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PReZİDeNT, Alİ BAş KomANDAN İlHAm ƏlİyeV DAxİlİ İşlƏR NAZİRlİyİ DAxİlİ QoşuNlARıNıN
yeNİ İNşA oluNAN “N” sAylı HƏRBİ HİssƏsİNİN AçılışıNDA İşTİRAK eDİB

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı İlham Əliyev martın
12-də - Daxili Qoşunların yaranması
günündə Daxili İşlər Nazirliyi Daxili
Qoşunlarının Bakının Sabunçu ra-
yonunda yeni inşa olunan “N” saylı
hərbi hissəsinin açılışında iştirak
edib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, daxili işlər
naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Ko-
mandan İlham Əliyevə raport verdi.

Nazir Vilayət Eyvazov Azərbaycan
Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevə görülən işlər barədə məlumat
verdi.

Bildirildi ki, hərbi hissədə şəxsi he-
yətin xidmət, məişət, sıra və döyüş ha-
zırlığı səviyyəsinin yaxşılaşdırılması
tədbirləri çərçivəsində qərargah və əs-
gər kazarması, yeməkxana, tibb, qaro-

vul, texniki nəzarət, buraxılış məntə-
qələri, digər köməkçi binalar inşa olu-
nub, idman şəhərciyi yaradılıb. Yeni bi-
nalar zəruri avadanlıq və inventarla
təchiz edilib. Mövcud binalar isə əsaslı
təmir olunub. Hərbi hissədə mərkəz-
ləşdirilmiş havalandırma, yanğından
mühafizə və videomüşahidə sistemləri
quraşdırılıb.

Prezident, Ali Baş Komandan hərbi
hissədə yeni inşa edilən qərargah, əs-
gər yataqxanası, tibb məntəqəsi və ye-
məkxana ilə tanış oldu.

Diqqətə çatdırıldı ki, hərbi hissədə
xidməti yüksək səviyyədə aparmaq
üçün bütün imkanlar yaradılıb.

Qeyd edək ki, əsgər və zabitlərin
xidmət şəraitinin yaxşılaşdırılması on-
ların döyüş qabiliyyətini artırmaqla bə-
rabər, istənilən vəzifənin icrasına bir-
başa təsir göstərən amillərdəndir.

Sonra Prezident, Ali Baş Koman-

dan İlham Əliyev Daxili Qoşunların xü-
susi təyinatlıları üçün nəzərdə tutulan
silah-sursata və kütləvi iğtişaşların
dağıdılmasında istifadə olunan texni-
kaya və komendant postlarına baxdı.
Bu postlar işğaldan azad olunmuş əra-
zilərdə xidmət aparmaq üçün hazır-
lanıb.

Qeyd edək ki, Daxili Qoşunların
şəxsi heyəti ictimai asayişin qorunma-
sında və təhlükəsizliyin təmin olunma-
sında, cinayətkarlığa qarşı mübarizə-
də, xüsusi əməliyyatların keçirilməsin-
də fəal iştirak edir. Birinci Qarabağ mü-
haribəsində olduğu kimi, Vətən müha-
ribəsində də Daxili Qoşunların xüsusi
təyinatlıları vahid komandanlıq altında
Azərbaycanın haqq işinin müdafiəsin-
də fəal iştirak ediblər. Birinci Qara-
bağ müharibəsində Daxili Qoşunların
9 hərbçisi Azərbaycanın Milli Qəhrə-
manı fəxri adına layiq görülüb. 44 gün-
lük Vətən müharibəsində Daxili Qo-

şunların şəxsi heyətindən 66 nəfər şə-
hid olub, 346 hərbi qulluqçu isə ya-
ralanıb, 4 nəfər Vətən Müharibəsi
Qəhrəmanı adına layiq görülüb.

Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyev ordu quruculuğuna, o cümlədən
Daxili Qoşunların fəaliyyətinin təkmil-
ləşdirilməsinə, sosial-məişət şəraitinin
daha da yaxşılaşdırılmasına, xidməti
vəzifələrini layiqincə yerinə yetirən
hərbi qulluqçuların mükafatlandırılma-
sına xüsusi diqqət yetirir. Azərbaycan
Prezidentinin 2021-ci il 12 mart tarixli
Sərəncamına əsasən, Daxili İşlər Na-
zirliyi Daxili Qoşunlarının iki hərbi qul-
luqçu “Vətən uğrunda”, üç nəfər “İgidli-
yə görə”, 7 nəfər isə “Hərbi xidmətlərə
görə” medalları ilə təltif olunması bu-
nun əyani göstəricisidir.

Xatırladaq ki, Daxili İşlər Nazirliyi-

nin vahid sisteminin mühüm struktur
hissələrindən biri kimi Daxili Qoşunlar
şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin
mənafeyini, vətəndaşların Konstitusiya
hüquqlarını və azadlıqlarını cinayətkar
qəsdlərdən qorumağa, mühüm dövlət
obyektlərinin, kommunikasiya qurğula-
rının mühafizəsini həyata keçirməyə,
ictimai asayişin mühafizəsinin, ictimai
təhlükəsizliyin təmin olunmasını, habe-

lə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş di-
gər vəzifələri bundan sonra da layi-
qincə yerinə yetirməyə qadirdir və
hazırdır.

Hərbi hissə ilə tanışlıqdan sonra
Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyev Daxili İşlər Nazirliyi Daxili
Qoşunlarının bütün şəxsi heyətini
təbrik etdi.

