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prezИdent ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ Xocalı soyqırımı ГУРБАНЛАРЫНЫН
ХАТИРЯСИНИ АНЫМ МЯРАСИМИНДЯ ИШtИrak edИb

Hər il dünya azərbaycanlıları və ədaləti
uca tutanlar Xocalı soyqırımı qurbanlarının
xatirəsini yad edirlər.

Azərbaycan paytaxtının minlərlə sakini
Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə
əlaqədar anım mərasimində iştirak etmək
üçün fevralın 26-da səhər tezdən Xətai
rayonunda faciə qurbanlarının xatirəsinə
ucaldılmış abidənin önünə toplaşıb.

aZərtaC xəbər verir ki, Azərbaycan
Respub likasının Prezidenti İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva anım
mərasimində iştirak etdilər.

Abidənin yanında fəxri qarovul dəstəsi
düzül müşdü.

Prezident İlham Əliyev abidənin önünə
əklil qoydu, soyqırımı qurbanlarının xatirə -
sinə ehtiramını bildirdi.

Birinci vitse-prezident Mehriban Əli -
yeva, Baş nazir Artur Rasizadə, Milli Məc -
lisin sədri Oqtay Əsədov, Prezident Ad -
ministrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev
abidənin önünə gül dəstələri qoydular.

Mərasimdə dövlət və hökumət nüma -
yəndələri, Milli Məclisin deputatları, nazir -
lər, komitə və şirkət rəh bərləri, dini konfes -
siyaların başçıları, habelə qırğından xilas
ola bilmiş Xocalı sakinləri iştirak edirdilər.

Anım mərasiminin iştirakçıları abidənin
önünə tər güllər düzdülər.

İnsanlığa qarşı törədilmiş bu cinayət
aktı - Xocalı faciəsi beynəl xalq aləm tərə -
findən öz hüquqi qiymətini almalıdır. Azər -
baycan dövləti erməni millətçilərinin xalqı -
mıza qarşı törətdiyi cinayətlər, o cümlədən
Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinə çatdırıl ması, onun soyqırımı
kimi tanıdılması üçün məqsəd yönlü və
ardıcıl iş aparır. Prezident İlham Əliyev

Xocalı faciəsini təcavüzkar erməni millət -
çilə rinin yüzilliklər boyu Azərbaycan xal -
qına qarşı apardığı soyqırımı və etnik
təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsi kimi
qiymət ləndirib.

Erməni təcavüzkarlarının törətdikləri bu
vəhşilik yaddaşlardan heç zaman silinmə -
yəcək. Bu, təkcə Azərbaycan xalqına qarşı

soyqırımı deyildi, bəşəriy yətə, insanlığa
qarşı törədilmiş qanlı cina yət idi. Buna
baxmayaraq, o zamankı Azər baycan haki -
miyyəti bu dəhşətli hadisəyə siyasi qiymət
verilməsi, qanlı qırğın barədə obyektiv
məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırıl -
ması üçün heç bir əsaslı iş görmədi. Yalnız
Ümummilli Lider Heydər Əliyev xalqın tə -

kidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə gəldik -
dən sonra həmin qanlı faciəyə hüquqi-
siyasi qiymət verildi. 1994-cü ildə Ulu Ön -
dər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azər bay -
can parlamenti 26 fevralı Xocalı soyqırımı
günü kimi elan etdi.

Hər il bu müdhiş faciənin ildönümü res -
publika mızda və dünyanın müxtəlif ölkə -

lərində ürək ağrısı ilə qeyd olunur. Faciə ilə
bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiy yətinə
çatdırılmasında Azərbaycan Respublika -
sının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev
Fondunun prezi denti Mehriban Əliyeva
böyük xidmətlər göstərib. Fondun vitse-
prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası
çərçivə sində də hər il silsilə tədbirlər real -
laşdırılır. Həyata ke çirilən ardıcıl və kom -
pleks tədbirlərin məntiqi nəticəsi olaraq
yalan və saxtakarlıq üzərində qurulmuş
erməni təbliğat maşınının iç üzü ifşa
olunur. Artıq Xocalı faciə sinin soyqırımı
olması faktı dünyanın bir çox ölkələrinin və
beynəlxalq təşkilatların qərarlarında, qət -
namələ rində əksini tapır. Kanada, Meksika,
Kolumbiya, Peru, Pakistan, Bosniya və
Herseqovina, Rumıniya, Çexiya, İordaniya,
Honduras və digər ölkələrin parlamentləri,
eləcə də ABŞ-ın bir sıra ştatlarının qanun -
verici or qanları və İslam Əməkdaşlıq Təş -
kilatı Xocalı soyqırı mını tanıyıb. Beynəlxalq
hüquqa görə, soyqırımı sülh və bəşəriyyət
əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır
beynəlxalq cinayət sayılır. BMT Baş Məc -
lisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 saylı
qətnaməsi ilə qəbul edilən və 1961-ci ildən
qüvvəyə minən Konvensiyada soyqırı mı
cinayətinin hüquqi əsası təsvir edilib.

Xalqımız qəti əmindir ki, ədalət mütləq
yerini tutacaq, Xocalı faciəsi soyqırımı kimi
tanınacaq, eləcə də hazırda Cənubi Qaf -
qazın iqtisadi güc mərkəzinə çevrilən,
beynəlxalq aləmdə mövqeyini daha da
möh kəmləndirən, hərbi qüdrəti ilə seçilən
Azərbaycan düş mən tapdağı altında olan
torpaqlarını azad edəcək, şəhidlərimizin
qanı yerdə qalmayacaq, günahkarlar isə la -
yiqli cəzalarını alacaqlar.

Xocalı 1991-cı ilin oktyabrından bloka -
da da idi. Oktyabrın 30-dan etibarən şə hərə
aparan bütün avtomobil yolları bağ lan mış,
yeganə nəq liyyat vasitəsi vertol yot qal -
mışdı. 

1992-ci il fevralın ikinci yarısından Xo -
calı erməni silahlı dəstələrinin mühasi rə -
sinə alınmış və hər gün toplardan, ağır
texnikadan atəşlərə, erməni dəstələrinin
həmlələrinə məruz qalırdı.

Xocalıya üç istiqamətdən hücum apa -
rıldı ğından, əhali Əsgəran istiqamətində
qaç mağa məcbur olmuşdu. Tezliklə aydın
olmuşdur ki, bu məkrli hiylə imiş. Naxçı -
vanik kəndi yaxınlığında əhalinin qarşısı
erməni silahlı dəstələri tərəfindən kəsilmiş
və onlar gülləborana tutulmuşlar. Qarlı aşı -
rımlarda və meşələrdə zəifləmiş, ta qətdən
düşmüş insanların çox hissəsi məhz Əs -
gəran-Naxçıvanik düzündə er mə ni silahlı
dəstələri tərəfindən xüsusi qəd darlıqla
məhv edilmişdir.

Fevralın 28-də tərkibində yerli jur na -
listlərin də olduğu qrup 2 vertolyotla azər -
baycanlıların həlak olduqları yerə çata
bildilər. Gördükləri mənzərə hamını dəhşə -
tə gətirdi - düzənlik cəsədlərlə dolu idi.
İkinci vertolyotun havadan mühafizəsinə
bax mayaraq, ermənilərin güclü atəşi al -
tında ancaq 4 meyiti götürmək mümkün ol -
du. Martın 1-də yerli və xarici jurna listlərin
iştirakı ilə hadisə ye rində daha da dəhşətli

vəziyyət müşahidə olun muşdur. Meyitlərin
skalplarının götürülməsi, qu laqlarının və
digər orqanlarının kəsilməsi, göz lərin
çıxardıl ması, çoxsaylı bıçaq və güllə ya -
raları, ağır tex nika ilə əzilmələr, yandırılma
halları aşkar edil mişdir.

Ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmiş
azər baycanlı uşaqların sinəsi yarılıb ürək -
ləri parça lanmış, əksər meyitlər isə tikə-tikə
doğranmışdır.

Xocalı soyqırımının qanlı statistikası
belədir:

Hücum zamanı şəhərdə olmuş 3 min
nəfərdən 613-ü, o cümlədən, 106 qadın, 63
uşaq və 70 qoca xüsusi qəddarlıqla öldü -
rülüb, 487 nəfər (76-sı uşaq) ağır yaralanıb,
1275 nəfər girov götürülüb və insanı al -
çaldan işgəncələrə məruz qalıb, 150 nəfə -
rin taleyi hələ də məlum deyil. Səkkiz ailə
tamamilə məhv edilib. Həmin insanlar yal -
nız etnik mənsubiyyətlərinə - azərbay canlı
olduqlarına görə amansız casına öldü rü lüb,
işgəncələrə məruz qalıb və şikəst ediliblər.

Şahİd İfadələrİndən:

Qaradağlı sakini İlqar əliyevin
açıqlaması:

“Ermənilər Qaradağlını tu tandan sonra
əsir və girov götürdükləri kənd sakinlərin -
dən 33 nəfəri öldürdülər. Sonra öldürdükləri

qadın və uşaqların cə sədlərini kənd yaxın -
lığındakı Bəylik bağı ad lanan yerdə “silos”
quyusuna töküb, üzə rini tor paqladılar... 

Mənimlə birlikdə yüzdən artıq Qara -
dağlı kənd sakini girov götürülmüşdü. Yol da
dəhşətli işgən cələrlə qarşılaşdıq. Bizi əv -
vəlcə Lingin kəndinə gətirdilər. Orada üç
nəfəri, Malıbəylidə isə 12 nə fəri gül lə -
lədilər... 

