
g

№ 16 (557)

16 avqust

2019-ъu ил

Гязет 1992-ъи ил

декабрын 16-дан 

няшр олунур.

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin Daxili Qoşunları bu günədək
şərəfli xidmət yolu keçib. Şəxsi heyət res -
publikamızın ərazi bütövlüyünün mü   -
dafiəsində və ictimai təhlükəsizliyin təmin
olunmasında üzərinə düşən və zi fə ləri
ləyaqətlə yerinə yetirib. Bu gün də hərbi
qulluqçularımız dövlətçiliyə, hərbi anda
sadiq qalaraq, xidmətdə fədakarlıq və
peşəkarlıq nümunələri göstərirlər. 

Respublika Prezidenti, Silahlı Qüvvələ -
rin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyev
Daxili Qoşunların xidməti fəaliyyətinə dair
məsələləri daim xüsusi diqqət mərkəzində
saxlayır, hərbi qulluqçularımıza rəhbər
qayğısını əsirgəmir. Dövlət başçısının ötən
illərdə qoşunların maddi-texniki potensia lı -
nın möhkəmləndirilməsi, şəxsi heyətin so -
sial müdafiəsinin gücləndirilməsi, hərbi
qulluqçuların mükafatlandırılması istiqamə -
tində imzaladığı sərəncamlar çox əhə miy -
yətlidir və xidmətdə əzmkarlığa ruhlandıran
mühüm addımlardır. 

Respublika Prezidentinin “Azərbay -
can Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin
bir qrup əməkdaşının təltif edilməsi
haqqında” 29 iyun 2019-cu il tarixli
sərəncamına əsa sən, cinayətkarlığa
qar şı mübarizədə, icti mai asayişin mü -
ha fizəsində, beynəlxalq əhə miyyətli
kütləvi tədbirlər zamanı ictimai təhlükə -
sizliyin təmin edilməsində və xüsusi
tapşırıqların yerinə yetirilməsində fərq -
lən  diyinə görə Daxili İşlər Nazirinin
müa vini-Daxili Qoşunların Komandanı
ge ne ral-leyte nant Şahin Məmmədov
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif
olu nub. Daxili Qoşunlar Komandanının
ali dövlət mükafa tına layiq görülməsi
bü tövlükdə, qoşunların fəaliyyətinə ve-
ri lən yüksək qiymətdir. 

Qürur doğuran bir haldır ki, Daxili Qo -
şunlar dövlət başçısının etimadını xid mət -

də yeni nailiyyətləri, müasir tələblər sə viy -
yəsində inkişafı ilə doğruldur. Şəxsi he yət
qarşıya qoyulan xidməti-döyüş tapşırıq -
larının məsuliyyətini düzgün dərk edir, döv -
lətçiliyimiz üçün vacib rol oynayan daxili
sa bitliyin etibarlı qorunmasına öz təqdirə -
layiq töhfəsini verir. 

Məlum olduğu kimi, Respublika Pre -
zidentinin 11 fevral 2019-cu il tarixli sə -

rəncamı ilə martın 1-dən etibarən Daxili
Qoşunların zabitlərinin aylıq vəzifə maa -
şı orta hesabla 10 faiz, gizir və müd dət -
dən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qul -
luqçularının aylıq vəzifə maaşı isə 100
ma nat artırılıb. 

Bundan əlavə, Respublika Prezi den -
tinin 18 iyun 2019-cu il tarixli növbəti sə -
rəncamı ilə Daxili Qoşunların hərbi

qulluqçularının (müddətli həqiqi hərbi
xid mət hərbi qulluqçuları istisna ol -
maqla) aylıq pul təminatı vəzifə maaş -
larının orta hesabla 40 faizi həcmində
artırılıb. Göstərilən maaş artımı sent -
yabrın 1-dən hesablanacaq. Həmçinin,
qeyd olunan sərəncamla Daxili Qoşun -
ların dövlət qulluqçusu olmayan mülki
işçilərinin də aylıq vəzifə maaşlarının ar -

tırılması nəzərdə tutulub. Belə ki, Na -
zirlər Kabinetinə bununla bağlı müvafiq
tapşırıq verilib. 

Beləliklə, hərbi qulluqçularımızın bir il
ərzində pul təminatının nəzərəçarpacaq
dərəcədə artırılması onların sosial rifahının
yüksəldilməsinə xidmət edir, maddi du -
rumlarının daha da yaxşılaşdırılmasının
döv lətimiz üçün prioritet məsələlərdən biri
olduğunu təsdiqləyir. Qeyd etmək lazımdır
ki, hərbi qulluqçuların aylıq məvaciblərinin
məbləği artdıqca, bu amil cəmiyyətdə on la -
rın sosial statuslarını da möhkəmləndirir,
ailələrinin maddi tələbatlarının ödənil mə -
sində vacib rol oynayır. Hərbi qulluqçuların
ailələrinin sosial rifahının yüksəldilməsi
onların mənəvi-psixoloji durumuna da
müsbət təsir göstərən cəhətdir.

Onu da vurğulamaq lazımdır ki, hərbi
qulluqçularımızın pul təminatının artırıl -
ması yönündə qəbul edilən qərarlar ehti -
yat da olan hərbi qulluqçuların pensiya ları -
nın da yeni məbləğə uyğun hesablanması
deməkdir. Beləliklə, hərbi qulluqçuların sta -
tusuna dair qanunvericiliyə uyğun şəkildə
dövlətimiz bu kateqoriyadan olan vətən -
daşları qarşısında da öz sosial öhdəliklərini
ardıcıllıqla yerinə yetirir. 

Respublikamızda hərbi qulluçuların

pul təminatı bir sıra tərəfdaş və ayrı-ayrı

öl kələrlə müqayisədə yüksəkdir. Son il-

lər ölkəmizdə bu sahədə artım dinami-

kasının davamlı olması müsbət nümu-

nədir. Bütün bunlar dövlətimizin inamlı

iqtisadi inkişa fının göstəricisidir. Hərbi

qulluqçularımızın mükafatlandırılması

və sosial təminatının gücləndirilməsi

vəhdət olaraq xidmətdə yeni uğurların

qazanılmasına böyük stimul verir. 

Yalçın Abbasov

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin tap şı -
rığına əsasən, mər kəzi icra ha kimiyyəti
orqanları rəh bərlə ri nin şəhər və ra -
yonlarda vətən daş  la rın qəbulu cədvə -
linə uyğun olaraq, Daxili İşlər Naziri
general-polkovnik Vilayət Eyva zov iyu -
lun 26-27-də Gəncə Şəhər Baş Po lis
İdarəsində daxili işlər orqan la rının fəa -
liy yə tinə və səlahiy yə tinə aid məsələ -
lərlə əlaqədar növ bəti qəbul keçirib. 

Daxili İşlər Naziri əvvəlcə Ulu Öndər
Heydər Əliyevin şəhərin mər kəzindəki abi -
dəsini ziyarət edə rək önünə gül dəstəsi qo -
yub. Sonra cənab Vilayət Eyvazov Şəhidlər
Xi yabanına gedərək bir il öncə Gən cə şə -
hərində ictimai asayişin ko  bud şəkildə po -
zulması cəhdinin qarşısı alınan zaman xid -
məti vəzi fə lərini ye rinə yetirərkən qəhrə -
man lıqla hə lak olmuş polis zabitləri - İlqar
Ba la kişiyevin və Səməd Ab ba so vun, digər
şəhidlərin əziz xa tirəsini böyük hörmət və
ehtiramla yad edib.

Daha sonra nazir Baş Polis İda rəsində
Gəncə də daxil olmaqla, res publikanın qərb
bölgəsinin 10 şə hər və rayonundan, eyni
za manda, həmin zonada məskunlaş mış
qaçqın və məcburi köçkünlər dən qəbul
üçün müraciət edən 49 və təndaşla görü -
şüb. 

General-polkovnik V.Eyvazov on ların
polisin fəaliyyəti ilə bağlı mü  raciətlərini şəx -
sən dinləyib, prob  lemlərinin operativ şəkil də,
möv cud qanunvericiliyə uyğun həlli üçün
nazirliyin aidiyyəti baş idarə və xidmət
rəislərinə konkret tapşı rıqlar verib. Müra -
ciətlərin böyük ək səriyyəti elə yerindəcə öz
həllini  ta pıb. 

