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Noyabrın 8-də Bakıda, Heydər Əliyev
Mərkəzində Azərbaycanda iki milyard
ton neft hasil olunması münasibətilə
tən tənəli mərasim keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mərasimdəiştirakedib.

Dövlətimizin başçısı mərasimdə nitq
söy ləyib.

Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki,
Azərbaycanneftçiləribütündövrlərdədöv-
lətimizə və xalqımıza ləyaqətlə xidmət
ediblər:“Neftçilərinzəhmətihesabınaölkə-
mizin böyük iqtisadi potensialı yaranıb.
1971-ci ildəMilli LiderHeydərƏliyevin iş-
tirakıilə1milyardıncıtonneftinçıxarılması-
nadairtəntənəlimərasimkeçirilib.Heydər
Əliyevinəsasını qoyduğuneft strategiyası
bugünölkənininkişafınıntəminedilməsin-
dəmühümroloynayır.1994-cüildəimzala-
nan“Əsrinmüqaviləsi”bizəgüc,nəfəsver-
di.Ölkəmizəinvestisiyagətirdi,tanıdabildi
və dünyada Azərbaycana maraq artdı.
Məhzbumüqaviləninicrasınəticəsindəöl-
kəmizdəinfrastrukturlayihələriicraedilib”.

Respublika Prezidenti İlham Əli-
yev “Şahdəniz” üzrə imzalananmüqavilə-
ninəhəmiyyətinidəqeydedib,Bakı-Tbilisi-
Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-Novo-
rossiysk, Bakı-Supsa layihələrinin icrasın-
dan danışıb: “Azərbaycanda ən müasir
qazmaqurğularıinşaedilib,platformalarti-
kilib, “qara qızıl” insan kapitalına çevrilib.
Neftdəngələngəlirlərsəmərəliistifadəedi-
lib.Azərbaycanneftiölkəmizərifah,sabitlik
vəinkişafgətirdi.Neftvəqazamiligələcək-
də də ölkənin inkişafında böyük rol oyna-
yacaq”.

PrezidentİlhamƏliyevBP-ninAzərbay-
candakı 23 illik fəaliyyətinə də toxunub.
Qeydedibki,BP-SOCARəməkdaşlığıbir
çoxölkəüçünnümunədir.BPtərəfdaşkimi
aparıcı layihələrdə fəal rol oynayır. Artıq
SOCARbeynəlxalq şirkətə çevrilib və ha-
zırda şirkət tərəfindən xarici ölkələrə mil-
yard dollarlarla sərmayə qoyulur. Hazırda
dünyamiqyasındalayihəolan“CənubQaz
Dəhlizi”layihəsiicraedilir.İşlərqrafikəuy-
ğungedir.

Dövlətimizinbaşçısıdiqqətəçatdırıbki,
bu il “Əsrin kontraktı”nın uzadılması ilə
bağlıyenisazişimzalanıb.Budatarixiha-
disədir. 2050-ci iləqədərdahayaxşı şərt-
lərlə kontrakt imzalanıb. Bu kontraktın
icrasınəticəsindəAzərbaycana3,6milyard
dollar sadəcə olaraq bonus şəklində ve-
riləcək.DövlətNeftŞirkətininpayı11 faiz-
dən 25 faizə qaldırılıb. SOCAR, eyni za-
manda,operatorfunksiyasınıdaşıyacaqvə
mənfəətneftinin75faizi2050-ci iləqədər,
yəni kontraktın bütün müddəti ərzində
Azərbaycanaqalacaq.

AzərbaycanRespublikasınınPreziden-
tiİlhamƏliyev vurğulayıbki,ölkəmizinçox
böyükvəzəngintəbiiresurslarıvar:“Yaxşı
yadımdadırki,bizBakı-Tbilisi-Ceyhanneft
kəməriniinşaedərkənovaxtişimizəmane-
çiliktörətməkistəyənqüvvələrvaridi.Bizə
qarşıkampaniyalar,şər-böhtankampaniya-
sıaparılırdı.Ortayasünibirekolojimövzu
qoyulmuşduki,guyaburadaekologiyapo-
zulacaq. Halbuki, baxın, bu gün Bakının

vaxtiləçirklənmişyerlərindəbizparklarsal-
dıq,cənnətyaratdıq.EləBibiheybətyatağı-
nın-ənqədimneftyatağınınəvvəlkigörün-
tüləri necə idi, indiki görüntüləri necədir?
Əvvəlkigörüntülərbirfəlakətmənzərəsiidi.

Bugünisəbu,Bakınınəngözəlparkların-
danbiridir.Yənibizekolojivəziyyətinyax-
şılaşdırılmasına da çox böyük vəsait qo-
yuruq”.

Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki,
ikinci mövzu neft ehtiyatları ilə bağlı idi:
“Deyirdilər ki, Azərbaycanda neft yox-
dur, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərini tikmək
lazımdeyil,bu,heçvaxtözünüdoğrultma-
yacaq.Bax,bizartıq1997-ciildənbaşlaya-
raqkonsorsiumlabirlikdə20ilərzindənefti
hasiledirik.Qeydetdiyimkimi,konsorsium
ancaq“Azəri-Çıraq-Günəşli”dən460milyon
ton neft hasil edib. Lakin bundan da çox
təsdiqlənmişehtiyatvar.Kontraktın2050-ci
iləqədəruzadılmasıonugöstərirki,bizim
kifayətqədərneftimizvar,qoy,heçkimna-
rahatolmasın.Eynimövzunuqazlabağla-
maqistəyirdilər,yenədəbədxahlar,biziis-
təməyənqüvvələrşayiəyayırdılarki,Azər-
baycandaqazyoxdur.Ancaqbugün“Şah-
dəniz-2”layihəsireallıqdır.Qeydetməliyəm
ki, bizim təsdiq edilmiş, dəqiqləşdirilmiş
neftehtiyatlarımız1,5milyardtondur,proq-
noz isə 2 milyard tondur. Təsdiq edilmiş
qaz ehtiyatlarımız 2,6 trilyon kubmetrdir,
proqnoz təqribən3-4 trilyon kubmetrəbə-

rabərdir.“Azəri-Çıraq”yatağınınişlənilməsi
onugöstərirki,bizhəmişəçoxkonservativ
rəqəmlərortayaqoyuruq.Mənyaxşıxatır-
layıram ki, 1994-cü ildə kontrakt imzala-
nanda “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarının

ehtiyatları 511milyon tona bərabər səviy-
yədə hesablanmışdı. Hətta mən o vaxt
Dövlət Neft Şirkətində gənc bir işçi kimi
təəccüb edirdim ki, bunu necə dəqiqliklə
hesablayabilərlər-511.Niyə510yox,512
yox,511?Əlbəttəki,bu,birşərtirəqəmidi.
Ancaqbugünkühesablamalaronugöstərir
ki, yataqların ehtiyatı minimum ən azı iki
dəfədənçoxdur.Çünkio511şərtirəqəmi-
nin462-siartıqçıxarılıb.2050-ci iləqədər
də,görün,nəqədərneftolacaq?Onagörə
əminəm ki, bizim proqnozlarımız həyatda
öz təsdiqini tapacaq. Çünki mövcud ehti-
yatların qiymətləndirilməsini biz çox kon-
servativ şəkildə aparırıq. “Azəri-Çıraq-Gü-
nəşli”yatağıminimum2050-ciiləqədəriş-
ləyəcək.“Şahdəniz”yatağıəminəmki,mi-
nimum100ilbundansonrafəaliyyətgöstə-
rəcək.HazırdabizAbşeronyatağındanya-
xın gələcəkdə qaz hasilatını gözləyirik.
“Ümid”, “Babək” yataqlarının çox böyük
perspektivləri var.Gələn ildənDövlətNeft
Şirkətibuyataqlardadaçoxfəal işapara-
caqdır.Müəyyənişləraparılır.Dahadabö-
yükhəcmdəişləraparılacaq”.

Bu gün iqtisadimüstəqilliyimizin təmin
edildiyinideyənölkəbaşçısıbildiribki,iqti-
sadi müstəqillik siyasi müstəqilliyin əsası-
dır: “Əgər biz kimdənsə asılı olsaq, heç
vaxt müstəqil siyasət apara bilmərik, heç
vaxtözprinsipialmövqeyimizi indikiqədər
ifadəedəbilmərik.İqtisadimüstəqilliksiya-
si müstəqilliyə gətirib çıxardı ki, bu gün
Azərbaycandünyamiqyasındamüstəqilsi-
yasətaparannadirölkələrdənbiridir”.

PrezidentİlhamƏliyevçıxışınınsonun-
da qeyd edib ki, birmilyardıncı ton neftin
hasil edilməsi münasibətilə 1971-ci ildə
HeydərƏliyevinsədrliyiiləOperavəBalet
Teatrında təntənəli mərasim keçirilmişdir.
Bu gün isə müstəqil Azərbaycanda, Ulu
ÖndərinadınıdaşıyanbumöhtəşəmMər-
kəzdəbiz2milyardıncıtonneftinhasilatını
qeyd edirik: “Müstəqillik ən böyük sərvəti-
mizdir. Ancaq müstəqillik dövründə Azər-
baycan böyük zirvələrə çata bildi. Ancaq
müstəqillikdövründəxalqöztəbiisərvətlə-
rininsahibioldu.Hesabedirəmki,bugünkü
mərasiminUluÖndərinadınıdaşıyanMər-
kəzdə keçirilməsi həm təbiidir, - çünki bu,
bizim əsas toplantı salonumuzdur, əsas
mərkəzimizdir,-həmdərəmzixarakterda-
şıyır. Çünki Heydər Əliyevin həm 1970-
1980-ciillərdə,həmdə1990-cıillərdəgös-
tərdiyi xidmətlər bu günAzərbaycan real-
lıqlarını təminedir.Biz isəöznövbəmizdə
bundan sonra da Azərbaycanın neft-qaz
sənayesinin inkişafıüçünəlimizdəngələni
əsirgəməyəcəyik”.

