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28 dekabr 2019-cu il, şənbə

Milli fəlsəfə ədəbiyyatımıza yeni töhfə

zərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında
bütün təhsil və elm ocaqlarının müstəsna
xidmətləri olduğu kimi, Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqının da böyük rolu vardır. Yarandığı vaxtdan bu
günədək Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında çoxsaylı
yubiley tədbirləri, mərasimlər, konsertlər, festivallar,
elmi-praktik konfranslar, plenumlar, simpoziumlar, kitab
təqdimatlarının keçirilməsi ənənəsi uğurla davam edir.
Son illərdə isə belə tədbirlərin sayı da, keyfiyyəti də
artır.

A

Bu yazıda həmin
tədbirlərdən biri -- Bəstəkarlar
İttifaqının 85 illiyinə həsr olunmuş musiqi festivalı barədə
qeydlərimizi qələmə almaq
istəyirik. Fəxri xiyabana və
Şəhidlər xiyabanına ziyarətlə
başlayan festival Müslüm
Maqomayev adına Azərbaycan
Dövlət Akademik Filarmoniyasında, Kamera və orqan
musiqisi zalında, Ü.Hacıbəyli
adına Bakı Musiqi Aakdemiyasında, Azərbaycan Dövlət
Akademik Opera və Balet
Teatrında, R.Behbudov adına

simfoniyası"nın finalı, Adilə Yusifovanın orqan üçün fantaziya
"Freska", Elnarə Dadaşovanın
piano və kamera orkestri üçün
"Prelüd" və "Rəqs", Rüfət Ramazanovun simli orkestr üçün
musiqi "Təəssürat", Tofiq Bakıxanovun "Arpaçay" mahnısı,
Müslüm Maqomayevin "Radiomarş RV-8", Vasif Allahverdiyevin "Azərbaycanım", Ceyhun
Allahverdiyevin "Kapriççio", Nazim Quliyevin "Adını demərəm",
"Səsinə qurban olum" mahnıları,
Kamal Əhmədovun "Naxçıvan lövhələri", Cəlal Abba-

Dövlət Mahnı Teatrında, Heydər
Əliyev Sarayında, Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqının
Ü.Hacıbəyli adına konsert salonunda, eyni zamanda, konfrans zalında mətbuat konfransı
ilə davam etmişdir.
Musiqi festivalının açılış
tədbirində Mədəniyyət naziri
Əbülfəs Qarayev və Bəstəkarlar
İttifaqının sədri Firəngiz Əlizadə
çıxış edərək, Bəstəkarlar
İttifaqının fəaliyyəti barədə
məlumat vermiş, dünya musiqi
mədəniyyəti tarixində önəmli
rol oynadığını qeyd etmişlər.
Festival boyunca Ü.Hacıbəyli
adına Azərbaycan Dövlət
Simfonik Orkestrinin konserti,
Orqan musiqisi və Q.Qarayev
adına Azərbaycan Dövlət
Kamera Orkestrinin konserti,
Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı
Alətləri Orkestrinin konserti, Kamera-instrumental və vokal musiqi konserti, F.Əmirovun "Sevil"
operasının tamaşası, Mahnı
konserti, Azərbaycan Dövlət
Xor Kapellası və Azərbaycan
Dövlət Televiziyası və Radiosunun C.Cahangirov adına xor
kollektivi çıxış etmişdir.
Festivalın açılışında,
həmçinin Üzeyir Hacıbəylinin
"Koroğlu" operasından üvertüra,
Tofiq Bakıxanovun 6 saylı "Türk
simfoniyası", Azər Dadaşovun
13 saylı Simfoniya "Ad Victoriam...", Cəlal Abbasovun Simli
orkestr üçün "İn memoriam...",
Vüqar Camalzadənin "Dədə
Qorqud" baletindən adajio,
Vasif Allahverdiyevin "Simfonik
rəqs və sevgi valsı" və digər
əsərlər səslənmişdir. Festival
ərəfəsində, eyni zamanda,
Fikrət Əmirovun "Nizami

