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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK qəzeti

“Azərbaycan” qəzetinin müxbiri
Rəşad Cəfərlinin müəllifi olduğu “İlham
Əliyev tarixi ədaləti sərkərdə qətiyyəti
ilə bərpa edir” başlıqlı məqaləsinin icti-
mai aktuallığını nəzərə alaraq ixtisarla
oxucularımıza təqdim edirik.

Ermənistanın uzun müddətdir ki, Azər-
baycana qarşı həyata keçirdiyi siyasi və
hərbi təxribatlar bumeranq effekti ilə onun
özünə dəyməkdədir. Sentyabrın 27-də iş-
ğalçı ölkənin növbəti hərbi təxribatının qar-
şısını alan Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bu
dəfə düşmənə gözünü açmağa belə imkan
vermədi.

Artıq bir neçə gündür ki, Ermənistan ta-
rixinin ən böyük faciəsini yaşamaqdadır.
Ölkənin hər yerinə ordumuzun məhv etdiyi
erməni əsgərlərinin meyitləri daşınır, xəstə-
xanalarda yaralılara yer tapılmır. Bəli, Azər-
baycan torpaqlarında olan hər bir erməni
əsgərinin aqibəti belə olacaq.

Azərbaycan Ermənistanı peşman etdi

Bu faciəni Ermənistana illərdir torpaqla-
rını işğal altında saxladığı Azərbaycan döv-
ləti yaşadır və yaşadacaq. Belə bir fürsəti
isə elə Ermənistanın özü yaratdı. Keçən ilin
avqustunda Paşinyanın "Qarabağ Ermə-
nistandır” deməsi, bu ilin iyulunda Tovuz ra-
yonuna hücum olunması, könüllü hərbi bir-
liklərin yaradılmasına başlanılması, rəsmi
Yerevanın və separatçı rejim təmsilçilərinin
sərsəm bəyanatları Ermənistanda Azərbay-
cana qarşı hazırlanan yeni işğal planların-
dan xəbər verirdi.

Təbii ki, bu kimi narahatlıq doğuran mə-
sələlər Azərbaycan tərəfindən zamanında
beynəlxalq təşkilatlara, ayrı-ayrı dövlətlərin
diqqətinə çatdırılmışdı. Prezident İlham
Əliyev Ermənistanın son hərbi təxribatın-
dan 6 gün əvvəl - sentyabrın 21-də BMT-nin
75 illiyinə həsr edilmiş Yüksək Səviyyəli İc-
lasında demişdi: “Təcavüzkar ritorika və
təxribatlar Ermənistanın Azərbaycana qar-
şı yeni təcavüzə hazırlaşdığını nümayiş
etdirir. Biz BMT-ni və beynəlxalq ictimaiy-
yəti Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzdən
çəkindirilməsinə dəvət edirik”.

BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessi-
yasının sentyabrın 24-də keçirilən ümumi
debatlarında da Prezident İlham Əliyev bir
daha diqqəti Ermənistanın son dövrlərdə
artan təxribatlarına və yeni müharibə plan-
larına yönəltdi.

Dövlət başçısı qeyd etdi ki, Ermənistan
rəhbərliyinin Azərbaycanofob bəyanatları
və edilən təxribatlar bu ölkənin Azərbay-
cana qarşı yeni müharibəyə hazırlaşdığını

nümayiş etdirir. Buna görə İlham Əliyev
BMT-ni və beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənis-
tanı növbəti hərbi təcavüzdən çəkindirmə-
yə dəvət etdi.

Sentyabrın 25-də Avropa İttifaqının Cə-
nubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi
Toivo Klaarı qəbul edərkən də Prezident
İlham Əliyev son dövrlərdə baş verən bü-
tün prosesləri, Ermənistanın iyul təxribatı-
nı, Azərbaycana diversiya qrupu göndərdi-
yini, könüllülərdən ibarət qoşun yaratdığını,
Şuşada cinayətkar xunta rejiminin qondar-
ma liderinin dırnaqarası andiçmə mərasi-
minin keçirildiyini və digər təxribatçı hərə-
kətləri detallı şəkildə onun diqqətinə çatdır-
dı. “Kəşfiyyat mənbələrimizdə məlumat var
ki, çox ciddi hərbi hazırlıqlar gedir, onların
hərbi qüvvələri təmas xəttində, dövlət sər-
hədində cəmləşir” deyən İlham Əliyev baş-
qa bir xəbərdarlığını da etdi ki, əgər Ermə-
nistan hücum etsə, peşman olacaq.

Beləliklə, Azərbaycan Prezidenti xüsu-
silə son günlərdə davamlı şəkildə Ermənis-
tanın yeni hərbi əməliyyatlara başlamaq
niyyəti ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyəti ye-
tərincə məlumatlandırmışdı. Eyni zaman-
da, Ermənistanın özü də xəbərdar edilmiş-
di. Lakin nə beynəlxalq təşkilatlar, nə də
Ermənistan bu xəbərdarlıqdan nəticə çıxar-
madı. Ona görə sentyabrın 27-də Ermənis-
tanın təxribatının qarşısını layiqincə alan
Azərbaycan işğalçı dövləti, sözün əsl mə-
nasında, peşman etməkdədir.

Makronun mövqeyi Fransanın
Minsk Qrupunun həmsədri

kimi mandatına ziddir

Zamanında fəallıq göstərməyən, Ermə-
nistana qarşı kəsərli təsir mexanizmlərini
tətbiq etməyən, işğalçıya “dur” deməyən
təşkilatlar və bir sıra dövlətlər son günlər
atəşkəsdən, sülh danışıqlarından dəm vur-
mağa başlayıblar. Lakin Azərbaycan zama-
nında onları xəbərdar etmiş, Ermənistanı
işğalçı siyasətdən çəkindirməyə, Dağlıq
Qarabağ problemi ilə bağlı BMT-nin 4 qət-
naməsinin yerinə yetirilməsinə çağırmışdı.
Bütün bunlara laqeyd yanaşıldığından, Er-
mənistanın işğalçı əməllərinə göz yumul-
duğundan Azərbaycan işğal olunmuş əra-
zilərində beynəlxalq hüququn normalarını
özü bərpa edir. Ona görə indi hansısa
təşkilatın və ya dövlətin danışıqlara çağırışı
artıq gecdir.

Bu sırada xüsusən Fransanın nümayiş
etdirdiyi mövqe diqqətdən yayınmaya bil-
məz. Çünki Fransa prezidenti Emmanuel
Makronun hərbi əməliyyatlar başlayandan
bəri tutduğu mövqe və verdiyi bəyanatlar
bu ölkənin münaqişənin nizamlanması pro-
sesindəki beynəlxalq mandatına ziddir və
neytral vasitəçilik missiyasının tələblərinin
kobudcasına pozulmasıdır. Çünki ATƏT-in
mandatına uyğun olaraq vasitəçilik edən
dövlət münaqişə tərəflərindən birinə açıq
və birmənalı dəstək verə, tərəflərə yanaş-
mada balansı nümayişkarcasına poza bil-

məz. Lakin Fransa prezidenti açıq şəkildə
ermənipərəst mövqe ortaya qoymaqla
məhz bu yolu tutub.

Əlbəttə, Fransanın dövlət başçısının er-
mənipərəst mövqeyinin, çağırışlarının, bə-
yanatlarının hərbi əməliyyatlara təsiri baxı-
mından Azərbaycan üçün əhəmiyyətsizdir.
Onun heç bir diplomatik və vasitəçilik mis-
siyasına cavab verməyən mövqeyi sadəcə
Fransada qarşıdan gələn seçkilərlə bağlı-
dır və bu ölkədə yaşayan erməni diasporu-
nun səslərinin qazanılmasına yönəlib. Bu
gün Makron münaqişənin nizamlanması
üçün vasitəçiliklə deyil, seçki kampaniyası
ilə məşğuldur. Makron Cənubi Qafqazda
sülh uğrunda deyil, Fransadakı erməni se-
çicilərinin səsi uğrunda mübarizə aparır.

