı uğrunda canından keçməyə
hazır olan vətənpərvər əqidəli, hərbi
kollektivdə hörmət qazanan hərbi qul-
luqçumuza xidmətində və gələcək
həyatında müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.

gizir Ariz Aslanov

Vətənpərvər əqidəli əsgər
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Müsabiqədə ən azı ümumi orta təh-
silli, yaşı 25-dən yuxarı olmayan,  bo-
yu 175 santimetrdən hündür, idman
cüssəli, müddətli həqiqi hərbi xidmət
müddətini tam başa vurmuş, əvvəllər
özü və yaxın qohumları qəsdən törə-
dilmiş ağır cinayətlərə görə məhkum
olunmamış (ehtiyatsızlıqdan böyük
ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərə
görə məhkum olunmuş yaxın qohum-
lar istisna olmaqla), “Hərbi xidmətkeç-
mə haqqında” Əsasnamə ilə müəyyən
edilmiş şərtlərə cavab verən Azərbay-
can Respublikasının kişi cinsli vətən-
daşları iştirak edə bilərlər.

Həmin vəzifələrdə xidmətin xüsusiy-
yətləri aşağıdakılardır:

– xidmətə qəbul olunarkən əvvəlcə
3 illik müqavilə bağlanılır, xidmət müddəti
başa çatdıqdan sonra müqavilənin müd-
dəti dayandırıla və ya uzadıla bilər;

– yaşadıqları şəhər və rayonlardan

100-150 km aralı xidmət edirlər (Bakı və
Sumqayıt şəhərləri istisna olmaqla);

– vəzifəsindən asılı olaraq 850 manat
və daha yüksək əməkhaqqı alırlar; 

– subay hərbi qulluqçular yataqxana
ilə təmin edilir, kirayədə yaşayan ailəli-
lərə isə kirayə haqqı ödənilir.

Hərbi xidmətə qəbul olunmaq istə-
yənlər hər gün (istirahət və bayram
günləri istisna olmaqla) saat
09:00-dan 18:00-dək Bakı şəhərində
qeydiyyatda olanlar Bakı şəhəri, Bi-
nəqədi rayonu, Q.Musabəyov küçəsi
4 ünvanında yerləşən Daxili Qoşunla-
rın Baş İdarəsinə, digər şəhər və ra-
yonlarda qeydiyyatda olanlar isə Daxi-
li Qoşunların yaxın regionlarında yer-
ləşən hərbi hissələrinin komandirləri-
nə müraciət edə bilərlər. 

Məlumat üçün əlaqə telefonları:
(012)-590-65-07, (012)-560-27-00.

azərbaYcan respublİkasının  Daxİlİ İşlər nazİrlİYİ
Daxİlİ qoşunlarının  baş İDarəsİ 

könüllülük əsasınDa qoşunların Gİzİr və müDDətDən
artıq həqİqİ hərbİ xİDmət hərbİ qulluqçusu

vəzİfələrİnDə hərbİ xİDmətə qəbulla əlaqəDar
müsabİqə elan eDİr

Hindistan ordusu silahlanmasına
yeni müdafiə avadanlıqları 

daxil edib

Hindistan öz ordusunda yeni müdafiə
avadanlıqları və platformaların silahlan-
maya daxil edildiyini açıqlayıb. Ordu.az
xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu
barədə Hindistan Müdafiə Tədqiqatları və
İnkişaf Təşkilatının rəhbəri Sathiş Reddi
bildirib.

Yeni daxil edilən avadanlıqlardan bir
neçəsi qabaqcıl artilleriya silahları, tank
əleyhinə raketlər və “Akaş” hava və ra-
ketdən müdafiə sistemləridir.

“Raket sahəsində güclü cəhətlərimiz
çoxdur. Radar və torpedo texnologiyala-
rında, havadan xəbərdarlıq və elektron
müharibə sistemlərində Hindistan əhə-
miyyətli dərəcədə yol qət edib”, - deyə
Reddi qeyd edib.

Bu il Ukrayna silahlanmasına 
20 yeni silah daxil olacaq

2019-cu ildə Ukrayna Silahlı Qüvvə-
lərinin silahlanmasına 20 yeni silah növü
daxil edilməsi planlaşdırılır. Ordu.az xa-
rici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu
barədə Ukraynanın cari il üçün müdafiə
satınalmaları proqramında bildirilib.