Noyabrın 3-də Daxili İşlər Nazirliyin -
də geniş Kollegiya iclası keçirilib.
Respublikanın Daxili İşlər Naziri general-
polkovnikRamilUsuboviclasıaçaraqötən
həftəölkəmizinictimai-siyasihəyatındabaş
verən ən önəmli, taleyüklü hadisə kimi
AzərbaycanPrezidenticənab İlhamƏliye-
vinuzaqgörənliyinin,yüksəktəşkilatçılıqvə
diplomatik bacarığının nəticəsi olacaq,
AvropanıAsiya ilə birləşdirən Bakı-Tbilisi-
Qars dəmir yolu xəttinin istismara veril-
məsinin respublikamızahəm iqtisadi,həm
də siyasi dividendlər gətirəcəyini, onun
dünyada artan nüfuzunun daha da möh-
kəmlənməsinə xidmət edəcəyini vurğula-
yıb. Bu siyasətin məntiqi davamı olaraq,
möhtərəm dövlət başçımızın Tehranda
Rusiyavəİranprezidentləriiləbirlikdə“Şi-
mal-Cənub nəqliyyat dəhlizi”nin çəkilmə-
sinədairyenimüqaviləninimzalamasımilli
maraqlarnəzərəalınmaqlahəyatakeçirilən
balanslı siyasətin növbəti uğuru kimi
dəyərləndirilib.

SonranazirDİNKollegiyasınınyeniüz-
vünü-Naxçıvan MR-in Daxili İşlər Naziri
general-mayor Fazil Ələkbərovu iclas işti-
rakçılarına təqdim edib, ona fəaliyyətində
uğurlararzulayıb.

Daxili İşlərNazirimüzakirəyə çıxarılan
məsələlərin aktuallığını, əməliyyat-xidməti
fəaliyyətinin mühüm istiqamətlərini əhatə
etdiyinidiqqətəçatdırıb.O,cinayətlərintö-

rədilməsində əvvəllər məhkum olunmuş
şəxslərinrolubaxımındanbukontingentin
əməliyyatnəzarətindəsaxlanılmasının zə-
ruriliyinixatırladıb,onlarıncinayətkarəməl-
lərininvaxtındaifşasınıqarşıdaduranmü-

hüm vəzifələrdən biri kimi qiymətləndirib.
Cinayətlərinqarşısınınalınmasındavəaçıl-
masındapolissahərəislərininvəinspektor-
larının rolunun gücləndirilməsi də vacib
məsələlərdənolmaqlabu istiqamətdə fəa-
liyyətintəkmilləşdirilməsi,beynəlxalqtəcrü-
bəyəuyğunqurulmasıüçünson10ildəda-
vamlı iş aparıldığı, müsbət nəticələr əldə
edildiyiqeydedilib.

Ölkədəki kriminogen duruma toxunan
nazir daxili işlər orqanları tərəfindən cina-

yətkarlığa qarşı mübarizədə, ictimai qay-
danın və ictimai təhlükəsizliyin təmin edil-
məsisahəsindəhəyatakeçiriləntədbirlərin
bütövlükdə qənaətbəxş olduğunu, əldə
edilmişmüsbəttəmayüllərincariilin9ayın-
da da qorunub-saxlanıldığını diqqətə çat-
dırıb.

Bildirilibki,göstərilənmüddətdəDİNvə
prokurorluqorqanlarıüzrəqeydəalınanci-

nayətlərin açılması 1,2 faiz yaxşılaşaraq
85,5faiztəşkiledib.Ötənilinmüvafiqdövrü
iləmüqayisədəağırvəxüsusiləağırcina-
yətlərin, qəsdən adam öldürmələrin, odlu
silahla törədilən cinayətlərin, dələduzluq-
ların, avtonəqliyyat vasitələrininqaçırılma-
sının, hədə-qorxu ilə tələb etmələrin, qul-
durluqların, soyğunçuluqların, habelə xuli-
qanlıqların,yol-nəqliyyathadisələrinin,qə-
zalardahəlakolanlarınvəxəsarətalanların
sayıazalıb.Qeyri-aşkarşəraitdətörədilmiş

cinayətlərin, adam öldürməyə cəhdlərin,
qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurmaların,
oğurluqların, soyğunçuluqların, quldurluq-
ların,hədə-qorxu ilə tələbetmələrin,avto-
nəqliyyat vasitələrinin qaçırılması cinayət-
lərininaçılmasıdayaxşılaşıb.

Baş Cinayət Axtarışı İdarəsinin rəisi
polisgeneral-mayoruArzuDaşdəmirovvə
Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi
polisgeneral-mayoruOqtayKərimovgün-
dəlikdəki məsələlərlə bağlı məruzələrində
görülən işlərdən və qarşıda duran vəzifə-
lərdəndanışıblar.

Müzakirələrdə ərazi polis orqanlarının
rəisləriburaxılannöqsanlarvəonlarınara-
dan qaldırılması yönündə həyata keçirilə-
cəktədbirlərbarədəçıxışediblər.

İclasa yekun vuran nazir general-pol-
kovnikRamilUsubovcariilinötəndövrün-
də cinayətkarlıqla mübarizə və ictimai
təhlükəsizliyin təmini üzrə görülən işlərin
ümumənqənaətbəxşolduğunu,əksər isti-
qamətlər üzrə göstəricilərin bir qədər də
yaxşılaşdığını,açılma faizininyüksəldiyini,
birsıraağırcinayətlərinazaldığını,bununla
belə,ayrı-ayrıpolisorqanlarındabufəaliy-
yətingününtələblərisəviyyəsindəqurulma-
dığını, nöqsan və çatışmazlıqların aradan
qaldırılmasında prinsipiallıq göstərilmə-
diyiniqeydedib.

İlinbaşaçatmasınaikiaydandaazvaxt
qaldığını xatırladanDİN rəhbəri qeyd olu-
nanistiqamətlərdəsəylərindahadaartırıl-
masının, vətəndaşların müraciətlərinə xü-
susidiqqətlə,qayğıvəhəssaslıqlayanaşıl-
masının, əməkdaşların onlarla ünsiyyətdə
qanunçuluğa, insan hüquq və azadlıq-

larına,EtikDavranışKodeksinintələblərinə
ciddiriayətetmələrininzəruriliyini,ərazipo-
lisorqanlarınagətirilənşəxslərəhərhansı
formada təzyiq göstərilməsinin, kobudluq
edilməsinin yolverilməz olduğunu bildirib.
Nazirbeləneqativəməllərə,asayişkeşikçi-
lərinin nüfuzuna xələl gətirən hərəkətlərə
yolverənlərəqarşıənsərttədbirlərgörülə-
cəyini vurğulayıb, orqan rəislərindən və
digərvəzifəlişəxslərdənqəbul işinənəza-
rətigücləndirməyi,şəxsiheyətinpeşəkarlı-
ğınınartırılması, icra intizamınındaha da
yüksəldilməsi, yeni informasiya texnologi-
yalarının geniş şəkildə tətbiqi üçün bütün
qüvvə və imkanların səfərbər olunmasını,
əməliyyat işinin səmərəsinin yüksəldilmə-
sini tələb edib, bu istiqamətdə konkret
tapşırıqvətövsiyələriniverib.

General-polkovnik Ramil Usubov ölkə
Prezidenti, SilahlıQüvvələrinAliBaşKo-
mandanı zati-aliləri cənab İlham Əliyevin
daxili işlərorqanlarının fədakar fəaliyyətini
hərzamanyüksəkqiymətləndirdiyinixatır-
ladaraq bu ali diqqət və qayğının hər bir
əməkdaşınüzərinəböyükməsuliyyətqoy-
duğunu vurğulayıb və əmin olduğunu bil-
dirib ki, şəxsi heyət cinayətkarlıqla uğurlu
mübarizə və ictimai təhlükəsizliyin nümu-
nəvitəminiişinibundansonradalayiqincə
davam etdirəcək, ölkəmizin inkişafının və
qüdrətlənməsinin əsas şərtlərindən olan
sabitliyin dönməzliyinin təmini, habelə
dövlətin və vətəndaşların qanuni mənafe-
lərinin hüquqazidd əməllərdən etibarlı
qorunması üçün qüvvə və bacarığını
əsirgəməyəcək,sonaçatmaqdaolanbuili
dəyüksəkgöstəricilərləbaşavuracaqdır.

AZЯRBAYCANDA ИKИ MИLYARD TON NEFT HASИL OLUNMASI
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DAXİLİ İŞLƏRNAZİRLİYİ MƏTBUAT
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15 noyabr 2017-ci il

Аrtıq neçə ildir ki, hər il no -
yab rın 17-si dövlətimiz və xalqı -
mız tə rə findən “Milli Dirçəliş Gü -
nü” kimi bay ram edilir. 1988-ci il
noyabrın 17-də xalq Azadlıq
mey danına axış maqla 70 il Azər -
baycanı əsa rət də saxlayan So -
vet imperiyasına qarşı ilk kütləvi
etiraz sə sini qal dırdı. 

Həmin gün Azərbaycan xal qı
bir yumruq kimi sıx birləşərək, bü -
tün dünyaya sübut etdi ki, o azad
olmağa layiq xalqdır.

XX əsrin 80-ci illərinin orta la -
rından etibarən SSRİ-də baş verən
ictimai-siyasi proseslər nəticəsində
Azərbaycanın müs təqillik qazan -
ması üçün geniş imkanlar yaran -
mışdı. Ermənis tanda və Dağlıq Qa -
rabağda azər baycanlılara qarşı yö -
nəl dilmiş soyqırım Sovet ordusu tə -
rə findən dəstəklənirdi. Təpə dən
dır nağadək silahlanmış er məni qul -
durları əliyalın, dinc əhalini müdhiş
bir amansızlıqla qətlə yetirirdilər. 