Ümumiyyətlə, Makronun davranışı və
açıqlamaları göstərir ki, o, Fransa dövlətinə
başçılıq etmək üçün tələb olunan keyfiy-
yətlərə malik deyil. Aşağı səviyyəli sarı
mətbuatın yaydığı feyk xəbərlərin Fransa
kimi ölkənin başçısının dilindən səslənmə-
si, ilk növbədə, fransız xalqı üçün başuca-
lığı gətirmir. Vaxtilə De Qoll kimi şəxsiyyətin
lideri olduğu ölkəyə bu gün sarı mətbuatın
xəbərlərinin təbliğatçısı səviyyəsinə enən
Makronun rəhbərlik etməsi təəssüf do-
ğurur.

Azərbaycanın daim Fransa ilə dostluq
münasibətləri yüksək səviyyədə olub, ölkə-
mizdə fransız dilli orta və ali məktəb var,
Fransa şirkətləri Azərbaycandakı neft mü-
qavilələrinin iştirakçıları olub, Prezident
Heydər Əliyev 1993-cü ildə prezident kimi
ilk səfərini məhz Fransaya etmişdi. İlham
Əliyev də 2003-də ilk səfərini Fransaya
edib. Azərbaycan Fransadakı tarixi abidə-
lərin bərpa və yenidənqurması prosesində
fəal iştirak edir. Bütün bunların fonunda
Makron hökumətinin tutduğu mövqe təəs-
süf doğurur və ilk növbədə, Fransanın ma-
raqlarına ziddir.

Azərbaycanla müharibə fonunda
Ermənistanda antisemitizm güclənir

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mo-
dernləşdirilməsi istiqamətində həyata ke-
çirdiyi tədbirlərlə əlaqədar olaraq indiyə qə-
dər bir sıra ölkələrlə, o cümlədən Türkiyə,
Rusiya və İsraillə bu çərçivədə sıx əmək-
daşlıq qurub. Ordumuzun arsenalında bu
ölkələrin hərbi sənayesinin istehsalı olan
müasir silahlar yer alır.

Hərbi əməliyyatlar başlayandan sonra
cəbhədə ciddi itkilər verən Ermənistan
Azərbaycana silah satışını iddia edərək öz
səfirini İsraildən geri çağırdı. Qeyd etdiyi-
miz kimi, Azərbaycan həm də Rusiyadan
silah alır və bu məntiqlə Ermənistan bu öl-
kədəki səfirini də geri çağırmalı idi. Ona

görə də Ermənistanın öz səfirini İsraildən
geri çağırması və bunu guya bu ölkə tə-
rəfindən Azərbaycana silah satışı ilə əla-
qələndirməsi antisemitizm siyasətini pərdə-
ləmək cəhdindən başqa bir şey deyil.

Məlum olduğu kimi, Ermənistanda anti-
semitizm və İsrailə qarşı nifrətin dərin kök-
ləri var. Belə ki, ermənilər Birinci Dünya
müharibəsi dövründə guya özlərinə qarşı
olan “qeyri-insani” münasibətin beynəlxalq
səviyyədə tanıdılması məsələsində İkinci
Dünya müharibəsi dövründə yəhudi xalqı-
nın soyqırıma məruz qalmasını əsas ma-
neə kimi görürlər.

Bu gün Ermənistanda antisemitizmdən
siyasi rəqibləri ləkələmək və onları nüfuz-
dan salmaq üçün istifadə olunur. Məsələn,
“WikiLeaks” ABŞ-ın Dövlət Departamenti-
nin 2008-ci ilə aid “Ermənistan mətbuatı
müxalifəti pisləmək üçün antisemitizmdən
istifadə etməyə davam edir” başlığı altında
bir məlumatını ifşa edib yaymışdı. Hətta
həyat yoldaşının yəhudi olduğu iddia edilən
Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Ter-
Petrosyan da antisemit tənqidlərdən qaça
bilməmişdi.

1991-ci ildə müstəqilliyini elan etdikdən
sonra Ermənistana xoşməramlı səfərlər
edən Amerika-Yəhudi təşkilatları da Ermə-
nistan mediasında antisemit tənqidlərə mə-
ruz qalmışdılar. Ermənilər özləri də yəhu-
dilərlə qarşıdurmalarının tarixi kökləri oldu-
ğunu bildirir və bunu semitlərlə arilərin qar-
şıdurması kimi qələmə verirlər.

Ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycan
ərazisində tüğyan edən erməni quldur dəs-
tələrinin əsas hədəflərindən biri də yəhu-
dilər olmuşdur. Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyətinin Fövqəladə İstintaq Komissiyası-
nın protokollarında yəhudilərin ermənilər
tərəfindən kütləvi qətlə yetirilməsinə dair
faktlar əksini tapıb. ASALA kimi terror təş-
kilatlarının da hədəfi türklərlə yanaşı, həm
də yəhudilər olub. 1980-ci ildə ASALA-nın
başçısı olan Akop Akopyan 1972-ci ildə
Münhendə Olimpiya Oyunlarında iştirak
edən İsrail milli komandası üzvlərinin qətlə
yetirilməsində fəal iştirak edib.

Göründüyü kimi, bu gün Ermənistanın
İsrailə qarşı atdığı addımların kökündə ha-
zırkı dövrdə siyasi motivlər deyil, tarixi ger-
çəklik amili dayanır. Təbii ki, Ermənistanın
bu hərəkətləri yəhudi xalqı və İsrail dövləti
üçün tamamilə əhəmiyyətsizdir. Necə ki,
Qarabağda beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərini bərpa edən Azərbaycana qarşı
bəzi xarici şəbəkələr tərəfindən aparılan
qərəzli kampaniya da tamamilə əhəmiy-
yətsizdir. Əsas odur ki, İlham Əliyev tarixi
ədaləti sərkərdə qətiyyəti ilə bərpa edir.

İLHAM ƏLİYEV TARİXİ ƏDALƏTİ SƏRKƏRDƏ QƏTİYYƏTİ İLƏ BƏRPA EDİR
Qarabağda beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini bərpa edən Azərbaycana qarşı bəzi xarici şəbəkələr tərəfindən aparılan kampaniya qərəzli və əhəmiyyətsizdir

Bu gün Azərbaycan Ordusu Azərbaycan torpaqlarında düşmə-
nə sarsıdıcı zərbələr endirir. Bu gün Azərbaycan Ordusu öz torpa-
ğında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyur, müdafiə edir.

Ordu quruculuğu mənim fəaliyyətimdə həmişə birinci yerdədir.
Hərbçilər də, Azərbaycan xalqı da bunu bilir. Həmişə demişəm ki,
ordumuz üçün nə lazımdırsa, biz onu da edəcəyik. Biz güclü,
iradəli ordu yaratmışıq. Bizim bütün silahlı birləşmələrimiz müasir
standartlara cavab verir və döyüş tapşırığını şərəflə, vicdanla,
cəsarətlə yerinə yetirir.

Dağlıq Qarabağ məsələsi bizim milli məsələmizdir. Dağlıq
Qarabağ məsələsinin həlli bizim tarixi vəzifəmizdir.

Biz heç kimin torpağına göz dikməmişik, heç kimin torpağında,
Ermənistan ərazisində Azərbaycan silahlı birləşmələrinin heç bir
məqsədi, hədəfi yoxdur. Ancaq biz öz torpağımızda özümüzü mü-
dafiə edəcəyik və işğal edilmiş torpaqlarımızı işğalçılardan azad
edəcəyik.