Ölkənin müdafiə naziri Stepan Poltorak
bildirib ki, bu ilin satınalma proqramı ol-
duqca optimistdir və daha əvvəl Ukrayna
SQ-nin sahib olmadığı yeni silahlar təmin
ediləcək. 

Yeni silahlar üçün Türkiyə, İsrail və
ABŞ-la danışıqlar aparıldığı qeyd edilib.

Bundan əlavə, Müdafiə Nazirliyinin büd-
cəsinin 12%, müdafiə sənayesindəki işçi-
lərin sayının 25%, onların maaşlarının isə
ortalama 3,5 dəfə artdığı bildirilib.

Çin J-11B-lərini yeni “hava-hava”
raketilə silahlandırıb

Çinin J-11B qırıcı təyyarələri ölkənin
yerli istehsalı olan, dünya standartlarına
uyğun hazırlanmış “hava-hava” raketi ilə
təchiz edilib. Ordu.az “Global Times”a is-
tinadən xəbər verir ki, yayılan fotolardan
raketin PL-15 olduğu ehtimal edilir.

Bildirilir ki, amerikalı hərbi rəsmilərin
xeyli ehtiyat etdiyi raketin növbəti istifa-
dəçisi Çin Xalq Azadlıq Ordusunun Hərbi
Hava Qüvvələrinə məxsus J-11B-lər
olub. Bundan əvvəl isə bu raket J-20
stels təyyarələrinə quraşdırılmışdı. 

HƏRBİ XƏBƏRLƏR .YENİLİKLƏR .

Daxili Qoşunların Veteranlar Şurası
e.o. mayor Vurğun Ocaqverdiyevin
vəfatından kədərləndiyini bildirir və
ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

Müxtəlif infeksion xəstəliklərin qar-
şısının alınmasına yönəldilmiş işin
planlaşdırılması epidemik proses barə-
də təlimin ümumi müddəalarına əsas-
lanmalıdır. Bu müddəalar profilaktik və
əksepidemik tədbirlərin siyahısını niza-
ma salmağa, onların keçirilməsi üçün
qüvvə və vasitələrin müəyyənləşdirmə-
sinə imkan verir. Bu zaman infeksiya-
ların ötürülmə mexanizminin xüsusiy-
yətlərindən və qoşunlar üçün aktual-
lığından asılı olaraq, bir neçə planın iş-
lənib hazırlanması məqsədəuyğundur.

Məlumdur ki, hava-damcı infeksiyaları
şəxsi heyət arasında daha geniş yayılmış
xəstəlik qrupunu (qrip, orvi, anginalar, dif-
teriya, meningitlər və s.) özündə cəmləş-
dirir. Hava-damcı infeksiyalarının fərqlən-
dirici əlamətləri yüksək xəstələnmə səviy-

yəsi, çox vaxt ağır fəsadların əlilliyə keçən,
bəzi hallarda isə ölümlə nəticələnən inki-
şafıdır. Törədicilərin hava-damcı yolu ilə
ötürülməsinin fövqəladə fəallığı ilə əlaqə-
dar olaraq bu infeksiyalar şəxsi heyətin sıx
yerləşmə şəraitində kütləvi xəstələnməsi
halı şəklində yayılır.

Kəskin bağırsaq infeksiyaları və virus
hepatiti ilə xəstələnmələrin qarşısının alın-
ması üzrə tədbirlər planı fekal-oral ötürül-
mə yolunun qırılması prioritetini, yəni şəxsi
heyətin qidalanmasında və su ilə təchiza-
tında sanitar-gigiyenik norma və qaydala-
ra, əksepidemik tələblərə riayət olunması-
na ciddi sanitar nəzarətin həyata keçirilmə-
sini nəzərdə tutmalıdır. Bu planı aşağıdakı
sxem üzrə illik tərtib etmək daha məqsə-
dəuyğundur:

1. Təşkilati tədbirlər.
2. Hərbi hissənin obyektlərində lazımi

sanitar vəziyyətin saxlanılması və şəxsi
heyətin maddi-məişət təminatının yaxşı-
laşdırılması üzrə tədbirlər.