Ermənilər fevralın 26-da Xocalını işğal
edəndə Xankəndidə həbsxanada idim.
Həmin gün ermənilər yüzdən artıq adamı
bu həbsxa naya gətirdilər. Sonra bildim ki,
onlar Xocalı sakinləridir və bu şəhər də
işğal olunub. Səhəri gün gözümün qaba -
ğında 60-a yaxın Xocalı sakininin başını
kəsdilər. Onların arasında uşaq və qadın lar
da var idi”.

heydərov Camal əbdülhüseyn oğ lu:
“Qara qaya deyilən yerin yaxınlığındakı

fermanın 2 kilometrliyində eybəcər hala sa -
lınmış xeyli azərbaycanlı meyiti var idi.
Qətlə yetirilmiş uşaq ların sinəsini yarıb
ürəklərini parçalamış, əksər meyitləri isə
tikə-tikə doğramışdılar”.

heydərov Şahin Zülfüqar oğlu: 
Naxçıvanik kəndi yaxınlığında 80-ə ya -

xın meyit gö rdüm. Meyitlər qorxulu vəziy -
yətə salınmış, başları kəsilmişdi. Mi lis ma -
yoru Əlif Hacıyev, yaxın qohumları Səlimov

Fəxrəddin, Səlimov Mikayıl da qətlə yetiri -
lənlər arasında idi”.

Kərimova Səidə Qurban qızı:

“12 nəfərlə birlikdə girov götürüldük. Er -
mənilər qızım Nəza kəti, Tapdığı, Səadəti,
İradəni işgəncə ilə öldür müşlər”.

Qaradağlı sakini Oruc əliyev:
“Məni fevralın 17-də əsir götürdülər.

Yolda qo hum larımın yarı sını öldürdülər.
Xankəndi dəki həbsxanada isə dişlərimi
zorla çək dilər. Martın 17-də Allahverdi Ba -
ğırovun köməkliyi ilə dəyişdirildim. 

Beynəlxalq Qır mızı Xaç Komitə sinin
nümayəndələri hə min günə qədər bir dəfə
də olsun xəstə xanaya gəlmədilər”.

SOyQırıma daİr dünya 
 mətbuatından çıXarıŞlar

Krua “Eveneman” jurnalı (Paris), 25
fevral 1992-ci il. “Ermənilər Xocalıya hü -
cum etmişlər. Bütün dünya eybəcər hala
salınmış meyitlərin şahidi oldu. Azər bay -
canlılar çoxlu sayda ölənlər barədə xəbər
verirlər”. 

“Sandy tayms” qəzeti (London),
1 mart 1992-ci il. “Erməni əsgərləri minlərlə
ailəni məhv etmişlər”. 

“faynenşl tayms” qəzeti (London),
9 mart 1992-ci il. “Ermənilər Ağdama tərəf

gedən dəstəni güllələmişlər. Azərbaycan -
lılar 1200-ə qədər cəsəd saymışlar”. 

“tayms” qəzeti (London), 4 mart
1992-ci il. “Çoxları eybəcər hala salın mış -
dır, körpə qızın ancaq başı qalmışdır”. 

“İzvestiya” qəzeti (Moskva), 4 mart
1992-ci il. “Videokamera qulaqları kəsilmiş
uşaqları gös tərdi. Bir qadının sifətinin yarısı
kəsilmişdir. Kişi lərin skalpları götü rül -
 müşdür”. 

“faynenşl tayms” qəzeti (London),
14 mart 1992-ci il. “General Polyakov bil dir -
mişdir ki, 366-cı alayın 103 nəfər ermə ni
hərbçisi Dağlıq Qara bağda qalmışdır”. 

“le mond” qəzeti (Paris), 14 mart
1992-ci il. “Ağdamda olan xarici jurna listlər
Xocalıda öldürülmüş qadın və uşaqlar ara -
sında skalpları götürül müş, dırnaqları çıxar -
dılmış 3 nəfəri görmüşlər. Bu azərbay can -
lıların təbliğatı de yil, bu reallıqdır”. 

“İzvestiya” (moskva), 13 mart 1992-ci
il. “Mayor Leonid Kravets : “Mən şəxsən tə -
pədə yüzə yaxın meyit gördüm. Bir oğla nın
başı yox idi. Hər tərəfdə xüsusi qəd darlıqla
öldürülmüş qadın, uşaq, qocalar görü nür dü”.

“Valer aktuel” jurnalı (Paris), 14 mart
1992-ci il. “Bu “muxtar regionda” erməni si -
lahlı dəstələri Yaxın Şərqdən çıxmışlarla
birlikdə müasir texnikaya, o cümlədən, ver -
tolyotlara malikdirlər. ASALA-nın Suriya və
Livanda hərbi düşərgələri və silah an barları
vardır. Ermənilər yüzdən artıq müsəlman
kəndlərində qırğınlar törədərək Qara bağ -
dakı azərbaycanlıları məhv et miş lər”. 

r.Patrik, İngiltərənin “fant men
news” te leşirkətinin jurnalisti (hadisə
yerində repor taj) : “Ermənilərin Xoca lıda
törətdikləri vəhşiliklərə dünya ictimaiyyə ti -
nin gö zündə heç nə ilə haqq qazandırmaq
olmaz”. 

Qeyd edək ki, hər il fevralın 26-da
saat 17:00-da respublikamızda Xocalı
soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilir.  

allah bütün şəhidlərimizə rəhmət
eləsin!

BƏŞƏRİYYƏTİN ƏN 
DƏHŞƏTLİ FACİƏ Sİ...Sİ...

“Яgяr Xocalы facияsи bиr tяrяfdяn ermяnи ишьalчыlarыnыn vяhшиlиyиnиn nяtиcяsи olubsa, иkиncи

tяrяfdяn  dя bиzиm dюvlяt orqanlarыnыn, o vaxt respublиkaya rяhbяrlиk edяn sяlahиyyяtlи шяxs-

lяrиn etdиyи cиnayяtlяr nяtиcяsиndя vя hяtta deyя bиlяrяm, xяyanяtlяr nяtиcяsиndя olubdur. Ona

gюrя dя bиz bu soyqыrыmы pиslяmяk, ermяnиlяrиn bu vяhшиlиyиnи dцnyaya gюstяrmяk, yaymaq,

onlarы bиr vяhши kиmи иfшa etmяklя yanaшы, eynи zamanda, юzцmцzцn-юzцmцzя etdиyimиz

cиnayяtи, xяyanяtи dя aшkar etmяlиyиk”.
Миllи Lиder Hейдяр Ялийев
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O, 1974-cü ildə Ermə nis -
tan SSR, Krasnoselsk ra -
yonu, Ardanış kəndində
ana  dan olub. 1992-1993-cü
illərdə Azərbaycan Res pub -
likasının Sərhəd Qoşunla -
rın da müddətli hə qiqi hərbi
xidmət keçib.

1993-1997-ci illərdə Ba -
kı Ali Birləşmiş Komandan lıq
Məktəbində, 2013-2017-ci il -
lərdə Naxçıvan Dövlət Uni -

versitetinin Hüquq fakültə -
sin də təhsil alıb.

1997-2003-cü illərdə Mil -
 li Təhlükəsizlik Nazirliyi nin
Sərhəd Qoşunlarında sər  -
həd zastavası rəisinin müa -
vini, sərhəd zastavası rəisi,
sərhəd komen dantlı ğı nın
komendan tı  nın müavini -
qə rar gah rəisi vəzifələrin də
xid  mət edib.

2003-2008-ci illərdə Döv -
 lət Sərhəd Xid mətində baş
zabit, çevik hərəkət ta bo ru -
nun komandiri vəzifələ rin də
xidmət edib.

2008-ci ildən 2017-ci ilə
kimi Da xili İşlər Nazirliyinin
Daxili Qo şunlarının Baş İda -
rə sinin Qərargahın da Əmə -
liy yat və döyüş hazırlığı İda -
rəsinin əməliyyat şöbəsində
baş zabit, hərbi hissə ko -
mandi rinin tərbiyə işləri üzrə
müa vi ni və hərbi hissə ko -
mandiri vəzifələrində xidmət
edib.

Azərbaycan Respub li ka -
sı Prezidentinin 2017-ci il
27 yanvar tarixli Sərən camı
ilə DİN-in Daxili Qo şun ları
Qə rargahı rəisinin 1-ci müa -
vini vəzifəsinə təyin edilib.

Azərbaycan Res pub lika -
sı Prezidentinin 15 fevral
2018-ci il tarixli Sərəncamı
ilə Da xili Qoşunlar Koman -
da nının 1-ci müavini - Qə -
rar gah rəisi vəzifəsinə təyin
olunub.

Respublikanın suve ren -
liyi və ərazi bü töv lüyü uğ run -
da gedən döyüşlərdə iştirak
edib. Xid məti fəaliyyətindəki
uğur lu nəticələrinə gö rə
müxtəlif mükafatlara layiq
görülüb. Azər baycan Res -
pub likası Prezidentinin 10
mart 2010-cu il tarixli Sə -
rəncamı ilə “Hərbi xidmətlə -
rə görə” medalı ilə təltif edi -
lib.

Ailəlidir, iki övladı var.

Mətbuat xidməti

Son illər ərzində Daxili İşlər Nazirliyinin
Daxili Qoşunlarının respublikamızın müx tə -
lif bölgələrində müasir standartlara cavab
verən yeni hərbi hissələri yaradılıb. Bu,
eyni zamanda Azərbaycan Respublika sı nın
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko -
mandanı cənab İlham Əliyevin ordu quru -
cu luğuna göstərdiyi ən yüksək diqqət və
qayğının bariz nümunələrindəndir.