Tədbirdə iştirak edən şəxslər gös tərilən

diqqət və qayğıya, böl gələrdə mütəmadi
ola  raq vətən daş ların qəbulunun təşkilinə,
mər kəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəh -
bər ləri tərəfindən müraciətlərinə operativ
şəkildə münasibətə və həssas yanaşıl ma -
sına görə ölkə Prezidentinə minnətdarlıq
ediblər, onun ölkəmizin tərəqqisinə, iqtisadi
dirçəlişinə, beynəlxalq imicinin da ha da
yük səldilməsinə yönəlmiş si ya sətini daim
dəstəkləyəcəklərini bildiriblər.

Gəncəyə səfərinin sonunda Daxili İşlər
Naziri gene ral-polkovnik Vilayət Eyvazov
DİN-in Daxili Qo şun larının bu şəhərdə yer -
lə  şən hər bi hissəsinə gələrək şəxsi he yətin
ka zarma-məişət şəraiti, qida lan ma sı, sağ -
lamlıq durumu və tə minat məsələləri ilə

yaxından tanış olub, ərazidə aparılan
abad  lıq-qu ru culuq işləri ilə maraqlanıb. 

Sonra nazir hərbi hissənin sıra mey da -
nında hərbi qulluqçuların fiziki və döyüş ha -
zır lı ğının yoxlanıl ması məqsədilə keçirilən
tə limləri izləyib, əldə olunan nəticələrdən
ra zılığını bildirib.

Şəxs heyət qarşısında çıxış edən Daxili
İşlər Naziri general-pol kovnik V.Eyvazov
Ulu Öndərin əsa sını qoyduğu inkişaf və tə -
rəqqi stra tegiyasının Azərbaycan Res pub   -
likasının Prezidenti, Silahlı Qüv  vələrin Ali
Baş Komandanı cə nab İlham Əliyev tə rə -
findən uğurla davam etdirilməsi nəticə sin -
də ölkə mizin iqtisadi qüdrətinin, müdafiə
potensialının artdığını, beynəlxalq möv qe -

lərinin möhkəmləndiyini bil dirib, möhtərəm
dövlət başçımı zın ordu quruculuğuna, o
cümlədən, Daxili Qoşunların fəaliyyətinin
tək milləşdirilməsinə, maddi-texniki tə mina -
tın, iş və məişət şəraitinin da ha da yaxşı -
laş dırılmasına daim xüsusi diqqət gös -
tərdiyini vurğu layıb. 

Daxili Qoşunların ölkəmizdə müs tə qil -
liyin və daxili sabitliyin qo runmasında xü -
susi xidmətləri ol du ğunu diqqətə çatdıran

nazir şəxsi heyətin ictimai asayişin qo run -
 masında və ictimai təhlükə sizliyin təmin
olun masında, cinayətkarlığa qarşı müba -

rizədə, xüsusi əməliy yatların keçirilmə sin -
də fəal iştira kı nı, yüksək peşəkarlığa, dö -
yüş və mənəvi-psixoloji hazırlığa malik bir
quruma çevrildiyini məmnunluqla bildirib.

Görülən işləri yüksək qiymət lən dirən,
konkret tapşırıq və tövsi yələrini verən
Daxili İşlər Naziri hərbi qulluqçuların qa -
nunvericiliklə müəyyən edilmiş vəzifə lə rin
və verilən tapşırıqların öhdəsindən bun  dan
sonra da layiqincə gələcək lərinə, xal qa,

döv lətə və Preziden tə sədaqətlə xidmət
edə cəklərinə əmin liyini ifadə edib.

daxİlİ İŞləR nazİRlİyİ mətbuat xİdmətİnİn məlumatı 

Respublİka pRezİdentİnİn dİqqət və qayğısı xİdmətdə
uğuRlaRın qazanılmasına böyük stİmul veRİR
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Avqust ayının 2-də Daxili İşlər
Nazirinin müavini-Daxili Qoşunların
Komandanı general-leytenant Şahin
Məmmədov Daxili Qoşunların Baş
İdarəsində Daxili Qoşunların Ali
Hərbi Məktəbində qəbul planı üzrə
boş qalan yerlərə seçim aparılması
məqsədilə Dövlət İmtahan Mərkə -
zinin müvafiq ixtisas qrupunda
qəbul imtahanlarında iştirak etmiş
abituriyentlər və onların valideynləri
ilə görüşüb. 

Abituriyentləri və onların valideyn -
lərini səmimi salamlayan Daxili Qo -
şun ların Komandanı, ilk olaraq, Daxili
Qoşunlarda peşəkar zabit kadrlarının
hazırlanmasında mühüm rol oynayan
Ali Hərbi Məktəbdə təlim-tədrisin təşki -
li barədə məlumat verib.  O bildirib ki,
Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının
Ali Hərbi Məktəbində təhsil alan kur -
santlar dövlət hesabına geyim for ma -
sı, yataqxana və yeməklə təmin olu -
nur lar. Məktəbdə tədris Azərbaycan di -
lin də aparılır, təhsil müddəti 4 ildir.      

Məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirmiş
məzunlara “İctimai təhlükəsizlik və
idarəetmə” ixtisası və “leytenant” hərbi
rütbəsi verilərək, Daxili Qoşunlarda
müvafiq vəzifələrə təyin edilirlər. 

Həmçinin, cari il qoşunların Ali

Hərbi Məktəbində təhsil almaq üçün
214 nəfər abituriyentin ərizə ilə müra -
ciət etdiyini diqqətə çatdıran general-
ley tenant Şahin Məmmədov vurğula -
yıb ki, onların arasından müəyyən olun -
muş keçid balını toplayanlar Ali Hərbi
Məktəbə qəbul olunublar. 

Tədbir zamanı o da qeyd olunub ki,
Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akade mi -
yasına imtahan verərək keçid balını
top laya bilməyən abituriyentlərin ara -
sından bilik göstəriciləri uyğun olan -
ların Daxili Qoşunların Ali Hərbi Mək -
təbinə seçilməsi qərara alınıb. Seçim

za manı Ali Hərbi Məktəbə boş qalan
yerlərə kursant qəbulunun şəffaf şə -
kildə keçirilməsi üçün valideynlərin də
tədbirdə iştirak etmələri təmin edilib.
Abituriyentlərin qəbul imtahanında
topladıqları balları nəzərdən keçiri lə -
rək, onlar içərisində yüksək bal topla -
yanlara Daxili Qoşunların Ali Hərbi
Məktəbində təhsil almaq və beləliklə,
qoşunların sıralarında həqiqi hərbi
xidmətə qəbul olunmaq təklif edilib.

Həmçinin, onların arasından beş
nə fər Türkiyə Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin Jandarm Qüvvələrinin Aka -
demiyasında təhsil almaq üçün seçilib.  

Daxili Qoşunların Komandanı gö -
rüşdə iştirak edən valideynlərin və

abituriyentlərin suallarını cavablan -
dırıb. Valideynlər övladlarının ali hərbi
təhsil almaları məqsədilə şəffaf seçi -
min aparılmasına görə öz minnət dar -
lıqlarını bildiriblər. 

Görüşün sonunda general-leyte -
nant ş.məmmədov ali hərbi mək-
təbə qəbul olunan abituriyentləri və
onların valideynlərini təbrik edərək,
gələcək hərbi təhsillərində uğurlar
arzulayıb. 

mətbuat xidməti

Avqustun 10-da Daxili Qoşunların “N” saylı
hər bi hissəsində xidmətə yeni qəbul edilmiş ça -
ğı   rışçıların hərbi andiçmə mərasimi keçirilib.
Təd  birdə Daxili Qoşunların Baş İdarəsindən yük -
sək rütbəli zabitlər, Veteranlar Şurasının üzvləri
və əsgər valideynləri iştirak ediblər.

Mərasim Milli Lider Heydər Əliyevin və tor -
paqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keç -
miş şəhidlərimizin əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik
sü kutla yad edilməsi ilə başlayıb. Nümunəvi-
Gös  tərici Hərbi Orkestrin müşayiəti ilə Dövlət
Him  ni ifa edilib.

