
“Tovuz döyüşlərindən möhtəşəm Zəfərə doğru!” 
adlı vətənpərvərlik tədbiri keçirilib

Müdafiə Nazirliyindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, Tovuz rayo-
nundakı “N” hərbi hissəsində keçirilən 
“Tovuz döyüşlərindən möhtəşəm Zəfərə 
doğru!” adlı vətənpərvərlik tədbirində 
Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri, hərbi 
qulluqçular, Qazax, Tovuz, Ağstafa, 
Gədəbəy, Şəmkir rayonlarından dəvət 
olunan şəhidlərin ailə üzvləri, müharibə 
iştirakçıları, ictimaiyyət nümayəndələri 
və incəsənət xadimləri iştirak ediblər.

Tovuz döyüşləri zamanı şəhidlik 
zirvəsinə ucalan Azərbaycanın milli 
qəhrəmanları general-mayor  Polad 
Həşimov, polkovnik İlqar Mirzəyev, 
mayorlar Namiq Əhmədov, Anar 
Novruzov, baş leytenant Rəşad Mah-
mudov, gizirlər İlqar Zeynallı, Yaşar 
Babayev, çavuş Vüqar Sadıqov, baş 
əsgər Elşad Məmmədov, əsgərlər Elçin 
Mustafazadə, Nazim İsmayılov və 
Xəyyam Daşdəmirovun portrelərinin yer 
aldığı xatirə lövhələri qarşısında onların 
hər birinin həyat və döyüş yolu barədə 
tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat 
verilib.

Respublikamızın suverenliyi və ərazi 
bütövlüyü uğrunda şəhid olan Vətən 
övladlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 
yad edilib, dövlət himni ifa olunub.

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin Hərbi Qənimətlər Parkında 
çıxışı zamanı söylədiyi “Şəhidlərimizin 
yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar 
öz canlarını Vətən uğrunda qurban 
verdilər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız 
azad olundu, ərazi bütövlüyümüz bərpa 
edildi. Eyni zamanda, təsəlli odur ki, 
şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş mey-
danında aldıq” fikirləri səsləndirilib.

Layihənin müəllifi, Əməkdar 
incəsənət xadimi, Prezidentin fərdi 
təqaüdçüsü polkovnik Abdulla Qurbani 
2020-ci il iyulun 12-də Ermənistanın 
Azərbaycanın Tovuz rayonu 
istiqamətində ölkəmizə qarşı törətdiyi 

növbəti təxribat barədə danışaraq 
qeyd edib ki, bu təxribatı törətməkdə 
Ermənistanın əsas məqsədi Qarabağ 
mövzusundan diqqəti yayındıraraq 
regionda yeni bir təhlükə mənbəyi 
yaratmaq, qardaş Türkiyə ilə birgə 
həyata keçirdiyimiz “TANAP” və “TAP” 
kimi layihələrimizə mane olmaq üçün 
yeni ərazilər zəbt edib bu ərazilərdə də 
nəzarəti ələ keçirmək idi. Lakin odla 
oynayan düşmən tərəfi dərk etmirdi 
ki, Azərbaycan Ordusunun bölmələri 
2016-cı ilin Aprel döyüşlərində, 2018-ci 
ilin may ayında Günnüt əməliyyatında 
olduğu kimi bu təxribatın da qarşı-
sını qətiyyətlə alacaq, əks həmlə və 
qisas əməliyyatı ilə ordumuzun gücü-
nü yenidən göstərərək, onları döyüş 
meydanında çoxsaylı itkilər verərək geri 
çəkilməyə məcbur edəcəkdir.

A.Qurbani nəzərə çatdırıb ki, Tovuz 
döyüşləri zamanı Azərbaycan Ordusu-
nun müqayisəedilməz üstünlüyü, hər 
an düşməni məhv etməyə hazır olması 
bu dəfə də öz təsdiqini tapdı. Həmin 
günlərdə Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev böyük qürur hissi ilə bildirirdi ki, 
erməni hərbi birləşmələrinin təxribatının 
qarşısının alınması istiqamətində 
hərbçilərimizin göstərdiyi şücaət bir 
qəhrəmanlıq dastanına çevriləcək.