Bizim mübarizəmiz haqq mübarizəsidir və bu gün Azərbay-
can vətəndaşları dövlətə tam dəstək göstərirlər, bu dəstəyi biz
daim hiss edirik. Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan Ordusunun
yanındadır.

Mən əminəm ki, bizim uğurlu əks-hücum əməliyyatımız işğala
son qoyacaqdır! Ədalətsizliyə son qoyacaqdır! Otuz ilə yaxın da-
vam edən işğala son qoyacaqdır!

Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabiti, generalı şücaət,
rəşadət, cəsarət göstərir, canı, qanı bahasına ərazi bütövlüyümüzü
təmin edir. İnşallah sona qədər irəliyə gedəcəyik.

Mən 17 il bundan əvvəl nəyi demişəmsə, bu gün də deyirəm -
Dağlıq Qarabağ bizim torpağımızdır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
təmin edilməlidir! Mən heç zaman imkan verməyəcəyəm ki, tarixi
Azərbaycan torpaqlarında ikinci erməni dövləti yaradılsın. Bütün
imkanlardan istifadə edib öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik.
Biz buna yaxınlaşırıq.

İndi biz göstərdik kim-kimdir. İti qovan kimi qovuruq onları!
Azərbaycan əsgəri onları iti qovan kimi qovur! İşğal edilmiş torpaq-
larda Azərbaycan bayrağı qaldırılır! Onların səngərlərində Azər-
baycan əsgəri dayanır! Onların postları bizim əlimizdədir! Onların
tanklarını biz sürürük! Onların digər silahlı texnikaları bizim əli-
mizdədir, yük maşınları bizim əlimizdədir! Biz xilaskar missiyamızı
icra edirik və edəcəyik!

Biz tarixin ən şərəfli anlarını yaşayırıq. Azərbaycan xalqı qədim
xalqdır. Bizim tariximizdə bir çox şərəfli anlar olub, hadisələr olub,
qələbələr olub. Onların sırasında bugünkü hadisələr xüsusi
yerdədir. Biz ədaləti bərpa edirik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa
edirik, Azərbaycan xalqının ümidlərini doğrulduruq və bundan
sonra da doğruldacağıq. Biz haqlıyıq, biz zəfər çalacağıq! Qarabağ
bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ ERMƏNİSTANLA İNFORMASİYA 
MÜHARİBƏSİNDƏ DƏ YENİLMƏZ LİDERDİR
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2020-ci il sentyabrın 27-də Er-
mənistan Respublikası silahlı qüv-
vələrinin beynəlxalq hüquq norma-
larını yenidən kobud surətdə poza-
raq, müxtəlif növ silahlardan,
o cümlədən, ağır artilleriyadan isti-
fadə etməklə bir neçə istiqamətdən
Azərbaycan Respublikasının yaşa-
yış məntəqələrini və hərbi mövqe-
lərini atəşə tutması nəticəsində

mülki şəxslər, eləcə də hərbçilər
arasında ölən və yaralananlar ol-
duğundan, bu hücumların qarşısı-
nın alınması məqsədilə Azərbay-
can Ordusu əks-hücum əməliyyat-
larına başlayıb. 

Bununla əlaqədar, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin müvafiq
Fərmanı ilə 2020-ci il 28 sentyabr
saat 00:00-dan Azərbaycan Res-

publikasının bütün ərazisində hərbi
vəziyyət elan edilib. 

Fərmanda hərbi vəziyyətin tə-
min edilməsi məqsədilə “Hərbi və-
ziyyət haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununda nəzərdə tu-
tulmuş tədbirlərin həyata keçirilmə-
si, eləcə də Bakı, Gəncə, Sumqa-
yıt, Yevlax, Mingəçevir, Naftalan
şəhərlərində, Abşeron, Cəbrayıl,
Füzuli, Ağcabədi, Beyləqan, Ağ-
dam, Bərdə, Tərtər, Goranboy,
Göygöl, Daşkəsən, Gədəbəy, To-
vuz, Şəmkir, Qazax və Ağstafa ra-
yonlarında hərbi vəziyyət dövründə
saat 21:00-dan saat 06:00-dək
komendant saatının tətbiq edilməsi
qeyd edilib. 

Komendant saatının tətbiqin-
dən irəli gələn tədbirlərin həyata
keçirilməsinin təmin edilməsi isə
Azərbaycan Respublikasının Daxili
İşlər Nazirliyinə həvalə olunub. Bu
məqsədlə ölkə başçısının 28 sent-
yabr 2020-ci il tarixli müvafiq Sə-
rəncamı ilə Azərbaycan Respubli-
kasının Daxili İşlər naziri general-
polkovnik Vilayət Eyvazov hərbi və-
ziyyət dövründə komendant saatı-
nın tətbiq edildiyi ərazilərin komen-
dantı təyin edilib.

Məlumat üçün qeyd edək ki,
“Hərbi vəziyyət haqqında” Azərbay-
can Respublikasının Qanununa gö-
rə, komendant saatının tətbiqi hərbi
vəziyyət dövründə ictimai qayda və
ictimai təhlükəsizliyin təmin edilmə-
si, düşmənin kəşfiyyat, təxribat və
digər pozuculuq fəaliyyətinin qarşı-
sının alınması məqsədilə vətən-
daşların xüsusi icazə vərəqələri və
şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlər ol-
madan yaşayış yerindən, yaxud iş
yerindən kənarda olmalarının qa-
dağan edilməsidir.

Azərbaycan Respublikasının
Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən edi-
lən müraciətdə nəzərə çatdırılır ki,
komendant saatının qüvvədə oldu-
ğu müddətdə şəxslər hərbi vəziyyət
rejiminin tətbiq edildiyi inzibati əra-
zi vahidlərində yalnız xidməti vəsi-
qə əsasında və “icaze.e-gov.az”
portalında qeydiyyatdan keçib xü-
susi icazə aldıqda hərəkət edə bi-
ləcəklər.  

Bununla əlaqədar komendant

saatının tətbiq edildiyi şəhər və ra-
yonlarda yaşayan, yaxud həmin
ərazilərə giriş-çıxış edən sakinlər-
dən və digər şəxslərdən gedəcək-
ləri ünvanadək olan məsafəni nə-
zərə alıb komendant saatı başlaya-
nadək səfərlərini, öz işlərini başa
çatdırmaq, eləcə də komendant
saatı dövründə xüsusi icazə və
şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd ol-
madan yaşadıqları (qaldıqları) ün-
vanı tərk etməmək xahiş olunur.

Müraciətdə, həmçinin, hərbi və-
ziyyət rejiminin tələblərini pozan,
komendant saatının təmin olunma-
sına cəlb edilmiş polis əməkdaşla-
rının və hərbi qulluqçuların qanuni
tələblərinə əməl etməyən şəxslər
haqqında hüquqi məsuliyyət tədbir-
lərinin görüləcəyi qeyd olunub.  

Artıq axşam saatlarında ko-
mendant saatının tətbiqilə əlaqədar
paytaxt Bakının, eləcə də yuxarıda
qeyd edilən şəhər və rayonların
müxtəlif ərazilərində polis postları
qurulub. Hərbi vəziyyət dövründə
postlarda həvalə olunmuş vəzifələ-
rin icrasının təmin olunmasına polis
əməkdaşları ilə birgə Daxili Qoşun-
ların şəxsi heyəti də cəlb edilib.

Hərbi qulluqçularımız polis
əməkdaşları ilə birgə hərbi vəziyyət
rejiminə nəzarət edir, hərəkət edən
avtomobilləri və vətəndaşları sax-
layaraq, müvafiq icazə sənədlərinin
olub-olmamasını yoxlayırlar. Bun-
dan başqa, avtomobillərin yük ye-
rinə də baxış keçirilir. Eyni zaman-
da, polis əməkdaşları komendant
rejiminin qaydaları barədə vətən-
daşları məlumatlandırırlar. 