Əsgərlər hərbi and içərək Azərbaycan Res -
pub likasının mənafeyini, onun suverenliyini, əra -
zi bütövlüyünü və müstəqilliyini şərəflə qoruya -
caq larına, bundan ötrü canlarını belə əsirgəmə -
yə cəklərinə söz veriblər.

Hərbi hissə komandiri polkovnik Əhliman İl -
mazov çıxış edərək əsgərlərə hərbi andın mə -
nasını, öz xalqına, Azərbaycan Respublika sı na
sadiq olacaqlarına and içən hərbi qulluqçu ların
üzərinə düşən şərəfli və məsul vəzifələri, eləcə
də Azərbaycan Respublikası Konstitusiya sının
müvafiq maddələrinin tələblərini xatırladıb.

Sonra Daxili İşlər Nazirinin müavini - Daxili
Qoşunların Komandanı general-leytenant Şahin
Məmmədovun hərbi andiçmə münasibətilə əs -
gərlərə ünvanladığı təbrik çatdırılıb.

Təbrikdə hərbi andı qəbul edən hərbi qulluq -
çuların qoşunların bütün şəxsi heyəti kimi, Azər -
baycan Respublikasının Prezidenti - Silahlı Qüv -
və lərin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyev
tərəfindən qarşıya qoyulan hər bir tapşırıq üçün
şəxsi məsuliy yət daşıdıqları qeyd edilib. Bun dan
əlavə, məktubda Daxili Qo şun ların daha da

möh kəmlən mə si və qüdrətlənməsi üçün göstə -
rilən diqqət və qay ğı nın sıraları mız da xidmət
edən hər bir gənci öz vəzifələrini mə tin liklə yeri -
nə yetirməyə ruhlan dırdığı vurğu la nıb. Sıraları -
mı za daxil olan hər bir hərbi qulluq çunun Azər -
bay can Respublika sının Konstitu si ya  sına, hərbi
an da və nizamna mə lərə sadiq qa la cağına, döv -
lət çiliyi mizin qorun ması və qüdrət lən məsi nami -
nə uğurlar qazanacağına əminlik ifadə olunub. 

Tədbirdə iştirak edən Daxili Qoşunlar Ko -
man   danının 1-ci müavini - Qərargah rəisi gene -
ral-mayor Tofiq Hüseynov çıxış edərək hər bi
andı qəbul edən əsgərləri səmimi qəlbdən təbrik
edib. Bu əlamətdar tarixin hər bir əsgərin həya-
tında unudulmaz və yaddaqalan gün oldu ğunu
bildi rə rək diqqətə çatdırıb ki, hər bir hərbi qul -
luqçu Və tə nə, xalqa, dövlət və dövlətçili yi mi zə
sonsuz sə daqətlə xidmət etməlidir: “Heç bir za -
man unut ma malısınız ki, siz torpaqlarının bir his -
səsi işğal olunmuş Azərbaycan xalqının ümid
yerisiniz. Bu gün hər bir vətəndaşın təhlükəs iz -
liyi, hər qarış torpağımızın müqəddəratı məhz si -
zin nümunəvi xidmətinizdən asılıdır. İnanıram ki,
siz Azərbay can Respublikasının Konstitusiya sı -
na, hərbi an da və nizamnamələrə sadiq qalacaq,
həvalə olun muş vəzifələri uğurla yerinə yetirə -
rək, döv lətçiliyimizin qorunması, ölkəmizin daha
da qüd rətlənməsi, inkişafı və tərəqqisi naminə
uğurlar əldə edəcəksiniz”.

Əsgərlər adından çıxış edən əsgər Heydər
Əli yev bu əlamətdar günü qürur hissi ilə xatırla -
yacaqlarını bildirib. 

Mərasim şəxsi heyətin təntənəli keçidi ilə
başa çatıb.

mətbuat xidməti

Daxili Qoşunların Ali Hərbi
Məktəbində hərbi hissələrin
rabitə bölmələrinin komplektləş -
dirilməsi məqsədilə 2 həftəlik
rabitə ixtisas kursu təşkil olu -
nub. Daxili İşlər Nazirinin müa -
vini-Daxili Qoşunların Koman -
danının müvafiq əmri ilə kursda
99713, 67987, 25033, 16077,
17072, 17074 və 16073 saylı
hərbi hissələrdən,  ümumilikdə,
12 nəfər müddətdən artıq xid -
mət edən həqiqi hərbi xidmət
hərbi qulluqçusu iştirak edib. 

Daxili Qoşunların Baş İda -
rəsində Qərargahın Rabitə və
AİS şöbəsinin rəisi polkovnik-
ley tenant Asəf Cəfərov kurs ba -
rədə məlumat verərək bildirib ki,
aktual mövzuları əhatə edən və
günün tələblərinə uyğun olaraq
planlaşdırılıb keçirilən kurs za -
manı praktiki məşğələlərə daha
çox üstünlük verilib.

Bundan əlavə o, kurs işti rak -
çılarına Ali Hərbi Məktəbin təlim
şəhərciyində komanda qə rar -
gah maşınının (KQM) açılması,
maskalanması, mühafizəsi, is -
tis marının praktiki olaraq gös tə -
rildiyini, avtomobillərin bazasın -
da olan radiostansiyaların və
qurğuların taktiki-texniki xüsu -
siy yətləri, Daxili Qoşunların qar -
şısına qoyulan tapşırıqların yeri -
nə yetirilməsi zamanı, xüsusi
əməliyyatlarda radiorabitənin
təşkili və qurulmasının, istifadə
olunma qaydalarının öyrədil di yi -
ni də qeyd edib: “rabitə qov -
şaqlarında əməliyyat-texniki
xidmətinin fəaliyyəti, bütün
növ məlumatların vaxtında və
keyfiyyətlə mübadiləsi, rabitə
qovşağının tapşırıqlarının mü -
rəkkəbliyi, mahiyyəti və şəxsi
heyətin buna hazırlığı mövzu -
sunda dərslər tədris edilib.
kursda, həmçinin, daxili Qo -
şun larda istifadə olunan ra -
bitə və aİs vasitələrinin qo -
runması, saxlanılması, istifa -
də qaydaları və onlara texniki
qulluğun aparılması işti rak -
çıların diqqətinə çatdırılıb”.

Polkovnik-leytenant A.Cəfə -
rov onu da vurğulayıb ki, tək -

milləşdirmə kursuna təcrübəli,
yüksək biliyə sahib müəllim he -
yə ti cəlb olunub. Hərbi qulluq çu -
ların yerləşdirilməsi, qidalan ma -
sı, maddi tədris bazasının və tə -
lim yerlərinin hazırlanması mü -
vafiq təlimatların tələblərinə
uyğun həyata keçirilib.

İxtisas kursunun sonunda
məşğələ cədvəlinə uyğun ola -
raq, Ali Hərbi Məktəbin tədris
şöbəsi və Daxili Qoşunların Baş
İdarəsinin Rabitə və AİS şöbəsi
tərəfindən test üsulu ilə imtahan
keçirilərək iştirakçıların bilikləri
yoxlanılıb. Ümumilikdə, iştirak -
çı ların biliklərinin müsbət qiy -
mət ləndirildiyi testin nəticəsinə

əsasən, 67987 saylı hərbi his sə -
nin hərbi qulluqçusu çavuş Anar
Həsənov bütün sualları düzgün
cavablandıraraq maksimum bal
toplayıb. Kursu başa vurmuş
hərbi qulluqçulara sertifikatlar
təqdim edilib. 