Vəzifə kürsüsünü qoruyub sax -
lamaq naminə Moskva qar şısında

acizlik göstərən o za man kı rəhbər -
lik xalqın və Və tənin həqiqi məna -
fe yinin ke şi yində dura bilmirdi. Bü -
tün bu ədalətsizliklərlə və ərazi bü -
töv lü yünə edilən qəsdlərlə razı laş -
ma yan Azərbaycan xalqı 17 no -
yabr da ayağa qalxdı. Həmin gün
Sovet müstəmləkə rejimi şəraitində
repressiyalara məruz qal mış milli
şüur yenidən oyandı, özü  nü dərkə
doğru bir dönüş baş landı.

Sovet rejimindən Ermənis tanda
və Dağlıq Qarabağda er məni se pa -
ratçılığına və terro rizminə son qoy -
maq, Azər bay canın ərazi bütövlü -
yünü təmin etmək, sərvətlərimizin
talan edilməsini dayandırmaq kimi
tələblərlə başlamış “Meydan hə  rə -
katı” tezliklə Azərbaycanın müs tə -
qil liyinə çağıran şüarlara keçdi.
Mey danda Azərbaycan Xalq Cüm -
huriy yətinin üçrəngli, ay-ulduzlu
bayrağı dalğa landı. 

Dekabrın 4-dən 5-nə keçən ge -
cə Sovet ordusu “Meydan hə rə ka -
tı”nı yatırmağa nail oldu. Minlərlə
azad lıqsevər insan həbs edilərək,

zin danlara salındı. Lakin xalqın
mü barizə əzmini qırmaq mümkün
de yildi. Az son ra tarix öz sözünü
dedi. Azər baycan yenidən öz müs -
tə  qil liyinə qovuşdu. 

17 noyabr xalqın milli-azad lıq
hərə katının başlanğıc günü - Milli
Dirçəliş Günü kimi tаriхə düşdü.

Bu gün Azərbaycan Respub li -
kası milli müstəqillik yolunda mətin
addımlar atır, Azərbaycan Demok -
ra tik Respublikasının va risi kimi
dünya dövlətlər birli yində tam hü -
quqlu, layiqli yer tu tur. Bu işdə xü -
susi xidmətləri olan Milli Lidеr Hey -
dər Əliyev dövlətçiliyimizin sosial,
siyasi, milli-mənəvi bünövrəsinin
stra teji istiqamətlərini müəyyən et -
miş, onun ideoloji təməlini ya rat -
mışdır. Ulu Öndərin fikirlərilə de -
sək, “milli ideologiyamız ta rixi keç -
mi şimizlə, millətimizin adət-ən -
ənələri ilə, xüsusiyyətləri ilə, xalqı -
mı zın, dövlətimizin bu gü nü və gə -
lə cəyi ilə bağlı ol malıdır”.

Azərbaycan xalqını, o cüm lə -
dən qoşunlarımızın bütün hərbi
qul luqçularını Milli Dirçəliş Günü
müna si bətilə ürəkdən təbrik edir,
onlara xoşbəxtlik, yüкsəк rifah və
əmin-amanlıq arzulayırıq. 

Мətbuat Хidмəti

Noyabrın 11-də Daxili İşlər Na -
zirliyinin Daxili Qoşunlarının Ba kı
şəhərində yerləşən “N” saylı hə r bi
hissəsində xidmətə yeni qəbul
edilmiş əsgərlərin hərbi andiçmə
mərasimi keçirilib. 

Tədbirdə Daxili Qoşunlar Ko -
man danının müavini - Şəxsi Heyət
üzrə İdarənin rəisi general-mayor
Vidadi Əliyev, Veteranlar Şurasının
üzvləri və əsgər valideynləri iştirak
ediblər. 

Mərasim Milli Lider Heydər
Əliyevin və torpaqlarımızın azad -
lığı uğrunda canlarından keçmiş
şəhid lərimizin əziz xatirəsinin yad
edil məsi ilə başlayıb. Daxili Qo -
şunların Nümunəvi Göstərici Hərbi

Orkestri nin müşayiəti ilə Dövlət
Himni ifa edilib.

Əsgərlər hərbi and içərək,
Azərbaycan Respublikasının mə -
na fe yini, onun suverenliyini, ərazi
bütövlüyünü və müstəqilliyini şə -
rəflə qoruyacaqlarına, bundan ötrü
canlarını belə əsirgəmə yəcək lə ri -
nə söz veriblər. 

Sonra hərbi hissə komandiri
polkovnik Əhliman İlmazov çıxış
edərək əsgərlərə hərbi andın mə -
na sını, öz xalqına, Azərbaycan
Respublikasına  sadiq olacaqları -
na and içən hərbi qulluqçuların
üzərinə düşən şərəfli və məsul və -
zifələri, eləcə də Azərbaycan Res -
publikası Konstitusiyasının mü -

vafiq maddə lərinin tələblərini xa tır -
ladıb.

General-mayor V.Əliyev çıxış
edərək Daxili İşlər Nazirinin müa -
vini - Daxili Qoşunların Komanda-
nı nın hərbi andiçmə münasibətilə
əsgərlərə ünvanladığı təbrikini çat -
dırıb. Təbrikdə hər bir əsgərin
Vətə nə şərəflə xidmət edəcəyinə,
Azər baycan Respublikasının qa -
nun ları na, hərbi anda və ni zam-
namələrin tələblərinə ciddi riayət
edəcəyinə, eləcə də yüksək döyüş
hazırlığına və möhkəm nizam-

intizama malik olacaqlarına əmin -
lik ifadə olunub.

Tədbirdə çıxış edən digər qo -
naqlar da hərbi andı qəbul edən
əsgərləri səmimi qəlbdən təbrik
edib, onlara xidmətlərində müvəf -
fə qiy yətlər arzulayıblar. Qeyd olu -
nub ki, hər bir hərbi qulluqçu xid -
mət dövründə Azərbaycan əsgəri -
nə xas olan bütün keyfiyyətləri mə -
nim sə məli, Vətənə, xalqa, dövlət
və dövl ətçiliyimizə sonsuz səda -
qətlə xid mət etməlidir. 

Mərasim şəxsi heyətin sıra
meydanından təntənəli keçidi ilə
başa çatıb.

Mətbuat xidməti

Hər il noyabrın 17-də orkestr
yaranma gününü qeyd edir. Şə -
rəfli yol keçmiş, zəngin yara -
dıcılıq po ten sialı olan, parlaq
istedadlı ifaçı la rın və musiqi -
çilərin çalışdığı bu kol lektivin
fəaliyyəti haqqında ötən dövrdə
“Əsgər” qəzetində, digər nəşr -
lərdə onlarla məqalə dərc edi lib.
Respublikamızın televiziya və ra -
dio kanallarında müntəzəm şə -
kil də orkestrin çıxışları təqdim
olu nub. Bu çıxışlar geniş tama -
şaçı və dinləyici auditoriyasının
dərin rəğ bə tini qazanıb. Bizim
orkestr həmi şə diqqət mərkə -
zində olub və bu gün də onun
repertuarına böyük maraq var. 

Hərbi qulluqçuların mənəvi-psi -
xoloji hazırlığında, onlara vətən -
pərvərlik əqidəsinin aşılanmasın -
da, mədəni-estetik dünyagörüşü -
nün formalaşmasında hərbi or -
kestrlərin xüsusi rolu var. Hərbi
orkestrlərin iştirakı olmadan rəsmi
mərasimlərin, əlamətdar günlər
münasibətilə tədbirlərin keçirilmə -
sini təsəvvür etmək çətindir. Re -
pertuarında hərbi marşlar, vətən -
pərvərlik ruhunda mahnıların üs -
tünlük təşkil etdiyi hərbi orkestrlər
musiqiçilərdən ibarət yaradıcı  ol -
maq la yanaşı, hərbi nizamı və
ənənələri ilə də fərq lənirlər.

Təqdirəlayiq haldır ki, respub -
likamızda zəngin yaradıcılıq poten -
sialı və geniş fəaliyyət təcrübəsi
olan hərbi orkestrlərdən biri Daxili
Qoşunların tərkibində formalaş -
mışdır.

1994-cü il noyabr ayının 17-də
yaradılmış Daxili Qoşunların Nü -
mu nəvi Göstərici Hərbi Orkestri
fəa liyyət göstərdiyi bu zaman kəsi -
yində, sözün əsl mənasında, nü -
mu nəvi olduğunu sübut etmişdir.
Çünki orkestrin sıralarına daxil olan
musiqiçilər nəinki peşəkar ifaları,
eyni zamanda bütün varlığı ilə
Vətənə, torpağa bağlı olmaları ilə
də seçilmişlər. Bu ənənə bu gün də
davam edir.

Kollektivin bədii rəhbəri və baş
dirijoru Daxili Qoşunların Baş İda -
rəsində Hərbi orkestr xidmətinin
rəisi polkovnik-leytenant İlqar Nov -
ruzovdur. Ü.Hacıbəyov adına Azər -
baycan Dövlət Konservatoriyasının
məzunu olan polkovnik-leytenant
İ.Novruzov kollektivin yarandığı ilk
günlərdən öz əməyini, istedadını
hərbi musiqinin inkişafına yönəlt -
mişdir. “Daxili Qoşunların marşı”,
“Ali Hərbi Məktəbin marşı”, “Alay
marşları”, Azərbaycan xalqının Milli
Lideri Heydər Əliyevə həsr olun -
muş “Parlaq Günəş”, “Azərbay -
can”, “Vətən”, “Əsgər anası” kimi
musiqi əsərləri onun yaradıcılığının

məhsuludur.
Baş hərbi dirijorun Azərbaycan

musiqi sənətinin inkişafında da
xidmətləri, fəaliyyəti danılmazdır.