sovun "Nəsiminin iki qəzəli"
və s. bəstəkarların əsərləri
səslənmişdir. Festivalın bağlanış
mərasimində Qara Qarayevin
"Zamanın bayraqdarı" kantatası,
Firəngiz Əlizadənin "Nəsimi
ilahiləri", xor və simfonik
orkestr üçün fraqmentlər, Oktay
Rəcəbovun "Zəfər himni" kantatası, Ceyhun Allahverdiyevin
"Əbədi sevgimsən" kantatası
və başqa maraqlı əsərlər
dinləyicilər tərəfindən böyük
rəğbətlə qarşılanmışdır.
Qeyd edim ki, musiqi festivalı çərçivəsində Azərbaycan
Respublikasının Xalq artisti,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi,
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı
Musiqi Akademiyasının professoru, “Şöhrət” ordenli bəstəkar
Tofiq Bakıxanov Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqının təsis
etdiyi "Üzeyir Hacıbəyli"
medalı ilə təltif olunmuşdur.
Mərasimdə Bəstəkarlar İttifaqının sədri Firəngiz Əlizadə
çıxışında qeyd edib ki, dahi
bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin
Tofiq Bakıxanovun həyatında
böyük rolu olub. T.Bakıxanov
Ü.Hacıbəylinin təşəbbüsü
ilə musiqi məktəbinə getmiş
və onun təklifi ilə skripka sinfini bitirmişdir. Qeyd
edim ki, T.Bakıxanov tələbə
olarkən Ü.Hacıbəyli adına
təqaüdə layiq görülüb. Dünya
şöhrətli bəstəkar Q.Qarayevin
yetirməsi olan T.Bakıxanov
səkkiz saylı "Azərbaycan"
adlı (tar ilə simfonik orkestr
üçün) simfoniyasını müəllimi
Ü.Hacıbəyliyə həsr edib, eyni
zamanda, onun haqqında bir
çox elmi məqalələr yazıb.

F
Bəstəkar və musiqişünasları bir yerə cəmləyən
Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqı nüfuzlu yaradıcılıq birliyi olaraq, ölkəmizin
mədəni həyatında fəal iştirak
edir, yüksək səviyyəli musiqi əsərlərinin yaranmasına
hərtərəfli dəstək verir, özünün rəngarəng, əhəmiyyətli
tədbirləri ilə musiqi həyatında

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının əməkdaşlığı önəmlidir.
“Üzeyir dünyası”, “Muğam
ensiklopediyası” layihələrinin,
“Muğam aləmi” Beynəlxalq
musiqi festivallarının bədii
rəhbəri kimi Firəngiz Əlizadənin
fəaliyyəti xüsusilə qeyd olunmalıdır. Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqının təsis etdiyi və
geniş vüsət almış “İpək yolu”

Bu əsrarəngiz musiqi
festivalı yaddaşlara yazıldı
daim canlanma yaradır. Neçəneçə nəsillərin fərdi istedad
və bacarığını qeyd etməklə
bərabər, bu insanları doğma,
isti bir ocaq kimi öz ətrafında
cəmləyən Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqının
müstəsna rolu danılmazdır.
Məlum olduğu kimi,
1964-cü ildən 1991-ci ilin
avqustuna qədər Bəstəkarlar
İttifaqının istifadəsində olan
binanın Xalq artisti, professor
Firəngiz xanım Əlizadənin
ittifaqa sədr seçilməsindən
sonra Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqına qaytarılması
məsələsi gündəmə gəlmiş və
öz müsbət həllini tapmışdır.
Belə ki, Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə Nazirlər
Kabinetinin 2008-ci il 14 aprel
tarixli sərəncamına əsasən
bina Bəstəkarlar İttifaqının
istifadəsinə verilmişdir.
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının keçirdiyi 9 qurultaydan
hər biri respublikanın mədəni
və ictimai həyatında böyük bir
hadisə olmuşdur. Bu təşkilatın
başında həmişə böyük
sənətkarlar, şəxsiyyətlər olub.
Onlar həmişə bu təşkilata məhz
yaradıcılıq proseslərinə təkan
verən, bəstəkarlara dayaq olan,
onların problemlərinin həllində
kömək olan bir təşkilat kimi
rəhbərlik ediblər. Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqı respublikanın musiqi həyatında fəal iştirak
edir. Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti, UNESCO-nun və
İSESCO-nun xoşməramlı səfiri
Mehriban xanım Əliyevanın
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
beynəlxalq layihələrdə