Sonda qeyd edək ki, bu,
Daxili Qoşunların Baş İdarəsin-
də Qərargahın Rabitə və AİS
şöbəsi tərəfindən keçirilmiş ilk
ixtisaslaşdırma kursu idi. Bun -
dan sonra da müxtəlif sahələri
əhatə edən təkmilləşdirmə kurs -
la rının təşkil olunub keçirilməsi
planlaşdırılır.

gizir ariz aslanov

XİDMƏTƏ YENİ QƏBUL EDİLMİŞ çAğIRIŞçILARIN
HƏRBİ ANDİçMƏ MƏRASİMİ KEçİRİLİB  

DAXİLİ QOŞUNLARIN ALİ
HƏRBİ MƏKTƏBİNDƏ RABİTƏ

BÖLMƏLƏRİNİN  İXTİSAS KURSU
TƏŞKİL OLUNUB

DAXİLİ QOŞUNLARIN KOMANDANI ALİ HƏRBİ MƏKTƏBƏ
QƏBUL OLUNACAQ KURSANTLAR VƏ ONLARIN

VALİDEYNLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜB

Daxili Qoşunların 16073 saylı
hərbi hissəsində xüsusi təyinatlı dəs -
tənin təlim-tədrisinin, peşə hazırlığı -
nın yüksəldilməsi, qarşıya qoyulmuş
tap şırıqların yerinə yetirilməsinə daim
hazır olması, müxtəlif şəraitlərdə və
ərazilərdə fəaliyyətinin daha da
təkmilləşdirilməsi məqsədilə Daxili

Qoşunların Baş İdarəsinin Qərarga hı -
nın Əməliyyat və döyüş hazırlığı İda -
rəsinin döyüş hazırlığı şöbəsində
xüsusi təyinatlı bölmələrin hazırlığı
üz rə baş zabit polkovnik-leytenant Tu -
ral Novruzov tərəfindən müvafiq yox -
lama işi təşkil olunub. 

Xidməti tapşırığın tələblərinə mü -
vafiq olaraq, dəstədə döyüş hazırlığı,
idarəetmə, döyüş təliminin vəziyyəti
yoxlanılıb, xüsusi-taktiki hazırlıq, fiziki
dözümlülük, atəş hazırlığı, hərbi
topoqrafiya və alpinizm üzrə bilik və
bacarıqlar, həmçinin, qəflətən qarşıya
çıxan tapşırıqların yerinə yetirilməsi
zamanı düzgün, çevik, mütəşəkkil
fəa liyyətin təşkili üzrə dəstə koman di -
ri nə praktiki köməklik göstərilib.

Polkovnik-leytenant T.Novruzov
qeyd edib ki, xüsusi təyinatlı bölmələr
üçün nəzərdə tutulmuş normativlərin
yerinə yetirilməsi metodikası, ərazidə
xəritənin səmtlənməsi, kompas və
GPS-dən, xüsusi nişangah və optik
cihazlardan istifadə qaydaları, ərazi -
dən faydalanma, təhlükəli ərazidə

irəliləmə, manevr üsulları, eləcə də
alpinist ləvazimatlarından, kəndir lər -
dən istifadə, silahlı cinayətkarların tu -
tulmasında qrupların fəaliyyəti,
əlbəyaxa döyüş üsulları şəxsi heyətə
praktiki olaraq göstərilib. 

O bildirib ki, təlimlərdə hərbi qul -
luqçulara xüsusi-taktiki hazırlıq,  Da -

xili Qoşunların taktiki hazırlığı, atəş
hazırlığı, rabitə, hərbi tibb ha zırlığı, hər -
bi dağçılıq, hərbi topoq rafiya, həm lə-
desant hazırlığı, döyüş təlimi üzrə
vər dişlər aşılanır. Bundan əlavə, dö -
zümlülük, çeviklik və güc kimi key fiy -
yətlər inkişaf etdirilir. 

Polkovnik-leytenant T.Novruzov
xüsusilə vurğulayıb ki, dəstənin silah -
lanması, təchizatı, texnikanın və şəxsi
heyətin düzülüş yerinə çıxması, hərbi
qulluqçuların, maddi vəsaitlərin avto -
mo billərdə yerləşməsi üzrə norma tiv -
lər yerinə yetirilib və dəstə, ümu mi lik -
də, “yaxşı” qiymətləndirilib. 

Fövqəladə hallar zamanı çətin
tap şırıqları və əməliyyatları xüsusi tə -
yinatlı dəstə yerinə yetirir. Dəstənin
üzərinə düşən vəzifələrin icrasına ha -
zır olması, müxtəlif şəraitdə, əlveriş -
siz relyefdə xidməti-döyüş tapşırıqla -
rı nı uğurla yerinə yetirməsi, döyüş
tex nikasının bacarıqla tətbiq edilməsi
keçirilən təlimlərin təzahürüdür və bu
təlimlərin tez-tez keçirilməsi daha
yaxşı nəticələrə gətirib çıxara bilər.

Təlim zamanı şəxsi heyətin qida -
lanması, maddi vəsaitlərin daşınması,
qarovul və tibb xidmətinin təşkili təli -
ma ta uyğun həyata keçirilib. 

Keçirilən təlimlərdə xüsusi təyi -
natlı dəstələrin döyüş hazırlığı daha

da təkmilləşir. 
Bu istiqamətdə yeni addımların

atılması və növbəti təlimlərin keçiril -
mə si də nəzərdə tutulur. 

gizir ariz aslanov

Xüsusİ təyİnatlı dəstənİn yüksək döyüş
hazırlığı kEÇİrİlən təlİmlərdə formalaşır
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(əvvəli ötən sayımızda)

Komendant bölüyü hərbi

hissənin qabaqcıllarındandır...

Hərbi hissənin qabaqcıllarından
olan komendant bölüyü dəfələrlə
ol duğu kimi, bu il də keçirilən ümu -
mi inspeksiya yoxlamasını uğurla
başa vuraraq, fərqlənənlər sırasın -
da olmağı bacarıb. Bölük, həmçi nin,
cari ilin yarımili ərzində xidməti-
döyüş fəaliyyətinin yekunlarına gö -
rə hərbi hissənin bölükləri arasında
birinci yerə layiq görülüb. Məlum dur
ki, hərbi hissənin, döyüş bayra -
ğının, anbarların, avtomobil parkı -
nın etibarlı mühafizə və müdafiəsini
təmin edən bölüyün şəxsi heyətinin
hazırlığı hər zaman xüsusi önəm
daşıyır. Bu baxımdan qarşıya qo -
yul muş tapşırıqların uğurla yerinə
yetirilməsi, xidmətin düzgün təşkil
edilməsi üçün hərbi intizamın möh -
kəmləndirilməsi olduqca vacibdir.
Bu işdə bölük komandiri baş leyte -
nant Ramil Əsgərovun əməyi bö -
yükdür. 

Baş leytenant R.Əsgərov 1990-cı
il avqustun 3-də Bərdə rayonunun
Qəhrəmanlı kəndində doğulub.
1997-2008-ci illərdə Bərdə rayonu -
nun Saatlı kəndində Rafiq Orucov
adına məktəbdə orta təhsil alıb.
Orta təhsilini tamamladıqdan sonra
müddətli həqiqi hərbi xidmətə ça ğı -
rılan hərbi qulluqçumuz Daxili Qo -
şunların 67987 saylı hərbi hissə -
sində xidmət keçib. 2010-cu ildən
xidmətini müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kimi
davam etdirib. 2012-ci ilə qədər
Daxili Qoşunların 16077 saylı hərbi
hissəsinin xüsusi təyinatlı dəstə sin -
də, motoatıcı taborda müxtəlif vəzi -
fələrdə xidmət edib. 2012-2014-cü
illərdə Daxili Qoşunların Orta İxti -
sas Hərbi Məktəbində təhsil alıb.
2014-cü ildən 12318 saylı hərbi

hissədə xidmətini davam etdirir.
2016-cı ilin iyun ayından komen-
dant bölüyünün komandiridir. Funk -
sional vəzifələrinin icrasına məsu -
liy yətlə yanaşan baş leytenant
R.Əsgərov hissə komandanlığı tə -
rə findən nizam-intizamlı, savadlı
hərbi qulluqçu kimi xarakterizə
olunur.  

Bölük komandiri bildirdi ki,
xidmət Qarnizon və Qarovul Xid -
mətləri Nizamnaməsinin tələblərinə
əsasən təşkil edilir: “Qarovul xid -
məti böyük məsuliyyət və diqqət tə -
ləb edir. Bu baxımdan, xidmətə ni -
zam-intizamı, təlim-tərbiyəsi ilə

fərq lənən, sağlamlıq durumu qə -
naət bəxş olan hərbi qulluqçular
cəlb olunurlar. Postların vaxtlı-vax -
tında dəyişdirilməsinə, xidmət za -
ma nı postlarda saatdarların ayıq-
sayıq xidmət aparmalarına, döyüş
hesabatının vaxtlı-vaxtında çatdırıl -
masına, tərbiyə işinin təşkilinə, sə -
liqə-sahmana, şəxsi heyətin sağ -
lam lığına xüsusi diqqət yetirilir, si -
lahların doldurulub-boşaldılması
za manı təhlükəsizlik qaydalarına
cid di riayət edilir”. 