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-
sının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:

Xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşı-
sında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən
fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respubli-
kası Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının
aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif edilsinlər:

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Abbasov Vurğun Arif oğlu – polkovnik
Cəbrayılov Rövşən Ata oğlu – polkovnik

“İgidliyə görə” medalı ilə

Məmmədov İlqar Aydın oğlu – general-
mayor

İsmayılov Alim Şükür oğlu – polkovnik
Məmmədov Sahib Kamaləddin oğlu –

polkovnik

“Hərbi xidmətlərə görə” 
medalı ilə

Babayev Eldar Muxtar oğlu – polkovnik-
leytenant

İsmayılov Eyvaz Əvəz oğlu – polkovnik-
leytenant

Məhərrəmov Zaur Barat oğlu – polkovnik-
leytenant

Məmmədov Vüqar Təhməz oğlu –
polkovnik-leytenant

Ələkbərov Rəşad Rafiq oğlu – mayor

Tağıyev Arzuman Nadir oğlu – kapitan

Qurbanov Elçin Yaşar oğlu – baş
leytenant.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 12 mart 2021-ci il.

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin 
Daxili Qoşunları hərbi qulluqçularının

təltif edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
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16 mart 2021-úi il

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər

Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının şəxsi heyəti

Daxili Qoşunlar Gününün 29-cu ildönümü-

nü qeyd edir. Bu münasibətlə Daxili Qo-

şunların komandanlığı və bir qrup hərbi

qulluqçusu Fəxri xiyabanda Ümummilli

Lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla

yad ediblər. 

Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik

Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb,

məzarı üzərinə tər çiçək dəstələri düzülüb. 

Sonra Şəhidlər xiyabanında ölkəmizin

müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda

canlarından keçmiş Vətən övladlarının

unudulmaz xatirəsinə ucaldılmış “Əbədi

məşəl” önünə əklil qoyulub, Daxili Qoşun-

ların şəhid olmuş hərbi qulluqçularının

abidəsi ziyarət olunub. 
Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən

1995-ci il martın 9-da imzalanmış Fərmana
uyğun olaraq, 12 mart tarixi Daxili Qoşunlar
Günü elan edilib. Bu da təsadüfi deyildi.

Məhz müstəqil Azərbaycanın Daxili Qoşun-
larının şəxsi heyəti ölkəmizin ərazi bütövlü-
yü uğrunda erməni işğalçılarına qarşı dö-
yüş əməliyyatlarına ilk dəfə olaraq 1992-ci
il mart ayının 12-də başlamışdır.

Artıq 29 ildir ki, Daxili Qoşunların hərbi
qulluqçuları hər zaman öz andına sadiq
qalaraq respublikada ictimai asayişin və
daxili təhlükəsizliyin qorunmasında, silahlı
cinayətkar dəstələrin zərərsizləşdirilməsin-
də, bütövlükdə qarşıya qoyulmuş xidməti-
döyüş tapşırıqlarının icrasında professio-
nallığı və qətiyyətliliyi ilə fərqlənmişlər.     

Daxili Qoşunların hərbi qulluqçuları is-
tər 1992-1994-cü illərdə baş vermiş Birinci
Qarabağ, istərsə də 2020-ci il sentyabrın
27-dən başlayan və 44 gün davam edən
Vətən müharibəsində Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü uğrunda aparılan döyüş əməliy-
yatlarında fəal iştirak etmiş, gənc nəsillərə
örnək olacaq əsl qəhrəmanlıq nümunələri
göstərmişlər.      

Müstəqillik illərində ölkə həyatının hər

bir sahəsində olduğu kimi, ordu quruculu-
ğunda yaranmış canlanma Daxili Qoşun-
lardan da yan keçməmiş, qoşunlar Ümum-
milli Lider Heydər Əliyev və onun siyasi
kursunun layiqli davamçısı, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvə-
lərin Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində in-
kişaf edərək döyüş hazırlığının artırılması,
hərbi intizamın yüksəldilməsi, maddi-tex-
niki bazanın möhkəmləndirilməsi, hərbi
qulluqçuların sosial müdafiəsinin güclən-
dirilməsi üzrə nəzərəçarpacaq irəliləyişlər
əldə edib. Mərhələlərlə və ardıcıl həyata
keçirilən hərtərəfli quruculuq işləri nəticə-
sində Daxili Qoşunlar qarşısına qoyulmuş
tapşırıqları yerinə yetirməyə qadir olan, qa-
nunla müəyyən edilmiş hərbi birləşmə kimi
dövlətimizin etibarlı dayaqlarından birinə
çevrilib. Ağır sınaqlardan üzüağ çıxan, il-
dən-ilə mətinləşən, formalaşan Daxili Qo-
şunlar dövlətimizə, dövlətçiliyimizə qarşı
yönəlmiş qüvvələrlə barışmaz mübarizə
aparıb, ictimai sabitliyi, vətəndaşların əmin-
amanlığını layiqincə təmin edib.     

Milli mənafelərin keşiyində həmişə
ayıq-sayıq dayanan qoşunlar qanunverici-
liklə müəyyən edilmiş vəzifələrini bu gün də
uğurla yerinə yetirərək, qarşıya çıxan qəfil
tapşırıqların icrasında yüksək operativlik
nümayiş etdirir. Paytaxtda və bölgələrdə
xüsusi karantin rejiminə nəzarətin həyata
keçirilməsi, hərbi vəziyyət rejimi ilə əlaqə-
dar döyüş xidmətinin aparılması və ictimai
asayişin qorunması vəzifələri tam həcmdə
yerinə yetirilir. İşğaldan azad olunmuş əra-
zilərdə Daxili Qoşunların hərbi qulluqçuları
tərəfindən polis orqanlarının əməkdaşları
ilə birlikdə ictimai qaydanın qorunması tə-
min olunur. 