Bunun nəticəsidir ki, o, dəfələrlə
Daxili İşlər Naziri və Daxili İşlər
Nazirinin müavini-Daxili Qoşunların
Komandanı tərəfindən mükafatlan -
dırılmışdır. Lakin ən böyük müka -
fat, özünün də qeyd etdiyi kimi,
Respublika Prezidenti, Silahlı Qüv -
vələrin Ali Baş Komandanı cənab
İlham Əliyev tərəfindən verilən
“Əmək dar artist” fəxri adıdır. Əs -
lində, bu fəxri ad onun yaradı cılı -
ğına verilən yüksək qiymətdir.

Orkestrin rəisi kapitan Hüseyn
Əliyevdir. Orkestrin nəzdində “Azər -
baycan Respublikasının Əməkdar
artisti” kapitan Cahangir Qurba -
novun rəhbərliyi ilə mahnı və rəqs
ansamblı fəaliyyət göstərir. Kol -
lektiv saz, tar, ud, qarmon, bala -
ban, tütək, fleyta, qoboy, klarnet,
şeypur, alt, tenor, bariton, sak -
sofon, trombon, tuba, böyük və
kiçik təbil ifaçılarından ibarətdir.
“Azərbaycan Respublikasının Xalq
artisti” baş leytenant Fidan Hacı -
yeva, “Azərbaycan Respublikasının
Əmək dar artisti” baş leytenant Zaur
Əmiraslanov, gizir Vəsilə İbrahi -
mova və Rəna Əliyeva, Amil Məm -
mədov, Zabitə Alıyeva orkes trin so -
listləridirlər.

Nümunəvi Göstərici Hərbi Or -
kestr Daxili Qoşunlarla birgə ad -
dım lamış, istər ağır və çətin, is -
tərsə də əlamətdar və sevincli gün -

lərdə şəxsi heyətin döyüş ruhu nun
yüksəldilməsini özünə şərəf borcu
bilmişdir.

Ötən müddətdə kollektivin həm
tərkibi, həm də yaradıcılıq səviy -
yəsi dəyişib, professional yönümdə
formalaşmışdır. İllər ötdükcə yaxşı
mənada ifaçılıq dəst-xətti ilə fərq -
lənən orkestrin repertuarına dün -
yanın dahi bəstəkarları Bethoven,
Mosart, Şopen, Çaykovski, eləcə
də Ü.Hacıbəyov, F.Əmirov, Q.Qa -

ra yev, S.Ələsgərov, V.Adıgözəlov,
T.Quliyev kimi görkəmli Azər -
baycan bəstəkarlarının əsərləri
daxil edilmişdir. 

Orkestrin repertuarında estrada
və caz musiqilərinə də müraciət
olunur, lakin milli ruhlu marşlar və
mahnılar üstünlük təşkil edir.

Kollektiv indiyədək yüzlərlə rəs -
mi tədbirdə, müxtəlif idarə və təş -
kilatlarda, mədəniyyət ocaqla rında
və ölkənin televiziya kanal larında
uğurlu çıxışlar etmişdir.  Kollektivin
hərbi hissələrdə təşkil edilən kon -
sert proqramlarındakı çıxışları ən
yad daqalandır. Bu cür tədbirlər hə -
qiqətən də hərbi qul luqçuları mı zın
döyüş əzmini yük səldir, qələ bə yə
inamı artırır.

Bu gün orkestrin normal fəa -
liyyəti üçün demək olar ki, hər cür
şərait yaradılmışdır. Yeni avadan -
lıqlar, musiqi alətləri, səsgüclən -
diricilər alınmış, yerləşdiyi bina
əsaslı şəkildə təmir olunmuşdur.
Yaradılmış hərtərəfli şərait Daxili
İşlər Naziri və Daxili Qoşunlar
komandanlığı tərəfindən onlara
göstərilən xüsusi diqqət və qay -
ğının təzahürüdür. Orkestr peşə -
karlığını artırmaq və Daxili Qoşun -
ların adını hər zaman zirvələrdə
tutmaq üçün əzmlə çalışır.

“Əsgər”

17 NOYABR  MİLLİ
DİRÇƏLİŞ GÜNÜDÜR

Daxili İşlər Nazirinin müa vini - Daxili Qoşunların Koman -
da nı general-leytenant Şahin Məmmə dovun hərbi andiçmə
münasibətilə əsgərlərə ünvanla dığı təbriki çatdırılıb

HƏRBİ MUSİQİ VƏ MARŞLAR
BİZİ QƏLƏBƏYƏ RUHLANDIRIR!

Daxili Qoşunların Nümunəvi Göstərici Hərbi Orkestrinin
yaran ma sının 23-cü ildönümü tamam olur

Daxili Qoşunların 25031 saylı
hərbi hissəsində tədris bölük lə -
rinin şəxsi heyəti ilə hərbi-və tən -
pər vər lik mövzusunda çoxsay lı
kitabların müəllifi, şair, peda qoq,
Daxili Qo şunların Vete ran lar Şu -
rasının üz vü, Sabunçu Rayon
Müharibə, Əmək və Si lahlı Qüv -
vələr Vete ran ları Təş kilatının səd -
ri Elxan Xəzə rin gö rü şü keçi rilib. 

Görüşdə Daxili Qoşunların ve -
teranları, Suraxanı Ra yon Mühari -
bə, Əmək və Silahlı Qü v vələr Ve te -
ranları Təşkilatının sədri Eldar
Rüstəmov iştirak edib lər.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Da xili
Qoşunların Veteranlar Şurası nın
sədri Murad Mürsəlov şəxsi heyəti
veteranlar adından salamla ya raq,
onlara Daxili Qoşunların sıralarında
uğurlu hərbi xidmət ar zulayıb. O,
tədbir iştirakçılarına Qa rabağ mü -
haribəsi əlili, “Hərbi xid mətlərə gö -
rə” medalına layiq görülmüş, “Qızıl
qələm” mükafatı laureatı, Azər -
baycan Yazıçılar və Jurnalistlər bir -
liklərinin üzvü E.Xə zə rin həyat yolu,
yaradıcılığı barə də məlumat verib.
Onun müasir ədə bi irsimizin zən -
ginləşməsinə ver diyi töhfələr, pe da -
qoq kimi gənc nəslin savadlı yetiş -
məsi və mənəvi  tərbiyəsində fəda -
kar əməyi, res pub lika veteran hərə -
katında fəal iştirakı xüsusi olaraq
vurğulanıb. 

Suraxanı Rayon Müharibə, Əmək
və Silahlı Qüvvələr Vete ranları Təş -
kilatının sədri E.Rüstəmov təd birdə
çıxış edərək, veteran təşki lat larının
hərbi qurumlarla əmək daş lı ğının
böyük əhəmiyyətini vur ğulayıb. O,
Daxili Qoşunların Vete ranlar Şura -
sının gənclərin hərbi-vətənpərvərlik
tərbiyəsi prosesin də təcrübəsinin
digər veteran təş kilatlarına örnək
olduğunu deyib. E.Rüs təmov E.Xə -
zərin veteran həm rəyliyinin möh -
kəm ləndirilməsi, hərbi qulluqçuların
maarifləndiril məsi, onların ədəbiy -
yata marağı nın formalaşdırılması,
xalqımızın qəhrəmanlıq salnamə -
sinin təbliğ edilməsi baxımından
əməyini müs bət qiymətləndirib.

Sonra şair E.Xəzərə söz ve ri lib.
O, belə görüşlərin hər bir ya ra dıcı
insana mənəvi ruh verdiyini, və tən -
pərvərlik məzmununda yeni əsər -

lərin ərsəyə gəlməsində təkan rolu
oynadığını vurğulayıb. Yaradı cı lı -
ğında hərbi xidmət, müharibə sı -
naqları, Vətənə sədaqət, xalqa mə -
həbbət, dövlət rəmzlərimizə ehti -
ram mövzularına daim diqqət yetir -
diyini nəzərə çatdıran şair, bə dii sö -
zün bütün zamanlarda böyük təsir
qüvvəsinə malik olduğunu, in san -
lara nikbinlik, öz gücünə inam aşı -
ladığını, onları hünərə və fəda -
karlığa səslədiyini söyləyib.

E.Xəzər qeyd edib ki, bu gün
hər bir gənc torpaqlarımızı düş mən
tapdağından azad etmək üçün dö -
yüş sınaqlarına hazır ol malı, suve -
ren dövlətimizin daha da möhkəm -
lənməsinə öz töhfəsini verməlidir.

Dövlətimizin ildən-ilə daha da
gücləndiyini və dünyada qədim
mədəniyyəti, tolerantlıq ənənələri,
zəngin təbii sərvətləri ilə tanındı ğını
deyən E.Xəzər, bu gün Azər bay c a -
nın  beynəlxalq miqyaslı la yi hələr
həyata keçirməsi faktının hər biri -
mizdə haqlı qürur hissi do ğurdu -
ğunu bildirib.

O, öz çıxışında Respublika Pre -

zidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı cənab İlham Əli ye vin
xalqımızın milli-mənəvi də yər lərinin
qorunması, milli həmrəy liyin təmin
olunması, ölkəmizin si ya si nüfuzu -
nun yüksəldilməsi və bey nəlxalq
aləmə inteqrasiyasının dərinləşdiril -
məsi yönündə  gördü yü böyük işlə -
rin əhəmiyyətindən də danışıb.

Veteran bu gün respublika mız -
da veteran hərəkatının geniş vüsət
aldığını deyərək, gənclərin hərbi-
və tənpərvərlik tərbiyəsi yönündə
ke çirilən tədbirləri təhlil edib, cə -

miy  yətdə həmişə ağsaqqal sözünə
ehtiyac duyulduğunu, nəsillərarası
mənəvi bağlılığın aktuallığını, müs -
 bət örnəklərin təbliğ edilmə sinin
vacibliyini diqqətə çatdırıb.