Xidmətə cəlb olunan şəxsi he-
yət qarşıya qoyulan tapşırıqların
məsuliyyətini düzgün dərk etməklə,
hərbi vəziyyət rejimi tədbirlərinə aid
təlimatları dəqiq yerinə yetirir, və-
təndaşlara münasibətdə etik davra-
nış qaydalarına ciddi riayət edir,
belə çətin vəziyyətdə nümunəvi
xidmətilə qoşunlar haqqında müs-
bət rəy yaradır. Ölkə ictimaiyyəti
hərbi vəziyyət rejimilə əlaqədar ko-
mendant saatının tətbiq edildiyi şə-
hər və rayonlarda ictimai təhlükə-
sizliyin təmin edilməsi və ictimai
qaydanın qorunması üzrə polis
əməkdaşları və hərbi qulluqçula-

rımızın fədakar xidmətini yüksək
qiymətləndirir.

Sonda əminliklə qeyd edə
bilərik ki, Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti, Silahlı Qüv-
vələrin Ali Baş Komandanı cənab
İlham Əliyevin komandanlığı al-
tında Azərbaycan əsgəri erməni
işğalçılarının başını əzərək doğ-
ma Qarabağımızı azad edəcək,
yurd həsrətilə yaşayan qaçqın və

məcburi köçkünlərimiz doğma
atababa ocaqlarına qayıdacaqlar.
Daxili Qoşunların mübariz hərbi
qulluqçuları polis əməkdaşları
ilə birgə digər bölgələrimizdə ol-
duğu kimi, işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizdə də öz şərəfli xid-
mətlərilə qarşıya qoyulmuş tap-
şırıqları uğurla icra edəcəklər. 

mayor Anar Əhmədov

HƏRBİ VƏZİYYƏT REJİMİ TƏDBİRLƏRİNİN TƏMİN OLUNMASI VACİB VƏZİFƏDİR
Ölkə ictimaiyyəti hərbi vəziyyət rejimilə əlaqədar komendant saatının tətbiq edildiyi şəhər və rayonlarda ictimai təhlükəsizliyin təmin 

edilməsi və ictimai qaydanın qorunması üzrə polis əməkdaşları ilə birlikdə hərbi qulluqçularımızın fədakar xidmətini yüksək qiymətləndirir

Cəbhə bölgəsinə ezam
olunan DİN Mətbuat Xidməti-
nin əməkdaşları düşmən qo-
şunlarının mütəmadi olaraq
artilleriya atəşinə tutduğu Tər-
tər, Ağdam, Füzuli, Ağcabədi
və Beyləqan şəhərlərində
olublar.

Hərbi vəziyyət dövründə ko-
mendant saatının tətbiq edildiyi
ərazilərdə polisin, eləcə də DİN
Daxili Qoşunlarının hərbi qulluq-

çularının gecəli-gündüzlü ayıq-
sayıq xidmətini fotoaparatın və
kameranın yaddaşına həkk
edən əməkdaşlarımız həmin
rayon sakinlərinin də ordumu-
zun qələbələrindən böyük fərəh
hissi keçirdiyinə şahidlik ediblər.

Sakinlər atılan mərmilərin
onları qorxutmadığını bildiriblər:
“Ordumuz qarşısında duruş
gətirə bilməyən düşmənin
mülki şəxsləri atəşə tutması
birinci hal deyil. Bu, onların

namərd xislətindən irəli gəlir.
Torpaqlarımızın işğaldan azad
ediləcəyi gün isə uzaqda de-
yil. Bu gün Ali Baş Koman-
danın “Qarabağ Azərbaycan-
dır!” şüarı düşmənin başında
bomba kimi partlayır. Qələbə
də, Qarabağ da bizimdir, bizim
olacaq!...”.

DİN-in Mətbuat xidməti

fotolar Zeyni Hüseynovundur 

Cəbhədən gəlirik, QƏLƏBƏ SORAĞI İLƏ

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab
İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına
uyğun olaraq, oktyabr ayının 1-dən
etibarən Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili
Qoşunlarında çağırışçıların müddətli
həqiqi hərbi xidmətə qəbulu prosesi
həyata keçirilir. Sərəncamdan irəli gə-
lən tələblərin yerinə yetirilməsi məq-
sədilə, Daxili İşlər nazirinin müavini-
Daxili Qoşunların komandanının mü-
vafiq əmrilə çağırışçıların tibbi müayi-
nəsinin aparılması və mənəvi-psixo-
loji durumunun qiymətləndirilməsi
üçün seçim qrupu yaradılıb. 

Qəbul məntəqəsində çağırışçılar
hərbi həkim komissiyasından keç-
məzdən əvvəl seçim qrupunun üzv-
ləri tərəfindən onlarla söhbətlər
aparılır. 

Söhbət zamanı çağırışçıların de-
moqrafik məlumatları, məşğuliyyətlə-
ri, ailə vəziyyətləri, dünyagörüşləri, Və-
tənə bağlılıqları, orduya münasibətlə-
ri, sosial vəziyyətləri, təhsilləri, baca-
rıq və işgüzar keyfiyyətləri, yaxın qo-
humlarının məhkumluğunun olub-ol-
maması ətraflı öyrənilir. Həmçinin, on-
lara hərbi xidmətin üstünlükləri izah
edilir, dövlət və dövlətçiliyə sadiqlik,
Vətənə məhəbbət kimi ən müqəddəs
hisslərin, döyüş ruhunun aşılanması,
mənəvi-psixoloji durumun yüksəldil-
məsi məqsədilə Daxili Qoşunların şə-
rəfli döyüş yolu, qəhrəmanları haqqın-
da məlumat verilir. 

Daha sonra çağırışçılar növbə ilə
həkim-cərrah, həkim-terapevt, həkim-
stomatoloq, həkim ekspert-psixonev-
roloq, ordinator-oftalmoloq tərəfindən

müayinə olunurlar, onlara ümumi bə-
dən baxışı keçirilir və sonda profilaktik
flüoroqrafik müayinənin aparılması
təmin olunur. Növbə ilə həkimlər tə-
rəfindən yoxlanıldıqdan sonra korona-
virus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq
TƏBİB-in həkimləri tərəfindən bütün
çağırışçılardan analizlər götürülür.
Müayinələrdən keçən çağırışçılar ba-
rədə hərbi həkim komissiyası tərəfin-
dən rəylər verilir və onlar yalnız prak-
tiki sağlam hesab edilərsə, hərbi xid-

mətə qəbul olunurlar.
Həmçinin, çağırışçıların əşya əm-

lakları, eləcə də bədən ölçülərinə uy-
ğun olan geyimlərlə təmin olunmaları
da daim diqqətdə saxlanılır.

Daha sonra onlarla hərbi hissədə
bölük və taqım komandirləri tərəfin-
dən tərbiyəvi söhbətlər aparılır, hərbi
xidmətə adaptasiya olunmaları üçün
müvafiq məsləhətlər verilir. 

Bölmələrdə çağırışçıların yuyun-
ma yerlərində və məişət otaqlarında
ciddi səliqə-sahman yaradılıb, hərbi
qulluqçuların saçlarının və geyim for-
malarının qaydaya salınması üçün la-
zım olan hər bir şərait mövcuddur.  

Bütün bunlar onu deməyə əsas
verir ki, Daxili Qoşunların sıralarına
xidmətə yeni qəbul olunmuş çağırış-
çıların Vətənə layiqli, əsl vətənpərvər
hərbi qulluqçu kimi formalaşması Da-
xili Qoşunların komandanlığının nəza-
rəti altında həyata keçirilməkdədir.