Xidmətə cəlb edilməmişdən
öncə müvafiq plana əsasən bölük
komandiri və onun müavinləri tərə -
findən hərbi qulluqçularla təlimat
ke çirilir, müvafiq nizamnamənin
maddələri onlara çatdırılır: “Ümu -
miy yətlə, xidmətə cəlb edilmə miş -
dən bir gün öncə hərbi qulluqçu larla
fərdi qaydada söhbətlər aparı lır,
onların mənəvi-psixoloji vəziy yət ləri
öyrənilir, sağlamlıqları tibb xid -
mətinin həkimləri tərəfindən yox -
lanılır və ciddi nəzarətdə saxlanılır.
Həmçinin, hərbi hissənin tərbiyə iş -
ləri üzrə bölməsində təlimatçı-psi -
xoloq baş leytenant Aygül Dada -
şova da fərdi qaydada xidmətə cəlb
olunan şəxsi heyətlə söhbət apa rır”.

Aparılan söhbətlərin olduqca

əhəmiyyətli olduğunu qeyd edən
bölük komandiri, bu zaman prob -
lemi olan hərbi qulluqçuların aşkar -
lanaraq dərhal xidmətdən kənar laş -
dırıldıqlarını söylədi.

Xidmətin aparılmasında vacib
olan şərtləri diqqətə çatdıran baş
leytenant R.Əsgərov bildirdi ki,
qarovul xidmətinə cəlb olunan hərbi
qulluqçuların atəş hazırlığının və
fiziki göstəricilərinin yüksək olması
olduqca vacibdir. Həmçinin, postda
xidmət aparan zaman saatdarın
ayıq-sayıqlıq, çeviklik, cəsarət nü -
mayiş etdirməsi mühüm əhəmiyyət
kəsb edən faktorlardandır. Xidmətin
təşkili zamanı müvafiq hərbi nizam -
namələrin tələblərinə qeyd-şərtsiz
əməl edilməsi də başlıca amildir.
Onun sözlərinə görə, yalnız bu hal -
da hərbi hissənin etibarlı müha fizə -
sindən danışmaq olar.  

Şəxsi heyətin döyüş və mənəvi-
psixoloji hazırlığının yüksəldilməsi,
hərbi qulluqçular arasında yoldaşlıq
münasibətlərinin qorunub saxlanıl -
ması məqsədilə bölük komandirinin
tərbiyə işləri üzrə müavini baş ley -
tenant Həmid Rəhimov tərəfindən
tərbiyə işi tədbirləri də keyfiyyətlə
hə yata keçirilir. 

Bölüyün hərbi qulluqçularının
asu də vaxtlarının səmərəli təşkil
olun ması da hər zaman diqqətdə
saxlanılan məsələlərdəndir. Burada
hərbi qulluqçuların istirahəti üçün
lazımi şərait yaradılıb. Belə ki, asu -
də vaxtlarda şəxsi heyət mət buatı
mütaliə edir, stolüstü oyunlar oyna -
yır, qulaqcıqlar vasitəsilə radioya
qu laq asır. 

Bununla yanaşı, hər həftəsonu,
eləcə də bayram günlərində hərbi
hissədə tərbiyə işləri üzrə bölmənin
rəisi - baş təlimatçı mayor Bilal Ha -
cı yev tərəfindən bölüyün hərbi qul -
luqçularının Hacıqabul və Şirvan
şə hərlərində Tarix-diyarşünaslıq
Mu ze yinə, Heydər Əliyev Mərkə zi -
nə və digər gəzməli-görməli yerlərə
gəzintilər təşkil olunur. Həmçinin,
vaxtaşırı manqalar arasında viktori -
nalar, müxtəlif bilik yarışmaları təş -
kil olunur. 

Komendant bölüyünün şəxsi
heyətinin hərbi hissə komandanlığı
tərəfindən daim diqqət və qayğı ilə

əhatə olunduğunu da diqqətə çat -
dıran bölük komandiri bölüyün fəal -
larından baş çavuş Zakir Sultano -
vun, çavuş Loğman Tağıyevin, əs -
gərlərdən İbrahim Karsilovun, Sabir

Həsənovun və Alı Əliyevin adlarını
çəkdi. 

baş leytenant X.Hacızadə

Avqustun 1-də Daxili Qoşunların 17077
say lı hərbi hissəsinin yaranmasının 10-cu
ildö nümü qeyd edilib. Bu münasibətlə hərbi
hissə də mərasim keçirilib.

Mərasim Milli Liderin və torpaqlarımızın
azad lığı uğrunda canından keçərək şəhidlik
zir vəsinə ucalan hərbi qulluqçularımızın xatirə -
sinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə baş -
la nıb, Dövlət Himni ifa olunub. 

Sonra hərbi hissə komandiri polkovnik Hü -
seyn İsmayılov çıxış edərək hərbi hissənin 10 il
ərzində qazandığı nailiyyətlər barədə məlumat
verib. Yarandığı ilk günlərdən etibarən hərbi
his sənin şəxsi heyətinin Daxili İşlər Naziri və
Da xili İşlər Nazirinin müavini-Daxili Qoşunların
Komandanının diqqət və qayğısı ilə əhatə olun -
duğunu söyləyən hərbi hissə komandiri Heli -
kopter Eskadrilyasının qarşıya qoyulmuş xü -
susi tap şı rıqları hər zaman peşəkarlıqla  yerinə
yetirərək göstərilən etimadı doğrultduğunu
bildirib.    

Mərasimdə Daxili İşlər Nazirinin müavini-
Da xili Qoşunların Komandanı general-leyte -

nant Şahin Məmmədovun təbrik məktubu şəxsi
heyətə çatdırılıb. 

Təbrikdə hərbi hissənin qısa müddət ər -
zində zən gin xidməti təcrübə topladığı vurğu la -
nıb. Bil dirilib ki, xüsusilə son vaxtlar aparılan
qu ru culuq işləri nəticəsində hərbi hissənin
mad di - texniki tədris bazası möhkəmlənib,
şəx si heyətin xidmət və məişət şəraitinin yaxşı -
laş dırılması istiqamətində nəzərəçarpacaq irə -
li ləyişlər əldə olunub. 

Təbrik məktubunda, həmçinin, şəxsi he yə -
tin bundan sonra da Ulu Öndər Heydər Əliyevin
ide yalarına sadiq qalacağına, Respublika Pre -
zidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
cənab İlham Əliyevin göstərdiyi etimadı doğ -
ruldacağına əminlik ifadə olunub.

Daha sonra hərbi hissənin yaradılmasının
10-cu ildönümü münasibətilə Da xili İşlər Nazi -
rinin müavini-Daxili Qoşunların Komandanının
və hərbi hissə komandirinin əmrləri elan olu -
nub. Xidmətdə fərqlənmiş hərbi qulluqçulara
mükafatlar təqdim olunub.

baş leytenant X.Hacızadə

QAZANILAN ZƏNGİN TƏCRÜBƏ,
MÖHKƏMLƏNDİRİLƏN POTENSİAL XİDMƏTİ

FƏALİYYƏTİ XARAKTERİZƏ EDƏN ƏSAS
CƏHƏTLƏRDƏNDİR

Hərbi hissələrdə şəxsi heyətin
sağlamlığının qorunub saxlanılması
Daxili Qoşunlar Komandanlığının və
hərbi hissə rəhbərliyinin hər zaman
ciddi nəzarətdə saxladığı məsələlər -
dən biridir. Bu məqsədlə tibb işçi lə -
rinin üzərinə böyük məsuliyyət dü -
şür. Belə ki, hərbi qulluqçuların sağ -
lam lıqlarının keşiyində hər za man
ayıq-sayıq durmaq, onlara lazımi tib -
bi yardım göstərmək tibb heyəti nin
əsas vəzifəsidir.    