Beynəlxalq Musiqi Festivalı
qədim tarixə və zəngin musiqi
ənənələrinə malik olan Şəki
şəhərində artıq 8 dəfə böyük
müvəffəqiyyətlə keçirilib .
Fəaliyyət göstərdiyi
bütün dövrlərdə Azərbaycan
bəstəkarlarını və musiqişünaslarını öz sıralarında birləşdirən
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı
nüfuzlu yaradıcılıq birliyi kimi
ölkəmizin mədəni həyatında
fəal iştirak edir, yüksək
səviyyəli musiqi əsərlərinin
yaranmasına hərtərəfli dəstək
verir, özünün rəngarəng,
əhəmiyyətli tədbirləri ilə musiqi
həyatında daim canlanma
yaradır.
Professional Azərbaycan
musiqisinin banisi, dahi Üzeyir
Hacıbəylidən başlayaraq,
bəstəkarların bir neçə nəslinin
istedadlı nümayəndələri XX
əsrdə Azərbaycan musiqisinin
yüksələn xətlə inkişafını və
ümümdünya miqyasında
tanınıb nüfuz qazanmasını
təmin etmişlər. Milli bəstəkarlıq
məktəbimizin təşəkkül tapdığı
zamandan indiyə kimi inkişaf
edən gözəl ənənələri bu gün
-- XXI əsrdə yaşadan və
davam etdirən bəstəkarlar
içərisində də müxtəlif nəsillərin
nümayəndələri vardır.
Bəstəkarlarımızın yaşlı nəsli
də, orta və gənc nəsilləri
də bu gün həmin sağlam
ənənələri yaşadaraq inkişaf
etdirir, dövrün tələblərini
nəzərə alaraq, yeni cəhətlərlə
zənginləşdirirlər.

Nərgiz QULAMOVA,
musiqişünas

“Məkansız və zamansız Nəsimi” kitabının və “Risalə”
jurnalının növbəti nömrələrinin təqdimatı olub
Dünən AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində “Risalə” elmi araşdırmalar jurnalının növbəti nömrələri, eləcə də akademik
Rafael Hüseynovun “Məkansız və zamansız Nəsimi”
kitabı ictimaiyyətə təqdim edilib.

Mərasimdə çıxış edən akademik Rafael Hüseynov 2019cu ilin Azərbaycanda “Nəsimi
ili” elan olunduğunu xatırladaraq dahi mütəfəkkirin 650 illik
yubileyi ilə bağlı ölkəmizdə və
onun hüdudlarından kənarda
silsilə tədbirlərin keçirildiyini,
şairin zəngin irsi, fəlsəfi poeziyası, sənətkarlığı haqqında
dəyərli əsərlərin nəşr olunduğunu bildirib.
“Son yarım əsrdə
Nəsiminin yubileyi üç dəfə
UNESKO səviyyəsində
qeyd olunub”- deyən alim
1973-cü ildə şairin anadan
olmasının 600, 2017-ci ildə
vəfatının 600, 2019-cu ildə
isə anadan olmasının 650
illik yubileyinin keçirildiyini
bildirib. O, Nəsiminin yaradıcılığının ilk dəfə 1926-cı ildə
Salman Mümtaz tərəfindən

Azərbaycan oxucusuna
təqdim olunduğunu, şeirlərinin
kitab şəklində dərc etdirildiyini
diqqətə çatdırıb.
Rafael Hüseynov qeyd
edib ki, rəhbərlik etdiyi
qurum da “Nəsimi ili”nə öz
töhfələrini verib. Belə ki, bir
çox jurnal və elmi nəşrlərdə
muzeyin əməkdaşlarının dahi
mütəfəkkirlə bağlı müxtəlif
dillərdə məqalələri dərc edilib.
Qeyd olunub ki, Nəsimi
taleyini və dühasını dünya
ictimaiyyətinə çatdıran belə
qiymətli əsərlərdən biri də
“Məkansız və zamansız
Nəsimi” kitabıdır. O, müəllifi
olduğu kitabın Azərbaycanın
bədii söz və düşüncə tarixinin zirvə şəxsiyyətlərindən
olan, öz dövrünün və sonrakı
əsrlərin türkdilli poeziyasının,
fəlsəfi fikrinin inkişafına güclü