Bu hadisə ordumuzun torpaqlarımı-
zı azad etməyə qadir olduğunu əyani 
nümayiş etdirdi. Azərbaycan Ordusu 
yüksək döyüş qabiliyyətini nüma-
yiş etdirə bildi, zabit və əsgərlərimiz 
özlərinin yüksək döyüş ruhunu və 
vətənpərvərlik, qələbə əzmində olduqla-
rını ortaya qoydu.

Qeyd edilib ki, Tovuz döyüşləri 
Azərbaycanın tezliklə ərazi bütövlüyünü 
bərpa edəcəyinə, üzləşdiyi təcavüzə 
birdəfəlik son qoyacağına həm xal-
qın, həm də ordunun şəxsi heyətinin 
inamını daha da artırdı. Hər kəs inandı 
ki, təcavüzkarı hərbi müstəvidə hər an 

acı məğlubiyyətə düçar etməyə hazır və 
qadir olan güclü ordumuz vardır.

Tədbirdə vurğulanıb ki, Tovuz 
döyüşləri zamanı həmişə olduğu kimi, 
yenə də ilk mənəvi dəstək Türkiyə Res-
publikasından gəldi. Türkiyə Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ermənistanın 
Azərbaycana son təxribatını kəskin 
şəkildə qınadı. Qardaş ölkənin dövlət 
başçısı Vətənin müdafiəsində şəhid 
olan azərbaycanlı qardaşlarına Allah-
dan rəhmət, yaralılara şəfalar diləyərək 
öz narahatlığını bildirdi və bəyan etdi ki, 
Türkiyə qədim dostluq bağları və qar-
daşlıq əlaqələrinin olduğu Azərbaycanın 
haqq və hüququnun müdafiəsi, torpaq-
larına qarşı yönələn təhlükənin qarşısı-
nın alınmasında tərəddüd etməyəcək. 
Öz ölkəsində sosial və epidemiya ilə 
bağlı problemləri həll edə bilməyən 
bir dövlətin belə hücumlar etməsi, ilk 
növbədə xalqına qarşı hörmətsizlikdir. 
Bütün imkanlarımızla dost və qardaş 
Azərbaycanın yanındayıq və yanında 
olmağa davam edəcəyik.

Diqqətə çatdırılıb ki, Tovuz döyüşləri 
zamanı Türkiyə Respublikasının 
nəinki rəsmilərinin, eləcə də sadə 
türk vətəndaşlarının Ermənistanın 
təxribatlarına qarşı etiraz səslərini ucalt-
maları, xalqımıza, şəhid ailələrinə səbr, 
dözüm arzulamaları, Azərbaycan əsgəri 
ilə bir səngərdə, çiyin-çiyinə düşmənə 
ağır zərbələr vurmağa hazır olduqları-
nı bəyan etmələri xalqımızı nə qədər 
qürurlandırırdısa, Vətən əsgərlərinin dö-
yüş əzmini, vətənpərvərlik və düşmənə 
nifrət hissini də bir o qədər yüksəldirdi.

Tovuz döyüşləri zaman 12 nəfər 
sayseçmə hərbi qulluqçumuzu şəhid 
versək də, bu döyüşlər Azərbaycanın 
hərbi üstünlüyüynün növbəti təsdiqi 
kimi tarixə yazıldı. Tovuz döyüşləri 
xalqımızın, eləcə də ordumuzun hər bir 
əsgər və zabitinin Ali Baş Komandanın 
ətrafında daha sıx birləşməsinə zəmin 
yaratdı.