Mətbuat xidməti

ÇAĞIRIŞÇILAR HƏRBİ XİDMƏTƏ BÖYÜK
RUH YÜKSƏKLİYİ VƏ COŞQU İLƏ GƏLİRLƏR
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Müqaviməti qırılan düşmən
qüvvələrində hökm sürən pərakən-
dəlik, başıpozuqluq onların məhvi
ilə nəticələnir. Həm canlı qüvvə,
həm də çoxlu sayda döyüş texni-
kasını itirən Ermənistanın və qon-

darma “DQR”-in gücü tükəndiyin-
dən, onlar namərd xislətlərinə sa-
diq qalaraq mülki əhalini, cəbhədən
uzaq yaşayış məntəqələrini atəşə
tuturlar. Azərbaycanın torpaqlarının
işğaldan azad edilməsi üçün gös-

tərdiyi qətiyyətlə bərabər, ordunun
idarə edilməsi, arxa cəbhədə güclü
təşkilatçılıq qələbəni qaçılmaz edir.

Ölkəmizdə komendant saatının

tətbiq edilməsi və nəzarətin Daxili
İşlər Nazirliyinə həvaləsi polisin,
eləcə də DİN Daxili Qoşunlarının
üzərinə böyük məsuliyyət qoydu.
Çünki söhbət həm də Vətənin təh-

lükəsizliyindən, ərazi bütövlüyünün
bərpasından gedir...

Arxa cəbhədəki bütövlük, inam
ön cəbhədə döyüşən əsgərimizin

əzmlə irəliləməsinə zəmin yaradır.
Torpaqlarımızın hər qarışının azad
edilməsi uğrunda qızğın döyüşlər
gedir. Döyüş itkisiz olmur, şəhidləri-
miz var. Hərb tariximizdə xüsusi ye-

ri olan DİN Daxili Qoşunlarının şəx-
si heyəti də bu haqq müharibəsində
igidlik və rəşadət göstərir. Uğurla-
rımıza sevinirik, itkilərimizə isə kə-
dərlənirik. Vətən uğrunda döyüşlər-
də Daxili Qoşunların hərbi qulluq-
çuları da şəhidlik zirvəsinə ucalırlar.

Həsən Abdullayev (Biləsu-
var), Elnur Bağırov (Cəlilabad),
Sərxan Abullayev (Qazax),
Ruslan Qurbanov (Biləsuvar),
Tural Abdullayev (Sabunçu rayo-

nu) və Mais Səmədov (Xaçmaz
rayonu) adlarını Azərbaycan Tari-
xinə yazdılar.

İyirmi səkkiz illik döyüş və xid-
mət yolu keçmiş DİN Daxili Qoşun-
ların şəxsi heyəti dünən olduğu ki-
mi, bu gün də üzərinə düşən görəvi

inamla icra edir. Onlar döyüş ruhu
ilə Qələbə uğrunda düşməni məhv
etməyə hər an hazırdırlar.

Ruslan Vəliyev, 
polis leytenantı

ŞİRİN CANDAN KEÇƏNLƏR...

Ermənistan-Azərbaycan, Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsi 1988-ci il-
dən günümüzədək öz həllini tap-
mayaraq, Cənubi Qafqaz regionun-
da sabitliyə ciddi təhdid yaradır.
Azərbaycan Respublikası uzun il-
lərdir Ermənistanın hərbi təcavüzü-
nə qarşı mübarizə aparır. Ölkəmi-
zin ərazi bütövlüyünün bərpa olun-
ması diplomatiyamızın və ordumu-
zun qarşısında duran ən əsas və-
zifədir. Bu taleyüklü məsələdə xal-
qımızın birliyi və həmrəyliyinə nail
olunub. Xalqımız hərbi münaqişə-
nin başlandığı vaxtdan indiyədək
doğma və müqəddəs torpaqlarının
itkisi ilə barışmadığını, sülh yolu
nəticə verməzsə, haqq işi naminə
savaş əzmini dünya ictimaiyyətinə
nümayiş etdirib. 

Beynəlxalq hüquq və tarixi əda-
lət Azərbaycanın tərəfindədir. An-
caq dünyada hakim olan ikili stan-
dartlar və müəyyən geosiyasi ma-
raqlar ötən illər ərzində Ermənis-
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin beynəlxalq hüququn
prinsipləri əsasında, danışıqlar va-
sitəsilə tənzimlənməsinə maneçilik
törədib. İşğalçı dövlət olan Ermə-
nistana beynəlxalq təzyiqin olma-

ması, bəzi ölkələrin ona açıq-aşkar
havadarlıq etməsi üzləşdiyimiz mü-
naqişənin illərlə uzanmasına, sülh
təşəbbüslərinin uğursuzluğuna gə-
tirib çıxarıb. Bu məsələ ilə məşğul
olan ATƏT-in Minsk Qrupunun və
onun həmsədrlərinin yarıtmaz fəa-
liyyəti artıq neçə vaxtdır ki, Azər-
baycan ictimaiyyətini hiddətləndirir. 

Ermənistan işğal etdiyi ərazilə-
rimizdə xalqımızın izini yox etməyə
yönəlik addımlar atır, şəhər və
kəndlərimizi xarabalığa çevirir, mə-
dəniyyət və dini abidələrimizi dağı-
dır və ya özününküləşdirir, topo-
nimlərimizi dəyişdirir, təbii sərvətlə-
rimizi talayır, ekoloji terrora əl atır,
süni məskunlaşdırma aparır. Düş-
mən ölkə ələ keçirdiyi rayonlarımız-
da yaratdığı oyuncaq separatçı qu-
rum vasitəsilə uzun müddətdir ki,
öz işğalçılıq siyasəti və onun nəti-
cələrini pərdələməyə çalışır. 

1994-cü ilin may ayından bugü-
nədək Azərbaycan-Ermənistan sər-

hədində və işğal edilmiş zona üzrə
keçən qoşunların təmas xəttində

qüvvədə olmuş atəşkəs rejimini də-
fələrlə təxribat törədərək məhz qar-
şı tərəf pozub. Ermənistan ordusu-
nun bölmələri Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin mövqelərini və yaşa-
yış məntəqələrimizi dəfələrlə müx-
təlif növ silahlardan atəşə tutublar.
Bunun nəticəsində xeyli sayda hər-
bi qulluqçumuz və mülki vətənda-
şımız həlak olub, habelə yaralanıb,
eləcə də ölkəmizə ciddi maddi zi-

yan vurulub. Bizim müzəffər ordu-
muz ötən illər ərzində düşmənin
hərbi təxribatlarına layiqli cavab ve-
rib, işğalçılara ağır zərbə vurularaq
onlar susdurulub. Belə ki, 2014-cü
ilin noyabr ayında döyüş zonasın-
dakı təmas xəttində erməni hərbi
qüvvələri növbəti təxribat törətmə-
yə cəhd göstərib, bu zaman düş-
mənin təcavüzkar hərəkətlərinin
qarşısı alınıb, onun hərbi helikopte-
ri vurulub. 

2016-cı ilin aprel ayının əvvəllə-
rində isə ordumuz düşmənin təxri-
batlarına cavab olaraq, onun mü-
dafiə xəttini yarmaqla Cəbrayıl ra-
yonu ərazisi və Tərtər-Ağdərə böl-
gəsində yerləşən mühüm əhəmiy-
yətli yüksəklikləri işğaldan azad
edib. Bununla da ermənilərin öz
müdafiə mövqelərinin keçilməzliyi
barədə yaratdıqları mif alt-üst olub. 

2018-ci ilin may ayında Naxçı-
van Muxtar Respublikası ərazisin-
də uğurlu Günnüt əməliyyatı da

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
yüksək döyüş qabiliyyətinin, qali-

biyyət potensialının təzahürü kimi
müasir hərb salnaməmizə yazılıb.