E.Xəzər Daxili Qoşunların sıra -
la rında hərbi xidmətdə olduğu illə rə
dair maraqlı məqamları xatırla yıb,
xüsusən ön cəbhədə zabit ki mi mü -
haribənin hər üzünü gördü yü nü, o
ağrı-acılı günlərin yadda şın da dərin
iz buraxdığını bildirib.

O, vaxtilə Daxili Qoşunların
“Əs gər” qəzetinin redaktoru kimi
fəa liyyəti barədə də tədbir iştirak çı -
larına məlumat verib, qəzetin ötən
25 ilə yaxın bir müddətdə öz mis -
siyasını layiqincə yerinə yetirdi yini
vurğulayıb.

Şair çıxışı zamanı müxtəlif illər -
də yazdığı vətənpərvər və müba riz
ruhlu şeirlərini də səsləndirib. 

Sonda E.Xəzər əsgərlərin sual -
larını cavablandırıb, tədbirdə fəal
iştirak edən əsgərlərə kitab larını
hədiyyə edib.

Y.Abbasov

ŞAİR, PEDAQOQ, VETERAN
ELXAN XƏZƏRİN ƏSGƏRLƏRLƏ

GÖRÜŞÜ OLUB

DAXİLİ QOŞUNLARDA XİDMƏTƏ
YENİ QƏBUL EDİLMİŞ
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Bay rağının şərəfli tarixi var. Dövlət Bay rağı -
mız haqqında ilk dəfə qərar 1918-ci il no -
yabr ayının 9-da Azərbaycan Demok ratik
Respublikası Hökumətinin iclasında qə bul
edilib. Belə ki, milli bayrağımız üç rəngli zo -
laq dan (göy, qırmızı, yaşıl), qırmızı zolağın
ortasındakı ağ rəngdə aypara və sək kiz gu -
şəli ulduz təsvirlərindən ibarət təsdiq olu -
nub. Göy rəng türkçülük, qırmızı rəng müa -
sirlik və demokratiya, yaşıl rəng is lam çılıq,
ay para və ulduz isə aya və günəşə işarə
olub, əbədilik və dünyəvilik rəmzləri dir.

ADR dövründə dövlət atributları, o cüm -
lə dən Dövlət Bayrağı haqqında qərarın qə -
bul edilməsi siyasi-ictimai nöqteyi-nəzər -
dən mühüm addım olub. O vaxt xalqa döv -
lətçilik əqidəsinin, milli müstəqilliyə görə if -
tixar hissinin aşılanmasında Dövlət Bayra -
ğı nın ucaldılmasının böyük rol oynadığını
xüsusi qeyd etmək lazımdır. Nəzərə alsaq
ki, xalqımız 1918-ci ildə Rusiya İmperiya -
sının əsarətindən qurtulmuşdu və Vətəni -
miz müstəmləkə buxovundan xilas olaraq
müs təqilliyə qovuşmuşdu, bu baxımdan
Dövlət Bayrağı milli oyanış və birlik rəm -
zinə çevrilmişdi. ADR qurucuları dövlət atri -
but larını yaratmaqla xalqımızın dövlətçilik
tarixində yeni və şərəfli bir səhifə yazdılar.

1920-ci il aprelin 28-də Rusiya bolşe -
vik lərinin işğalı nəticəsində ADR-in süqu -
tun dan sonra dövlət müstəqilliyimiz itirildi
və beləliklə, dövlət atributlarımıza da qada -
ğa qoyuldu. Azərbaycan SSRİ-nin tərkibin -

də olduğu dövrdə ADR-in tarixinin öyrənil -
məsi yasaqlanmışdı. Ancaq onu da unut -
maq lazım deyil ki, ADR-in süqutundan
son ra ayrı-ayrı ölkələrdə mühacir həyatı
yaşayan vətənpərvər ziyalılarımız Azərbay -
ca nın milli bayrağını da yaşatmış və onun
bir daha ucalacağına inanmışlar.

1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana
qarşı ərazi iddialarının başlaması, Dağlıq
Qarabağda erməni separatizminin baş qal -
dırması, bütün bunlara SSRİ rəhbərliyinin
göz yumması və ikiüzlü siyasət yeritməsinə
qarşı respublikamızda geniş ümumxalq
etirazı noyabr ayının 17-dən etibarən milli
dirçəliş hərəkatına çevrildi. Bu hərəkat çə -
tin sınaqlardan keçərək milli müstəqilliyə
apa ran yolda mühüm bir mərhələ idi. Məhz
həmin vaxtdan etibarən ADR-in tarixi ba -
rədə məlumatlar geniş yayılmağa başladı.
ADR-in atributlarının təsvirləri geniş icti -
maiyyətə nümayiş etdirildi. Meydanlarda
üçrəngli bayrağımız qaldırıldı.

1990-cı il noyabrın 17-də Milli Lider
Hey dər Əliyevin tarixi təşəbbüsü ilə, Nax çı -
van Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin
qərarı əsasında üçrəngli bayrağımız Mux -
tar Respublikanın Dövlət Bayrağı kimi qə -
bul edilib. Eyni zamanda, Muxtar Respubli -
ka nın Ali Məclisi Azərbaycan Respublikası -
nın Ali Soveti qarşısında bu bayrağın Azər -
baycan Respublikasının rəsmi dövlət rəmzi
kimi tanınması haqqında vəsatət qaldırıb.

1991-ci il fevral ayının 5-də Azərbaycan
Respublikasının Ali Soveti Naxçıvan Mux -

tar Respublikasının vəsatətinə baxaraq,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayra -
ğı haqqında Qanun qəbul edib. Bu qanunla
üçrəngli milli bayrağımız Dövlət Bayrağı
elan olunub. Ancaq həmin vaxt Azərbaycan
Respublikası müstəqil deyildi, SSRİ-nin tər -
kibindən çıxmamışdı.

1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan
Res publikasının Ali Soveti “Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqiliyi haqqın -
da” Konstitusiya Aktını qəbul edib. Bu
Kons titusiya Aktı ilə Azərbaycan Respub -
likası ADR-in varisi kimi onun dövlət rəmz -
lə rinin, o cümlədən Dövlət Bayrağının bər -
pa sını da rəsmiləşdirib. Beləliklə, üçrəngli
milli bayrağımız müstəqil Azərbaycanın
əsas dövlət atributlarından biri kimi təsdiq -
lənib. 

1992-ci il martın 2-də Azərbaycan Res -
publikası müstəqil ölkə olaraq Birləşmiş
Mil lətlər Təşkilatına qəbul edilərkən bu mö -
təbər beynəlxalq təşkilatın binası önündə
Dövlət Bayrağımız qaldırılıb. Bu tarixi ha -
disəni dünyada yaşayan bütün azərbay -
canlılar böyük coşqu ilə qarşılayıblar. 

Sonrakı illərdə Azərbaycan Respublika -
sı nın xarici ölkələrdəki səfirlikləri, konsul -
luq ları, nümayəndəlikləri üzərində, ölkəmi -
zin üzv olduğu bir çox beynəlxalq təşkilat -

lar da Dövlət Bayrağımız qaldırılıb. 
Azərbaycan dövlətçiliyinin xilaskarı, Mil -

li Lider Heydər Əliyev həmişə dövlət rəmz -
lərinə ehtiram göstərilməsini vacib məsələ
olaraq xüsusi vurğulayırdı. O, ölkəmizə
rəh bərlik etdiyi dövrdə dövlət atributlarının
cəmiyyət həyatında mənəvi rolunun yük -
səldilməsi, onların istifadəsi qaydalarının
düzgün tənzimlənməsi yönündə ardıcıl və
məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilib.

Milli Liderin siyasi kursunu uğurla da -
vam etdirən Azərbaycan Respublikası nın

Prezidenti cənab İlham Əliyev də öz çı xış -
larında hər bir xalq üçün dövlət atributla rı -
nın qürur mənbəyi olduğu fikrini xüsusi
qeyd edib. O, gənc nəslin dövlətçilik rəmz -
lərinə hörmət ruhunda tərbiyə olunmasını
mühüm vəzifə kimi qarşıya qoyub.

Dövlət başçısının 17 noyabr 2007-ci il
tarixli sərəncamı ilə paytaxtımızda Dövlət
Bay rağı Meydanı yaradılıb. 2010-cu il
sentyabrın 1-də bu möhtəşəm kompleksin
açılışı olub. Dövlət Bayrağı Meydanındakı
bayraq dirəyinin hündürlüyü 162 metrdir və
onun dünyada analoqu yoxdur. 

Respublika Prezidentinin 17 noyabr
2009-cu il tarixli sərəncamına əsasən,
9 no yabr ölkəmizdə Dövlət Bayrağı Günü
elan olunub. Bütün bu təqdirəlayiq addım lar
dünya ölkələri üçün də dəyərli nümunə dir.

Müstəqilliyimizin ötən dövründə Azər -
bay can idmançıları beynəlxalq idman ya -
rışlarında qələbələr qazanaraq, üçrəngli
bayrağımızı fəxri zirvəyə qaldırıblar. Həm -

çi nin Azərbaycan alpinistləri dünyanın ayrı-
ayrı qitələrindəki dağ zirvələrini fəth edərək
orada milli bayrağımızı ucaldıblar.

Bu gün dünya okeanları və dənizlərində
Azərbaycan Bayrağı altında üzən onlarla
yükdaşıyan gəmi var. Azərbaycan Bayrağı-
nın əks olunduğu onlarla təyyarə beynəl -
xalq hava yollarında sərnişin və yük daşı -
yır lar. Kosmosda səthində Azərbaycan
Bay ra ğının təsviri olan süni peykimiz fəaliy -
yət göstərir.