Azərbaycan Yazıçılar Birli-
yi Qazax filialının sədri, Əməkdar 
incəsənət xadimi, şair-publisist 
Barat Vüsal Müdafiə Nazirliyinin 
təşkilatçılığı ilə respublikamızın qərb 
bölgəsində də mütəmadi olaraq təşkil 

edilən vətənpərvərlik tədbirlərinin 
əhəmiyyətindən, bu tədbirlərin ordu ilə 
xalqın birliyinin, həmrəyliyinin daha da 
möhkəmləndirilməsində oynadığı mü-
hüm roldan danışıb. Tovuz döyüşlərinin 
ikinci ildönümündə də rəşadətli 
Azərbaycan Ordusunun qalib əsgərləri, 
Vətən üçün layiqli övladlar yetirən şəhid 
valideynləri və müharibə qaziləri ilə bir 
yerdə olmaqdan qürur duyduğunu qeyd 
edib.

Şairin şəhidlərin ölməzliyinə, 
Vətənin bölünməzliyinə, Müzəffər 
Ali Baş Komandanın sərkərdəlik 
məharətinə, döyüşçülərimizin şücaət 
və qəhrəmanlıqlarına həsr etdiyi şeirlər 
alqışlarla qarşılanıb.

Birinci Qarabağ müharibəsinin 
qazisi, ehtiyatda olan mayor Mustafa 
Rasimoğlu ilk zabitlərindən olduğu 
Azərbaycan Ordusunun Vətən tarixinə 
şanlı səhifələr yazdığından, hər bir 
Azərbaycan vətəndaşınıın  öz ordusu 
ilə fəxr etdiyindən iftixar hissi ilə söhbət 
açaraq deyib: “Mən xoşbəxt adamam 
ki, qalib bir ölkənin vətəndaşı, qalib bir 
ordunun veteranı, Müzəffər Ali Baş Ko-
mandanın hər bir əmrinə yenə də hazır 
olan bir əsgəriyəm.”

M.Rasimoğlunun da söylədiyi 
vətənpərvərlik şeirləri tədbir iştirakçıları-
na qürurlu anlar yaşadıb.

İşğaldan azad olunan Kəlbəcər 
rayonu ərazisində dislokasiya edilən 
hərbi hissədən gəlmiş polkovnik-ley-
tenant Anar Cavadov Kəlbəcərdə 
geniş vüsət alan tikinti-quruculuq 
işlərindən, yeni inşa edilən hərbi 
şəhərcik və əməliyyat komando hərbi 
hissələrinin fəaliyyətindən, vaxtilə Tovuz 
döyüşlərində fərqlənən hərbi qulluqçula-
rın bu gün də Vətənimizin müdafiəsində 
ayıq-sayıq dayandıqlarından, revanşist 
qüvvələrin təhriki ilə törədilən hər bir 
təxribatın qarşısının qətiyyətlə alındı-
ğından danışıb.

Həzi Aslanov adına Ordu İdeoloji və 
Mədəniyyət Mərkəzi musiqi kollektivinin 
təqdim etdiyi vətənpərvərlik mahnıları, 
şəhidlərin xatirəsinə həsr edilən ele-
giyalar və xoreoqrafik kompozisiyalar 
maraqla qarşılanıb.

Şəhid ailələrinin üzvləri doğ-
malarının unudulmadığına, Tovuz 
hadisələrinin yaddan çıxarılmadığına və 
göstərilən diqqətə görə Müdafiə Nazirli-
yinin rəhbərliyinə minnətdarlıq ediblər.

Tədbirin sonunda Tovuz döyüşləri 
zamanı şəhid olan 12 nəfər hərbi 
qulluqçunun xatirəsinə on iki məşəl 
alovlandırılıb və əsgərlər bu müqəddəs 
odu sönməyə qoymayacaqlarına, 
od-ocağımızı, qanla vətənləşən tarixi 
torpaqlarımızı bundan sonra da canları 
və qanları bahasına qoruyacaqlarına, 
Müzəffər Ali Baş Komandanın hər bir 
əmrinə hər an hazır olacaqlarına and 
içiblər.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Ordusunda Tovuz döyüşlərinin ikinci ildönümünə 
həsr olunmuş anım mərasimləri keçirilir, şəhid məzarları 
ziyarət olunur, şəhid ailələrinə baş çəkilir və bu döyüşlərin hərb 
tariximizdə tutduğu yer geniş təbliğ olunur.