Ömrünün 15 ilini dövlətinə, Vətə -
ninə xidmət edən, eyni zamanda,
funksional vəzifələrinin icrasına
məsuliyyətlə yanaşaraq, şəxsi heyə -
tin sağlamlığını qorumaq üçün əlin -
dən gələni əsirgəməyən gizir Sahib
Məmmədov Daxili Qoşunların 17071
saylı hərbi hissəsinin ayrı yerləşən
əməliyyat taborunun nü mu nəvi hər -
bi qulluqçula rın dan dır. Xid mətə baş -
la dığı ilk günlərdən etibarən məsu -
liy yətli, vicdanlı hərbi qulluqçumuz
bu gün də nizam-inti zamı, şəxsi
keyfiyyətləri ilə nümu nədir.

O, 1977-ci ildə oktyabr ayının 10-da
Zaqatala rayonunun Bəhmətli kəndin -
də dünyaya göz açıb. Orta təhsilini ba-
şa vurduqdan sonra 1998-ci ildə Mü -
da fiə Nazirliyinin “N” saylı hərbi his sə -
 sində müddətli həqiqi hərbi xidmət
keçib. Əsgəri xidmətini başa vuran gənc
oğlan 2000-ci ildə Şəki şəhər Tibb Tex -
ni kumunun “Müalicə işi” fakültəsinə
qə  bul olunur. Burada da dərslərə olan
mü nasibətilə yoldaşlarına nümunə ol -
mağı bacaran Sahib texnikumu fərq -
lənmə diplomu ilə bitirir. 

Bundan sonra, 2004-cü ildən etiba -
rən Daxili Qoşunların sıralarında  müd -
dət dən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi
qulluqçusu kimi xidmətini davam etdir -

məyə başlayır. İlk olaraq, 17074 saylı
hərbi hissədə, hazırda isə 17071 saylı
hər bi hissənin ayrı yerləşən əməliyyat
ta bo runda feldşer vəzifəsində xidməti -
ni ləyaqətlə davam etdirir. 

Uzun illərdən bəri feldşer kimi fəa -
liy yət göstərən hərbi qulluqçu artıq pe -
şəkarlıq vərdişlərinə yiyələnib. O, tibb
məntəqəsində daxili qayda-qanuna,
həkim olmadıqda tibbi yardım göstəril -
mə sinə, taborun tibb təminatının təş ki -
linə, bölmələrin tibbi ləvazimat və dər -
man preparatları ilə fasiləsiz təmin edil -
məsinə nəzarət edir. 

Tibb məntəqəsində stasionar müa -
li cədə olan xəstələrin sayını, xəstəlik -
lərinin xarakterini, hər xəstə üçün təyin
edilmiş müalicəni bilmək, yeməkxana
növbətçisinin çağırışı ilə yeməkxanaya
verilən ərzağın keyfiyyətini müəyyən
etmək, tibb məntəqəsinə qəflətən xəs -
tələnmiş hərbi qulluqçular daxil ol duq -
da onlara ilk tibbi yardım göstərmək
onun vəzifələrinə aiddir. 

Hərbi hissə komandiri tərəfindən

müsbət xarakterizə olunan gizir S.Məm -
 mədov hərbi qulluqçuların sağ lam -
lığının keşiyində durmağın məsu liy -
yətli, eyni zamanda qürurverici oldu -
ğunu və hər bir hərbi qulluqçunun səh -
hətinə həssaslıqla yanaşdığını nəzə ri -
mizə çatdırdı: “Bu gün hissə koman -
danlığı tərəfindən şəxsi heyətə yüksək
diqqət və qayğı göstərilməkdədir. Biz
hərbi qul luq çular hərbi xidmətimizlə
gös tərilən eti madı doğrultmağa çalışır,
funksional vəzifələrimizi layiqincə yeri -
nə yetiririk. Mən də, öz növbəmdə, de -
yə bilərəm ki, hər zaman tibb məntə qə -
sinə müraciət edən hərbi qulluqçulara
doğmam kimi yanaşır, onların sağlam -
lıq larına qovuşmaları üçün əlimdən gə -
lə ni edirəm. Bu anlamda, bir tibb işçisi
kimi məhz Daxili Qoşunların sıraların -
da xidmət etməkdən qürur duyuram və
söz verirəm ki, bun dan sonra da mənə
həvalə olunan tapşırıqları məsuliyyətlə
yerinə yetirəcəyəm”.

baş leytenant Nigar Ağayeva

17077 SAYLI HƏRBİ HİSSƏNİN YARADILMASININ
10-cu İLDÖNÜMÜ QEYD OLUNUB

VƏTƏNƏ SEVGİ LAYİQLİ
XİDMƏTLƏ TƏZAHÜR OLUNUR
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Kiçik gizir Atəm Fətiyev 25032 saylı
hərbi hissənin tərbiyə bölməsində mütə -
xəssis vəzifəsində xidmət edir. O, 1996-cı il
may ayının 8-də Sabirabad rayonunun Ni -
zami kəndində dünyaya göz açıb. Orta təh -
silini böyüyüb boya-başa çatdığı kənddə
alan Atəm 2012-2016-cı illərdə Şirvan Döv -
lət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecində
təh silini davam etdirib. 

Hələ uşaqlıq illərindən idmana böyük

maraq göstərən hərbi qulluqçumuz hərbi
xidmətə qədərki dövrdə həvəskar kimi fut -
bolla məşğul olub. 2016-2017-ci illərdə Da -
xili Qoşunların 16076 saylı hərbi hissəsində
müddətli həqiqi hərbi xidmət keçib. Hərbçi
peşəsinə marağı, Vətənə sevgisi gənc oğ -
lanı öz gələcəyini hərbçi olaraq yaşa mağa
ruhlandırıb. Belə ki, müddətli hərbi xidmə -
tini başa vuran zaman artıq o, öz həyat
yolunu da yəqinləşdirmişdi.

Nəhayət, 2018-ci ildə kiçik gizir A.Fə -
tiyev Daxili Qoşunların 25032 saylı hərbi
his səsində müddətdən artıq həqiqi hərbi
xid mət hərbi qulluqçusu kimi xidmətə baş -
layır. Gəldiyi ilk gündən tərbiyəsi və baca -
rığı ilə seçilən hərbçimiz hərbi hissə ko -
man danlığı tərəfindən müsbət xarakterizə
olunur, kollektivdə böyük hörməti var. Tər -
biyə bölməsinin rəisi tərəfindən ona verilən
tapşırıqları məsuliyyətlə, lazımi səviyyədə
icra edir. 

O, şəxsi heyətin mədəni kütləvi təbliğat-
təşviqat vasitələri ilə təmin edilməsinə ca -
vabdehlik daşıyır. Vaxtaşırı klubun qeydiy -
yatında olan əmlakları yoxlayır, hesabatını
aparır, hesabdan silinməli olan əmlaklar ba -

rəsində vaxtında tərbiyə bölməsinin rəisinə
mə lumat verir. Mədəni-kütləvi tədbirlərin
hazırlanması və keçirilməsində yaxından
iştirak edir. Bu tədbirlərin lazımi texniki va -
sitələr və tərtibatla təmin edilməsi, həm -
çinin, bölüklərdə və qarovulda televizor, ra -
dio və başqa texniki vasitələrdən istifadə
olun ması, onların sazlığının qorunması,
hər bi hissədə özfəaliyyət kollektivinin işini,
onların mütəmadi şəxsi heyətin qarşısında
çıxışlarını təşkil etmək kimi vəzifələri icra
edir. 