Azərbaycan mədəni irsini təbliğ edən
beynəlxalq sərgilərdə də üçrəngli bayra ğı -
mız dalğalanır. Dövlətimizin buraxdığı poçt
markalarında da dövlətçilik atributlarımız, o
cümlədən milli bayrağımızın təsvirləri
verilib. 

Ölkəmizdə “Azərbaycan Bayrağı” orde -
ni təsis olunub. Digər dövlət mükafatlarımı -
zın da milli bayrağımıza bağlılığı var. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həya-
tın da da dövlət atributlarımızın xüsusi rolu
və yeri var. Məlumdur ki, bütün hərbi qoşun
növlərinin və hərbi hissələrin hünər və şə -
rəf rəmzi olan döyüş bayraqları Dövlət Bay -
rağımız əsasında hazırlanıb. Bütün hərbi
nazirlik, idarə, təhsil ocaqları, hərbi hissələr
və təlim mərkəzləri üzərində Dövlət Bay -
rağımız dalğalanır. Bununla yanaşı, hərbi
təyyarə, helikopter, gəmi, zirehli texnika və
avtomobillərin üzərində Dövlət Bayrağının
təsviri verilib. 

Hərbi andiçmə mərasimlərində əsgər -
lər, kursantlar üçrəngli milli bayrağımıza əl
basmaqla Vətənə sədaqət andı içərək, şə -
rəfli bir missiyanın yerinə yetirilməsi yo lun -
da mühüm addım atırlar. 

Daxili Qoşunların əsgərlərinin hərbi
andiçmə mərasimi son illər ənənəvi olaraq
Dövlət Bayrağı Meydanında təşkil edilir.

Hər bir hərbi qulluqçu Vətəni ləyaqətlə
qorumalı və dövlət rəmzlərimizin şərəfini
uca tutmalıdır. Dövlət atributları hərbi qul -
luqçularımıza vətənpərvərlik əqidəsi aşıla -
yır və onları qələbəyə ruhlandırır.

Şəhidlərimiz dəfn olunarkən onların
tabutu milli bayrağımıza bürünür və bu
ənənə bu gün də qorunub saxlanılır.

Bu gün Azərbaycanın sərhədlərində,
düşmənlə təmas xəttində Dövlət Bayrağı -
mız dalğalanır. Dövlət bayrağımız milli
müs təqilliyimizin əbədiyyət simvoludur.
Gün gələcək, müqəddəs bayrağımız işğal -
dan azad olunacaq yurdlarımızda da dal -
ğalanacaq!

Y.Abbasov

DÖVLƏT BAYRAĞIMIZ  İFTİXARIMIZDIR!
Hər bir dövlətin mühüm və vacib atribut la rından biri onun

bayrağıdır. Bayraq döv lət çilik rəmzidir və azadlığına qovuşmuş,
suveren dövlətə sahib bütün xalqlar üçün müqəddəs mahiyyət daşıyır.
Tarix boyu döv lətlərin formalaşması prosesində onla rın milli-mənəvi
dəyərlərinin, mədəni irsinin təcəssümü, dövlətçilik təfəkkürünün təza -
hü rü kimi, qürurverici və ilhamverici məna kəsb edən atribut olaraq
müxtəlif bayraqlar hazırlanıb. Həmin bayraqlardakı elementlər xalqların
dünyəvi və ya dini dünyagörüşü nün, yaşam psi xologiyasının, hərbi
ənənə lərinin, incəsənət və sə nət karlıq varidatı nın, həyat ideallarının,
maddi sərvətlər po ten sialı nın təsirləri altında ərsəyə gəlib. Bü tün bö -
yük mücadilə və mübarizələrdə, mü haribə meydanlarında, taleyüklü
sınaqlarda bayraq milli varlıq, birlik, qüdrət, yenilməzlik və ifti xar
atributuna çevrilərək uca tutulub, şərəf və ləyaqətlə qorunub. 

Azərbaycan Respublikasının Prezi -
denti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko man -
 danı cənab İlham Əliyev tərəfindən öl kə -
mizdə idmanın inkişafı istiqa mə tində
köklü dəyişikliklər edilmişdir. İd man -
çılarımızın rifah halının yüksəldil məsi və
onların sosial-məişət şəraiti nin yaxşı -
laş dırılması da bu qəbildəndir. Son il -
lərdə respublikamız da keçirilən bey nəl -
xalq əhəmiyyətli mötəbər idman yarış la -
rında idmançılarımızın qazandığı nailiy -
yətlər bu sahədə aparılan uğurlu siya -
sətin nəticəsidir desək, yanılma rıq.

Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşun la -
rın da da hərbi qulluqçularımızın fiziki ha -
zırlığı diqqət mərkəzində saxlanılan əsas
amillərdəndir. Daxili Qoşunlar Koman  dan lı -
ğının döyüş təlimi prosesində şəxsi he yətin
idman və fiziki hazırlığına xü susi diq qət
yetirməsi də məhz bunun bariz nümu nə -
sidir. İstər Daxili Qoşunların Baş İda  rə sin -
də, istərsə də hərbi hissələrdə şəx si he yə -
 tin fiziki hazırlığının artırılması üçün yük sək
sə viyyədə şərait yaradılıb. Da xili Qoşun -
ların Baş İdarəsində zəruri idman alətlərilə
təmin olunmuş idman zalı, hərbi hissələrdə
isə idman şəhərcikləri möv cuddur. Bundan
əlavə, qoşunlarda peşə kar idmançıların
xidmət etdiyi İdman Ko mandası da fəa -
liyyət göstərir. Yeri gəlmiş kən qeyd edim ki,
hazırda 25031 saylı hər bi hissənin ərazi -
sində yerləşən İdman Ko mandası 1993-cü
il iyul ayının 3-də Daxili İşlər Nazirinin mü -
vafiq əmrinə əsasən, İd man bölüyü kimi
yaradılıb. 

Daxili Qoşun ların İdman Koman da sının
rəis müavini ma yor Adil Rzayev idman çıla -
rımızın ha zırlığı barədə ətraflı məlumat ve -
rə rək qeyd etdi ki, bu gün beynəlxalq tur -
nirlərdə id mançı hərbi qul luqçularımızın
yüksək kür süləri fəth etməsi heç də təsa -
düfi deyil, bu nailiyyətlərin əldə olunma sın -
da komanda mızın rəisi, dünya şöhrətli id -
mançı polkov nik Namiq Abdul layevin də
əməyi var.

Peşəkar idmançı olaraq ilk dəfə 1996-cı
ildə Atlantada keçirilən Olimpiya oyunla rı -
nın gümüş mükafatçısı kimi şöhrət qaza -
nan Namiq Yadulla oğlu Abdullayevin əldə
et diyi uğurları saymaqla bitmir. O, Sidney
Olimpiyadasının çempionu, Olimpiya oyun -
 larında milli yığma komandamızın ka pitanı

olmuş, dünya kuboku uğrunda ke çirilən ya -
rışlarda, Avropa çempionatların da və digər
beynəlxalq turnirlərdə dəfələrlə qızıl və
gümüş medallara layiq görülmüş dür. “Şöh -
rət” ordeni və “Tərəqqi” medalı ilə təltif edil -
miş polkovnik N.Abdullayevə id man sahə -

sin dəki xidmətlərinə görə Azər bay can Res -
publikasının Prezidenti tərəfin dən fərdi tə -
qaüd təyin olunub. 

Rəis müavini kimi funksional vəzifə
borc  larının icrasına məsuliyyətlə yanaş an
mayor A.Rzayev qoşun ların idman şərəfini

iftixarla qoruduqlarını söy lədi: “Yarandığı
gündən uzun və keş mə  keşli yol keçən İd -
man Komandamızın şəxsi heyəti müxtəlif
idman növləri üzrə Res publika birincilik lə -
rində, dünya və Av ropa çempionatlarında,
Olimpiya oyunla rında iştirak edərək müs -
bət nəticələr əldə edib lər. Müddətli həqiqi
hərbi xidmət hərbi qul luqçularımızın fiziki
hazırlıq la rının daha da təkmilləşdirilməsi
məq sə dilə mütəmadi olaraq Daxili İşlər Na -
zir liyinin İdman Cə miyyətində və digər
idman klub larında təlim-məşq toplanışları
təşkil edirik. Kifayət qədər təcrübəli məşq -
çi-müəllimlə rimiz var. Onlardan baş məşq -
çi-baş müəl lim mayor Elşad Allahverdiyev
(sərbəst gü ləş idman növü üzrə), baş
məşqçi-baş müəl lim mayor Emil Hüseynov
(cü-do id man növü üzrə), məşqçi-müəllim
kapitan Vi la yət Ağayev (yunan-roma id man
növü üzrə) və məşqçi-müəllim, IV İs lam
Həm rəy liyi Oyunlarının beş qızıl mü ka fat -
çısı baş leytenant Ruslan Lunevin adlarını
çəkə bilərəm”. 

Söhbət əsnasında mayor A.Rzayev ta -
 beliyində olan hərbi qulluqçuların xid mətə
layiqincə yanaşmasını nəzərə çat dırdı.
İdman Komandasında təlimatçı baş çavuş
Rumiyyə Vəliyeva və komandanın başça -
vuşu baş gizir İbrahim Məhərrəmovun xid -
mətlərini müsbət qiymətləndirdiyini dedi. 

Azərbaycanda kik-boks idman nö vü
üzrə üçqat dünya çempionu, təlimatçı baş
ça vuş R.Vəliyeva bu növ üzrə ilk qa dın
idman ustasıdır. O, şəxsi heyətin dö yüşə
və səfərbərliyə hazırlığına, DQBİ-nin əsas
tədbirlərinin döyüş təliminin planlaşdırıl -
ması və təşkilinə dair təqvim planına əsa -
sən, onların təlim-tərbiyəsinə, hərbi intiza -
mı na, daxili qayda-qanuna əməl etməsinə
nə zarət edir. Məşğələlər planına müvafiq
olaraq, hərbi qulluqçularla xüsusi hazırlıq
üzrə təlim proqramlarını uğurla yerinə
yetirir.