Böyük Britaniyanın baş naziri 
vəzifəsinə səkkiz namizəd var

Böyük Britaniyanın Mühafizəkarlar 
partiyasının lideri və baş nazir 
postuna namizədlərin sayı səkkiz 
nəfərədək azalıb.

İyulun 12-də sıravi tori parlamentarilərini 
birləşdirən və növbəti partiya liderinin seçilməsi 
prosesinə cavabdeh olan “Parlament Komitəsi 
1922”nin rəhbəri Qrem Breydi bildirib ki, partiya-
daxili seçki kampaniyasında iştirak etmək üçün 
namizədə Mühafizəkarlar partiyasından azı 20 
həmkarının dəstəyi lazımdır. Tori fraksiyasının 
İcmalar palatasında ümumilikdə 358 deputatı 
var.

Beləliklə, səsvermənin iyulun 13-nə təyin 
olunmuş birinci turuna sabiq maliyyə naziri 
Rişi Sunak, xarici işlər naziri Liz Trass, ticarət 
nazirinin müavini Penni Mordont, maliyyə naziri 
Nadim Zahavi, Xarici İşlər Nazirliyinin sabiq 

başçısı Ceremi Hant, Britaniya parlamentinin 
xarici işlər komitəsinin rəhbəri Tom Tugendhat, 
İngiltərə və Uelsin baş prokuroru Syu-Ellen 
Breyvermen və deputat Kemi Beydnok buraxı-
lıblar.

“Xalq qəzeti”

YAP Gənclər Birliyi “Manjerok” beynəlxalq 
gənclər festivalında təmsil olunub

5-10 iyul tarixlərində Rusiya Federasiyasının hakim partiyası “Vahid 
Rusiya”nın təşkilatçılığı ilə Altay Respublikasında “Manjerok” beynəlxalq 
gənclər festivalı keçirilib.

Festivalda Yeni Azərbaycan Partiyasını 
Gənclər Birliyinin sədr müavini, Mərkəzi 
Aparatının Gender siyasəti və gənclərlə iş 
şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Fəsli Nəbiyev 
təmsil edib. 

Azərbaycan, Belarus, Moldova, 
 Tacikistan, Özbəkistan, Qazaxıstan, 
 Monqolustan, Çin və digər ölkələrdən 
gənclərin bir araya gəldiyi festivalın əsas 
məqsədi Avrasiya ölkələrindən olan gənc 
liderlər arasında əlaqələr qurmaq və 
əməkdaşlığı inkişaf etdirmək olub.  Festival 
çərçivəsində  Rusiya Dövlət Dumasının 
nümayəndələrinin, ekspertlərin iştirakı ilə 
panel müzakirələri və debatlar təşkil olunub.

“Xalq qəzeti”

Dünən Azərbaycanda  
Super Ay müşahidə olunub
İyulun 13-də Super Ay müşahidə olunub. Bu, 2022-ci ilin 2-ci Super Ayı idi. 

1-ci Super Ay iyun ayının 14-də görünmüşdü, bu zaman Aya qədər məsafə 
357433 kilometr olub.

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Astrofizika 
kafedrasından verilən məlumata görə, dünən 
Ayla əlaqəli iki mühüm astronomik hadisə baş 
verib: bu, perigey və Tam Aydır.

Perigey iyulun 13-də Bakı vaxtı ilə saat 
13:09-da baş verib. Ay Yerə 357263 kilometrə 
qədər yaxınlaşıb və Ayın görünən diametri 33 
dəqiqə 27 saniyə olub. Tam (Dolu) Ay həmin 
gün Bakı vaxtı ilə saat 22:38-də görünüb. Super 
Ay hadisəsini bütün gecə ərzində Azərbaycan 
ərazisindən müşahidə etmək mümkün olub.

Dolu (bədirlənmiş) Ay təbii peykimizin 
perigeydə olmasına təsadüf edirsə, bu za-
man Super Ay hadisəsi baş verir. Perigey 
Ayın orbitində planetə minimum məsafədə 

 yaxınlaşdığı andakı nöqtədir. Bu, Ayın planeti-
mizin ətrafında fırlandığı elliptik orbitlə bağlıdır. 
Bu hadisə sayəsində Yerdən Ay diskini adi 
haldan daha böyük ölçüdə görə bilirik.