Vətəninə, dövlətinə sədaqətlə xidmət
etməyi özünə borc bilən kiçik gizir A.Fətiyev
bu yolda istənilən çətinliyin öhdəsindən gəl -
mək üçün bütün qüvvəsini səfərbər edəcə -
yini bildirir: “Azərbaycan bayrağının dalğa -
landığı hər yerdə xidmət şərəfli və qürurve -
ricidir. Mən Daxili Qoşunların hərbi qulluq -
çusu olaraq öz xidmətimlə fəxr edirəm və
ölkəmizin müdafiəsi naminə cənab Ali Baş
Komandanın döyüş əmrinə də hazır olma -
ğı, gərəkirsə, bu yolda canımı belə əsirgə -
mə məyi hərbi qulluqçu kimi özümə borc bi -
lirəm”.   

baş leytenant Nigar Ağayeva

NÜMUNƏVİ XİDMƏT

Daxili Qoşunların kadr potensialını
gücləndirən, vətənpərvər, həm fiziki,
həm də psixoloji cəhətdən sağlam
zabitlər yetişdirən Ali Hərbi Məktəbin
qoşunların həyatında rolu danıl -
mazdır. Daxili Qoşunların xüsusi
təyinatlı təhsil müəssisəsi olan Ali
Hərbi Məktəb Azərbaycan Respub -
likası Prezidentinin 25 fevral 2011-ci il
tarixli Sərəncamı ilə Orta İxtisas Hərbi
Məktəbinin bazasında yaradılıb. Artıq
bir neçə ildir ki, Ali Hərbi Məktəbdə
savadlı, vətənpərvər, yiyələndiyi hərb -
çi peşəsini ürəkdən sevən, sağlam
mənəvi-psixoloji duruma malik hərbi
qulluqçular formalaşdırılır. Belə gənc -
ləri görmək həqiqətən də sevindirici
və qürurvericidir.

Məlum olduğu kimi, cari ilin iyun
ayının 21-də Ali Hərbi Məktəbin növ -
bəti, ikinci buraxılış mə ra simi keçi ri -
lib. Bu haqda ötən sayla rımız dan bi -
rində məlumat vermişdik. Bu yazı mız -
da isə 4 illik tədris dövrünü əla qiy -
mətlərlə bitirmiş iki məzunu muz-ley -
tenant Rafiq Mikayılov və ley tenant
Vaqif İbadov haqqında mə lumat ver -
mək istərdik. 

Onlar fərdi keyfiyyətləri ilə digər
kur santlardan seçilib və ali hərbi təh -
sil dövründə birinciliyə can atıblar.
Hər iki zabit Ali Hərbi Məktəbi fərq -
lənmə diplomu ilə bitirib. 

Vətənə və hərbi anda sadiqik

Leytenant Rafiq Mikayılov 1997-ci
ildə İmişli rayonunun Xəlifəli kəndində
dünyaya göz açıb. 2015-ci ildə İmişli
rayon Qabil Mərdəliyev adına orta

məktəbi bitirib və Daxili Qoşunların Ali
Hərbi Məktəbinə daxil olub. 2019-cu ilin
iyun ayında Ali Hərbi Məktəbi bitirdikdən
sonra 25033 saylı hərbi hissənin xüsusi
təyinatlı dəstəsində qrup komandirinin
müavini vəzifəsinə təyin olunub. 

Ali Hərbi Məktəbdə oxuduğu zaman
çox çalışdığını, vaxtını qiymətləndirdiyini
və boş yerə sərf etmədiyini deyən ley -
tenant R.Mikayılov nizam-intizamı ilə də
seçilib: “Komandirlərin göstə riş lərini
vaxtında və düzgün yerinə ye tirməyə
çalışırdım. 4 il ərzində bizə pe şəmizi
sevmək, cəsurluq, fədakarlıq, dürüst -
lük, ədalətli, müasir düşüncəyə sahib
olmaq, Vətənə, dövlətə, döv lətçiliyə,
hərbi anda sadiqlik, hərbi xidmətin
çətinliklərinə dözümlülük kimi müsbət
keyfiyyətlər aşılanıb”.

Nümunəvi hərbi qulluqçumuz kursant
olduğu dövrdə dəfələrlə mükafatlan -
dırılıb. Bu gün də o, nizamnamələrin tə -
ləblərinə, günün nizam qaydalarına ciddi
əməl edir. Hər səhər tabeliyindəki şəxsi
heyəti yoxlayır, onların problemləri ilə
maraqlanır, geyim formalarının, əşya və
ləvazimatlarının, sənədlərinin qayda sın -
da olduğunu yəqin etdikdən sonra məş -

ğə lələrə başlayır. 
Gənc zabit olmasına baxmayaraq,

kol lektivdə özünə hörmət qazanıb. Hərbi
his sədə yüksək rütbəli, təcrübəli zabit lər -
dən örnək götürür, onların məslə hət lə ri -
nə diqqətlə yanaşır. Leytenant R.Mika yı -
lov qeyd etdi ki, şəxsi heyəti daim öy -
rənmək, onların qayğıları ilə maraq lan -
maq yaxşı komandir olmağın vacib şərt -
lərindəndir.  

Hər zaman bilik və bacarıqlarını artır -
mağa səy göstərən hərbi qulluqçumuz
bundan sonra daha çox çalışacağını, tut -
duğu vəzifəyə layiq olacağını və ko man -
danlığın etimadını doğruldacağını vur -
ğuladı. 

Sonda Ali Hərbi Məktəbin hazırkı kur -
santlarına tədris dövrü ərzində daha çox
oxuyub öyrənməyi tövsiyə etdi.

Qısa vaxt ərzində əsgərlərin
sevgisini qazanmış taqım

komandiri

Daxili Qoşunların zabiti olmağından
qürur duyduğunu və bu adı daşımağın
şərəfli olduğunu bildirən digər gənc
zabitimiz isə leytenant Vaqif İbadovdur.
Öz üzərində çalışmaq, hər zaman bilik

və bacarıqlarını artırmaq, daim irəli can
atmaq onun xarakterindəki müsbət key -
fiy yətlərdəndir. O, 1998-ci ildə Bakı şə -
hərində doğulub. 

Məktəb vaxtlarından özünü güc
strukturunda görən leytenant V.İbadov
2015-ci ildə paytaxtın Nəriman Nərima-
nov rayo nun dakı 73 saylı orta məktəbi
bitirib. Həmin il Daxili Qoşunların Ali
Hərbi Mək təbinə daxil olub. Bu il Ali Hərbi
Məktəbi uğurla bitirən məzunlardan biri
olması təqdirəlayiq haldır.

Ali Hərbi Məktəbdə təhsil aldığı dövr -
də hərbi biliklərə və ixtisasına mükəm -
məl yiyələnmək üçün əzmkarlıq göstərib. 

Hazırda 25031 saylı hərbi hissədə
taqım komandiri vəzifəsində xidmət edir.
Tabeliyində 40 hərbi qulluqçu olan ley -
tenant V.İbadov ilk gündən şəxsi heyətlə
münasibətlərini qarşılıqlı hörmət prinsipi
əsasında qurduğunu və xidməti fəaliy -
yətində 4 il ərzində Ali Hərbi Məktəbdə
yiyələndiyi bi liklərin vacib rol oynadığını
dedi: “Öyrəndiyim idarəetmə, liderlik,
psi xo logiya kimi fənlər şəxsi heyətlə
iş zamanı çox köməyim olur”.

Şəxsi heyətin yoxlanılması, səhər
baxışının və yerbəyer mərasiminin ke -
çirilməsi onun gündəlik işinə daxildir.
Bun dan sonra isə günün nizam qayda -
larına uyğun olaraq məşğələlər keçirilir.

“Nümunəvi zabit necə olmalıdır”-
sua lına cavab verən hərbi qulluqçumuz
bildirir ki, ilk olaraq, tabeliyindəki şəxsi
heyəti yaxşı tanımalı, hər zaman onlarla
sıx ünsiyyətdə olmalı, qayğı göstərməli,
qətiyyətli və məsuliyyətli olmalıdır.

Hərbi qulluqçularımıza xidmətlərində
uğurlar arzulayırıq.

gizir Ariz Aslanov

Gənc və perSpektİvlİ Zabİtlər

Hərbi qulluqçular üçün vacib və əvəz -
olun maz atributlardan biri hərbi formadır.
On ları hərbi formasız təsəvvür etmək çə -
tindir. Nəzərə almaq lazımdır ki, hərbi forma
hərbçilərin gündəlik olaraq xidməti-vəzifə
borclarını yerinə yetirərkən istifadə etdikləri
və onları mülki şəxslərdən fərqləndirən ge -
yim vasitəsidir. Bu xüsusi geyim vasitəsi
hərb çilərin zəruri əşya-əmlak təchizatının
tərkib elementi olmaqla yanaşı, onların
üzə rinə düşən mühüm missiyanın ictimai
əhə miyyətini əks etdirməsi baxımından çox
dəyərlidir. Bütün tarixi dövrlərdə hərbçilər
üçün onlara təhkim olunmuş silah qədər
hərbi forma da hərbi xidmətin ehtiramla
yanaşılan atributu kimi qəbul edilib, mun di -
rin şərəfi deyilən bir anlayış formalaşıb.
Qeyd etmək lazımdır ki, hərbi forma Vətə -
nin müdafiəçisinin zahiri obrazını tamamla -
yan, ona mənəvi məzmun verən, vətənpər -
vər lik məfhumunu aşılayan qürurverici atri -
butdur. 