əlsəfə sahəsində tanınmış alimlərimiz Vəli
və Məhəmməd Paşayevlərin müstərək hasilə
gətirdikləri “Tarix fəlsəfəsi” monoqrafiyası bu günlərdə işıq üzü görmüşdür. Bu vaxtadək
ölkəmizdə ümumi fəlsəfəyə, Şərq fəlsəfəsinə,
Azərbaycan fəlsəfi fikir tarixinə kifayət qədər
əsərlər həsr olunsa da, tarix fəlsəfəsi probleminin
tədqiqi və öyrənilməsi sahəsində xüsusi tədqiqat
əsəri və ya ümumiləşdirilmiş əsər yox dərəcəsində
idi. Bu baxımdan yeni nəşr müəlliflərin milli fəlsəfə
ədəbiyyatımıza samballı töhfəsidir.

təsir göstərən İmadəddin
Nəsiminin 650 illiyinə həsr
edildiyini bildirib. Dörd dildə –
Azərbaycan, rus, ingilis və türk
dillərində çap olunan bu nəşr
təkcə ölkə miqyasında deyil,
dünya elmi hüdudlarında art-

maqda olan nəsimişünaslığa
əvəzsiz töhfədir.
Ədəbiyyat Muzeyinin
“Risalə” elmi araşdırmalar
jurnalının çapdan çıxmış yeni
nömrələri barədə də məlumat

verən R.Hüseynov bildirib
ki, Azərbaycan, eləcə də
Yaxın və Orta Şərq xalqları ədəbiyyatının müxtəlif
mövzu və məsələlərinə dair
tədqiqatların yer aldığı jurnalda muzey əməkdaşlarının,
gənc alim və tədqiqatçıların
ən müxtəlif elmi mövzulara
dair əsərləri elmi ictimaiyyətə
təqdim olunur.
Akademik R.Hüseynov humanitar elmlərin tədqiqi üzrə
dəyərli mənbələrdən hesab
olunan “Risalə” jurnalının artıq
beynəlxalq standart seriya
nömrəsi ilə çap olunduğunu və
ABŞ-ın “EBSCO” beynəlxalq
elektron məlumat bazasına
daxil edildiyini deyib.
Tədbirdə məqalə
müəlliflərinə “Risalə” elmi
araşdırmalar jurnalının yeni

nömrələri paylanılıb və
tədqiqat mövzuları ətrafında
müzakirələr aparılıb.

Qabil YUSİFOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Hər bir elmin fəlsəfəsi olduğu kimi,
tarix elminin də özünəməxsus fəlsəfəsi
var. Müəlliflər doğru olaraq qeyd ediblər:
“Baş verən bütün bu qlobal dəyişdirici
proseslər qədim, dünənki tarixdə deyil,
iştirakçısı və şahidi olduğumuz indiki tarixdə cərəyan edir. Ona görə də
tarix həmişə olduğu kimi, indi də öz
fəlsəfəsi və ümumbəşəri idealları ilə
ictimai hadisələrin dünəni, indisi və həm
də gələcəyə istiqamətlənən hissəsi ilə
birlikdədir və böyük aktuallıq kəsb edir”.
Vəli və Məhəmməd Paşayevlərin
mötəbər elmi qaynaqları təhlil edərək
gəldikləri ümumi qənaət belədir ki, tarix
insanların özlərinin hərtərəfli, çoxşaxəli
fəaliyyətləri vasitəsi ilə yaradılır. Bəşər
tarixi bir-biri ilə əlaqəli sistemlər çoxluğundan ibarətdir və ona tarixi proses
kimi daim inkişafda və irəliləyişdə olan
sosial orqanizim kimi yanaşmaq lazımdır. Hər bir tarixi–fəlsəfi konsepsiya
tarixin öyrənilməsində vacib məsələdir.
Hötenin dediyi kimi: “Tarix bəşəriyyətin
yaddaşıdır”.
14 fəsildən ibarət monoqrafiyada
ümumdünya və ayrı-ayrı ölkələrin tarix
fəlsəfəsi məktəbləri haqqında dəyərli
məlumatla yanaşı, milli tarix fəlsəfəsi
məsələsinə də geniş toxunulub, bu
məsələyə “Azərbaycanda fəlsəfi-tarixi
fikrin inkişafı” adlı ayrıca fəsildə geniş
nəzər salınıb. Müəlliflər Azərbaycanın
ensiklopedik mütəfəkkiri A.Bakıxanovun
tarix fəlsəfəsinə aid fikirlərini dolğunluğu ilə şərh edərək bildirirlər ki, onun
yaradıcılığının ana xəttini maarifçilik
ideyası təşkil edir. Abbasqulu ağa şah
əsəri “Gülüstani-İrəm”də tarixə, sadəcə,
hekayətlər toplusu kimi yanaşmamış,
onun məna və məqsədindən, bəşəri
yaddaş və əxlaqı təkmlləşdirən unversal
bir elm olmasından bəhs etmişdir. Kitabda A.Bakıxanovun tarixi düşüncələri,
onun əxlaqa və etikaya dair fikirləri
yüksək dəyərləndirib.