Super Ay Tam ayın Yerə 362000 kilometrdən 
daha yaxın məsafədə yaxınlaşdığı və peri-
gey və Dolu (Tam) Ayın keçid anları arasında 
müddət 3 gündən az olduqda baş verir. Bu iki 
anın (perigey və Tam Ay) üst-üstə düşmələri 
hər il təsadüf edir. İldə 12 və ya 13 Tam Aydan 
3-ü və ya 4-ü Super Ay kimi müşahidə oluna 
bilər. Lakin perigey və Tam Ayın baş vermə 
anları arasında fərqin 9 saatdan az olması nadir 
haldır.

13 iyul 2022-ci ildə perigey ilə Tam Ay 
arasındakı fərq 9,5 saat olub. Bu, adi Super Ay 
hadisəsi sayılacaq.

Son nəhəng Super Ay 2016-cı il noyabrın 
14-də saat 16:54-də baş vermişdi. Bu zaman 
Aya qədər məsafə 356511 kilometr olub. Bun-
dan sonra növbəti dəfə nəhəng Super Ay 28 
ildən sonra təkrarlanacaq.

Ayın Yerə ən çox yaxınlaşması axırıncı dəfə 
1948-ci ildə olub. Həmin vaxt Aya qədər məsafə 
356461 kilometr təşkil edib.

“Xalq qəzeti”

Mexanikləşdirilmiş bölmələrdə 
praktiki çalışmalar icra olunub 

2022-ci il döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq, mexanikləşdirilmiş 
bölmələrin heyətləri ilə sürücülük və atəş hazırlığı üzrə praktiki çalışmalar 
yerinə yetirilib.

Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, çalışma-
ların icrası zamanı sürücü-mexaniklər döyüş 
texnikasını idarəetmə bacarıqlarını, tuşlayıcı 
operatorlar isə müxtəlif silahlardan atəş açma 
qabiliyyətlərini təkmilləşdiriblər.

Mexanikləşdirilmiş bölmələrin döyüş hazırlı-
ğının daha da yüksəldilməsi məqsədilə keçirilən 
praktiki çalışmalarda qarşıya qoyulan bütün 
tapşırıqlar müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib.

     “Xalq qəzeti”

Azərbaycana 53 kiloqrama yaxın 
narkotikin gətirilməsinin qarşısı alınıb 

İyun ayının 12-də saat 03:50-də 
Yardımlı rayonunun Deman kəndi ya-
xınlığında yerləşən sərhəd zastavasının 
sahəsində xidmət aparan sərhəd narya-
dı 3 nəfər naməlum şəxs tərəfindən İran 
İslam Respublikasından Azərbaycan 
Respublikası istiqamətində dövlət 
sərhədinin pozulmasını müşahidə edib.

DSX-nin Mətbuat Mərkəzindən 
verilən məlumatda bildirilir ki, sərhəd 
zastavası dərhal “Silaha” komandası 
üzrə qaldırılıb və xidməti ərazi qapadı-
lıb. Sərhəd naryadı tərəfindən “Dayan” 
əmri verilərək havaya xəbərdarlıq 
atəşi açıldıqdan sonra qaçaqmalçılar 
əllərindəki bağlamaları yerə ataraq 
ərazinin qayalıq və relyefin mürəkkəb 
olmasından istifadə edərək geriyə – İİR 
istiqamətinə qaçmışlar. Sərhəd pozucu-
larının təqibi zamanı 1 nəfər naməlum 
şəxsin havanın qaranlıq olmasından 
istifadə edərək yaxınlıqdakı yaşayış 
məntəqəsinə doğru qaçması müşahidə 
olunmuşdur. Hal-hazırda həmin şəxsin 
şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi və 
məsuliyyətə cəlb edilməsi üzrə axtarış 
tədbirləri davam etdirilir.