Baş gizir İ.Məhərrəmov isə müddətli
həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularını on -
lara ayrı lan bütün təminat növləri ilə tə min
edir. Məşğələlərin vaxtın da, keyfiyyətli təş -
kilini diqqətdə saxlayır.

Hərbi qulluqçuların sağlam həyat tər -
zinin qorunub saxlanması, bədən tərbiyə -
sinin inkişa fı və fiziki hazırlığının yüksəl dil -
məsini xidməti fəaliyyət baxı mından mü -
hüm amillər kimi xa rakterizə edən mayor

A.Rzayev əlavə etdi ki, mükəmməl fiziki ha -
zırlıq yüksək döyüş hazırlığı nın vacib şərt -
lə rindən biridir və çalışırıq ki, daima öz
üzəri miz də çalışaq, yalnız qaliblər sıra sın -
da yer alaq!

Biz də “Əsgər” qəzeti olaraq öz növ bə -
mizdə Daxili Qoşunların idman şərəfini lə -
yaqətlə qoruyan, idman yarışlarında Azər -
baycan Bayrağını fəxarətlə dalğalan dırıl -
masında əməyi olan idmançılarımızla -
polkovnik N.Abdullayev, mayor A.Rza yev,
baş leytenant R.Lunev, əsgərlər Ayxan Ma -
mayev, Teymur Məmmədov, Firuddin Da -
daşov və Ağamah mud Siracov kimi pe-
şəkar hərbçilərimizlə fəxr edir, onlara çətin
və şərəfli yolda daim irəliləməyi arzulayırıq. 

P.S. Məlumat üçün bildirim ki, İdman
Komandasının şəxsi heyəti bu il hərbi
hissədə keçirilmiş ümumi inspeksiya yox -
lamasını ümumilikdə “yaxşı” qiymətlərlə
ba şa vurub. Təbii ki, bu göstərici şəxsi he -
yətlə aparılan keyfiyyətli iş prinsipinin nə -
ticəsidir.  

leytenant N.Ağayeva 

DAXİLİ QOŞUNLARIN İDMAN
KOMANDASI NAİLİYYƏTLƏRİ 

İLƏ BİZİ SEVİNDİRİR...
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15 noyabr 2017-ci il

Rusiya yeni kəşfiyyat 
döyüş maşını hazırlayır

Rusiya BMP-3 zirehli transpor -
tyorun bazasında yeni kəşfiyyat döyüş
maşını hazırlayır.

Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazir -
liyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Quru Qoşunların Baş Qərargah rəi -
sinin müavini general-mayor Vla dimir
Маrusin qeyd edib ki, BMP-3 piya da -
ların döyüş maşınının şassisi üzərində
aparılacaq dəyişikliklər za manı, ən ye -
ni texnologiyadan istifadə ediləcək.

Bildirilib ki, Rusiya Quru Qoşunla -
rının ehtiyaclarını qarşılamaq üçün
hazırlanan zirehli maşınların yenilən -
mə işləri yaxın vaxtlarda tam şəkildə
yekunlaşdırılacaq.

“BMP-3 üzərində aparılacaq işlər
ən müasir texniki vasitələrlə təchiz
olunması ilə daha çox fərqlənəcək.
Yeni texnikaya termal kamera, məsafə -
ölçən və müasir radar sistemlərinin qu -
raşdırılması planlaşdırılır”, - deyə mət -
buat xidmətinin məlumatında vurğula-
nıb.

Zirehli maşına qurulan yeni sistem
sayəsində pilotsuz uçuş aparatlarını
təyin etmək mümkün olacaq. Yeni
transportyorun əsas üstünlüklərindən
biri də peyk naviqasiya sistemi sıradan
çıxdıqda, öz koordinatlarını təyin
etmək imkanı olacaq.

“Terminator”un dəbilqəsi
gerçəyə çevrilir 

Yaponiyanın DEVTAC şirkəti “Ro -
nin” adı verilmiş “gələcəyin əsgəri”nin
baş geyim dəstini hazırlayıb.

Xüsusi dizayn əsasında hazırlan -

mış baş geyimi “Terminator” fantastik
filimindəki döyüşçünün dəbilqəsinə
bənzəyir.

Modulyar, çıxarıla bilən hissələrdən
ibarət baş geyiminin əsas hissəsi
kevlar materialdan hazırlanıb, baş və
boynu tam olaraq qoruyur.

Baş geyim dəstinə ballistik eynək,
rabitə vasitələrinə birləşdirilmiş qulaq -
cıq, arxa hissədə yerləşən enerji bloku
daxildir. Dəbilqənin üzərinə gecəgör -
mə cihazları, infraqırmızı fənər yerləş -
dirmək imkanları var. Baş geyimi ha -
zırda seriyalı istehsalda olmasa da, şir -
kət onun testlərini davam etdirir.

Şirkət mütəxəssislərinin sözlərinə
görə, baş geyimi eyni zamanda sifəti
yanmadan, boyunu və çənəni zərbə -
lərin təsirindən qoruyur. “Level IIIA” sə -
viyyəsində qorumanı təmin edən baş
geyimi istifadəçiyə 160 dərəcə bucaq
altında görünüş təmin edir, “44 Maq -
num” güllələri saxlayır. Dəbilqə taxılıb-
çıxarılan 19 hissədən ibarətdir. Hazır -
da “Ronin” baş geyimi xüsusi təyinatlı
qüvvələr tərəfindən test edilir.

Qeyd edək ki, bu dəbilqə DEVTAC
şirkəti tərəfindən Taylandda keçirilən
beynəlxalq sərgidə nümayiş etdirilib.

İsrail “Hummer” bazasında
hərbi təlim maşınları

hazırlayıb 

İsrail Quru Qoşunlarının taktiki tə -
lim ehtiyaclarını qarşılamaq üçün
“Hummer” avtomobillərini modifikasiya
edib.

Modifikasiya nəticəsində “Hum -
mer” avtomobillərində “Merkava” tankı,

D9 buldozeri, M113 zirehli maşının
təlim imkanları yaradılıb.

Həmçinin gələcəkdə “Hummer”
avtomobillərinin bazasında “Namer”
zirehli maşının müxtəlif növləri, hətta
“Hummerbulanse” tibbi-təxliyyə maşını
hazırlanması nəzərdə tutulub.

Məlumatda qeyd olunub ki, real
texnikanın yerinə “cip”lərdən istifadə -
nin bir neçə səbəbi var. Birincisi, bu
texnikalar daha ucuz başa gəlir, ikincisi
yol və digər infrastrukturların qorunma -
sına xidmət edir.

Qeyd edək ki, yeni texnikaların bü -
tün sürücüləri qadın hərbçilərdən se çi -
lib. Rahatlıq və təhlükəsizlik üçün ma -
şınlar ortopedik oturacaq və pano rama
güzgülər ilə təchiz olunub.

“Bars-8MMK” mobil
minaatanın atış 

sınaqları keçirilib

Kiyev şəhəri yaxınlığındakı hərbi
poliqonda keçirilən atışlar za manı 120
mm-lik minaatanla təchiz edilmiş və
rəqəmsal informasiya mü badilə siste -
minə inteqrasiya olunmuş “Bars-
8MMK” 60 saniyə ərzində dö yüşə ha -
zır vəziyyətə gətirilib və atəş açılıb.

Minaatan kompleks və döyüş sur -
satları maşının yük böl məsinə yerləş -
dirilib. Maşının sağ və sol hissədə ol -
maqla iki atış nəzarət kompyuteri var.
Minaatanın ma şından endirilməsi, hə -
dəfə istiqamət ləndirilməsi avtomatik
şəkildə hesab lanaraq həyata keçirilir.
Kompleksin döyüş ehtiyatı maşına hər
iki tərəfdən yığılan və boşaldıla bilən
60 minadan (30+30) ibarətdir. Kom -
pleks hədəfləri aşkarlamaq, avtomat -
laşdırılmış rejim də məlumatların qə -
bulu, ötürülməsi və emalına imkan ve -
rən, özündə lazer məsafəölçən, GPS
qəbuledici və proqram təminatına
malikdir.

“AzeriDefence” 
hərbi xəbər portalı

17077 saylı hərbi hissənin nü mu -
nəvi hərbi qulluqçularından olan baş
leytenant Böyükağa Babayev 1985-ci
il iyunun 26-da Ermənistan Res pub -
lika sı nın Əzizbəyov rayo nun da ana -
dan olub. Orta təhsilini tamamla dıq-
dan sonra 2003-2008-ci illərdə Milli
Avia siya Akademiya sında “Qə za, xi -
las etmə və axtarış işləri üzrə mü -
həndis” ixtisası üzrə ali təhsil alıb.
2008-2009-cu illər də Daxili Qo şun -
ların 16075 saylı hərbi hissəsin də
müddətli həqiqi hərbi xid mət ke çib.
2009-2011-ci illərdə Heydər Əliyev
adına Hava Limanının təhlü kə sizlik
xidmətində fəaliyyət göstərib. 

2011-ci ildə 17077 saylı hər bi his-
sə nin paraşüt-desant axtarış xi lasetmə
qrupunda baş texnik vəzi fə sinə təyin
olunub. 2012-ci ilin sentyabr ayında ilk
zabit  - “leytenant” hərbi rütbəsinə layiq
görülüb. 2013-cü ildən Obyektiv nəza -
rət qru punun rəisi və zi fə  sində xidmət
edib. Hə min ilin avqust ayında Türkiyə -
nin Kay seri şəhərində birinci Komando
Tu ğa yında bir aylıq paraşüt kursunda
iştirak edib. 2014-cü ilin sentyabr ayın-
da isə Milli Avia siya Akademiya sın da
altı aylıq nəzəri bort texnik-atıcı kursla-
rı na cəlb olunub. Hər iki kursu müvəf -
fə qiyyətlə başa vuran hərbi qulluq -
çumuz sertifikatlara layiq görülüb.