3. Şəxsi və ictimai gigiyena qaydaları-
na əməl edilməsi üzrə tədbirlər. Profilaktik
dezinfeksiya və dezinseksiyanın təşkili.

4. Tibb xidməti tərəfindən keçirilən təd-
birlər.

5. Dezinteriya və digər kəskin bağırsaq
infeksiyalarının ocaqlarında əksepidemik
tədbirlər.

6. Hərbi hissədə virus hepatiti ilə xəs-
tələnmiş şəxs peyda olduqda keçirilən təd-

birlər.  
Plan tərtib olunmazdan əvvəl əsas tap-

şırıqlar müəyyən edilməlidir. Bu tapşırıqlar
konkret və ardıcıl olmalı, mövcud şərait
nəzərə alınmaqla kəskin bağırsaq infek-
siyalarının qarşısının alınması üzrə işlərin
əsas istiqamətlərini özündə əks etdirmə-
lidir.

Vəba və digər xüsusi təhlükəli xəstə-
liklər üzrə profilaktik və əksepidemik təd-
birlər planları mülki əhali arasında mövcud
epidemik şərait, eləcə də bu infeksiyaların
təbii ocaqlarında keçirilmiş epizootoloji və
antomoloji tədqiqatların materialları nəzərə
alınmaqla tərtib edilir. Bu planlarda hərbi
hissəyə istənilən növ xüsusi təhlükəli in-
feksiyaların kənardan gətirilməsini istisna
edən məhdudlaşdırıcı rejim xarakterli bü-
tün tədbirlər nəzərdə tutulmalıdır. Belə
plan epidemik şəraitin, məişətin, xidmətin
və döyüş təliminin xüsusiyyətlərinə müva-
fiq olaraq müntəzəm surətdə (ildə bir də-
fədən az olmayaraq) dəqiqləşdirilməklə bir
neçə il üçün tərtib oluna bilər.

Infeksion xəstəliklərin qarşısının alın-
ması planlarının tərtib edilməsi zamanı
tədbirlərin infeksiya mənbəyinə, törədicinin
ötürülmə mexanizminə və orqanizmin həs-
saslığına görə qruplaşdırılmasına xüsusi
diqqət yetirilir. Buna görə də qanunlarda
profilaktik peyvəndlər təqviminin vaxtında
qəbul edilməsi vacib şərtdir. Bu təqvim ba-

rəsində effektiv peyvənd vasitələri mövcud
olan, onların keçirilmə ardıcıllığı, vaksina-
siya qaydası, qeyri-spesifik olan, lakin an-
tigen xüsusiyyətlərə malik preparatların
tətbiqi ilə uyğunluğu təyin edilən bütün
aktual infeksiyalar daxil edilməlidir.

Xəstəliyin konkret nazoloji formasın-
dan asılı olaraq planlaşdırılan tədbirlər epi-
demioloji triadanın daha böyük müvəffə-
qiyyət gözlənə biləcəyi bölməsinə yönəldil-
məlidir. Yuxarıda göstərilən mövqelərdən
çıxış edərək tibb xidmətinin əsas qüvvə-
lərinin profilaktik və epidemioloji göstərici-
lərə görə difteriyaya qarşı şəxsi heyətin
vaksinasiyasına, kəskin bağırsaq infeksi-
yalarının qarşısının alınması üçün isə –
törədicilərin ötürülmə yollarının kəsilməsi-
nə yönəldilməsi daha məqsədəuyğun he-
sab edilir.

Bu triadanın birinci bölməsi – infeksiya-
nın mənbəyi ilə əlaqədar olaraq bütün hal-
larda xəstələrin və ya infeksion xəstəliyə
tutulması şübhə edilən şəxslərin aşkar
edilməsi, onların təcrid olunması və qospi-
tala yerləşdirilməsi aktualdır.