Nəhayət, 2020-ci ilin iyul ayında
erməni işğalçılarının respublikamı-
zın Tovuz rayonunda sərhədyanı
kəndləri şiddətli atəşə tutmasının
dəf edilməsi, bu istiqamətdə strateji
yüksəkliklərə nəzarətin ordumuz
tərəfindən qorunub saxlanılması
düşməni rəzil duruma salıb. 

Ancaq bütün bunlara baxmaya-
raq, Ermənistanın siyasi və hərbi
rəhbərliyi münaqişənin dinc yolla
nizamlanması prosesini pozmaq,
işğala söykənən status-kvonun
aradan qaldırılmasına yol vermə-
mək niyyətindən əl çəkməyib. Er-
mənistanın baş naziri Nikol Paşin-
yanın sülh danışıqlarının formatını
dəyişmək cəhdləri, qəbuledilməz
şərtlər irəli sürməsi, düşmən ölkə-
nin müdafiə nazirinin ölkəmizin
əleyhinə radikal bəyanatları, “yeni
ərazilər ələ keçirmək” planları barə-
də açıqlamaları, qoşunların təmas
xəttində erməni diversiya-kəşfiyyat
qruplarının fəallaşması, belə qrup-
lardan birinin komandirinin hərbçi-
lərimizə əsir düşməsi, ayrı-ayrı öl-
kələrdən muzdlu döyüşçülərin işğal
bölgəsinə gətirilməsi, Dağlıq Qara-
bağda erməni separatçılarının lide-
rinin qondarma andiçmə mərasimi-
nin Şuşada keçirilməsi və separatçı
rejimin “parlamenti”nin Şuşaya kö-
çürülməsi məsələsinin ortaya atıl-
ması, həmçinin, əsirlərin “hamının
hamıya” prinsipi ilə dəyişdirilməsin-
dən qarşı tərəfin imtina etməsi və
beləliklə, erməni əsirliyində olan
soydaşlarımızın geri qaytarılmama-
sı bunun əyani sübutudur. 

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı cənab İlham Əliyev
ötən ay Birləşmiş Millətlər Təşkila-
tının 75 illiyi münasibətilə onun Baş
Assambleyasının keçirilən sessiya-
sında videoformatla çıxışı zamanı
Ermənistanın işğalçılıq siyasətini
və yeni müharibəyə hazırlaşdığını
təkzibolunmaz dəlillərlə ifşa edib. 

Sentyabrın 27-də Ermənistanın
yenidən hərbi təxribatlara əl atma-
sı, işğalçıların atəşkəs rejimini poz-
maqla ön mövqelərimizə hücuma
keçməsi, hərbi qulluqçularımızı və
mülki əhalimizi iriçaplı silahlardan
atəşə tutması nəticəsində ölən və
yaralananların, dağıntıların olması
Azərbaycanın təcavüzkar barədə
son xəbərdarlığının reallığa əsas-
landığını beynəlxalq aləmə göstər-
di. Həmin gündən etibarən Azər-
baycan Silahlı Qüvvələrinin bütün
ön cəbhə boyu başladığı uğurlu
əks-hücum düşmənin xain planla-
rını süquta uğradıb. Yüksək döyüş
qabiliyyətinə, müasir silah və texni-
kaya malik, yenilməz vətənpərvər-
lik əqidəsinin daşıyıcısı olan ordu-
muz erməni işğalçılarını darmada-
ğın edərək, doğma yurdlarımızın iş-
ğalına son qoyur. Bu döyüşlərdə
xalqımızın igid oğulları öz qanları
və canları bahasına yeni tarix yazır-
lar. Artıq respublikamızın işğaldan
azad edilən bir çox yaşayış məntə-
qəsi və yüksəkliyində üçrəngli bay-
rağımız qaldırılıb. Düşmənin canlı
qüvvə və maddi itkilərinin sayı art-
dıqca, o, başını itirir, qarşı tərəfdə
xof, qorxu, ruh düşkünlüyü, hərc-
mərclik hökm sürür. İşğalçı ordu-
nun hərbi qulluqçuları döyüş mey-
danından qaçırlar. Təcavüzkarın
yüzlərlə silah və texnikası məhv
edilib, yaxud qənimət götürülüb. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri-
nin şəxsi heyəti döyüşlər zamanı
beynəlxalq humanitar hüququn tə-
ləblərinə riayət edərək, mülki şəxs-
ləri və obyektləri atəşə tutmur, əsir-
lərlə humanist davranır. Ancaq düş-
mən ordusu Azərbaycanın həm

cəbhəyanı, həm də döyüş zonasın-
dan uzaqda yerləşən şəhər və ra-
yonlarını, habelə mühüm infrastruk-
tur obyektlərini hədəfə alır. Özü də
erməni tərəfi mülki əhalinin yaşadı-
ğı ərazilərə beynəlxalq konvensiya-
larla qadağan olunan mərmilərlə
atəş zərbəsi endirir. Bunun nəticə-
sində vətəndaşlarımız arasında
ölən və yaralananlar var, onların
əmlakına ciddi ziyan dəyib. Düş-
mən mərmilərindən uşaqların da

həlak olması və xəsarət alması bü-
tün dünyaya erməni vəhşiliyinin tu-
tarlı sübutudur. 

Ermənistan ölkəmizin döyüş zo-
nası kənarındakı şəhər və rayonla-
rını atəşə tutmaqla münaqişənin
miqyasını genişləndirməyə, əhali
arasında təlaş, psixoloji gərginlik
yaratmağa cəhd göstərir. Ancaq
vətəndaşlarımız bu vəziyyətdə dö-
züm, qətiyyət və birlik nümayiş etdi-
rirlər. Onlar müzəffər ordumuza
mənəvi dəstək olur və bacardıqları
köməkliyi etməyə can atırlar. Silahlı
Qüvvələrə Yardım Fonduna gündə-
lik olaraq vətəndaşlarımızdan, ida-
rə və müəssisələrdən vəsait köçü-
rülməsi, paytaxt və bölgələrdə ge-

niş qanvermə aksiyası, döyüşçülə-
rə sovqatların göndərilməsi, evlər-
də, avtomobillərdə, ictimai yerlərdə
çoxlu sayda milli bayrağımızın dal-
ğalanması doğrudan da ruhlandırı-
cı və qürurverici gerçəklikdir. 

Məlum olduğu kimi, sentyabrın

28-dən etibarən respublikamızın
ərazisində hərbi vəziyyət elan edilib
və qismən səfərbərlik tədbirləri hə-
yata keçirilir. Bununla əlaqədar ola-
raq, hərbi vəzifəlilər ordu sıralarına
çağırılırlar. Ancaq təqdirəlayiq hal-
dır ki, xeyli sayda ehtiyatda olan
gənc könüllü olaraq ordu sıralarına
yazılır, vətənpərvərlik nümunəsi
göstərir.

Səfərbərliyə cəlb olunanlar
sırasında Daxili Qoşunların bir qrup

ehtiyata buraxılmış hərbi qulluqçu-
su da var. Ümumilikdə, müharibə
şəraitində yaşadığımız bu günlərdə
Daxili Qoşunların veteranları da or-
duya dəstək tədbirlərində fəal işti-
rak edir, eləcə də Ali Baş Koman-
danın istənilən çağırışına hazır ol-
duqlarını bildirirlər. Onların Səfər-
bərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üz-
rə Dövlət Xidmətinin yerli şöbələ-
rinə müraciətləri də bunun təzahü-
rüdür. Övladları bu gün döyüşlərdə
iştirak edərək şəhidlik zirvəsinə
ucalan veteranlarımız da var. Vətən
üçün layiqli övlad yetişdirmiş vete-
ranlarımız hörmət və ehtirama la-
yiqdirlər. 

