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DAXİLİ İŞLƏR NAZİRİ GENERAL-POLKOVNİK
RAMİL USUBOV NOVRUZ BAYRAMININ İLK

GÜNÜNDƏ ƏSGƏRLƏRLƏ BİRLİKDƏ NAHAR ETDİ

DAXİLİ QOŞUNLARIN BAŞ İDARƏSİNDƏ BİR 
QRUP HƏRBİ QULLUQÇUYA MÜKAFATLARIN

TƏQDİMOLUNMA MƏRASİMİ KEÇİRİLİB
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DAXİLİ İŞLƏR NAZİRİNİN MÜAVİNİ -
DAXİLİ QOŞUNLARIN KOMANDANI

GENERAL-LEYTENANT ŞAHİN
MƏMMƏDOV BELARUS DAXİLİ İŞLƏR

NAZİRLİYİNİN DAXİLİ QOŞUNLARININ 
YARANMASININ 100 İLLİYİNƏ HƏSR 

OLUNMUŞ MƏRASİMDƏ İŞTİRAK EDİB

HƏRBİ HİSSƏMİZDƏ 
NOVRUZ ŞƏNLİYİ QEYD OLUNUB

 
    
    

   
    
     

  
    
    
   
     
   
    

   


 


     
   

   
    
   

   
    
    

     
     
     
 


     
    
    


    
      
   
      

 
   
     
    





   
    
    
  



     
    





     
      

      

   
  
      
      

    
    
     
  



      


    
       
    


   
    
    
  




































 












  







DÜNYAMSAN, VƏTƏN!
istedadlı hərbi qulluqçularımız...

    
     


    

   
 
   


    



   

    
   







AYIQ-SAYIQ HƏRBİ 
QULLUQÇULARIMIZLA 

FƏXR EDİRİK!
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ŞƏHİDLƏRİMİZ
BARIT  QOXULU  YOLLARDAN 

BİR İGİD KEÇDİ…

   
   
   

  

  

   
  
 
   
  
  

  
   

    
  


     
 
  















 






   
   
  
    
 


   


   

  
   
   



   
  
   


















    



  
    
   
   
 



     
   
 

    
 
      
    
   



     

    




  



    
   


  
  
   
   
   
    

   

   
   
   
 
  

   


   
   
  
    
   
  





   
    

 





  



    
   
    


   
   
   


    
    

   
  
   
   



  


    


  
   
   
   

 
   
   

   


   
    

     
  
     
     
  
   
   
  
  
   

  

    
 

   
    
  
   
   


  
   
  
   
    

   
  
   
  
    
 
   
 

   

  
    
    
   
   




    
   

   


    
      
     



  
   

    
   
   

   
   
   

     
   
 
   


   
     
  



  
   
  

   
   

   
   


    
 
   




 

 
   
   
   
  
  
     
   
 


  
  


    
 
   

    

    



  
    
    
   
   
   

    
   




   
   
 
  
  
   


   
    
 

   


NÜMUNƏVİ VƏ YARADICI ƏSGƏRLƏRİMİZ

TAPŞIRIQLA RIN MÜVƏFFƏQİYYƏTLƏ
YERİNƏ YE TİRİLMƏSİNDƏ ƏLİNDƏN

GƏLƏNİ ƏSİR GƏMİR
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ - 100

ŞƏRQİN İLK DEMOKRATİK 
RESPUBLİKASI...

   
   
   
    

    
   
     

   




    
   


    

    

   




     
   


     

    





 

     


     





     
   










     


     
   


     





 
   

     


     



   

   
    

     








 












 


 

 
















   



   
    


   
   
   
    
   
    


    

  


 
   
 
  
    
     





   


   
   



   

    
    

    
  

    
    
    




   

    
   

    
     

    
 

     
   
   
    
    



    
   
   
    





  
   
   

    
   


  


    
   
   
    
    
    



   
   
    
    
    
  
    
   
    

   
  


    
   
     
   
  
     


    
  


  
   
  



    
    
  








 
 

UĞURLU ÜNSİYYƏT

SƏRBƏST GÜLƏŞ ÜZRƏ
DAXİLİ QOŞUNLARIN

BİRİNCİLİYİ UĞRUNDA 
YARIŞ KEÇİRİLİB
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ŞANLI, İGİD 
AZƏRBAYCAN ƏSGƏRİ
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