Həmin fəsildə ən çox diqqət yetirilən
məsələlərdən biri də professor Mirzə
Kazım bəyin tarixi-fəlsəfi görüşləridir.
Vəli və Məhəmməd Paşayevlər öz
tədqiqatlarında bu böyük alimin elmi
yaradıcılığı ilə bağlı kifayət qədər dəyərli
məlumatlardan istifadə ediblər. Onlar
doğru olaraq qeyd ediblər ki, M.Kazım
bəy özündən sonra zəngin və hərtərəfli
elmi-nəzəri və fəlsəfi-tarixi irs qoyub
getmiş mütəfəkkirlərimizdəndir. Onun
yaradıcılığı və dünyagörüşü vahid
axarda birləşən üç mühüm qaynaq:
Şərq fəlsəfəsi və ədəbi ənənələri, antik
və klassik fəlsəfə irsi, rus ictimai-siyasi
fikirinin naliyyətləri əsasında formalaşmışdır. Rus şərqşünaslığının əsasını
qoymuş Mirzə Kazım bəy Şərq fəlsəfəsi,
ədəbiyyatı və tarixi ənənələrinin təkcə
görkəmli bilicisi və tədqiqatçısı olmamış, həm də bu mənbələrdən tarix
fəlsəfəsinin problemlərinə aid maraqlı
nəticələr çıxarmış, onların məqsəd və
mənasını aşkar edə bilmişdir.
Monoqrafiya müəllifləri qəti olaraq
bu fikirdədilər ki, M.Kazım bəy ömrünün
sonuna qədər Şərq--Qərb qarşıdurmasında Şərqə öz dərin məhəbbətini
saxlamış, Şərq xalqlarının cahilliyin
və ictimai zülmün buxovlarından azad
şəkildə Avropanın mütərəqqi və maarifçi xalqları ilə bir sırada addımlamasını,
ümumbəşəri, sivil dəyərlərə qovuşmasını istəmişdir. Beləliklə, Mirzə Kazım bəy
tarix fəlsəfəsinin “Qərb--Şərq” probleminin həll edilməsi yollarından biri olmaqla
“Qərb--Rusiya-- Şərq” variantını irəli
sürüb əsaslandırmışdır.
Kitabda M.Kazım bəyin tarix
fəlsəfəsinə dair fikirlərini özündə əks
etdirən “Bab və babilər--1844--1845-ci
illərdə İranda dini-siyasi ixtişaşlar” əsəri
barədə geniş məlumatdan aydın olur ki,
böyük şərqşünas babilər hərəkatında
dərin tarixi, əxlaqi və siyasi məzmun