Daxili Qoşunların şəxsi heyəti

də bu gün respublikamızın ərazi
bütövlüyünün bərpası uğrunda dö-
yüş əməliyyatlarında fədakarcası-
na iştirak edir və qoşunların qəhrə-
manlıq ənənələrinə sadiq qalır. 

Ölkəmizdə elan edilən hərbi və-
ziyyətlə bağlı Daxili Qoşunların hər-
bi qulluqçuları və polis əməkdaşla-
rına paytaxtımız və bölgələrdə ko-
mendant saatı rejiminin təmin olun-
ması üzrə tapşırıqların yerinə yeti-
rilməsi də həvalə olunub. Hərbi qul-
luqçularımız polis əməkdaşları ilə
birgə bu mühüm vəzifəni yüksək
məsuliyyət hissi və ayıq-sayıqlıqla
icra edirlər. 

Bu gün ölkəmizdə Vətən müha-
ribəsi gedir. Azərbaycan sülhpərvər
dövlətdir. Biz müharibə istəmirik,
ancaq ərazimizdə alovlanan müha-
ribənin bir günahkarı var - işğalçı
Ermənistan. Respublikamız öz əra-
zisini işğalçıdan müdafiə etmək və
işğal olunmuş torpaqlarını azad
etmək hüququnu reallaşdırır. 

Xalqımız bu sınaq məqamında
Respublika Prezidenti, Ali Baş Ko-
mandan cənab İlham Əliyevin ətra-
fında sıx birləşib, bütün cəmiyyətin
hədəfi və məqsədi birdir - qələbə-
mizin təmin olunması. Döyüş ruhu-
muzun dirçəliş anlarını yaşayırıq,
mübarizlik əzmimiz yüksəkdir. İna-
nırıq ki, Azərbaycan əsgəri xalqı-
mızı zəfər zirvəsinə ucaldacaq. 

Yalçın Abbasov

AZƏRBAYCAN SİLAHLI QÜVVƏLƏRİ BU GÜN DÖYÜŞ
MEYDANINDA YENİ QƏHRƏMANLIQ TARİXİ YAZIR! 

Sentyabrın 27-də Ermənistan hərbi birləşmələrinin hücumu-
nun qarşısını alaraq əks-hücuma keçən Azərbaycan Ordusu
ard-arda inamlı qələbələr qazanır.

Döyüşlərdə məhv edilən düşmən texnikası

İşğaldan azad edilən
ərazilərdə üçrəngli 
bayrağımız dalğalanır

İşğalçılar artilleriyamızın atəş hədəfində
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Azərbaycan mədəniyyətinin mühüm
qolu sayılan musiqimiz çoxəsrlik inkişaf yo-
lu keçib, nəsildən-nəslə ötürülərək təkmil-
ləşib və zənginləşib. Xüsusilə XXI əsrdə
yaradıcılıq axtarışlarının diapazonu geniş-
lənib, yeni-yeni janrlar və öz zənginliyi ilə
fərqlənən müxtəlif melodiyalar yaranıb. Bu
janrlar arasında önəmli yer tutan hərbi mu-
siqi zamanından asılı olmayaraq, xalqımızı
daim mübarizəyə və qələbəyə səsləyib.  

Ötən  əsrin sonlarında ölkəmizə qarşı
torpaq iddiası qaldırmış erməni qəsbkarları
ilə aparılan müharibə şəraitində yaranan
bu nəğmələr o illərin bütün ağrı-acısını əks
etdirməklə yanaşı, düşmənə nifrət, Vətə-
nə sevgi, dövlətə sədaqət hissləri aşılayır.
O çətin illərdə formalaşan Daxili Qoşunla-
rın Nümunəvi göstərici hərbi orkestri hərbi

qulluqçularda ruh yüksəkliyini, qələbəyə
inam hissini gücləndirmək üçün bu gün də
əlindən gələni əsirgəmir.

Noyabrın 17-də 26 yaşını qeyd edəcək
hərbi orkestr fəaliyyət göstərdiyi bu zaman
kəsiyində, sözün əsl mənasında, nümunəvi
olduğunu sübut edib. Onun sıralarında Və-
tənə xidmət edən musiqiçilər peşəkar ifala-
rı ilə yanaşı, xalqa, torpağa bağlılıqları ilə
də fərqlənirlər. 

Daxili Qoşunların Baş İdarəsində Hərbi
orkestr xidmətinin rəisi - baş dirijor vəzifə-
sini mayor Gülağa Meybiyev icra edir. Ma-
yor Hüseyn Əliyev isə orkestrin rəisi - hərbi
dirijordur. Orkestrin uğur qazanmasında
kollektivin hər bir üzvünün əməyi var.     

Mayor G.Meybiyev bildirdi ki, orkestr
peşəkar musiqiçilərlə komplektləşdirilib:

“Onun nəzdində mahnı və rəqs ansamblı
fəaliyyət göstərir. Kollektiv saz, tar, ud, fley-
ta, qoboy, klarnet, şeypur, alt, tenor, bari-
ton, saksofon, trombon, tuba, böyük və ki-
çik təbil ifaçılarından ibarətdir. Xalq artisti
kapitan Fidan Hacıyeva ansamblın rəhbə-
ridir. Əməkdar artistlər kapitan Zaur
Əmiraslanov və gizir Vəsilə İbrahimova,
kiçik gizir Nuranə Şıxəliyeva, Prezident tə-
qaüdçüsü Amil Məmmədov, Rauf Məm-
mədzadə, Zeynalabdin Kərimov, Günay
Orucova orkestrin solistləridirlər”. 

Hərbi orkestrin yaradıcı fəaliyyəti haq-
qında mayor H.Əliyev məlumat verdi. Söy-
lədi ki, orkestr həqiqətən də ötən 26 il ər-
zində böyük inkişaf yolu keçib: “Nümunəvi
göstərici hərbi orkestr Daxili Qoşunlarla
birgə addımlayıb, istər çətin, istərsə də

əlamətdar və sevincli günlərdə şəxsi he-
yətin döyüş ruhunun yüksəldilməsinin şərəf
borcu olduğunu dərindən dərk edib. Bu gün
kollektivin həm tərkibi, həm də yaradıcılıq
səviyyəsi dəyişib, professional yönümdə
formalaşıb. Repertuarımızda estrada və
caz musiqilərinə də müraciət olunur, lakin
milli ruhlu marşlar və mahnılar üstünlük
təşkil edir”. 

Orkestrin rəisi onu da qeyd etdi ki,
kollektiv indiyədək yüzlərlə rəsmi tədbirdə,
müxtəlif idarə və təşkilatlarda, mədəniyyət
ocaqlarında və ölkənin televiziya kanalla-
rında uğurla çıxış edib. Həmçinin, cəbhə
bölgəsində yerləşən hərbi hissələrdə də
konsert proqramları təşkil edib. Bu cür təd-
birlər isə əlbəttə ki, hərbi qulluqçularımızın
döyüş əzmini, qələbəyə inamını artırır. 

Bu gün orkestrin normal fəaliyyəti üçün
demək olar ki, hər cür şərait yaradılıb. Yeni
avadanlıqlar və musiqi alətləri alınıb. Bütün
bunları Daxili İşlər nazirinin və Daxili Qo-
şunların komandanının göstərdiyi xüsusi
diqqət və qayğının nəticəsi kimi qiymətlən-
dirən orkestr rəisi kollektivin daima yaradı-
cılıq axtarışında olduğunu dedi: “Kollektiv
yaradıcı potensialını inkişaf etdirmək və
Daxili Qoşunların adını hər zaman zirvədə
tutmaq üçün əzmlə çalışır və bundan sonra
da çalışacaqdır”. 