Həmin ərazi dərhal qapadılaraq 
keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat 
tədbirləri nəticəsində qayalıq və sıx 
kolluqların arasında gizlədilmiş 4 ədəd 
bağlamanın içərisində ümumi çəkisi 8 
kiloqram 800 qram narkotik vasitəyə 
(1 kq tiryək, 7 kq 800 qram marixuana) 
bənzər maddələr, 700 ədəd psixot-
rop tərkibli metadon – 40 həbi və 42 

kiloqram 165 qram müxtəlif növ dərman 
preparatları aşkar olunaraq götürülmüş-
dür.

İyun ayının 19-da saat 18:30-da 
Biləsuvar rayonunun 8 saylı qaçqın 
qəsəbəsinin yaxınlığında yerləşən 
sərhəd zastavasının sahəsində xidmət 
aparan sərhəd naryadı tərəfindən dövlət 
sərhədinin İran İslam Respublikasından 
Azərbaycan Respublikası istiqamətində 
pozulmasına dəlalət edən əlamətlər 
aşkar edilmiş, sərhəd zastavası dərhal 
“Silaha” komandası ilə qaldırılmış, 
xidməti ərazi qapadılmışdır. Keçirilmiş 
sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri 
nəticəsində ərazidə yulğun ağacının 
altında gizlədilmiş 2 ədəd bağlama 
içərisində təxmini çəkisi 24 kiloqram 
200 qram narkotik vasitəyə (23 kq 700 
qram marixuana, 400 qram heroin, 100 
qram metamfetamin) bənzər maddələr 
və 1200 ədəd preqabalin həbi aşkar 
olunaraq götürülmüşdür.

İyul ayının 4-də saat 11:00-da 
“Xaş-xaş-2022” şərti ad altında həyata 
keçirilmiş kompleks əməliyyat-axtarış 
və profilaktik tədbirlər nəticəsində 
Zəngilan rayonunun Bürünlü kəndinin 
sərhəd xəttinə yaxın olan ərazisində 
yabanı halda bitmiş narkotik xassəli 
1713 ədəd ümumi çəkisi 1200 kiloqram 
yabanı halda bitmiş çətənə kolları yerli 
şəhər polis şöbəsi əməkdaşlarının, 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 
əməkdaşlarının iştirakı ilə birgə toplanı-
laraq, komision şəkildə yandırılma yolu 

ilə məhv edilmişdir.
İyul ayının 7-də saat 00:15-də 

Füzuli rayonunun Bala Bəhmənli kəndi 
yaxınlığında yerləşən sərhəd zas-
tavasının sahəsində xidmət aparan 
sərhəd naryadı 1 nəfər naməlum şəxs 
tərəfindən İran İslam Respublikasından 
Azərbaycan Respublikası istiqamətində 
dövlət sərhədinin pozulmasını 
müşahidə etmişdir.

Sərhəd zastavası dərhal “Silaha” 
komandası üzrə qaldırılmış, xidməti 
ərazi qapadılmış, sərhəd pozucusunun 
təqibinə başlanılmışdır. Sərhəd nar-
yadı tərəfindən “Dayan” əmri verilərək 
havaya xəbərdarlıq atəşi açıldıqdan 
sonra qaçaqmalçı əlindəki bağlamanı 
yerə ataraq havanın qaranlıq, ərazinin 
isə sıx kolluq və qamışlıq olmasından 
istifadə edərək geriyə İİR istiqamətinə 
qaçmışdır.

Ərazidə aparılmış axtarış tədbirləri 
nəticəsində 1 ədəd qara rəngli bağ-
lamanın içərisində ümumi çəkisi 4 
kiloqram 355 qram narkotik vasitəyə 
(1 kq 335 qram tiryək və 3 kq 20 qram 
marixuana) bənzər maddələr aşkar 
olunaraq götürülmüşdür.

İyul ayının 8-də saat 14:00-da Asta-
ra rayonunun Hamuşam kəndi yaxın-
lığında yerləşən sərhəd zastavasının 
sahəsində xidmət aparan sərhəd nar-
yadı tərəfindən dövlət sərhədinin İran 
İslam Respublikasından Azərbaycan 
Respublikası istiqamətində pozulması-
na dəlalət edən əlamətlər aşkar edilmiş, 
sərhəd zastavası dərhal “Silaha” ko-

mandası ilə qaldırılmış, ərazi qapadıl-
mış, sərhədboyu zolağ və nəzarətedici 
vasitələr yoxlanılaraq sərhəd axtarışına 
başlanılmışdır.