olduğunu göstərmiş, onu yalnız dini
hərəkat deyil, siyasi mənada “insan
hüquqları şüurunu” azadlıq ideyası ilə
birləşdirən bir hərəkat adlandırmışdır.
Mirzə Kazım bəy yaradıcılığını diqqətlə
öyrənən müəlliflər bu qənaətə gəliblər
ki, o, mənsub olduğu etnosun dilinin,
mədəniyyətinin mənşəyi, etimologiyası
istiqamətində araşdırmalar aparmış və
bu problemləri elmi-tədqiqat predmetinə
çevirmişdir.
Əsərdə M.F.Axundov yaradıcılığına, böyük maarifçinin tarix fəlsəfəsi ilə
bağlı fikirlərinə də diqqət çəkərək qeyd
ediblər ki, onun adı XIX əsr Azərbaycan
ictimai-siyasi və fəlsəfi fikir tarixinə aparıcı şəxsiyyət, demokratik mədəniyyət
tariximizə orijinal bir mütəfəkkir kimi
daxil olmuşdur. M.F. Axundovun idraka
dair baxışları olduqca diqqətəlayiqdir.
Müəlliflər Axundov yaradıcılığını əhatəli
şəkildə araşdıraraq bu qənaətə gəliblər
ki, Azərbaycanın və Şərq xalqlarının
tarixinə, habelə, ümumdünya tarixinə
dərin bələd olan mütəfəkkir hakim
dairələrin tarixçiliyini pisləmiş, tarixçiləri
mühüm hadisələrin, ayrı-ayrı dövlətlərin
siyasi tarixini elmi surətdə öyrənməyə
çağırmış, onları hadisə və faktların
sintezində məna və məqsəd axtarışlarına istiqamətləndirmişdir.
Kitabda tarixi idrak problemləri,
keçmişə formasiya və sivilizasiya baxımından yanaşmalar, tarix fəlsəfəsinin
müasir problemləri, tarixin mənası və
mahiyyəti kimi məsələlər də geniş şərh
edilib. “Tarix fəlsəfəsi” monoqrafiyası ilə
yaxından tanışlıq bu qənaətə gəlməyə
əsas verir ki, bu dəyərli əsər tarixə
fəlsəfi baxışla bağlı milli ədəbiyyatda
boşluğu doldurmaqla, ciddi bir elmi
tələbatı kifayət qədər cavablandırıb.

Fəxrəddin NƏRİMANOĞLU,
professor

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətində cari ilin yekunlarına dair xidməti müşavirə
 Dekabrın 27-də
Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətində
(SHXÇDX) 2019-cu
ildə xidməti fəaliyyətin
yekunları və 2020-ci
il yanvarın 1-dən 30dək müddətli həqiqi
hərbi xidmətə çağırışa
hazırlıqla əlaqədar
müşavirə keçirilib.
SHXÇDX-nin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, müşavirədə
general-leytenant Arzu
Rəhimov cari il ərzində
Xidmət tərəfindən görülmüş
işlərə dair hesabat məruzəsi
ilə çıxış edib, idarə, şöbə və
bölmələrin xidməti fəaliyyətini
qiymətləndirib.
Arzu Rəhimov bildirib
ki, ümummilli lider Heydər
Əliyevin siyasi hakimiyyətə
qayıdışından sonra əsası
qoyulmuş ordu quruculuğu
siyasəti bu gün Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin
Ali Baş Komandanı İlham
Əliyevin ali diqqəti və qayğısı
nəticəsində uğurla davam
və inkişaf etdirilir, ölkənin
hərbi qüdrətinin artırılması
sahəsində yüksək nailiyyətlər
əldə olunur. Azərbaycan
dövləti tərəfindən Silahlı
Qüvvələrimizlə bağlı atılmış
mühüm addımlar, hərbiçilərin
sosial vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı qəbul
edilən qərarlar böyük ruh
yüksəkliyi ilə qarşılanıb.
Xidmət rəisi Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin Ali Baş
Komandanlığı altında son
illər ərzində SHXÇDXdə əldə edilən nəticələri
diqqətə çatdırıb, Xidmətin
fəaliyyətinin optimallaşdırılması, peşəkar kadrlarla komplektləşdirilməsi,
maddi-texniki imkanlarının genişləndirilməsi
istiqamətində əsaslı işlər
görüldüyünü vurğulayıb.