Daxili Qoşunların yeni yaradılmış hərbi
hissələrindən biri də 17071 saylı hərbi his -
sədir. Hərbi hissədə xidməti-döyüş fəaliy -
yə ti müəyyən edilmiş vəzifələrə uyğun hə -
yata keçirilir. Dislokasiya ye rində əməliyyat
şəraitinin dərindən öyrənilmə si, vəziyyətə
uyğun xidməti-döyüş fəaliy yə tinin təşkilin -
dən irəli gələn məsələlərin tən zimlənməsi,
icra və hüquq-mühafizə or qan ları ilə qar -
şılıqlı fəaliyyətin yaradılması istiqamətində
tədbir lər diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Hərbi hissə komandirinin 1-ci müavini-
Qərargah rəisi mayor Vüqar Novruzov diq -
qətə çatdırdı ki, Daxili İş lər Naziri və Daxili
Qoşunlar Komandan lı ğı tərəfindən göstəri -
lən diqqət və qayğı ilə yanaşı, qarşımıza
qoyulmuş yüksək tələbkar lıq hər birimizi
vəzifələrimizin icrasına məsuliyyətlə yanaş -
mağa sövq edir. Yəni hər bi hissədə şəxsi
heyətlə təlim-tərbiyə pro sesi xidməti vəzi -
fələrin uğurla icra olun masına yönəldilib.
Onun söz lə rinə görə, şəxsi heyətdə yüksək
döyüş ru hunun formalaş dırıl ması, təlim-
tədris ba zasının möhkəm lən dirilməsi, bir
sözlə, dö yüş hazırlığının qorunub sax la nıl -
ması ən va cib məsələlər dəndir.

O, həmçinin, əla və etdi ki, hərbi hissə -
nin şəxsi heyəti dis lokasiya yerində indi -
yədək keçirilmiş beynəl xalq, respublika və
bölgə əhəmiyyətli küt ləvi tədbirlərdə ictimai
qaydanın qorunması, ictimai təhlükəsizliyin

təmin edilməsində üzərinə dü şən tapşırıq -
ların öhdə sindən bacarıqla gəlməkdədir.
Xidmətə cəlb olunan şəxsi he yətin hazır lı -
ğı, geyim tə minatı, xüsusi ava danlıq və va -
sitələrlə təc hizatı, eləcə də av tomobil və
xüsusi texnika ların vəziyyəti dai ma hərbi
hissə koman danlığı tərəfindən nə zarətdə
saxlanılır. 

Polis əməkdaşları ilə birgə ictimai asa -
yişin mühafizəsi istiqamətində xidmətə cəlb
edilən hərbi qulluqçularımız vəzifə borcla rı -
na son dərəcə məsuliyyətlə yanaşaraq,
ayıq-sayıqlıq, çeviklik və qətiyyət nümayiş
etdirirlər. Əlbəttə ki, bütün bunlar şəxsi he -
yət lə təlim-məşq prosesinin tam və key fiy -
yətlə keçirilməsindən xəbər verir. 

Hərbi hissədə gün ərzində döyüş ha -
zırlığı ilə yanaşı, mənəvi-psixoloji vəziyyə -
tin yüksək səviyyədə saxlanılmasına da
xüsusi önəm verilir. Hərbi hissə komandi ri -
nin tərbiyə işləri üzrə müavini polkovnik-
ley tenant Xalid Hüseynov qeyd etdi ki,
mənəvi-psixoloji hazırlıq planına uyğun
olaraq, şəxsi heyətlə vaxtlı-vaxtında mü -
vafiq mövzularda məşğələlər keçirilir. Məş -
ğə lələr zamanı hərbi qulluqçulara milli-mə-
nəvi dəyərlərə hörmət, dövlət və dövlətçi li -
yimizə sədaqət, verilən tapşırıqlara qeyd-
şərtsiz əməl olunması kimi məsələlər aşı -

lanır. Şəxsi heyətə müsbət keyfiyyətlərin
aşı lanmasında mühüm rol oynayan ictimai-
siyasi hazırlıq dərslərində Milli Lider
Heydər Əliyevin həyatı, siyasi irsi öy rə dilir,
Azərbaycan Respublikası Preziden ti, Si lah -
lı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İl ham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin hərbi qüd -
rətinin artırılması istiqamətində həyata ke -
çirilən islahatlar barədə məlumatlar veri lir. 

Şəxsi heyətdə mənəvi kamillik və es -
tetik mədəniyyətin yüksəldilməsi məqsədilə
asudə vaxt təşkil olunur. Bunun üçün ayrıl -
mış istirahət otaqlarında qəzet, jurnal və
kitablar mütaliə edilir, stolüstü oyunlar
oynanılır, hərbi vətənpərvərlik mövzuların -
da filmlər göstərilir.

Şəxsi heyətin fiziki hazırlığı üçün qida -
lan ma xüsusi yer tutur. Hərbi hissə koman -
di rinin maddi-texniki təminat üzrə müavini
mayor Oktay Təhməzovun sözlərinə görə,
hərbi qulluqçular üçün normaya uyğun ola -
raq, gündə üç dəfə yemək hazırlanır. İstər
kalori, istərsə də keyfiyyət baxımından yük -
sək səviyyədə hazırlanan xörəklər arasın -
da milli mətbəximiz üstünlük təşkil edir. Ye-
məklərin çeşid müxtəlifliyi hər bir əsgərin
ürə yincədir.

Hərbi hissədə müasir tələblərə cavab
ve rən, tamamilə avtomatlaşdırılmış ha mam-

camaşırxana kompleksi də fəaliyyət gös -
tərir. Camaşırxanada quraşdırılmış paltar -
yuyan və quruducu maşınlar şəxsi heyəti
istənilən vaxt təmiz paltar və yataq dəstləri
ilə təmin edir. Burada camaşırlar yuyulub,
ütülənib çeşidləndikdən sonra yenidən
bölmələrə təh vil verilir. Əsgərlər həftədə bir
dəfədən az olmayaraq hamamdan istifadə
edirlər. 

Qazanxana ən son texnologiyaya əsas -
lanan avadanlıqla təchiz olunub ki, bu da
şəxsi heyətin sosial şəraitinin müasir tələb -
lə rə cavab verdiyini sübut edir.

Şəxsi heyətin geyiminin səliqəliliyini qo -
rumaq məqsədilə bölmələrdə məişət otaq -
ları da yaradılıb.

Ümumiyyətlə, hərbi hissələrimizdə ya -
radılmış hərtərəfli şərait, şəxsi heyətin
yüksək döyüş hazırlığı, mənəvi-psixoloji
du   ru mu Daxili Qoşunların ictimaiyyət ara -
sın da  nüfuzunu daha da artırır. Hərbi his -
sədə xidmət edən hər bir hərbi qulluqçu də -
rindən dərk edir ki, dövlət və dövlətçiliyi mi -
zin gücləndirilməsində onların da üzərinə
bö yük məsuliyyət düşür. Milli Lider Heydər
Əliyevin təbirincə desək, “Or du ölkəmizin,
millətimizin, dövlətimizin, müs təqilliyimizin
dayağıdır!” 

“Əsgər”

MƏSULİYYƏT, AYIq-SAYIqLIq,
ÇevİkLİk vƏ qƏTİYYƏT...

Hərbi hissədə yaradılmış hərtərəfli şərait hərbi qulluqçularımızda bu
key fiyyətlərin formalaşmasına zəmin yaradır.

POLkOvNİk TOfİq HüSeYNOv
DAxİLİ qOşUNLAR kOMANDANININ

1-cİ MüAvİNİ-qƏRARgAH RƏİSİ
vƏzİfƏSİNƏ TƏYİN eDİLİB

Əsası Milli Lider Heydər Əliyev tərə -
findən qoyulan Milli Ordumuz Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvə-
lərin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əli -
yevin rəhbərliyi altında son illər müasir stan-
dartlar səviyyəsində formalaşaraq regionun
ən güclü ordusuna çevrilib. Ona görə ki,
Silahlı Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı
əsgər və zabitlərimizə diqqət və qayğısını
əsirgəmir, davamlı olaraq cəbhə bölgələ rinə
səfərlər edir, onların sosial-məişət şəraiti ilə
ya xından tanış olur. 

Bu səbəbdən də xalqımızın vətənpərvər
oğulları Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində
xidmət etməyə ruh yüksəkliyi ilə gəlir, üzə ri -
lərinə düşən tapşırıqları dəqiq yerinə yetir -
məyə can atırlar.

Ali Baş Komandanın şəxsi heyətə gös -

tərdiyi bu yüksək diqqət biz valideynləri də
sevindirir.  

Oğlum Aslanov Rəşad müddətdən artıq
həqiqi hərbi xidmət hərbi qul luq çusu kimi
Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qo şunlarında
xidmət edir. Ötən ilin dekabr ayın da oğlu -
mun səhhətində bır sıra prob lem lər yaran -
mışdı. Dərhal o, qoşunların Bakı şəhərində
yerləşən Hərbi Qospitalına yer ləş dirildi. Qo -
 şunların peşəkar həkimləri oğ lu mu ölümün
caynağından qurtara bildilər. 

Bu gün oğlumun səhhətinin yaxşılaşma-
sı, özünü gümrah hiss etməsi bir daha biz
valideynlərdə əminlik yaratdı ki, dövlətimiz
hər bir hərbi qulluqçusuna böyük önəm ve rir. 

Bir hərbçi valideyni kimi, başda Ali Baş
Komandanımız cənab İlham Əliyev ol maqla,
Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə, Da xili
Qoşunların Komandanlığına, eləcə də Hərbi
Qospitalın bütün tibb personalına dərin min -
nətdarlığımı bildirirəm. 

Aslanov Məzahir Dəmir oğlu,

Göygöl şəhər sakini

MİNNƏTDARLIQ
MƏKTUBU...

Fevralın 23-də Daxili Qoşunların şə -
rəfli döyüş yolu keçmiş 16075 saylı
hərbi hissəsinin ya ran masının 29-cu il -
dönü mü təntənəli şə kil də qeyd olunub.

Mərasimdə Daxili İşlər Nazirliyinin
Veteranlar Şurasının sədri ehtiyatda olan
polkovnik Fərhad Süleymanov, Daxili
Qoşunların Veteranlar Şurasının sədri eh -
 tiyatda olan polkovnik Çingiz Daşdəmirov,
şuranın üzvləri və digər qonaqlar iştirak
ediblər.

Tədbir başlamazdan əvvəl qonaqlar
hərbi hissənin ərazisində torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda canlarını fəda etmiş
şəhidlərin xatirəsinə ucaldılmış abidə
önünə tər gül dəstələri qoyublar. Sonra
Milli Lider Heydər Əliyevin və şəhidlərin
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
edilib. Dövlət Himni ifa olunub.