Qazandığı nailiyyətlərin nəticəsi
olaraq o, 2015-ci ildən hərbi hissədə
bort texnik-atıcı vəzifəsində xidmət
edir. Hərbi hissə komandanlığı tərəfin -
dən bacarıqlı zabit, nümunəvi hərbi
qulluqçu kimi xarakterizə olunur.  

Vəzifələrinin məsuliyyətini dərin -
dən dərk edən baş leytenant B.Ba ba -
yev uçuş aparatlarının döyüş hazırlığı -
na, onların sazlığına, uçuşlara və qar -
şıya qoyulmuş tapşırıqların icrasına
tam keyfiyyətlə hazırlanmasına, həm -
çi nin alət və avadanlıqların, uçuş apa -
ratlarında quraşdırılmış qrifli aparat -
ların sazlığına və saxlanılmasına ca -
vabdehdir. Təcrübəli mütəxəssis uçuş
aparatının konstruksiyasını, istismar
qaydalarını, güc qurğusunu, eləcə də
aviasiya silah aqreqatları, radio elek -
tron, aviasiya və desant avadanlıqla rı -
nın təyinatını, iş prinsiplərini, onlardan
istifadə qaydalarını və ona təhkim
olunmuş müvafiq uçuş aparatının mü -
hərrik və avadanlığının texniki vəziy yə -
tini və resursunu bilir, öz bilik və baca -
rıq larını artırmaq üçün daim səylə
çalışır. 

Baş leytenant B.Babayev bildirir ki,
uçuşdan əvvəl helikop te rə baxış ke çi -
rilir, onun vəziy yəti müəyyənləş di ri lir,
nasazlıqlar var sa, onların aradan qal -
dırılması üçün reqlament işləri aparılır.
Bundan sonra, uçuş aparatının yana -
caqla tam təmin edilməsi, daşınacaq
yükün miq darı və ümumilikdə, bortun
uçuşa tam hazır olması barədə manqa
komandirinə məruzə olunur. 

Bir sözlə, uçuşa yalnız saz və ziy -
yət də olan və tam hazırlıqlı uçuş apa -
rat ları buraxılır.  

baş leytenant X.Hacızadə

HƏRBİ YENİLİKLƏR

DQBİ-nin şəxsi heyəti baş çavuş Ayşən Orucovaya anasının vəfa tından kədərləndiyini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı verir.

“Hərbi hissənin döyüş hazırlığının qorunub
saxlanılmasında, xüsusi əhəmiyyət kəsb edən
böl mələrdən biri də xüsusi təyinatlı dəstədir.
Dəs tənin əsas fəaliyyəti regiondakı ictimai təhlü -
kəsizliyin qorunub saxlanılması ilə yanaşı, hü -
qu qazidd əməllərin qarşısının alınması, o cüm -
lədən silahlı cinayətkarların axtarıb tutulması və
zə rərsizləşdirilməsidir. Bu baxımdan, 17074
say lı hərbi hissənin xüsusi təyinatlı dəstəsi qar -
şı ya qoyulmuş tapşırıqları uğurla həyata keçirir”. 

Bu fikirləri xüsusi təyinatlı dəstənin koman di -
ri mayor Vüsal Bayramov mənimlə söhbəti əs -
na sında səsləndirdi. Bildirdi ki, döyüş qabi liy yə -
tinin daima yüksək səviyyədə qorunub saxlanıl -

ması məqsədilə, dəstənin tərkibində fəaliyyət
gös tərən hər bir qrup, yarımqrup mütəmadi ola -
raq həm nəzəri, həm də praktiki məşğələlərə
cəlb olunur. Onun sözlərinə görə, təlim və
məşq  lər şəxsi heyətin bilik və bacarıqlarının tək -
mil ləşdirilməsində, eyni zamanda peşəkarlıq sə -
viyyələrinin artırılmasında mühüm rol oynayır.
O, qarşıya qoyulmuş tapşırıqları müvəffə qiy yət -
lə icra edən, məşğələlərdə fəallıq göstərən is -
teh kam yarımqrupunun fəaliyyətini xüsusilə vur -
ğuladı. İstehkam yarımqrupunun əsas vəzifə ləri
təhkim olunmuş ərazidə sahibsiz qalmış şübhəli
əşyaların zərərsizləşdirilməsi, partla ma mış hər -
bi sursatların aşkar olunub təhlükəsiz hala gə -
tiril məsi və ya partladılması, habelə meşəlik-
dağ lıq ərazilərdə dəstənin öncü qismində yolla -
rı nın açılması, şəxsi heyətin təhlükəsiz irəlilə -
mə sidir. Xüsusi dövlət tədbirlərində əraziyə daxil
olan avtomobillərin nəzarət-buraxılış məntəqə -
sin də qanunla müəyyən edilməmiş əşyaların,
part layıcı maddələrin axtarılması və aşkar edil -
məsi də istehkam yarımqrupunun qarşısında
du ran tapşırıqlardandır. 

İstehkam yarımqrupunda baş istehkamçı-
ya rımqrup komandiri baş çavuş Rasim Tahirov
tabeliyində olan hər bir hərbi qulluqçunun öz
funksional vəzifələrinə ciddi yanaşdığını, o cüm -
lə dən praktiki məşğələlərdə fəallıq nümayiş et -
dirdiklərini bildirdi. Qeyd etdi ki, istehkamçı yal -
nız bir dəfə səhv edir. Bu baxımdan istehkamçı
daima diqqətli olmağa məcburdur.

Baş çavuş R.Tahirov keçirilən məşğələ lər -
dən bəhs edərək, “Mina axtaran cihazla mina
ax tarma” mövzusu barədə məlumat verdi: “Əv -
vəlcə ərazi təhlükəsizlik lenti ilə əhatəyə alınır.
Kənar şəxslərin əraziyə daxil olmaması üçün
mü hafizəçilər təyin olunur. Mina axtarılan ci haz -

la ərazi axtarılır. Bu zaman müntəzəm olaraq
mi na axtaran cihazın işlək vəziyyətdə olması
test aləti ilə yoxlanılır. Aşkar olunmuş minanın
mər kəzi təyin olunur və xüsusi işarələrlə işarə -
lənir. Ardınca şupla yoxlanılır və minanın növü
aşkar edilir. Təhlükəsizlik qaydalarına riayət
olun maqla dartma üsulu ilə sürpriz minanın
olub-olmadığı da yoxlanılır. Əmin olduqdan son -
ra təyin olunmuş qaydada mina zərərsizləşdirilir.
Beləcə, qarşıya qoyulmuş tapşırıq müvəffəqiy -
yət lə icra olunur”.

Yarımqrup komadiri vəzifələrini öhdəsindən
layiqincə gələn istehkamçılardan kiçik gizir
Həsən Məmmədovun, baş çavuş Mahmud Bid -
zinovun, baş çavuş Ləmyaz Bayramovun, çavuş
Teymur Rəfiyevin, çavuş Cavid Ələmlinin və
əsgər Anar Ənnağılzadənin adlarını qeyd etdi. 

P.S. Məlumat üçün bildirək ki, yarımqrup
komadiri R.Tahirov ötən ay Türkiyənin Nazlıdərə
istehkam okulunda iki həftəlik təkmilləşdirmə
kursunda iştirak edib və sertifikata layiq görülüb.

baş leytenant T.Əlizadə

Daxili İşlər Nazirinin müa -
vini - Daxili Qoşunların Koman -
da nının müvafiq əmrinə əsa -
sən, sentyabrın 5-dən okt ya -
brın 8-dək Ali Hərbi Mək təbdə
və hərbi hissələrdə qoşun xid -
mə tinə, qarovul mən tə qələri və
xidmətaparma yer lə rinə baxış
müsabiqəsi keçi rilib.

Baxış müsabiqəsinin nəti -
cə lə rinə əsasən, 16077, 17072,
17074 və 16075 saylı hərbi
his sələr qarşıya qoyulmuş tə -

ləb ləri tam və keyfiyyətlə yeri -
nə yetirərək, yük sək nəticələr
əldə ediblər. 

Ümumilikdə, qoşun xidmə -
ti nə baxış müsabiqəsinin nəti -
cələri aşağıdakı kimi müəyyən
edilib:

I yer - 17074 saylı hərbi
hissə

II yer - 16075 saylı hərbi
hissə

III yer - 17072 saylı hərbi
hissə

Qarovul məntəqələrinə və
xidmətaparma yerlərinə baxış
müsabiqəsinin nəticələri isə
belədir:

I yer - 16077 saylı hərbi
hissə

II yer - 16075 saylı hərbi
hissə

III yer- 17072 saylı hərbi
hissə

Qoşun xidmətinə baxış mü -
sa biqəsində yüksək nəticələr
əl də etdiklərinə, xidməti-vəzifə
borclarını layiqincə yerinə ye -
tirdiklərinə görə bir sıra hərbi
qul  luqçu mükafatlan dırılıb.

BAXIŞ MÜSABİQƏSİNİN
NƏTİCƏLƏRİ MƏLUM OLUB

UÇUŞ APARATLARININ SAZLIĞI,
TAPŞIRIQLARIN YERİNƏ YETİRİLMƏSİNƏ
TAM HAZIRLIĞI DİQQƏTDƏ SAXLANILIR

HƏRBİ QULLUQÇULARIMIZ FUNKSİONAL
VƏZİFƏLƏRİNƏ CİDDİ YANAŞIR
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