Əksepidemik tədbirlər həm də tibb
xidmətinin fərdi iş planlarında əks olunur.
Bu planlar döyüş təliminin ayrı-ayrı mər-
hələlərinin, dövri, mövsümi (birdəfəlik) xa-
rakterə malik bir sıra tədbirlərin, eləcə də
illik planda nəzərdə tutulmuş və yerinə ye-
tirilmə prosesində detallıqla dəqiqləşdiril-
məsi tələb olunan bəzi işlərin təmin olun-
ması üçün işlənib hazırlanır. Gənc əsgərlə-
rin qəbulunun, hərbi qulluqçuların ehtiyata
buraxılmasının, qoşunların təlim mərkəzi-
nə, səhra təlimlərinə çıxmasının təmin
olunması üzrə planlar, qış və yay tədris
dövrləri üçün tərtib olunan planlar, habelə
tamamilə əksepidemik istiqamətə malik
planlar belə fərdi planlara aid edilir. Tama-
milə əksepidemik istiqamətli planlar zəru-
rət olduğu hallarda epidemik ocaqların
ləğv edilmə dövrü üçün tərtib olunur. Bu
planların tərtib edilməsi üçün ilkin göstə-
ricilər epidemioloji müayinənin nəticələri
hesab edilir. Planların yerinə yetirilməsinə
nəzarət həm icraçıların özləri, həm də
onların rəisləri tərəfindən həyata keçirilir.

DQBİ-nin Tibb xidmətində 
Sanitar-epidemiologiya dəstəsi

Azərbaycan Respublikasında martın
25-dən aprel ayının 1-nə kimi keçirilən
“Böyük İpək yolu” adlı beynəlxalq turnirdə
Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının
İdman komandasının hərbi qulluqçusu
xidmət etdiyi qurumu layiqincə təmsil
etməyi bacarıb. Belə ki, boks üzrə keçirilən
yarışda İdman komandasında atıcı-əsgər
Məsud Yusifzadə 52 kq çəkidə bütün
rəqiblərini üstələyərək, birinciliyi qazanıb.
Doqquz ölkədən 200-ə yaxın idmançının
qatıldığı turnirdə dörd ölkənin - İraq,
Mərakeş, Azərbaycan və finalda isə
Qazaxıstan təmsilçilərilə tatami üzərinə
çıxan hərbi qulluqçu keçirdiyi bütün
görüşləri təmiz qələbə ilə başa vurub,
yarışın əzmkar boksçusu adını alıb.

Qeyd edək ki, bu onun idman sahəsin-
də əldə etdiyi ilk uğuru deyil. 

Əsgər M.Yusifzadə 18 avqust 1996-cı
ildə Bakı şəhərində dünyaya göz açıb, ali
təhsillidir. 2018-ci ildən Daxili Qoşunların
İdman komandasında müddətli həqiqi
hərbi xidmətdədir. Orta məktəb illərindən
idmanın boks növü ilə məşğul olan Məsud
hazırda idman ustasıdır. Azərbaycan milli
yığma komandasının üzvüdür. Peşəkar id-
mançı kimi 2 dəfə Avropa ikincisi, 2 dəfə
isə 3-cü yerin sahibi olub, 5 qat Azərbay-
can çempionudur. Dünya kubokunun
sahibidir. 

Xidmət müddəti ərzində 2018-ci il no-
yabr ayının 22-dən 26-na kimi keçirilən
Respublika çempionatında 1-ci, dekabrın
14-dən 17-nə kimi Rusiya Federasiyasında
Dünya kuboku uğrunda keçirilən beynəl-
xalq yarışda isə 2-ci yerin sahibi olub. 

Əsgər M.Yusifzadə idman sahəsində
əldə etdiyi nailiyyətlərdə Daxili Qoşunların
İdman komandasında təlimatçı gizir Vüsal
Gözəlovun da rolu olduğunu, onun bir
məşqçi kimi əməyini vurğulayaraq, minnət-
darlığını söyləməyi özünə borc bildi.

Biz də öz növbəmizdə idmançımızı
təbrik edir, ona cansağlığı, yeni-yeni
uğurlar və hər zaman üçrəngli Bayrağımızı
yüksək zirvələrə qaldırmasını arzu edirik.

baş leytenant Nigar Ağayeva

əsGərİmİz beYnəlxalq turnİrİn qalİbİ olub

İnfeksİon xəstəlİklərİn profİlaktİkası və 
onlara qarşı mübarİzə üsulları

Həkim məsləhəti

idman
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