Daxili İşlər Nazirinin müavini-Daxili
Qoşunlar Komandanının təbrikini şəxsi
heyətə çatdırmaq üçün hərbi hissə ko -
man dirinin tərbiyə işləri üzrə müavini
polkovnik-leytenant Məzahir Seyidova
söz ve rilib. 

Təbrikdə hərbi hissənin digər hüquq-
mühafizə qurumları ilə birgə Sumqayıt
şəhərində cinayətkarlıqla mübarizədə,
ictimai asayişin, daxili sabitliyin qorunub
saxlanılmasında yüksək fəallıq göstərdiyi
qeyd olunub. Ali Baş Komandanın Daxili
Qoşunlara diqqət və qayğısının önə çə -
kildiyi təbrik məktubunda xüsusi olaraq
vurğulanıb ki, göstərilən bu etimadın dai -
ma layiqli xidmətlə doğrulması, döyüş ha -
zırlığının daha da yüksəldilməsi şəxsi he -
yətin qarşısında duran ən mühüm vəzi -
fələrdəndir. 

Daha sonra hərbi hissə komandiri
mayor Emil Rüstəmov mərasim iştirak çı -
larına hərbi hissənin 29 ildə keçdiyi döyüş
yolu haq qında geniş məlumat verib. Qeyd
olunub ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
uğrunda döyüşlərdə şəxsi heyət xüsusi
şücaət və fədakarlıq nümunələri göstər -
mişdir. Hərbi hissənin 16 nəfər hərbi qul -
luq çusu şəhid olmuş, 3 nəfər isə itkin düş -
müşdür. Daxili Qoşunların ilk şəhidi çavuş
Hətəmxan Babayev və Daxili Qo şunların
Milli Qəhrəmanı əsgər Ruslan Muradov
məhz bu hərbi hissədə xidmət etmişlər. 

Hərbi hissə komandiri döyüş hazırlı -
ğının yüksək səviyyədə qorunub saxlanıl -
ması üçün yaradılan hərtərəfli şəraitə,
şəxsi heyətə göstərilən diqqət və qayğıya
görə Azərbaycan Respublikasının Prezi -
denti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Koman -
danı cənab İlham Əliyevə, həmçinin Daxili
İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə dərin minnət -
darlığını da bildirib.

Mərasimdə çıxış edən digər qo naqlar
da ildönümü münasibətilə şəxsi he yətə

təbriklərini çatdıraraq, Daxili Qo şun larda
gedən yüksək inkişafın şahidi ol duqlarını
söyləyib, bunu Daxili İşlər Naziri general-
polkovnik Ramil Usubovun diqqət və qay -
ğısının təzahürü kimi qiymətlən dirib lər.

Hərbi hissənin yaranmasının 29-cu
ildönümü münasibətilə xidmətdə xüsusi

fərqlənmiş, yüksək peşə hazırlığı, nümu -
 nəvi intizamı ilə fərqlənən hərbi qulluq -
çular da mükafatlandırılıblar. 

Mərasim Daxili Qoşunların Nümunəvi
Göstərici Hərbi Orkestrinin konsert proq -
ramı ilə davam etdirilib.

baş leytenant X.Hacızadə

HƏRBİ HİSSƏNİN
YARADILMASININ 29-cu İLİ

TAMAM OLDU
Bu münasibətlə Daxili İşlər Nazirinin müavini-Daxili Qoşunların

Komandanının təbrik məktubu şəxsi heyətə çatdırılıb
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Müharibə hər bir hərbi qulluqçu
üçün amansız döyüş sınaqları ilə üz-
üzə qalmaq deməkdir. Cəsarət, iradə,
mənəvi əqidə və döyüş qabiliyyəti
olmadan bu ağır sınaqlar qarşısında
tab gətirmək çətindir. Şəhid hərbi
qulluqçularımızın döyüş yoluna nəzər
saldıqda, onların timsalında məhz bu
keyfiyyətlərin birləşdiyi döyüşçü şəx -
siy yə tini təsəvvürümüzə gətiririk. Dö -
yüşçü dö yüş taleli insan anlamını ifadə
edən sözdür. Ərazi bütövlüyümüz uğ -
run da döyüşlərdə ne çə belə döyüşçü
odlu səngərlərdə yetişdi və Vətənin
mü dafiəsində fədakarlıq göstər di .

Daxili Qoşunların şəhid hərbi qul -
luq çusu əsgər İsgən də rov Əlis gən dər
Əbdüləhəd oğlunun dö yüş yolu doğ ma
torpağa və xalqa sə da qət nümunəsi dir.
O, 1973-cü il iyulun 23-də Bakı şəhə -
rin də anadan olub. İsgəndərovlar ailə -
sində 4 qız, 2 oğul övladı dünyaya göz
açıb. Əlis gəndər həm valideyn ləri nə,
həm də qardaş və bacılarına çox qay -
ğıkeş olub.

Əlisgəndər Bakının Nəsimi rayo -
nun dakı 5 saylı orta ümumtəhsil mək -
tə bində 8 il oxu yub. Sonra Dərnəgül
qəsəbəsindəki 4 saylı texniki-peşə
mək təbində təhsil alıb. Burada motor -
çu-qaynaqçı ixtisasına yiyə lənib. Ailə
üzvlərinin dediyinə görə, Əlis gəndər
zəhmətkeşliyi ilə seçilib, öz peşə sində
də bacarıqlı olub. O, hərbi xidmətə qə -
dər Xəzər Gəmi Təmiri İstehsalat Bir li -
yi nin D.Bünyadzadə adına müəs sisə -
sində öz ixtisası üzrə işləyib. Əmək
kollektivində müsbət xarakterizə olu nub.

1991-ci ilin dekabr ayında Əlis gən -
dər Nəsimi Rayon Hərbi Komissarlığı
(hazırda Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Nəsimi
Rayon İdarəsi) tərəfindən həqiqi hərbi
xidmətə çağırılıb. Respublika Daxili
İşlər Nazirliyi Daxili Qo şunlarının sıra -
la rına qəbul olunan ilk çağırış çıların
arasında o da vardı. Daxili Qoşunların
o vaxt tərkibində olmuş 6500 saylı hər -
bi hissədə (1993-cü ilin yanvar ayın -
dan Daxili Qoşunların tərkibindən çıxa -
rılıb - Y.A.) hərbi xidmətə başlayıb. Bu
hərbi his sədə hərbi andı qəbul edib.
Hərbi hissənin 3-cü bölüyündə atıcı və -
zifəsində xidmət edib. Qeyd edim ki,
6500 saylı hərbi hissə öz təyinatı üzrə
o dövrdə islah-əmək müəssi sələri sis -
temində (hazırda penitensiar sis tem - Y.A.)
spesifik vəzifələr yerinə yetirib. Buna
baxmayaraq, müharibə vəziyyəti oldu -

ğun dan, hərbi hissədən müntəzəm
ola  raq döyüş bölgələrinə şəxsi heyət
göndə ri lib. Əsgər kimi hərbi xidmət
bor cunu vic danla yerinə yetirən Əlis -
gən dər özünün də ön cəbhəyə göndə -

ril məsinə can atırdı. Hərbi hissədə for -
ma laşdırılmış xüsusi dəstənin tərkibin -
də Ağdam-Ağdərə döyüş zonasına o
da ezam olunmuş, torpaqlarımızın mü -
dafiəsində dayanaraq, ilk müharibə
sınaqların dan ləyaqətlə çıxmışdı.
1992-ci ilin mart ayının 12-də Daxili
Qoşunlar erməni işğalçı la rına qarşı
döyüşə başla mışdı. Həmin ilin iyun
ayın dan etibarən dö yüş zona sında
şəx si heyətin cəmləşdirildiyi hə r bi his -
sələr formalaşdırılırdı. 

Əsgər Ə.İsgəndərov 1992-ci ilin
iyul ayında 6500 saylı hərbi hissənin
birləşmiş hərbi dəstəsinin tərkibində
Tərtər rayonuna göndərilib. Buradan
isə Ağdərə istiqamə tin də düşmənlə tə-
mas xəttindəki ön mövqe l ə ri  mizin mü -
da fiəsinə cəlb edilib.

Torpaqlarımızın müdafiəsində cə -
sur döyüşçü kimi mətinlik göstərib,
düşmənə qarşı qisas və nifrət hissi ilə
vuruşub. Və tən pərvər bir əsgər kimi
ba  rıt qoxulu sən gər l ərdə öz iradə və
qə tiyyətini nümayiş et dirib. 

Əlisgəndərin döyüş yolunun son
his səsi Tərtər-Ağdərə cəbhə bölgəsin -
də keçib. 1992-ci ilin iyul ayının sonu
və avqust ayının əvvəllərində (28.07.-
07.08.1992-ci il) bu istiqamətdə şiddətli
döyüşlər ara verməyib. Həm müdafiə,
həm də hücum xarakterli bu qanlı dö -
yüşlərdə onlarla şəhid olan, itkin düşən
və yaralanan, kontuziya alan hərbi qul -
luqçularımız vardı. O gərgin şəraitdə
həlak olmuş bəzi hərbi qulluqçuları mı -
zın ölüm tarixinin qeydiyyatında yol ve -
ril miş xətaları başa düşmək olar. Tanış
olduğum bəzi sənədlərdə Əlisgəndərin
ölüm tarixi üst-üstə düşməsə də, ölüm
haqqında şəhadətnaməyə və ölümün
təsdiq edilməsi barədə müvafiq rəyin
məzmununa əsaslansaq, o, 1992-ci il
avqustun 5-də Möhrətaq kəndi (hazır -
da Kiçik Qarabəy adlanır, işğal altında -
dır-Y.A.) uğrunda gedən döyüşdə çox -
 saylı qəlpə yaralarından həlak olub. 