Azərbaycan Respublikasının daxili işlər
naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazovun,
həmçinin, daxili işlər nazirinin müavini - da-
xili qoşunların komandanı general-leyte-
nant Şahin Məmmədovun Daxili Qoşunlar
Gününün 29-cu ildönümü münasibətilə
şəxsi heyətə ünvanladıqları təbriklərdə vur-

ğulandığı kimi, Daxili Qoşunlar bundan
sonra da xalqımızın, dövlətimizin və çiçək-
lənən Azərbaycanımızın mənafeyi naminə
bütün vəzifələrin öhdəsindən layiqincə
gələcəkdir.

Mətbuat xidməti

DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN DAXİLİ QOŞUNLARI - 29 İL

Daxili işlər naziri, general-polkovnik
Vilayət Eyvazovun rəhbərliyi ilə martın
12-də Daxili Qoşunların yaranmasının
29-cu ildönümünə həsr olunmuş tədbir
keçirilib.

Giriş sözü ilə çıxış edən nazir Vilayət
Eyvazov Daxili Qoşunların yaranmasının
növbəti ildönümü münasibətilə Prezident,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
cənab İlham Əliyevin tapşırığına əsasən,
Zati-alilərinin səmimi təbriklərini və ən xoş
arzularını şəxsi heyətə çatdırıb. O, çıxı-
şında təməli Ulu Öndər Heydər Əliyev tə-

rəfindən qoyulan ordu quruculuğu ənənə-
lərinin bu gün də uğurla davam və inkişaf
etdirildiyini, ali diqqət və qayğı, eyni za-
manda ciddi nəzarət, tələbkarlıq sayəsində
Daxili Qoşunların yüksək peşəkarlığa, dö-
yüş və fiziki hazırlığa malik mobil bir
quruma çevrildiyini məmnunluqla vurğu-
layıb.

Sonra nazir müavini - Daxili Qoşunla-
rın komandanı, general-leytenant Şahin
Məmmədov məruzə ilə çıxış edib. 

General-polkovnik Vilayət Eyvazov çı-
xışında dövlət başçısı, Silahlı Qüvvələrin
Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin

rəhbərliyi ilə torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsində Daxili Qoşunların hərbi qulluq-
çularının da mərdlik, qəhrəmanlıq və və-
tənpərvərlik nümunələri göstərdiyini, düş-
mənlə ağır döyüşlərdə qoşunların 66 hərb-
çisinin şəhid olduğunu, 346 nəfərin isə ya-
ralandığını qeyd edib. Diqqətə çatdırılıb ki,
cənab Prezident tərəfindən qoşunların Və-
tən müharibəsində döyüş tapşırıqlarını ye-
rinə yetirən 1377 hərbçisi yüksək dövlət təl-
tiflərinə, o cümlədən 4 nəfəri Vətən Mü-
haribəsi Qəhrəmanı adına layiq görülüb.

Nazir xidmətdə fərqlənən hərbi qulluq-
çuların peşə bayramı ərəfəsində də dövlət

mükafatlarına layiq görülməsinin möhtə-
rəm Prezidentin qoşunların şəxsi heyətinin
əməyinə verdiyi ali dəyərin və yüksək eti-
madının əyani ifadəsi olduğunu diqqətə
çatdırıb. 

Eyni zamanda, daxili işlər naziri Vilayət
Eyvazov Daxili Qoşunların qarşıda duran
başlıca vəzifələrini qeyd edərək tapşırıq və
tövsiyələrini verib. O, qoşunların hərbi qul-
luqçularının bundan sonra da vətəndaş-
ların və dövlətin qanuni mənafelərinin hü-
quqazidd əməllərdən qorunmasında səy və
bacarıqlarını əsirgəməyəcəklərinə, asa-
yişin və daxili təhlükəsizliyin keşiyində əzm

və qətiyyətlə dayanacaqlarına əminliyini
ifadə edib.

Tədbirdə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin Administrasiyasının
Hərbi məsələlər şöbəsinin müdiri, general-
polkovnik Məhərrəm Əliyev iştirak edib. 

Sonda tədbirin iştirakçıları Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Zati-
aliləri cənab İlham Əliyevə müraciət
qəbul ediblər.

DİN-in Mətbuat xidməti

DAXİLİ İŞLƏR NAZİRİ: “DAXİLİ QOŞUNLAR YÜKSƏK PEŞƏKARLIğA,
DöYÜŞ VƏ fİZİKİ HAZIRLIğA MALİK MOBİL QURUMA çEVRİLİB”

12 MART ДАХИЛИ ГОШУНЛАР ЭЦНЦДЦР!

Cənab generallar, zabitlər,
gizirlər, çavuşlar və əsgərlər!

Azərbaycan Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları Gü-
nünün 29-cu ildönümünü qeyd edirik.
Qoşunların hər bir hərbi qulluqçusunun
taleyində əlamətdar bayram olan Daxili
Qoşunlar günü münasibətilə sizi ürək-
dən təbrik edir, hər birinizə cansağlığı,
səadət, dövlətimizin suverenliyi və
ictimai asayişin təmin edilməsi kimi
gərəkli vəzifələrin yerinə yetirilməsində
uğurlar arzulayıram.

Daxili Qoşunların şəxsi heyəti hərbi
andına sadiq qalaraq qarşısında duran
xidməti-döyüş tapşırıqlarını müvəffə-
qiyyətlə yerinə yetirməklə yanaşı,
1992-1994-cü illərdə, habelə 2020-ci
ilin 27 sentyabr - 9 noyabr tarixlərini
əhatə edən 44 günlük Vətən müha-
ribəsində Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyü uğrunda aparılan döyüş əməliy-
yatlarında fəal iştirak etmiş, misilsiz şü-
caət və qəhrəmanlıqlarla zəngin şərəfli
döyüş yolu keçmişdir.