Dövlət sərhədinin pozulması ilə 
əlaqədar keçirilmiş əməliyyat-qoşun 
tədbirləri nəticəsində saat 17:30 
radələrində Astara rayonunun Diquli 
kəndi yaxınlığında 3 nəfərin şübhəli 
hərəkətləri sərhədçilərin diqqətini cəlb 
etmişdir. Sərhəd naryadının “Dayan” 
əmrinə tabe olmayan naməlum şəxslər 
hadisə yerindən uzaqlaşmağa cəhd 
edərkən saxlanılmışdır. Onların Ağs-
tafa rayon sakini 1992-ci il təvəllüdlü 
Musayev Famil Nəcəf oğlu, Bakı şəhər 
sakini 1992-ci il təvəllüdlü Ağalarov 
Mirəli Ramiq oğlu və Füzuli rayon 
sakini 1998-ci il təvəllüdlü Əliyev Asər 
Habil oğlu olmaları müəyyənləşdirilmiş, 
üzərlərindəki 2 ədəd bel çantasına 
baxış zamanı təxmini çəkisi 6 kiloqram 
625 qram narkotik vasitə marixuanaya 
və 1340 ədəd psixotrop tərkibli meta-
don-40 həbinə bənzər maddələr aşkar 
olunaraq götürülmüşdür.

Araşdırma zamanı qeyd olunan 
şəxsləri qarşılamaq və onlara qaçaq-
malın daşınmasında köməklik etmək 
məqsədilə sərhədboyu əraziyə gələn ağ 
rəngli “Niva” markalı 99 KE 484 dövlət 
nömrə nişanlı avtomobilin sürücüsü 
Tovuz rayon sakini 1996-cı il təvəllüdlü 
Məmmədov Vüqar Məhəmməd oğlu 
və onu müşayiət edən Qobustan rayon 
sakini 1994-cü il təvəllüdlü Mansurlu Ni-
cat Dədəxan oğlu müəyyənləşdirilərək 
Diquli kəndi yaxınlığında saxlanılmışlar.

İyul ayının 11-də saat 13:15-də 
Zəngilan rayonunun Vejnəli kəndi ya-
xınlığında yerləşən sərhəd zastavasının 
sahəsində xidmət aparan sərhəd nar-
yadı tərəfindən dövlət sərhədinin İran 
İslam Respublikasından Azərbaycan 
Respublikası istiqamətində pozulması-
na dəlalət edən əlamətlər aşkar edilmiş, 
sərhəd zastavası dərhal “Silaha” 
komandası ilə qaldırılmış, ərazi qapa-
dılmışdır. Keçirilmiş sərhəd axtarışı və 
əməliyyat tədbirləri nəticəsində sahibsiz 
halda kolluqların arasında gizlədilmiş 1 
ədəd ağ bağlamanın içərisində təxmini 
çəkisi 8 kiloqram 900 qram narkotik 
vasitə marixuanaya bənzər maddələr 
aşkar olunaraq götürülmüşdür.

Faktlar üzrə əməliyyаt-istintaq 
tədbirləri dаvаm еtdirilir.

Samirə ƏLİYEVA,   
“Xalq qəzeti”

Dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi, 
narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə 
tədbirləri çərçivəsində son günlərdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin 
əməkdaşları tərəfindən 1200 kiloqram yabanı halda bitmiş 
çətənə kolu yandırılaraq məhv edilmiş, 52 kiloqram 880 qram 
narkotik vasitənin, 3240 ədəd psixotrop tərkibli həblərin və 42 
kiloqram 165 qram dərman preparatlarının qaçaqmalçılıq yolu 
ilə İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikasına 
keçirilməsinin qarşısı alınıb.

14 iyul 2022-ci il, cümə axşamı8
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