Ölüm haqqında şəhadətnamədə
şəhidin meyitinin kəskin çürüməsi və
yanması da qeyd edilib. Şəhid hərbi
qul luqçumuz Bakıda Şəhidlər Xiyaba -
nında dəfn olunub.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
den tinin 19 noyabr 1992-ci il tarixli Fər -
manı ilə əsgər İsgəndərov Əlisgəndər
Əbdüləhəd oğlu respublikamızın suve -
renliyi və ərazi bütövlüyünün qorunma -
sın da, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin tə -
min olunmasında  göstərdiyi şücaətə
görə Azərbaycan Respublikası Prezi -
den tinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib
(ölümündən sonra).

Paytaxtımızın Nəsimi rayonunda
şəhidin ailəsi yaşayan binanın yerləş -
diyi küçəyə onun adı verilib. Bu nunla
əlaqədar Bakı Şəhər Xalq De putatları
Sovetinin Rəyasət Heyətinin (hazırda
Bakı Şəhər İcra Hakimiy yəti) 19 mart
1993-cü il tarixli, 6/38 nömrəli qərarı
var.

Əlisgəndərin şərəfli döyüş yolu
barədə ötən illərdə respublikamızın ay -
rı-ayrı qəzetlərində məqalələr dərc olu -
nub. 1997-ci ildə İ.Z.İsmayılovun müəl -
lifi olduğu “Nəsimi rayonunun şəhidləri”
kitabı işıq üzü görüb və bu nəşrdə də
Əlisgəndər barədə yazı verilib. 

2017-ci ildə dünyasını dəyişmiş
Əlis gəndərin anası Nəcimə xanım son
nəfəsinədək onun yoxluğu ilə barış-
ma yıb. 

Ahıl yaşında olan atası, ailənin di -
gər üzvləri, onu yaxından tanıyan ların,
silahdaşlarının yaddaşında Əlis gəndər
qeyrətli oğul kimi qalacaq.

Allah rəhmət eləsin!

Yalçın Abbasov

ŞƏHİDLƏRİMİZ

QEYRƏTLİ OĞUL ZİRvƏSİ...
Əsgər İsgəndərov Əlisgəndər Əbdüləhəd oğlu Azərbaycan Respublikası

Prezi den tinin 19 noyabr 1992-ci il tarixli Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib
(ölümündən sonra).

Hər bir xalq şəhidlik zirvəsinə
yüksəlmiş qəhrəman oğulları ilə fəxr
edir, onların xatirəsinin əbədi ləş di -
ril məsi üçün çalışır. Vətənin bölün -
məzliyi uğrunda canından keçmiş
oğullarla yanaşı, Qarabağ savaşın -
da mərdliklə döyüşmüş hərb çilə ri -
mizlə də qürur duyuruq. Daxili Qo -
şun ların hərbi qulluqçusu baş gizir
İntiqam Nəsibov da şərəfli döyüş
yolu keçib.

O, 1973-cü il noyabrın 14-də Qax
rayonunun Zəyəm kəndində dünyaya
göz açıb. 

1990-cı ildə orta məktəbi bitirən
İntiqam 1992-ci ildə ordu sıralarına
çağırılıb. Müddətli həqiqi hərbi xidmə -
tinə Daxili Qoşunların Sumqayıt şəhə -
rində yerləşən 16075 (keçmiş 5478)
saylı hərbi hissəsində başlayan baş
gizir İ.Nəsibov hazırda Daxili Qoşun -
ların 99713 saylı hərbi hissəsində zabit
yataqxanasının komendantı vəzifəsin-
dədir. 

Uzun illər həqiqi hərbi xid mətdə
olan baş gizir İ.Nəsibov həyatı nın
gənc lik illərini səngərdə, düşmənlə mü-
ba rizəyə həsr edib. Müharibənin dəh-
şət lərindən ürək ağrısı ilə danışan hər -
bi qulluqçu döyüş yolunun 1992-ci ilin

may ayında Ağdam rayonunun Pap ra -
vənd kəndində başlandığını söy lədi.
Milli Qəhrəman baş leytenant Fəx rəd -
din Nəcəfovun komandiri oldu ğu bö lük -
də Ruslan Muradov, Elpərəst Hü sey -
nov kimi cəsur Vətən oğulları ilə birlik -
də döyüş yolu keçdiyini qürurla bil dirdi.
Tariximizin qanlı səhifəsinə çevril miş
ölüm-dirim savaşı zamanı şəxsi heyət
arasında olduqca güclü döyüş ruhu
olduğunu vurğuladı. Aradan uzun za -
man keçməsinə baxmayaraq, hər şeyi
indiki kimi xatırlayan müsahibim Ağ -

dam-Ağdərə döyüş bölgəsində  Pap ra -
vənd, Qalayçı lar, Xatınbəyli, Baş Gü -
neypəyə, Qa zan çılar, Xramord (Pir lər),
Mərzili, Aranzəmin kəndləri istiqa mə -
tlə rində gedən çətin döyüş əməliy -
yatlarında iştirak edib. Qalay çılar kən -
dində gedən ağır döyüşlər zamanı tək -
başına ermənilərin bir za bi tini və iki əs -
gərini məhv edib: “Düşmən üzə rinə
əzmkarlıqla gedən bö lüyü mü zün şəxsi
heyəti təhlükəli vəziyyətlərə düşsə də,
xilas olmağı baca rıb. Canyataq, Gülya -
taq kəndlərinin mü dafiəsi zamanı 5
gün mühasirədə qaldıqdan sonra bizim
tərəfin əks hücumu nəticəsində qurtula
bildik”. 

1993-cü ildə Xramord (Pirlər)
kəndinə hücum zamanı düşmən güllə -
si nə tuş gələn döyüşçümüz ağır yara -
la naraq, kəllə-beyin travması alıb və
uzun zaman Daxili İşlər Nazirliyinin
qos pitalında müalicəsini davam etdirib. 

25 ildən artıq müddət keçsə də,
həm yaddaşında, həm də səhhətində
silinməz izlər buraxan Qarabağ müha-
ribəsində iştirak etməsilə qürur duyan
hərbi qulluqçumuz tor paqla rı mızın bü -
tövlüyü uğrunda son damla qanına dək
vuruşmağa hazır olduğunu dilə gə tirdi:
“Düşünürəm ki, bu gün hər birimizin ən
ümdə arzusu torpaqları mı zın düş mən
tapdağından azad olun ma sıdır. İgidlə -
rimizin qanıyla yuyulan bu tor paq dan
düşmənə pay olmaz, məhz qələbə gü -
nü bütün şəhidlərimi zin ruhu rahatlıq
tapacaq!”.

leytenant N.Ağayeva   

“ƏN ÜMDƏ ARZUMUZ
TORPAQLARIMIZIN DÜŞMƏN

TAPDAĞINDAN AZAD OLUNMASIDIR!”

25031 saylı hərbi hissənin
intizamı, nümunəvi xidmətilə
seçilən hərbi qulluqçularından
olan çavuş Azad Mikayılov
1998-ci il oktyabrın 10-da Quba
rayonunun Növdün kəndində
dünyaya gəlib. 2016-cı ildə Qu -
ba rayonu 2 saylı tam orta mək -
təbi bitirib. Elə həmin ilin ok -
tyabr ayından Daxili Qoşunların
25031 saylı hərbi hissəsində
müddətli həqiqi hərbi xidmətə
başlayıb. 

Xidmətin ilk günlərindən ni -
zam-intizamı ilə diqqət çəkən
A.Mikayılov keçirilən məşğələ -
lərdə fəal iştirak edir. Fiziki və
atəş hazırlığından yüksək nəti -
cələr əldə etdiyinə, tədris dövrü
ərzində müsbət cəhətdən fərq -
lən diyinə görə kiçik komandirlər
hazırlayan tədris kursuna qəbul

edilib. O, kursu müvəffəqiyyətlə
başa vuraraq “çavuş” hərbi rüt -
bəsinə layiq görülüb. Hazırda
komendant bölüyündə manqa
komandiri vəzifəsində xidmətini
davam etdirir. 

Çavuş A.Mikayılov daim öz
üzərində çalışan, özünə qarşı
tələbkar, xidmətə ciddi mü -
nasibətilə yoldaşlarına nümunə
olan hərbi qulluqçu kimi xarak -
terizə olunur. Komendant bölü -
yün də xidmət etdiyini qürur his -
si ilə ifadə edən hərbi qulluqçu -
muz vəzifələrinin icrasına mə -
su liyyətlə yanaşır. Silahın tak -
tiki-texniki xüsusiyyətlərini yax -
şı bilir. Hərbi xidmətə həvəsi,
əzmkarlığı ilə yanaşı, lazım ol -
duqda əsgər yoldaşlarına kö -
məklik göstərməsi onun müs -
bət xüsusiyyətlərindəndir. 

Hərbçi ləyaqətini hər şey -
dən üstün tutan çavuş A.Mi ka -
yılovun ən böyük arzusu müd -
dət dən artıq həqiqi hərbi xid -
mə tə qəbul olunaraq, bütün hə -
yatını Vətə nə  xidmətə həsr et -
məkdir. 

Biz də hərbi qul luqçumuza
xidmətində nailiyyətlər arzula -
yırıq.    

leytenant N.Ağayeva

“KOMENDANT  BÖLÜYÜNDƏ  XİDMƏT 
ETMƏKDƏN  QÜRUR  DUYURAM!”

“2018-ci ildə Daxili Qoşun -
lar  da əsas tədbirlərin, döyüş
təli mi nin planlaşdırılması və
təş kilinə dair təqvim planı”na və
Daxili Qo şun ların Komandanı -
nın müvafiq əmrinə əsasən,
yanvarın 27-də Daxili Qoşunla -
rın birinciliyi uğrunda ağırlıq
çəki daşı qaldırma üzrə 99713
saylı hər bi hissədə ya rış keçi -
rilib. Yarışda AHM-dən, 99713,
67987, 16075, 25031 və 16076
saylı hərbi hissələrdən 6 ko -
manda olmaqla 42 nəfər hərbi
qulluq çu iştirak edib. 