Müstəqillik illərində ölkə həyatının
hər bir sahəsində olduğu kimi, ordu qu-
ruculuğunda yaranmış canlanma Da-
xili Qoşunlardan da yan keçməmiş,
qoşunlar xalqımızın Ümummilli Lideri

Heydər Əliyev və onun siyasi kursunun
layiqli davamçısı, Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələ-
rin Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində
inkişaf edərək döyüş hazırlığının artırıl-
ması, hərbi intizamın yüksəldilməsi,
maddi-texniki bazanın möhkəmləndiril-
məsi, hərbi qulluqçuların sosial müda-
fiəsinin gücləndirilməsi üzrə nəzərə-
çarpacaq irəliləyişlər əldə etmişdir.
Mərhələlərlə və ardıcıl həyata keçirilən
hərtərəfli quruculuq işləri nəticəsində

Daxili Qoşunlar qarşısına qoyulmuş
tapşırıqları yerinə yetirməyə qadir olan,
qanunla müəyyən edilmiş hərbi birləş-
mə kimi dövlətimizin etibarlı dayaq-
larından birinə çevrilmişdir. Ağır sınaq-
lardan üzüağ çıxan, ildən-ilə mətinlə-
şən, formalaşan Daxili Qoşunlar döv-
lətimizə, dövlətçiliyimizə qarşı yönəl-
miş qüvvələrlə barışmaz mübarizə
aparmış, ictimai sabitliyi, vətəndaşların
əmin-amanlığını layiqincə təmin
etmişdir.

Əziz silahdaşlarım!

İnanıram ki, Daxili Qoşunlar bun-
dan sonra da xalqımızın, dövlətimizin
və çiçəklənən Azərbaycanımızın mə-
nafeyi naminə bütün vəzifələrin öhdə-
sindən layiqincə gələcəkdir.

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

Şahin Məmmədov
Daxili işlər nazirinin müavini-
daxili qoşunların komandanı 

general-leytenant 
9 mart 2021-ci il.

Yarandığı gündən şərəfli bir xidmət yolu ke-
çən, respublikanın ərazi bütövlüyü uğrunda dö-
yüşlərdə şücaət və qəhrəmanlıqlar göstərmiş
Daxili Qoşunlar Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
rəhbərliyi altında formalaşaraq dövlətçiliyin
sütunlarından birinə çevrilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Si-
lahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyevin əvəzsiz diqqəti və qayğısı sayəsində bu
gün davamlı inkişafda olan qoşunların döyüş
hazırlığı, təchizatı, şəxsi heyətinin xidmət şəraiti,
sosial müdafiəsi yüksək səviyyədədir. Öz andına
sadiq olan hərbçilərimizin respublikada ictimai

asayişin və daxili təhlükəsizliyin qorunmasında,
silahlı cinayətkar dəstələrin zərərsizləşdirilmə-
sində, bütövlükdə qarşıya qoyulmuş xidməti-
döyüş tapşırıqlarının icrasında professionallığı
və qətiyyəti özünü Vətən müharibəsi dövründə
bir daha təsdiqləmişdir. Ali Baş Komandan cə-
nab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan əks-
hücum əməliyyatlarında fəal iştirak edən Qo-
şunların hərbçiləri Şuşa şəhərinin, Cəbrayıl, Fü-
zuli, Xocavənd rayonlarının işğaldan azad olun-
masında mərdlik, igidlik və qəhrəmanlıqlar gös-
tərmiş, yüksək dövlət təltiflərinə layiq görülmüş-
lər. Qanunla müəyyən edilmiş vəzifələrin icrasın-
da fərqlənən bir qrup hərbi qulluqçunun Möh-
tərəm Prezidentin sərəncamları ilə bu peşə bay-
ramı ərəfəsində də mükafatlandırılması Zati-ali-
lərinin qoşunların şəxsi heyətinin xidmətlərinə
verdiyi ali dəyərin və etimadının əyani ifadəsidir.

Daxili Qoşunların yaranmasının 29-cu ildö-
nümü münasibətilə sizi, həmçinin hörmətli ve-
teranlarımızı, şəhid olmuş hərbi qulluqçuların
ailə üzvlərini ürəkdən təbrik edir, hamınıza
möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, ailə səadəti,
Azərbaycan Respublikasına xidmətdə uğurlar
arzulayıram! 

Vilayət Eyvazov,
Azərbaycan Respublikasının

daxili işlər naziri
general-polkovnik

11 mart 2021-ci il.
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Аzərbаycаn Rеspublikаsı
Dа хili İşlər Nаzirliyinin Daxili
Qоşun lаrı dö yüş yоlunа bаşlа-
dığı ərə fədə Dаğlıq Qаrаbаğ və
ətrаf rа yоnlаrdа еrməni işğаl-
çılаrı ilə dö yüşlər gеdirdi. Хо -
cаlıdа dinc əhа liyə qаrşı sоyqı-
rım törədil mişdi. Ölkədахili ic-
timаi-siyаsi vəziyyət də gərgin-
ləşmişdi.

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

Bu hərbi dəstənin ilk dаyаnа-
cаğı Şеlli kəndi оlmuş, sоnrа Qа-
lаyçılаr və Pаprаvənd kəndlərinin
müdаfiə sinə göndərilərək, bu isti-
qаmətdə döyüş mövqеlərini öz
nəzаrətinə götürmüşdür. 

Həmin gün qоşunlаrın şəхsi
hеyətinin dаyаndığı mövqеlər
düş mən tərəfindən müхtəlif çаplı
silаh lаrdаn şiddətli аtəşə tutul-
muşdur. Hərbi qulluqçulаrımız bu
ilk döyüş sınаğındаn аlnıаçıq çı-
хаrаq, qətiy yət və cəsаrət göstər-
miş, düşməni cаvаb аtəşi ilə sus-
durmuşlаr.