Hərb tarixinin ilkin qaynaqlardan he sabı
aparıldığı dövrlərdən bu günümü zədək
hərbçilər üçün hərbi formanın rolu və əhə -
miyyəti öz aktuallığını itirməyib. Belə ki,
hər bi forma həm də hərbçilərin mənsub ol -
duq ları dövlətə, orduya mənəvi bağlılıqla -
rını gücləndirən, milli hərbi ənənələrə sa -
diq lik cəhətdən də onların yaddaşına, təfək -
kürünə, əqidəsinə nüfuzedici təsir göstərən
vasitədir. Dövlətlərin və xalqların mədəni ir -
sinin, adət-ənənələrinin, dövlətçilik rəmzlə -
ri nin, mövcud olduqları coğrafi arealın müx -
təlifliyi onların hərbi quruculuq idrakında öz
izini qoyub. Sözsüz ki, hərbi quruculuq idra -
kında iz qoyan cəhətlər hərbçilərin geyim
formasının müxtəlif elementlərində də öz
əksini tapıb. Bu səbəbdən tarix boyu döv -
lətlərin və xalqların formalaşdırdıqları or du -
ların hərbi formaları müxtəlifliyi ilə fərqlənib.

Hərbi formanın zəruri hərbi atribut kimi for -
malaşması prosesində dövlətə, millətə
mən subiyyəti əks etdirən elementlərlə ya -
na şı, ümumhərbi dəyər daşıyan, geniş coğ -
rafi müstəvidə tətbiq olunaraq ümumiləş -
dirici keyfiyyətləri üzə çıxaran digər ele -
ment lər də ordu gerçəkliyində həyata və si -
qə qazanıb. Belə ümumiləşdirici ele mentlər
hərbi ənənələrin inkişafına, zəngin ləşmə -
sinə, hərbi quruculuq işini irəli apara bilən
dövlətlərin, xalqların bu sahədə tə mas ları -
nın dərinləşməsinə ciddi təkan verib.

Müharibələr tarixində hərbi forma dö -
yüş çünün fəaliyyətini təmin edən əsas vasi -
tə lərdən biri olub. Bu baxımdan döyüşçü
məs ləyinin formalaşması, əsgəri qardaşlıq
əqidəsinin aşılanması, hərbçi yoldaşlığının
möhkəmləndirilməsi amillərinin mənəvi-
psixoloji təsirlərini nəzərdən keçirdikdə
hərbi forma “yekdil qüvvə”, “eyni taleyi və
sı   nağı bölüşən”, “bir sırada dayanan” və
“silahdaş” mənalarını tə cəs  süm etdirir.

Şəhid olmuş hərbçilərin hərbi formasını
onların ailələri ən əziz yadigar kimi qoruyub
saxlayırlar. Bəzən döyüşlərdə şəhid hərb -
çilərin meyitlərini çıxarmaq mümkün olma -
yıb və hərbi for ma doğma torpaq üzərində
on ların kə fəninə çevrilib. Bütövlükdə, hə ya -
tını hərbi xidmətə həsr etmiş şəxs üçün hər -
bi forma müqəddəsdir. Muzeylərdə qəhrə -
man dö yüş  çülərin hərbi formasına aid ele -
ment lər ekspozisiyada nümayiş etdirilir. Hə -
yatının çox ilini hərbi xidmətə həsr etmiş ve -
teranlar hərbi formanı və onun üzərindəki
orden, me dal, nişan, poqonları şərəf hissilə
evlə rində saxlayır, əlamətdar günlərdə,
təntə nəli mə ra simlərdə onu yenidən geyin -
mək dən məm  nun olurlar. Hərbi xidmətini
ləya qət lə, qüsursuz başa vurmuş hərbi
qulluq çular müvafiq qanunvericiliyə uyğun
olaraq, ehtiyata çıxdıqdan sonra da hərbi

formanı daşımaq hüququ qazanırlar. Bütün
bunlar cəmiyyətdə hərbi-vətənpərvərlik
tərbiyəsi nin yüksəldil məsinə böyük töhfə
verir. 

Hərbi formanın üzərində poqonlar, fərq -
lənmə nişanları, təh sil dərəcəsini əks et -
dirən romblar, müka fatlandırma elementlə -
rinin yerləşdirilməsi hərb çilərin qazandıqları
uğurların, peşəkar hazırlıqlarının əyani gös -
tə riciləridir. Həmin əyani göstəricilər on ların
ictimai nüfuzunun artmasına da zəmin
yaradır, eləcə də hərb çilərin davranışları,
hərəkətləri, ünsiyyət lə rində ciddiyyət, mə su -
liyyət cəhətlərini, əzm kar ovqat təlqin edir. 

Hər bir qoşun növünün özünəməxsus
hər bi forması mövcuddur. Mütləq şəkildə
qo şun növünə aid emblemin həkk olunduğu
şevronlar hərbi formada yerləşdirilir. Bu ele -
ment mənsubiyyət bildir məkdən əlavə, hər -
bi qulluqçulara sırala rın da xidmət et dikləri
qoşunun adını və şərə fini uca tut mağı daim
xatırladır.

Valideynlər hərbi xidmətə yola saldıqları
övladlarını əsgər olaraq hərbi formada gör -
dükdə bundan iftixar hissi keçirirlər. Ümu mi -
likdə, Vətənin hər bir əsgəri hərbi for ma sı nı
ləyaqətlə daşımalı, onu səliqəli sax la malı,
ic timaiyyət arasında hərbi qulluq çu la rın xü -
susi diqqət mərkəzində olduğunu heç vaxt
unutmamalıdır.

Hərbi andiçmə mərasimləri, hərbi pa -
rad lar, şəhidlərin dəfni, fəxri qarovul və di -
gər belə mühüm tədbirlər zamanı şəxsi he -
yət arasında hərbi formanın da xüsusi ha -
zır  lanması işləri görülür. Belə ki, hərbi for -
ma bu kimi tədbirlərin məzmununa, ahən -
ginə, keçirilmə yerinə və xüsusiyyətlərinə
tam uyğun olmalıdır. 

Hərbi formanın mövsümə və istifadə
şərt  lərinə, aidiyyəti sahələrə görə də müx -
tə lif növləri möv cud dur. Müxtəlif növ hərbi
formaların daşınma qaydaları müvafiq
əsas namələrlə tənzimlə nir. Xüsusi vurğula -
maq lazımdır ki, hərbi formanın daşınma
qaydalarına ciddi riayət olunması hərbi ni -
zam namələrin tələbidir və hərbi qulluqçu -
ların nizam-intizamı qiymət lən dirilərkən bu
kriteriya da nəzərə alınır. 

Müasir dünyada hərbi quruculuq çərçi -
vəsində hərbi formanın quruluşu, tərtibatı,
bir sıra parametrləri inkişaf etdirilir, onun
hazırlanması üçün istifadə olunan mate rial -
ların tərkibi dəyişikliyə uğrayır. Bu davamlı
prosesin hansı yenilikləri ortaya çıxaraca ğı -
na dair proqnozlar müxtəlifdir.  Burada da
sürətlə bütün sahələrə təsir edən yeni tex -
nologiyalar şərtləri diqtə edəcəklər. Ancaq
əmin liklə ehtimal etmək olar ki, hərbi forma
hərbi ənənələr yaşadıqca, öz mənəvi dəyə -
ri ni də qo ruyub saxlayacaqdır. 

Yalçın Abbasov

Daxili Qoşunların Komandanlığı polkovnik Xaliq Eyvazova anasının vəfa tın -
dan kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.
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