Şəxsi birincilik uğrunda ya -
rı  şın nəticələri aşağıdakı kimi
olub: 

Ağırlıq çəki daşı qaldırma

üzrə:

65 kq. çəki dərəcəsində

I yer - baş çavuş Akif Müslü -
mov (67987 saylı hərbi hissə)

II yer - çavuş Səid Məmmə -
dov (16075 saylı hərbi hissə)

III yer - gizir Eldar Məmmə -
dov (99713 saylı hərbi hissə).

70 kq. çəki dərəcəsində 

I yer - əsgər Anar Allah ver -
di yev (99713 saylı hərbi hissə) 

II yer - baş çavuş Əsgər Əh -
mədov (16075 saylı hərbi his sə)

III yer - əsgər Amil Əliyev
(67987 saylı hərbi hissə).

75 kq. çəki dərəcəsində

I yer - çavuş Elvin Dövlətov
(99713 saylı hərbi hissə)

II yer - çavuş Təbriz Məm -
mə  dov (16075 saylı hərbi his sə)

III yer - çavuş İsmayıl Gül -
məm mədov (16075 saylı hərbi
his sə).

80 kq. çəki dərəcəsində

I yer  - baş çavuş Elşən
Nov  ru zov (16075 saylı hərbi
hissə)

II yer - əsgər Oruc Mustafa -
yev (67987 saylı hərbi hissə)

III yer - kiçik çavuş Elvin İs -
mayılov (16076 saylı hərbi
hissə).

85 kq. çəki dərəcəsində

I yer - çavuş Əli Bayramov
(99713 saylı hərbi hissə)

II yer - kiçik çavuş Kamran
Qa rayev (16075 saylı hərbi his -
sə)

III yer - əsgər Etibar Fətə -
liyev (99713 saylı hərbi hissə).

90 kq. çəki dərəcəsində

I yer - baş əsgər Ruslan Kü -
bərov (67987 saylı hərbi hissə)

II yer - əsgər Müşviq Hüsey -
nov (16075 saylı hərbi hissə)

III yer - əsgər Asim Azayev
(99713 saylı hərbi hissə).

+90 kq. çəki dərəcəsində

I yer - əsgər Vüqar İsma -
yılov (99713 saylı hərbi hissə)

II yer - gizir Xalid Məmmə -
dov (67987 saylı hərbi hissə)

III yer - gizir Fərhad Zaxar -
bə  yov (67987 saylı hərbi hissə).

Qol güləşi üzrə:

65 kq. çəki dərəcəsində 

I yer - gizir Elnur Vəliyev
(99713 saylı hərbi hissə)

II yer - kursant Elxan Hü -
sey  nov (Ali Hərbi Məktəb)

III yer - kursant Cavid Baba-
zadə (Ali Hərbi Məktəb).

70 kq. çəki dərəcəsində

I yer - baş çavuş Əsgər Əh -
mə dov (16075 saylı hərbi his -
sə)

II yer - kursant Aqşin Mütəl -
li mov (Ali Hərbi Məktəb)

III yer - əsgər Anar Allahver -
di yev (99713 saylı hərbi hissə).

75 kq. çəki dərəcəsində

I yer - baş çavuş Emin Əsə -
dov (Ali Hərbi Məktəb)

II yer - çavuş İsmayıl Gül-
məm mədov (16075 saylı hərbi
hissə)

III yer - çavuş Təbriz Məm -
mə dov (16075 saylı hərbi his -
sə).

80 kq. çəki dərəcəsində 

I yer - əsgər Rəşad Məm -
mə  dov (25031 saylı hərbi his sə)

II yer - əsgər Oruc Mustafa -
yev (67987 saylı hərbi hissə)

III yer - baş əsgər Nəcməd -
din Əsgərov (16077 saylı hərbi
his sə).

85 kq. çəki dərəcəsində

I yer - əsgər Etibar Fətəliyev
(99713 saylı hərbi hissə)

II yer - çavuş Əli Bayramov
(99713 saylı hərbi hissə)

III yer - baş çavuş Elvin
Emi  nov (67987 saylı hərbi his sə).

90 kq. çəki dərəcəsində

I yer - baş əsgər Ruslan Kü -
bə rov (67987 saylı hərbi hissə)

II yer - əsgər Asim Azayev

(99713 saylı hərbi hissə)
III yer - əsgər Müşviq Hü -

sey  nov (16075 saylı hərbi his sə)

+90 kq. çəki dərəcəsində

I yer - çavuş Rasif Kübərov
(99713 saylı hərbi hissə)

II yer - gizir Xalid Məmmə -
dov (67987 saylı hərbi hissə)

III yer - gizir Fərhad Zaxar -
bə yov (67987 saylı hərbi his sə).

Komanda birinciliyində,
99713 saylı hərbi his  sə kür -
sü nün ən yüksək pilləsinə la -
yiq görü lüb. 67987 və 16075
saylı hərbi his sələr isə müva -
fiq olaraq 2-ci və 3-cü yerlə ri
bö lüşdürüblər.

***

Daxili İşlər Nazirliyinin mü -
va fiq əmrinə əsasən, fevralın
19-dan 21-dək daxili işlər or qan
və his sə ləri arasında Daxili İş -
lər Na zir liyinin birinciliyi uğrun -
da “Azər bay can polisinin ya -
ran ma sının 100 illik yubileyi”nə
həsr olunmuş güc çoxnövçü lü -
yü üzrə şəxsi və komanda bi -
rinciliyi uğrunda yarış keçirilib. 

Daxili Qoşunların yığma ko -
mandası 10 idmançı ilə yarış da
təmsil olunub. 

Ağırlıq çə ki daşı qaldırma
üzrə şəxsi birincilikdə 99713
saylı hərbi hissənin hər bi qul -
luqçuları -  əsgər Anar Al lah  ver -
di yev 70 kq, çavuş Elvin Döv lə -
tov 75 kq, 16075 saylı hərbi his -
sənin hərbi qulluqçuları -  kiçik
çavuş Təbriz Məm mə dov 80
kq, əsgər Müşviq Hüseynov 90
kq çəki dərəcə lərin də 1-ci,
99713 say lı hərbi his sə nin hər -
bi qulluq çu su ça vuş Əli Bayra -
mov 85 kq çə ki də rəcəsində
2-ci, 16075 say lı hərbi hissənin
hərbi qulluq çuları - baş çavuş
Elşən Novru zov 80 kq, kiçik
çavuş Kamran Qarayev  85 kq
çəki dərəcələrin də 3-cü yeri tu -
tublar. 

Qol güləşi üzrə şəxsi bi rinci -
lik də isə 67987 saylı hərbi his -
sənin hərbi qulluqçusu baş əs -
gər Rus lan Kübərov 90 kq çə ki
dərəcə sin də 1-ci, 70 kq də rəcə -
sində 99713 saylı hərbi hissə -
nin hərbi qulluqçuları - gi z ir El -
nur Vəliyev 2-ci, əsgər Əs gər
Allah verdiyev 3-cü yerə layiq
görülüblər.

Daxili Qoşunların yığma ko -
mandası komanda birinciliyində
I yeri qazanıb. 

Mətbuat xidməti

DAXİLİ QOŞUNLAR İDMAN
NAİLİYYƏTLƏRİ İLƏ 

HƏR ZAMAN ÖNDƏDİR
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Azərbaycanın bu gün dünya bir li -
yində müstəqil dövlət kimi bərqərar
olmasının, demokratik ənənələrin, in -
san hüquq və azadlıqlarının qorun -
masının, söz və mətbuat azadlığına
geniş meydan verilməsinin əsası
Azər baycan Xalq Cümhuriyyəti döv -
ründə  qoyulmuşdur. Müsəlman Şər-
qin də ilk parlament respublikası xal-
qı mızın qədim dövlətçilik ənənələrini
yaşadaraq, müasir dövrə xas dövlət
təsisatlarının formalaşdırılmasına na -
il olmuşdu. 1918-ci il mayın 28-də ya -
radılan Azərbaycan Xalq Cümhu riy -
yəti (AXC) xalqımızın tarixində mü -
hüm bir hadisə idi. Çünki əsrlər boyu
müstəqillik arzusu ilə yaşayan xalqı -
mız, nəhayət ki, öz müstəqil dövləti-
nə sahib olmuşdu.

Ulu Öndər Heydər Əliyev Azər -
bay can Xalq Cümhuriyyətinin yara-
dıl masını xalqımız üçün tarixi hadisə
adlandırmışdı. Bu, eyni zamanda, İs -
lam dünyası üçün də mühüm hadisə
he sab olunurdu. Çünki müsəlman
Şər qində ilk dəfə olaraq müstəqil de -
mokratik respublika yaranmışdı. Ulu
Öndər bu tarixi hadisənin böyük

əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulamış-
dı: “Cəmi 23 ay fəaliyyət göstərməsi -
nə baxmayaraq, ilk respublika döv -
ründə həyata keçirilən tədbirlər müs-
təqil dövlətçiliyimizin əsaslarının ya -
ra dılması və gələcək inkişaf yolunun
müəyyənləşdirilməsi baxımından
mü hüm əhəmiyyət kəsb etdi”.

Prezident İlham Əliyev Azərbay -
can Xalq Cümhuriyyətinin yaranma -
sını xalqın milli oyanışının məntiqi
yekunu kimi dəyərləndirmişdir: “Mü -
səlman Şərqində ilk parlament res -
publikası - Azərbaycan Xalq Cümhu -
riy yəti xalqımızın qədim dövlətçilik
ənənələrini yaşadaraq, müasir dövrə
xas dövlət təsisatlarının yaradıl ma-
sına nail olmuşdu. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaranması mürək -
kəb siyasi dövrdə cərəyan edən ha-
disələrin və Azərbaycan xalqının milli
oyanışının məntiqi yekunu idi”.