Döyüş bölgəsində yеrləşdiri-
lən Dахili Qоşunlаrın birləşmiş
hərbi dəstəsi sоnrаdаn burаdа

yеni hərbi hissələrin fоrmаlаşmа-
sınа zəmin yаrаdıb.

1992-1994-cü illərdə Dахili Qо -
şunlаrın hərbi hissələri Аğdаm, Аğ -
dərə, Qubаdlı, Lаçın, Kəlbəcər,
Zən gilаn, Füzuli və Cəbrаyıl rаyоn -
lаrı ərа zisində rеspublikаmızın ərа-
zi bü tövlüyü uğrundа döyüş yоlu
kеç miş lər.

Göstərilən istiqаmətlərdə dö-

yüş əməliyyаtlаrı mürəkkəb rеl-
yеfə mаlik, hаbеlə strаtеji yük-
səkliklərin, mühüm kоmmunikаsi-
yа qоvşаqlаrı nın, həttа dövlət
sərhəd zоlаğının yеrləşdiyi ərаzi-
ləri, еləcə də kiçik və böyük yаşа-
yış məntəqələrini əhаtə еtməklə,
müхtəlif hаvа şərаitində, bəzən
döyüş təchizаtının fаsiləsiz təmin
еdilməsinin müəyyən çətinlik ləri
vəziyyətində аpаrılmışdır.

Dахili Qоşunlаrın şəхsi hеyə-
tinin döyüş təcrübəsi qаnlа, ölüm-
itimlə yаzılmışdır. О vахt hərbi
qulluqçulа rımızın böyük əksəriy-
yəti ilk dəfə оlаrаq mühаribə sı-
nаqlаrı ilə üz-üzə gəlmişlər. Bunа
bахmаyаrаq, hərbi qulluqçulаrı-
mız аğır sınаqlаr qаrşı sındа yük-
sək irаdə və qətiyyət, şü cаət nü-
munələri göstərmişlər.

1992-ci ilin mаrt-dеkаbr, hа-
bеlə 1993-cü ilin yаnvаr-оktyаbr
аylа rındа Dахili Qоşunlаrın ön
cəbhə dəki şəхsi hеyətinin iştirаkı

ilə Аğ dərə, Аğdаm, Kəlbəcər, Lа-
çın, Fü zuli və Zəngilаn rаyоnlа-
rındа düş mənin хеyli cаnlı qüvvə-
si, tехnikа, аrtillеriyа qurğulаrı, is-
tеhkаm vаsitə lərinin məhv еdil-
məsi ilə nəticələnən uğurlu hü-
cum və müdаfiə хаrаktеrli döyüş-
lər оlmuşdur. Döyüş sаlnаmə -
mizin bu ziddiyyətli və kеşməkеşli
mərhələsi işğаl аltındа оlаn ərаzi -
lərin bir hissəsinin аzаd еdilməsi
və tоrpаqlаrımızın bir qisminin
yеnidən işğаlа məruz qаlmаsı аcı
gеrçəkliyi ilə də yаddа qаlmışdır.

Həmin dövrün sаrsıntılı mü-
hа ribə itkiləri milli birlik və möh-
kəm dövlətçilik kimi tаlеyüklü fаk-
tоrlаrın təmin оlunmаsındаkı bоş-
luqlаrın ölkənin ərаzi bütövlüyü-
nün qоrun mаsınа nеcə ciddi zər-
bə vurduğunu göstərdi.

1993-cü il nоyаbrın 2-də
Ümummilli Lidеr cənаb Hеydər
Əliyеvin rаdiо və tеlеviziyа ilə хаl-
qа tаriхi mürаciəti bütünlüklə Si-
lаhlı Qüvvələrin yеni dən qurul-
mаsı və fоrmаlаşmаsı yо lundа
gərəkli bir prоqrаmа çеvrildi. Ulu
Öndərin tаriхi çаğırışı Dахili Qо-
şunlаrdа böyük cаnlаnmа və ruh
yüksəkliyi yаrаtdı. Dахili Qоşun-
lаrın şəхsi hеyətinin məhz bu zа-
mаn, 1993-cü ilin nоyаbr-dеkаbr
аylа rın dа Füzuli rаyоnundа düş-
mənin hü cumlаrının qаrşısını аl-
mаsı, 1994-cü ilin yаnvаr аyındа
isə оrdu hissələri ilə birgə bаşlа-
nаn əks hücumu аğır döyüşlər-
dən sоnrа Hоrаdiz sərhəd yаnı
qəsəbəsinin (hаzırdа Hоrаdiz şə-
həri) və ətrаf kəndlərin, hаbеlə
Cəbrаyıl rаyоnu nun Cоcuq Mər-
cаnlı kəndinin işğаl dаn аzаd
оlunmаsı ilə nəticə lən mişdir.
Аzərbаycаnın хеyri nə əsаslı dö-
nüş kimi qiymətlən di ri lən bu dö-
yüşlərdə Dахili Qоşunların fəаliy-
yəti əvəzsiz оlmuşdur.

Ümumiyyətlə, ərazi bütöv-
lüyümüz uğrunda döyüş əmə-
liyyаtlаrı аpаrılаn 1992-1994-cü
illərdə Dахili Qоşun lаrın şəхsi
hеyətindən 680 nəfər həlаk
оlmuş, 5 nəfər itkin düş müş,
1177 nəfər hərbi qulluqçu isə
yаrаlаnmışdır.