Hesabat dövründə qarşıya
qoyulmuş vəzifələrin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun
şəkildə həyata keçirildiyini,
görülmüş işlər nəticəsində
ciddi nailiyyətlərin qazanıldığını bildirən Arzu Rəhimov
deyib ki, bu gün gənclərimiz
dövlət qarşısında Konstitusion borcunu yerinə yetirmək
üçün həqiqi hərbi xidmətə
böyük həvəslə gedirlər.
Xidmət rəisi cəmiyyətlə Silahlı Qüvvələr arasında körpü
rolunu oynayan SHXÇDX-nin
struktur bölmələri ilə yanaşı,
“ASAN xidmət” mərkəzlərinin
də göstərdiyi xidmətləri,
vətəndaş məmnunluğunun
təmin olunması üçün görülən
işləri qeyd edib.
General-leytenant
Arzu Rəhimov xidmətin
fəaliyyət istiqamətlərinə
uyğun olaraq, səfərbərlik
hazırlığı və səfərbərlik işinin
təşkili, vətəndaşların ilkin
hərbi qeydiyyata alınması,
hərbi xidmətə hazırlanması və müddətli həqiqi
hərbi xidmətə çağırılması,
gənclərin hərbi vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyə olunması
istiqamətində həyata keçirilmiş işlərdən və qarşıda duran
vəzifələrdən danışıb. Xidmət
rəisi vətəndaşların qəbulu

və müraciətlərinə baxılması,
vətəndaş məmnunluğunun
təmin olunması işinin davam
etdirilməsi istiqamətində tapşırıq və tövsiyələrini verib.
Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin yerli idarə, şöbə
və bölmələrində yol verilmiş nöqsanlar təhlil edilib,
çatışmazlıqların aradan
qaldırılması və gələcəkdə
təkrarlanmamasına dair
göstərişlər verilib.
Müşavirədə il ərzində
Xidmət tərəfindən ictimaiyyət
nümayəndələrinin iştirakı
ilə təşkil edilmiş tədbirlərin
səmərəli nəticələri qeyd
olunub. Vətəndaşlar arasında hərbi vətənpərvərlik
işinin aparılması ilə əlaqədar
respublikanın bir sıra rayon
və şəhərlərində “Vətənin
müdafiəsinə hazıram!” devizi
altında maarifləndirmə xarakterli silsilə vətənpərvərlik
tədbirlərinin keçirildiyi,
həmçinin çağırış aylarında
çağırışçıların müddətli həqiqi
hərbi xidmətə yola salınması,
ehtiyata buraxılmış müddətli
həqiqi hərbi xidmət hərbi
qulluqçularının isə təntənəli
qarşılanması mərasimlərinin
təşkil edildiyi bildirilib.
Sonra Xidmət rəisi
Azərbaycan Respublikası

Prezidentinin “Azərbaycan
Respublikası vətəndaşlarının
2020-ci il yanvarın 1-dən
30-dək müddətli həqiqi
hərbi xidmətə çağırılması
və müddətli həqiqi hərbi
xidmət hərbi qulluqçularının
ehtiyata buraxılması haqqında” sərəncamının icrası ilə
əlaqədar qurum tərəfindən
həyata keçiriləcək tədbirlərlə
bağlı zəruri məsələlərə diqqət
çəkib.
Müşavirəyə yekun
vuran general-leytenant
Arzu Rəhimov 2020-ci
ildə SHXÇDX tərəfindən
görüləcək işlər və xidməti
fəaliyyətin daha yüksək
səviyyədə təşkil olunması
barədə tapşırıqlarını verib.
Hesabat müşavirəsində
31 Dekabr – Dünya
Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi Günü və Yeni
il bayramı münasibətilə
SHXÇDX-nin şəxsi heyətini
təbrik edən Xidmət rəisi
əminliklə ifadə edib ki,
qurumun hər bir əməkdaşı
üzərinə düşən vəzifələri
bundan sonra da şərəf və
ləyaqətlə yerinə yetirəcək.
Sonda xidmətdə
fərqlənən bir qrup hərbi
qulluqçuya SHXÇDX rəisinin
əmri ilə təltiflər və hərbi
rütbələr təqdim olunub.