Yaradıcı kollektivin ən böyük arzusu isə
zəfər günü Şuşada, Laçında, Xankəndidə
və digər işğal altında olan torpaqlarımızda
qələbə marşını ifa etməkdir.

baş leytenant 

Xədicə Hacızadə

Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunla-
rının hərbi qulluqçuları yüksək döyüş
hazırlığı ilə hər zaman fərqlənirlər. Döyüş
hazırlığının daim yüksəldilməsini şərtlən-
dirən faktorlardan biri də mənəvi-psixoloji
durumun tələb olunan səviyyədə olma-
sıdır. 

25033 saylı hərbi hissə komandirinin
tərbiyə işləri üzrə müavini polkovnik-
leytenant İramin Məsimov şəxsi heyətin
vətənpərvərlik hisslərinin yüksəldilməsin-
də tərbiyə işləri üzrə bölmənin rəisi-baş
təlimatçı vəzifələrini icra edən kapitan
Rəşadət Nəcəfovun rolunun böyük oldu-
ğunu bildirdi. Hərbi hissə komandanlığı
tərəfindən müsbət xarakterizə olunan za-
bit şəxsi heyətin ruh yüksəkliyinin artırıl-
ması, sağlam kollektivin yaranması, inti-
zam pozuntusu hallarının baş verməməsi
üçün səylə çalışır.

Kapitan R.Nəcəfov 1988-ci il dekabrın
12-də Qazaxıstan Respublikasının Kusta-
nay vilayətində dünyaya gəlib. Hələ uşaq
ikən ailəsi ilə birlikdə Azərbaycana köçən
Rəşadət orta təhsilini Xaçmaz rayonunun
Müşkür kənd məktəbində alır. 2007-2008-ci
illərdə Daxili Qoşunların 16075 saylı hərbi
hissəsində müddətli həqiqi hərbi xidmət
keçib. Vətənə olan sevgisi, bağlılığı əsl
hərbçi kimi yetişməsinə zəmin yaradıb.
Buna görə də həvəslə əsgəri xidmətini
başa vurduqdan sonra o, elə həmin hərbi
hissədə müddətdən artıq həqiqi hərbi xid-
mətini davam etdirir. 2010-2012-ci illərdə
Daxili Qoşunların Orta İxtisas Hərbi Mək-
təbində təhsil alıb. 2012-ci ildə bu təhsil
ocağını bitirərək “leytenant” hərbi rütbəsi
alan R.Nəcəfov 25033 saylı hərbi hissədə
taqım komandiri vəzifəsinə təyin olunub.
Bu günə kimi müxtəlif vəzifələrdə xidmət
edən zabit ona göstərilən etimadı doğrul-
dub. 

Funksional vəzifələrinin icrasına mə-
suliyyətlə yanaşan kapitan R.Nəcəfov
şəxsi heyət arasında hərbi intizamın möh-

kəmləndirilməsi, qanun pozuntularının
qarşısının alınması, daxili xidmət qayda-
larına riayət olunmasına cavabdehlik da-
şıyır. Eyni zamanda hərbi xidmətin təh-
lükəsizliyinin təmin edilməsi, xidməti-dö-
yüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi za-
manı tərbiyə işinin təşkili və keçirilməsi,
hərbi qulluqçuların Azərbaycan Respubli-
kasına, hərbi anda sədaqət, hərbi ənənə-
lərə ehtiram, xidmətin çətinliklərinə dö-
zümlülük, hərbi nizamnamələrin tələbləri-
nə riayət etmək ruhunda tərbiyə olunması
onun funksional vəzifə borclarından irəli
gələn məsələlərdir. Şəxsi heyətlə işləmə-
yin spesifikliyini xüsusilə vurğulayan tər-
biyəçi zabit bu işdə hər bir hərbi qulluq-
çuya fərdi yanaşma prinsipini əsas gö-
türür. 

Xidməti vəzifələrinin icrasına məsuliy-
yətlə yanaşdığına görə müxtəlif mükafat-
lara layiq görülən zabitimiz cari ildə Daxili
Qoşunların Baş İdarəsi tərəfindən keçirilən
yekun inspeksiya yoxlamasını da uğurla
başa vuraraq müsbət qiymətləndirilib.

baş leytenant

Nigar Ağayeva

TərBİyəÇİ ZaBİTİn FəalİyyəTİnDə əSaS məQam 
yÜKSəK HərBİ İnTİZama naİl OlmaQDır

mİllİ Və DÖyÜŞ rUHlU mUSİQİlər
OrKeSTrİn rePerTUarını ZənGİnləŞDİrİr
Kollektivin ən böyük arzusu  zəfər günü Şuşada, Laçında, Xankəndidə 
və digər işğal altında olan torpaqlarımızda qələbə marşını ifa etməkdir

İŞĞalDan aZaD eDİlən yaŞayıŞ mənTəQələrİmİZ
QaraBaĞ BİZİmDİr! QaraBaĞ aZərBayCanDır!

Nümunəvi xidmət

Dosta qürur, düşmənə gözdağı -

“Bayraktar TB2” haqqında 

nə bilirik? 

Türkiyənin operativ-taktiki, orta

yüksəklikdə uçan “Bayraktar TB2” pi-

lotsuz uçan aparatı (PUA) bu ölkənin

“Baykar Makina” şirkəti tərəfindən is-

tehsal edilir. 

Texniki göstəriciləri:

Uzunluğu: 6,5 m.

Qanad genişliyi: 12 m.

Maksimum qalxma çəkisi: 650 kq.

Yük tutumu: 55 kq.

Maksimum sürət: 222 km/saat.

Seyredici sürəti: 130 km/saat.

Fəaliyyət radiusu: 150 km.

Ən yüksək hədd: 8200 m.

Avtonom idarəetmə: 24 saat. 

2015-ci ildən Türkiyə Silahlı Qüvvələ-
rinin arsenalına daxil edilmiş “Bayraktar
TB2” PUA-dan hazırda bir çox hərbi
əməliyyatlarda fəal şəkildə istifadə olunur.  

HƏRBİ XƏBƏRLƏR .YENİLİKLƏR .

Səhər yeməyi günün ən vacib ye-

məyidir. Vaxt azlığı, iştahanın olmama-

sı səbəbindən səhər yeməyindən im-

tina edilməməlidir. Unutmayın ki, ba-

lanslı bir səhər yeməyi sağlam həyat

tərzi keçirmək üçün vacib şərtdir.

AZƏRTAC-ın məlumatına görə, bu
barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi
İnstitutunun Elmi-tədqiqat və risklərin qiy-
mətləndirilməsi departamentinin Qida
təhlükəsizliyi şöbəsinin mütəxəssisi Nər-
giz Ağayevanın məqaləsində deyilir. Mü-
təxəssis bildirir ki, səhər yeməyi beyinin
işini gücləndirir, xüsusilə məktəbli uşaq-
larda bu daha önəmlidir. Səhər yeməyi
yeyən uşaqlar və böyüklər ondan imtina
edənlərdən daha çox lif, kalsium, A və C
vitaminləri, riboflavin, sink və dəmir alırlar.
Hətta çəki artımından ehtiyatlanan in-

sanlarda belə səhər yeməyi sağlam çə-
kidə qalmağı təmin edir. Beləliklə, sağlam
səhər yeməyi gün boyu sərf edəcəyimiz
enerjini artırmaq üçün olduqca faydalıdır.

Mütəxəssis gün boyu enerjili, güm-

rah və sağlam olmaq istəyənləri səhər

yeməyindən heç bir halda imtina et-

məməyə çağırır.

SəHər yeməyİnİn FayDaları
Həkim məsləhəti

Füzuli rayonu
Horadiz kəndi 

Cəbrayıl rayonu
Daşkəsən kəndi 

Tərtər rayonu
Suqovuşan kəndi 

Tərtər rayonu
Talış kəndi 
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