12 MART - ŞƏRƏFLİ TARİXİMİZİN
QÜRUR SƏHİFƏSİ

“Azərbaycanın Milli Qəhrə -
manı” fəxri adına layiq görülmüş

fədai oğullar arasında Daxili İşlər
Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının

9 nəfər hərbi qulluqçusu da var.
Onlardan 8 nəfəri bu fəxri adla
ölümündən sonra təltif edilib.
Kapitan Ənvər Arazov, baş leyte -
nant  Elşad Yəhyayev, baş leyte -
nant Mətləb Quliyev, baş leyte -
nant Fəxrəddin Nəcəfov, baş ley -
tenant Rövşən Abdullayev, çavuş
İqor Makeyev, əsgər Səxavət Mə -
hərrəmov və əsgər Ruslan Mura -
dov ərazi bütövlüyümüz uğrunda
erməni işğalçılarına qarşı döyüş -
lərdə şəhidlik zirvəsinə ucal mış-
lar. Müharibə sınaqlarından keçə-
rək sağ qalmış, ağır yarala naraq
əlil olmuş Sahil Məmmədov isə
bu gün istefada olan polis pol -
kovnikidir. 

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

Qəhrəmanlarımızın hər biri
haqqında qürurla demək olar ki,
müharibənin od-alovu içində,
dəhşətli gerçəklikləri ilə üz-üzə
qaldıqda Vətən sevgiləri, hərbi
anda sədaqətləri onların mənəvi
güc mənbəyi olub.   

Milli qəhrəmanlarımızın şərəfli
döyüş yolu Vətən naminə fəda-
karlıq örnəyi olmaqla onların da-
vamçıları üçün hünər məktəbinə
və ruhlandırıcı amilə çevrildi.  

İstefada olan polis polkovniki 
Məmmədov Sahil Ələmdar oğlu

Kapitan Arazov Ənvər Talış oğlu
Bаş lеytеnаnt Yəhyаyеv Еlşаd 

Məmmədhənifə оğlu

Bаş lеytеnаnt Quliyеv 
Mətləb Kаmrаn оğlu

Bаş lеytеnаnt Nəcəfоv Fəхrəddin
Vəlyəddin оğlu

Bаş lеytеnаnt Аbdullаyеv Rövşən
Аbdulhüsеyn оğlu

Çаvuş Mаkеyеv İqоr Vlаdimirоviç
Əsgər Məhərrəmоv Səхаvət

Ələmdаr оğlu
Əsgər Muradov Ruslan 

Həmid oğlu

MİLLİ QƏHRƏMANLARIMIZ

DAXİLİ QOŞUNLAR 
VƏTƏN MÜHARİBƏSİNDƏ

2020-ci ilin 27 sentyabr - 9 no-
yabr tarixləri Azərbaycan Respubli-
kasının dövlətçilik və hərb tarixində
şərəfli və qürurverici səhifə olaraq
layiqli yer tutacaqdır. Qeyd olunan
44 gün ərzində Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələ-
rin Müzəffər Ali Baş Komandanı cə-
nab İlham Əliyevin vahid komandan-
lığı altında Silahlı Qüvvələrimiz er-
məni təcavüzkarlarına qarşı uğurla
döyüşərək, uzun illər düşmən tap-
dağında qalan Füzuli, Cəbrayıl, Zən-
gilan, Qubadlı rayonlarını, Xoca-
vənd, Laçın rayonlarının bir hissə-
sini, Ağdərə şəhəri ətrafındakı Talış,
Suqovuşan kəndlərini, Xocalı rayo-
nunun bir sıra kəndlərini, Şuşa şəhə-
rini və strateji əhəmiyyətli bəzi yük-
səklikləri işğaldan azad etdi. Döyüş
meydanında və diplomatik müstə-
vidə məğlub olan Ermənistan müha-
ribəni dayandırmaq üçün Azərbay-
canın şərtlərini qəbul etmək məcbu-

riyyətində qaldı. Beləliklə, Azərbay-
can, Rusiya və Ermənistanın rəhbər-
ləri tərəfindən noyabrın 9-da birgə
bəyanat imzalandı. Həmin bəyanata

uyğun olaraq, 10 noyabr 2020-ci il
tarixindən etibarən Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi zonasında atəşin və bü-
tün hərbi əməliyyatların dayandırıl-
ması elan olundu. 9 bənddən ibarət
bəyanata əsasən, Ermənistanın
üzərinə respublikamızın Kəlbəcər,
Ağdam və Laçın rayonlarından öz
hərbi qüvvələrini çıxarmaq, bu əra-
ziləri boşaltmaq öhdəliyi qoyuldu.
Artıq bu rayonlarımızda da üçrəngli
bayrağımız qaldırılıb.

Azərbaycan Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının
hərbi qulluqçuları istər 1992-1994-cü
illərdə baş vermiş Birinci Qarabağ,
istərsə də 2020-ci il sentyabrın
27-dən başlayan və 44 gün davam
edən Vətən müharibəsində erməni
işğalçılarına qarşı əzmlə döyüşmüş,
gənc nəsillərə örnək olacaq əsl qəh-
rəmanlıq nümunələri göstərmişlər. 

Bundan əlavə, müharibə zamanı
ölkəmizdə elan edilən hərbi vəziy-
yətlə bağlı Daxili Qoşunların hərbi
qulluqçuları və polis əməkdaşlarına
paytaxtımız və bölgələrdə komen-
dant saatı rejiminin təmin olunması
üzrə tapşırıqların yerinə yetirilməsi
də həvalə olunmuşdur. Hərbi qulluq-

çularımız polis əməkdaşları ilə birgə
bu mühüm vəzifəni də yüksək məsu-
liyyət hissi və ayıq-sayıqlıqla icra
etmişlər.