Azərbaycan Prezidentinin 16 may
2017-ci il tarixli “Azərbaycan Xalq
Cüm huriyyətinin 100 illik yubileyi
haq qında” Sərəncamı bir daha təs -
diq lədi ki, müasir, müstəqil Azərbay -
can Respublikası Azərbaycan Xalq

Cümhuriyyətinin varisidir. Sərəncam -
da Şərqin ilk demokratik müsəlman
dövlətinin fəaliyyəti də öz əksini
tapıb: “1918-ci il may ayının 28-də
Azərbaycanın müstəqilliyini bəyan
edən İstiqlal bəyannaməsi qəbul
edildi. Yeni qurulan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti öz üzərinə götürdüyü
çətin tarixi vəzifəni imkanlarının ən
son həddində çalışaraq şərəflə ye ri -
nə yetirdi. Azərbaycanın ilk parla -
men ti və hökuməti, dövlət aparatı
təş kil edildi, ölkənin sərhədləri müəy -
yən ləşdirildi, bayrağı, himni və gerbi
yaradıldı, ana dili dövlət dili elan edil -
di, dövlət quruculuğu sahəsində ciddi
tədbirlər həyata keçirildi. Ölkənin əra -
zi bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi tə -
min edildi, qısa müddətdə yüksək dö -
yüş qabiliyyətli hərbi hissələr yaradıl -
dı, milli tələblərə və demokratik prin-
sip lərə uyğun dövlət orqanları qurul -
du, maarifin və mədəniyyətin inkişafı-
na xüsusi diqqət yetirildi, Azərbayca -
nın ilk universiteti təsis olundu, təhsil
milliləşdirildi, xalqın sonrakı illərdə
mə dəni yüksəlişi üçün zəmin hazırla -
yan, ictimai fikir tarixi baxımından
müs təsna əhəmiyyətli işlər görüldü”.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-
nin 100 illik yubileyinin təntənə ilə
qeyd edilməsi hər bir soydaşımız tə -
rə findən böyük rəğbətlə qarşılanır.
Çünki bu gün hər bir ziyalı, ictimai-
siyasi xadim, bütövlükdə ictimaiyyə t
nümayəndələri bilirlər ki, xal qımızın
və milli dövlətçiliyimizin tari xin də
özünəməxsus yer tutan Azər bay can
Xalq Cümhuriyyəti mürəkkəb bir
dövrdə meydana gəlmiş və çox çətin
şəraitdə fəaliyyət göstərmişdir.
AXC-nin yaşadığı 23 ay müddətində
gənc dövlət başqa sahələrdə olduğu
kimi, ölkənin ərazi bütövlüyünün qo -
run masında da əhəmiyyətli işlər gör -
müşdü. 

Müstəqilliyi möhkəmləndirmək,
si yasi fəaliyyəti genişləndirmək üçün
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
paytaxtı 1918-ci il iyunun 17-də Gən -
cəyə köçdü. Azər baycanın müstəqil li -
yinin elan edildiyi vaxtda ölkədə anar -
xiya, öz ba şınalıq, hərc-mərclik hökm
sü  rür dü.

(davamı gələn sayımızda)

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ - 100

ŞƏRqİN İLK dEMoKRATİK 
RESpUBLİKASI...

12565 saylı hərbi hissədə
xidmət edən baş ley tenant
Cavanşir Yaqubov hərbi hissə
komandanlığı tərəfindən müs -
bət xarakterizə olunur. O, 26
okt yabr 1987-ci ildə Naxçıvan
Muxtar Respublika sının Babək
rayonunda anadan olub. 2006-
2007-ci il lərdə Müdafiə Nazir -
liyinin “N” saylı hərbi hissə -
sində müddətli həqiqi hərbi
xidmət keçib. 2009-cu ildən
Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili
Qoşunlarının sırala rına 12565
saylı hərbi hissənin xüsusi
təyinatlı dəstəsində müddət -
dən artıq həqiqi hərbi xidmətə
qəbul olunub.  

Daxili Qoşun ların Orta İxtisas
Hərbi Məktəbinin mə zunu ola -
raq, 2012-ci ildən zabit kimi hərbi
xidmətini davam etdirir. Xüsusi
təyinatlı dəstədə müxtəlif məsul

və zi fələrə təyin edilib, hazırda
qrup komandiridir. Döyüş və
mənəvi-psixoloji ha zır lığının yük -
səldilməsi yönündə əzm karlıq
göstərir. Qrupun şəxsi heyətin -
dən qayğısını əsirgəmir və on ları
uğurlu nəticələr əldə etməyə ruh -
landırır. Funk sio nal vəzifələ rinin

yerinə yetirilməsində də qiqliyi, ic -
raçılığı, praktiki cəhət dən səriş -
təliliyi ilə fərqlənir.

Baş leytenant C.Yaqubov
bacarıqlı və təcrübəli idmançıdır.
İdmanın müxtəlif növləri - sər -
bəst gü ləş, cüdo, ağırlıq çəki
daşı qaldırma ilə məş ğul olur.
Naxçıvan Muxtar Respublika -
sında keçiril miş ya rışlarda öz
məharətini göstərərək, qələbələr
qaza nıb, müxtəlif növ medallara
layiq görülüb. Be lə liklə, Daxili
Qoşunların və hərbi hissənin
idman şərəfini təqdirəlayiq uğur -
ları ilə qoruyub.

Nümunəvi xidmət edən hərbi
qulluqçu kimi dəfələrlə mükafat -
landırılan baş leytenant C.Yaqu -
bov Daxili Qoşunların sıralarında
olmasından qürur duyur. O, xü -
susi təyinatlı dəstənin hərbi
qulluqçusu olaraq, peşəkar ha -
zırlığına ciddi diqqət yetirir, onun
vətənpərvərliyi, zabit şərəfini uca
tutması şəxsi heyətə örnəkdir.

12565 saylı hərbi hissənin

ştatdankənar müxbir  postu

HƏRBİ xİdMƏTdƏ VƏ İdMANdA
FƏRqLƏNƏN ZABİT

Virusoloji xəstəliklər arasında
rast gəlmə tezliyinə və orqanizmdə
törət diyi fəsadlara görə kəskin respi -
rator xəstəliklər müasir təbabətin mü -
hüm problemi olaraq aktuallığı qoru -
yur.

Bu xəstəliklər hava-damcı yolu ilə
yayılan, tez bir zamanda geniş əhali
kütləsini əhatə edən, mövsümi xarak -
ter daşıyan, antroponoz infeksiyalar
qrupuna daxildirlər. Həmin xəstəliklər
əsasən viruslar tərəfindən törədilir,
əksərən qısa inkubasion dövrə ma -
likdir.

Bu xəstəliklərin əksəriyyəti oxşar
simptomlar - təzahürlərlə özlərini bü -
ru zə verdikləri üçün onların diaqnos -
ti kası bəzən çətinləşir.

QRİP - hava-damcı yolu ilə yayı -
lan, tənəffüs yollarının iltihabı və
in toksikasiya ilə səciyyələnən xəs tə -
lik dir.

Törədicisi - RNT tərkibli olub,
otomiksoviruslara aiddir, epitelitrop
(epiteli zədələmə) təsirə malikdir. Bu
viruslar yuxarı tənəffüs yollarının
selikli qişasının səthi epitelində çoxa -
lır lar, nəticədə tənəffüs yollarının
səthi epiteli məhv olur, selikaltı qat
mü ha fizəsiz qalır, virus və onun tok -
sin ləri, bak teriyalar qana keçir, viru -
semiya baş verir və bu andan xəstə -
liyin kli niki əlamətləri meydana çıxır.

Xəstəliyin tipik və atipik gedişli kli -
nik formaları vardır. Tipik forma hə-
rarətin qalxması, intoksikasiya, əzələ
ağrıları, zökəm, bəzən fibril qıcolma,
işıqdan qorxma, baş ağrısı, ürəkbu -
lan ma və qusma ilə başlaya bilər.

Atipik formada sadalanan simp -
tom lar ya qismən rast gəlinir, ya da
zəif nəzərə çarpır.

Qripdə tənəffüs yollarının müxtəlif

səviyyələrdə zədələnməsi faringit,
zö kəm, traxeit, bronxitlə özünü büru -
zə verir. Xəstəliyin ağırlığı bir neçə
faktor dan asılıdır:

- xroniki xəstəliklərin olması,
xəstənin yaşı, immun vəziyyəti və s;

- virusun tipi və tipə qarşı im -
munitetin səviyyəsi.

Qripdə qızdırma davamlı olmur.
Adətən 1-5 gündən sonra normaya
enir. Ağırlaşmalar zamanı temperatur
adətən yenidən yüksəlir, yəni hərarət
əyrisi ikidalğalı olur. 

Uşaqlar və yaşlı şəxslər çox vaxt
qripin ağır və ildırımvari formaları ilə
xəstələnirlər və həmin xəstələr müt -
ləq təcili şəkildə qospitalizə olunmalı -
dırlar.

Atipik qrip adətən idmançılarda,
fiziki sağlam şəxslərdə təsadüf edilir
və ağırlaşma vermir.

Qripin ən çox rast gəlinən ağır -
laşmaları bronxit və pnevmoniyadır.

Qripdən  ölən xəstələrin 60 %-də
pnevmoniya tapılır. Burunun əlavə
cib lərinin iltihabı da tez-tez rast gəli -
nir, haymorit, frontitlər inkişaf edir.
Uşaq  lar da qırtlağın ödəmi - inaq kimi
qor xulu hal törədir.

Qrip orqanizmin müqavimətini
zəif lətməklə xroniki xəstəlikləri - di -
zen teriya, revmatizmi, tonzilliti,

vərəm pnevmoniyanı və s. aktivləş -
dirir. Bə zi xəstələrdə meningit, nev -
ritlər, nev ralgiya və hətta miokardit
inkişaf edə bilər.

KRX-lərindən paraqrip, adenovi -
rus infeksiyası, rinovirus infeksiyası,
respirator sinsitial infeksiya və s.
oxşar əlamətlərlə gedən kəskin virus
xəstəlikləridir.