Vətən müharibəsində Daxili
Qoşunların şəxsi heyətindən
66 nəfər şəhid olmuş, 346 nəfər
hərbi qulluqçu isə yaralanmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 9 dekabr 2020-ci il tarixli
müvafiq Sərəncamı ilə Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünün
bərpa edilməsində xüsusi xidmətlə-
rinə və işğal olunmuş ərazilərin azad
olunması zamanı düşmənin məhv

edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş
döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən

göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə,
həmçinin, hərbi qulluq vəzifəsini ye-
rinə yetirərkən igidlik və mərdlik nü-
mayiş etdirdiyinə görə “Vətən Müha-

ribəsi Qəhrəmanı” fəxri adı almış
Vətən müharibəsi iştirakçıları ara-

sında məhz Daxili Qoşunların 4 nə-
fər hərbi qulluqçusunun - polkovnik
Yusibov Zəfər Qəzənfər oğlu,
polkovnik-leytenant İmrəliyev Füzuli
Şiraslan oğlu, mayor Qaflanov
Şixamir Oruc oğlu (ölümündən

sonra) və kapitan Bədəlov Nicad
Mehman oğlunun da adları var. 

Bundan əlavə, ölkə başçısının
15.12.2020-ci il tarixli, 18.12.2020-ci
il tarixli, 24.12.2020-ci il tarixli,
25.12.2020-ci il tarixli, 29.12. 2020-ci il
tarixli müvafiq sərəncamları ilə Daxili
Qoşunların şəxsi heyətindən 6 nəfər
“Zəfər”, 11 nəfər  “Qarabağ”, 11 nə-
fər 3-cü dərəcəli “Rəşadət” orden-
ləri, 65 nəfər “Vətən uğrunda”, 70 nə-
fər “Cəsur döyüşçü”, 74 nəfər “Dö-
yüşdə fərqlənməyə görə”, 121 nəfər
“Cəbrayılın azad olunmasına görə”,
606 nəfər “Füzulinin azad olunma-

sına görə”, 314 nəfər “Şuşanın azad
olunmasına görə”, 91 nəfər “Kəlbə-
cərin azad olunmasına görə”, 4 nə-
fər “Qubadlının azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişlər. 

Həmçinin, Azərbaycan Respubli-
kası müdafiə nazirinin 03.11.2020-ci
il tarixli, 24.12.2020-ci il tarixli və
28.12.2020-ci il tarixli müvafiq əmr-
ləri ilə qoşunların şəxsi heyətindən
134 nəfər “Şücaətə görə”, 125 nəfər
hərbi qulluqçu isə 3-cü dərəcəli
“Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə”
medalları ilə təltif edilib. 

Noyabrın 10-da ölkə başçısı düş-
mən üzərində qazanılan tarixi Qələ-
bə münasibəti ilə xalqa müraciətində
demişdir: “Mən noyabrın 8-də Şuşa-
nın azad edilməsi ilə əlaqədar xalqı-
ma müjdə verərkən bildirmişdim ki,
şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyi-
rəm. Birinci Qarabağ və İkinci Qara-
bağ müharibələrinin şəhidləri bizim

qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Allah
bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Onların qəhrəmanlığı, fədakarlığı
nəticəsində biz torpaqlarımıza qayı-
dırıq. Allah bütün yaralı hərbçilərimi-
zə şəfa versin, onlar tezliklə sağalıb
normal həyata dönsünlər, onların sa-
ğalması üçün də əlimizdən gələni
edirik və edəcəyik. Biz bu Qələbəyə
görə onlara borcluyuq. Onlar torpa-
ğımızı işğalçılardan qarış-qarış azad
edib, onlar bizim bayrağımızı işğal
edilmiş və işğaldan azad edilmiş tor-
paqlarda qaldırıb, bayrağımızı orada
dalğalandırıb”. 

Qədirbilən xalqımız ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün bərpa olunma-
sında, məcburi köçkün soydaşları-
mızın didərginlik həyatının sona çat-
masında, bizim tərəfimizdə olan
haqq-ədalətin bərqərar edilməsində
Respublika Prezidenti, Ali Baş Ko-
mandan cənab İlham Əliyevin tarixi
xidmətini heç vaxt unutmayacaq.
Qalib Silahlı Qüvvələrimizin bu mü-
haribədə keçdiyi zəfər yolu müasir
hərb salnaməmizin qəhrəmanlıq nü-
munəsi kimi bugünkü və gələcək
nəsillər tərəfindən daim yüksək qiy-
mətləndiriləcək.

Mayor 
Qaflanov Şixamir 

Oruc oğlu

polkovnik 
Yusibov Zəfər 
Qəzənfər oğlu

polkovnik-leytenant 
İmrəliyev Füzuli 

Şiraslan oğlu

kapitan 
Bədəlov Nicad 
Mehman oğlu

VƏTƏN MÜHARİBƏSİ QƏHRƏMANLARIMIZ
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Xidməti-döyüş tapşırıqlarının
uğur la yerinə yetirilməsinə şəxsi
heyətin mükəmməl hazırlanması
xüsusi əhə miyyət kəsb edir. Bunun
üçün döyüş təlimi prosesinin key -
fiyyətli təşkili, onun məzmun və
üsullarının davamlı olaraq təkmil -
ləşdirilməsi, yeni texnika, silahlar, xü-
susi vasitələrin xü susiyyətlərinin
praktiki mənimsənilməsi, fəaliyyət
taktikası üzrə məşqlərin real şəraitə
uyğun keçirilməsi peşəkarlıq vər-
diş lərinin formalaşmasında əsaslı
zə min yaradır. Hər bir hərbi hissə
və böl mənin, hərbi qulluqçunun gü-
cü onun döyüş qabiliyyətinə bağlı-
dır. Bu ba xımdan Daxili Qoşunlarda
dö yüş təlimi prosesi komandanlığın
xüsusi diqqət mərkəzindədir və
ildən-ilə gös tərilən sahədə yenilik-
lər tətbiq olunur. 

Hazırda Daxili Qoşunların sə-
rən ca mında müasir standartlara
cavab verən təlim mərkəzləri və
şəhərcikləri, idman zalları, atıcılıq
tirləri, tədris va sitə ləri və ləvazimat-
ları mövcuddur. Hərbi his sələrdə
məşğələ otaqları müasir tər tibata
malikdir və lazımi texniki ava dan -
lıqlarla təchiz olunub.

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

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

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

DAXİLİ QOŞUNLARIN 
ŞƏXSİ HEYƏTİNİN 

TƏLİMLƏRİ...

GÜC, MƏHARƏT, ÇEVİKLİK VƏ 
NİZAMIN VƏHDƏTİ...

Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili
Qoşunları ötən 29 ildə öz statusu
ilə müəyyən edilmiş vəzifələrdən
irəli gələrək, paytaxt Bakıda və böl-
gələrimizdə müxtəlif təyinatlı xüsusi
əməliyyatlarda iştirak etmişdir. Hər-
bi qulluqçularımız daxili işlər naziri
və daxili qoşunların komandanı tə-
rəfindən qarşıya qoyulmuş xüsusi
tapşırıqların yerinə yetirilməsi za-
manı dövlətçiliyə sədaqət, qətiyyət
və sayıqlıq nümunələri göstərmiş-
lər. 

Yaşayış məntəqələrində kütləvi
iğtişaşların qarşısının alınması,
ayrı-ayrı ərazilərdə silahlı cinayət-

karların axtarılması və zərərsizləş-
dirilməsi, cəzaçəkmə müəssisələ-
rində kütləvi iğtişaşlar nəticəsində
pozulmuş daxili rejim qaydalarının
bərpa olunması, irihəcimli qəzala-
rın və təbii fəlakətlərin nəticələrinin
aradan qaldırılması zamanı ictimai
asayişin mühafizəsi, vətəndaşların
xilas edilməsi, dövlət və əhaliyə
məxsus əmlakın qəza və təbii fə-
lakət zonalarından təxliyyəsi üzrə
xüsusi əməliyyatların uğurla keçiril-
məsi məhz şəxsi heyətin peşəkar-
lığı və yüksək mənəvi-psixoloji ha-
zırlığının göstəricisidir.

Bir çox xüsusi əməliyyatda
Daxili Qoşunların hərbi hissələri
polislə birgə və ya koordinasiya
olunmuş şəkildə iştirak etmişdir.

Şəxsi heyətin silah, texnika, xüsusi
vasitələrdən qanunvericiliyin tələb-

lərinə uyğun və effektiv şəkildə isti-
fadə etməsi təmin olunmuşdur.

Daxili Qoşunlar ictimai təhlükə-
sizliyin təmin olunmasında zəngin
xidmət təcrübəsi toplamışdır. Bu
amil xüsusi əməliyyatların planlaş-
dırılması, xüsusiyyətləri və keçiril-
məsi taktikasında da öz əksini
tapmışdır.

Bu gün dünya ölkələrini çətin
sınaqlarla üz-üzə qoyan koronavi-
rus (COVID-19) pandemiyasının
ölkədə yayılmasının və onun törə-
də biləcəyi fəsadların qarşısının
alınması və xüsusi karantin rejimi-
nin tələblərindən irəli gələn vəzifə-

lərin icrasının təmin olunmasına
polis əməkdaşları ilə birgə Daxili

Qoşunların şəxsi heyəti də cəlb
edilmişdir. Belə bir mühüm vəzifə-
nin onlara həvalə olunması müvafiq
qanunvericiliyin tələblərindən irəli
gəlir. Onu da qeyd etmək vacibdir
ki, “Daxili Qoşunların statusu haq-
qında” Qanunda Daxili Qoşunların
hərbi qulluqçularının fövqəladə
hallarda fəaliyyəti nəzərdə tutulub.
Koronavirus pandemiyası da föv-
qəladə hal kimi xarakterizə olunur.

2020-ci ilin 27 sentyabr - 9 no-
yabr tarixlərində baş vermiş Vətən
müharibəsi ilə əlaqədar ölkəmizin
ərazisində elan edilmiş hərbi vəziy-
yət rejiminin təmin olunması üzrə
tapşırıqların yerinə yetirilməsində
Daxili Qoşunların da fəaliyyəti
xüsusi vurğulanmalıdır.

Hərbi vəziyyət dövründə pay-
taxt və bölgələrdə komendant
saatının tətbiqi ilə bağlı qurulmuş
polis postlarında Daxili Qoşunların
hərbi qulluqçuları da xidmət apar-
mışlar. 

Hərbi qulluqçularımız polis
əməkdaşları ilə birgə hərbi vəziyyət
rejiminə nəzarət edib, hərəkət edən
avtomobilləri və vətəndaşları saxla-
yaraq, müvafiq icazə sənədlərinin
olub-olmamasını yoxlayıblar. Bun-
dan başqa, avtomobillərin yük yeri-
nə də baxış keçirilib.

Xidmətə cəlb olunan şəxsi he-
yət qarşıya qoyulan tapşırıqların
məsuliyyətini düzgün dərk etməklə,
hərbi vəziyyət rejimi tədbirlərinə aid
təlimatları dəqiq yerinə yetirib, və-
təndaşlara münasibətdə etik davra-
nış qaydalarına ciddi riayət edib,
belə çətin vəziyyətdə nümunəvi
xidmətilə qoşunlar haqqında müs-
bət rəy yaradıb. 

Daxili Qoşunların şəxsi heyəti-
nin xalqımızın əmin-amanlığı keşi-
yində mübariz xidməti dövlət rəh-
bərliyi tərəfindən yüksək qiymət-
ləndirilir və ölkə ictimaiyyətinin də-
rin rəğbətini qazanır.

DÖVLƏTÇİLİYƏ SƏDAQƏT, DÖVLƏT QANUNLARINA RİAYƏT, PEŞƏKAR XİDMƏT!
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