Profilaktikası – orqanizmin mü -
qa vimətinin artırılması, intranazal
vak sinlərin istifadəsi, interferon, ok -
so lin məlhəmi, remantadin preparat -
la rının tətbiqi, respiratorlardan istifa-
də olunması, otaqların havasının də -
yişdirilməsi, dezinfeksiya işləri və s.
mühüm yer tutur. 

KRX-lərin tibb məntəqəsinə mü -
ra ciəti zamanı ambulator müalicə tə -
yin edilməklə onların bölüyə qaytarıl -
ması infeksiyanın daha geniş vüsət
almasına və xəstəliyin fəsadlaşmala-
rı nın (bronxitlər, pnevmoniya, menin-
git lər, eksudativ plevritlər) əmələ gəl -
məsinə yol açır.

KRX-lərin qarşısını almaq məq -
sə dilə mövsümə uyğun şəkildə ya -
taqxanalarda istilik rejiminin təmin
olun ması, şəxsi heyətin yerləşməsi
zamanı sıxlığa yol verməmək, sanitar
- gigiyenik qaydalara riayət etmək,
otaqların havasının vaxtaşırı dəyişdi -
ril məsi, qidalanma zamanı vitaminlər -
lə zəngin (xüsusən C vitamini) ərzaq
və tərəvəzlərin rasiona daxil edilmə -
si, soyuqdəymə hallarının qarşısının
alınması, eləcə də orqanizmin möh -
kəmləndirilməsi vacib amillərdən he -
sab olunur.

Beləliklə, bütün sadalananlara
vax  tında düzgün riayət edilməzsə,
hərbi qulluqçuların kütləvi şəkildə
xəstələnməsinə və döyüş qabiliyyə ti-
nin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. 

12576 saylı hərbi hissə-hərbi

qospitalın yoluxucu xəstəliklər

şöbəsinin rəisi t/x polkovnik-

leytenantı Əjdər Ağacanov

KƏSKİN RESpİRAToR  xƏSTƏLİKLƏR
VƏ oNLARIN pRoFİLAKTİKASI

Atletika yalnız yarışların
proq ramına daxil edilmiş idman
nö vü deyil, o həmçinin sağlam lı -
ğın qorunması və bərpasının sə -
mə rəli vasitəsidir.

İdmanın ən sadə, lakin fayda -
lı növlərindən biri olan qaçış tarixi
mənbələrə əsasən, qədim Yun a -
nıstanda yaranıb. Atletikanın ya -
ranma tarixi qədim Olimpiya
Oyun la rının yaranma tarixi ilə ey -
ni dövrə təsadüf edir. Belə ki, hə -
lə eramızdan əvvəl 776-cı ildən
başlayaraq hər dörd ildən bir
Olimpiya Oyunları keçirilir.

Atletika dünyanın ən qədim
idman növlərindən biri olmaqla
ya naşı, həm də digər fiziki hazır -
lıq tələb edən növlərin hərəkət -
ve rici qüvvəsini təşkil edir. Atle -
tika beynəlxalq miqyasda çox bö -
yük nüfuza malikdir. O ye riş, qa -
çış, tullanmalar, atmalar və çox -
növ çülüyü özündə birləşdirən id -
man növüdür. Hazırda atletika id -
man növlərinin nəzəriyyəsini,
təd ris metodikasını və təcrübi
məş ğələlərin bütün xüsusiyyət lə -
rini özündə əks etdirən elmi fənn
kimi tədris edilir. 

Atletikanın tədrisinin başlıca
məqsədi müasir cəmiyyətin fiziki
tərbiyə və idman qarşısına qoy -
du ğu tələbləri yerinə yetirə bilə -
cək yüksək ixtisaslı kadrların ha -
zırlanmasıdır. 

Müasir Olimpiya Oyunlarının
proqramına atletikanın kişilərin
yarışdığı 24, qadınların mübarizə
apardıqları 23 növü daxil edilmiş -
dir ki, bu da ayrı-ayrılıqda başqa
idman növlərindən xeyli çoxdur.
Atletika yalnız yarışların proqra -
mı na daxil edilmiş idman növü
deyil, o həmçinin sağlamlığın qo -
runması və bərpasının səmə rə li
vasitəsidir. İnsanın təbii hərə kət
növü olan yeriş, qaçış belə qə -
dim zamanlardan orqanizmin
müxtəlif funksiyalarının bərpası

üçün dozalaşdırılaraq tətbiq edi -
lən bir vasitəyə çevrilmişdir.

Atletikaya daxil olan hərəkət -
lər icra intensivliyi və məsafə
müx təlifliyi ilə fərqləndiyi üçün in -
san orqanizminə geniş təsir im -
kan larına malikdir. Bu hərəkət lə -
rin köməyi ilə qüvvə, sürət, dö -
züm lülük, elastiklik, çeviklik kimi
hərəki qabiliyyətlər inkişaf etdiri -
lir, iradi keyfiyyətlər tərbiyə olu -
nur. Atletika növlərinin orqanizmə
təsir imkanlarının geniş olması
bu hərəkətlərdən başqa idman
növlərində hazırlıq vasitəsi kimi
istifadə olunmasına imkan yara -
dır. Eyni zamanda, bu hərəkətlər -
dən sistemli şəkildə istifadə or -
qanizmin funksional imkanlarının
genişlənməsinə təsir göstərir,
yük sək iş qabiliyyətini təmin edir.

Atletikaya daxil olan hərəkət -
lər müxtəlif amillər əsasında təs -
nif oluna bilər. Hərəkətin qurulu -
şu nöqteyi nəzərindən atletika
hərəkətləri silsiləli, qeyri-silsiləli
və qarışıq növlərə, fiziki keyfiy -
yət lərin təzahürü nöqteyi-nəzə -
rin dən isə sürət, qüvvə, sürət-
güc, dözümlülük, xüsusi dözüm -
lü lük növlərinə bölünür. Bu qaçış
növlərindən - yeriş, sprint qaçışı,
estafet qaçışları, müxtəlif kross
qa çış növləri və marafon qaçışı
mövcuddur.

Qaçış - maneəsiz, sədlərlə,
maneələrlə, estafet və kros növ -
lərinə bölünür. Eyni zamanda, in -
sanda iradi keyfiyyətləri artırır və
hərbi qulluqçuların döyüş tapşı -
rıq larını müvəffəqiyyətlə yerinə
yetirmələrinə kömək edir.

Maneəsiz (qaçış yolunda) qa -
çış sürətin (sprint qaçışı), sürət
dözümlüyünün (300 m - 800 m),
xüsusi dözümlüyün təzahürünü
tələb edir.

Sprint qaçışı stadionda və
ma nejdə keçirilir. Qaçış məsafə -
ləri: 30, 60, 100 (K), 200 (K), 400

m (K) kişilər və qa dınlar üçün
eynidir.

Dözümlülük keyfiyyətlərinin
tə zahürünü tələb edən məsa fə -
lər:

Orta məsafələr: 800 (K), 1000,
1500 m (K), stadionda və manej -
də kişilər və qadınlar üçün eyni
məsafələrə keçirilir.

Uzaq məsafələr: 3000, 5000
(K), 10000 m (K) sta dionda (yal -
nız 3000 m manejdə) keçirilir. 

Daha uzaq məsafələr: 15,
21.0925, 42.195 (K) və 100 km.

Daxili Qoşunların hərbi qul -
luq çuları ildə bir dəfədən az ola-
mayaraq ümumi inspeksiya yox -
la ma sına cəlb olunurlar. Bu yox -
la ma zamanı hərbi qulluqçu lar fi -
ziki hazırlıq dan imtahanlara cəlb
olunurlar. Yoxlamalar Daxili İşlər
Nazirinin müavini-Daxili Qoşun -
la rın Koman da nının müvafiq tə li-
matının tələblərinə uy ğun apa rı lır.

Normativlər 7 yaş qru pu ara -
sında bölünür. Qaçış növ lərinin
müxtəlifliyini nəzərə alaraq, hər
bir qaçış növünün özü nəməxsus
icra hərəkətləri və qa çış tempi
möv cuddur.

Məsələn: Sprint qaçışı-sürətli
qaçış növüdür və bu qaçışlar
50-400 metrə məsəfəyə qədər
ke çi ri lir. Əlbəttə ki, ordu sırala rın -
da da ha çox 100 metr məsafəyə
qaçış növü qeydə alınır, belə ki
fiziki hazırlığın yoxlaması zamanı
bu qaçış növündən daima bütün
ka teqoriyalı hərbi qulluqçulardan
im ta hanlar qəbul olunur. 

Sprint qa çışı zamanı əzələ
liflərini və qu ru luşunu nəzərə al -
maq lazımdır. Əzələ lifləri tez və
ya vaş tiplərə bölünür. Yavaş yı -
ğılan əzələlər mioqlobin piqment -
lə rinin rənginə uyğun olaraq qır -
mızı əzələlər enerjini oksigenin
iştirakı ilə aerop yolla alır. Onlar
oksigenin çatdı rıl masını təmin
edən çoxsaylı ka pil yarlarla zən -
gindir.

(davamı gələn sayımızda)

Daxili Qoşunların 

Ali Hərbi Məktəbinin 

Fiziki Hazırlıq kafedrası

ATLETİKANIN NƏZƏRİ VƏ
TƏCRÜBİ MƏSƏLƏLƏRİ

Daxili Qoşunların Komandanlığı polkovnik-leytenant Kamran Məhərrəmova anasının vəfa tın dan
kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Ali Hərbi Məktəbin komandanlığı kapitan Vüqar Mustafayevə atasının vəfatından kədərləndiyini
bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir. 

25033 saylı hərbi hissənin komandanlığı baş leytenant Ramil Abdurəhimova atasının vəfatından
kə dər ləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

16075 saylı hərbi hissənin komandanlığı əsgər Bəhram Rufullayevə anasının vəfatından kə dər -
ləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

4_Layout 1  27.02.2018  10:52  Page 1


	1_Layout 1
	2
	3
	4



