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26 İyun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Günüdür!

Prezident İlham Əliyev Ramil Usubovu 
Təhlükəsizlik Şurasının katibi vəzifəsinə 
təyin olunması münasibətilə qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
iyunun 25-də Ramil Usubovu Təhlükəsizlik Şurasının katibi 
vəzifəsinə təyin olunması münasibətilə qəbul edib. 

Dövlətimizin başçısı Ramil 
Usubovun uzun illər daxili işlər naziri 
vəzifəsini uğurla icra etdiyini bildirdi. 
Bu gün Azərbaycanda ictimai-siyasi 
sabitliyin təmin olunduğunu vurğulayan 
Prezident İlham Əliyev ölkə qarşısında 
duran vəzifələrin lazımi səviyyədə 
icrası üçün təhlükəsizlik tədbirlərinin 
daim gündəlikdə olmasının önəmini 
qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Ramil 
Usubovun Təhlükəsizlik Şurasının 

katibi kimi məsul vəzifənin öhdəsindən 
layiqincə gələcəyinə əminliyini ifadə 
etdi və ona fəaliyyətində uğurlar 
arzuladı.  

Ramil Usubov ona etimad göstərib 
Təhlükəsizlik Şurasının katibi kimi məsul 
vəzifəyə təyin edilməsi ilə əlaqədar 
dövlətimizin başçısına minnətdarlığını 
ifadə etdi. O bildirdi ki, daxili işlər naziri 
vəzifəsində çalışdığı uzun illər ərzində 
rəhbərlik etdiyi nazirlik öz fəaliyyətində 

xalqımızın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin, sonrakı dövrlərdə isə Prezident 
İlham Əliyevin yüksək diqqət və 
qayğısını daim hiss edib. Ramil Usubov 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
ölkəmizdə sabitliyin, əmin-amanlığın 
təmin olunması istiqamətində həyata 
keçirilən tədbirlərin böyük əhəmiyyət 
daşıdığını xüsusi olaraq vurğuladı. 
O, Təhlükəsizlik Şurasının katibi 
vəzifəsində ona göstərilən yüksək 
etimadı doğrultmaq üçün səylərini 
əsirgəməyəcəyini bildirdi.

AZƏRTAC

İsmayıllı rayonunun Qaraməryəm–İsmayıllı–
Şəki (27 km)–Quşencə–Zoğallıq avtomobil 

yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Üç min nəfər əhalinin yaşadı-
ğı 2 yaşayış məntəqəsini birləşdirən 
Qaraməryəm–İsmayıllı–Şəki (27 km)–
Quşencə–Zoğallıq avtomobil yolunun 
tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respub-
likasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin 
dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin 

bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi 
və yenidən qurulması üçün nəzərdə 
tutulmuş vəsaitin 2,9 milyon (iki milyon 
doqquz yüz min) manatı Azərbaycan 
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 
ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikası-
nın Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 
1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə 
maliyyələşməni təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli 
gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 25 iyun 2019-cu il

“Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrindən əlavə  
hərbi xidmət nəzərdə tutulmuş digər dövlət orqanlarının  
(dövlət orqanlarının strukturuna daxil olan qurumların) 

siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Hərbi vəzifə və hərbi 
xidmət haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il 12 oktyabr tarixli 1280-VQD 
nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar 
qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikasının Silahlı 
Qüvvələrindən əlavə hərbi xidmət nəzərdə 
tutulmuş digər dövlət orqanlarının (dövlət 
orqanlarının strukturuna daxil olan qurum-
ların) siyahısı” təsdiq edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

2.1. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarının bu Fərmana 
uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç 
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının 
bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay 
müddətində təmin edib Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə məlumat versin;

2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları-
nın normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana 
uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və 
bunun icrası barədə beş ay müddətində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının 
Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktları-
nın və normativ xarakterli aktların bu 
Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə məlumat versin.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 25 iyun 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət rüsumu haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2001-ci il  

26 dekabr tarixli 621 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 
haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 2006-cı il 18 aprel tarixli 

391 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin hesabına dövlət 
rüsumlarından daxil olan vəsaitdən istifadə qaydası haqqında” 2015-ci il 
21 dekabr  tarixli 712 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasında, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsində 
və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətində işləyən 

dövlət qulluqçularının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında” 2017-ci il 1 may tarixli 1358 nömrəli fərmanlarında və 

“Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2019–2023-cü illər üçün Dövlət 
Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 18 dekabr tarixli  

819 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-
ci bəndini rəhbər tutaraq, “Notariat 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci 
il 15 noyabr tarixli 1334-VQD nömrəli 
Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara 
alıram:

1. “Dövlət rüsumu haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 26 
dekabr tarixli 621 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2001, № 12, maddə 767; 
2006, № 12, maddə 1057; 2008, № 9, 
maddə 798; 2012, № 6, maddə 547,  
№ 12, maddə 1271; 2013, № 11, 
maddə 1327, № 12, maddə 1510; 2014, 
№ 4, maddə 360; 2016, № 1, maddə 
43, № 5, maddə 883, № 9, maddə 
1463, № 11, maddə 1807; 2017,    
№ 3, maddə 370, № 5, maddə 757,  
№ 7, maddə 1377, № 10, maddə 1804, 
№ 12 (I kitab), maddə 2293; 2018,  
№ 6, maddələr 1231, 1239, № 7 (I 
kitab), maddə 1489, № 12, maddə 
2552; 2019, № 1, maddə 95) 2.1-1-ci və 
2.1-2-ci bəndlərində “kontorlarının” sözü 
“ofislərinin” sözü ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası 
 Prezidentinin 2006-cı il 18 aprel tarixli 
391 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan  
Respublikasının Qanunvericilik  
Toplusu, 2006, № 4, maddə 323,    
№ 12, maddə 1034; 2007, № 11, 
maddə 1105, № 12, maddə 1246; 2009,  

№ 7, maddə 533, № 8, maddə 627, 
№ 10, maddə 773, № 12, maddələr 
983, 988; 2010, № 2, maddə 83,  № 4, 
maddə 292, № 11, maddə 966; 2011,  
№ 1, maddə 18, № 2, maddə 85,  
№ 4, maddə 281, № 6, maddə 497, 
№ 10, maddə 894, № 11, maddə 993; 
2012, № 10, maddə 950; 2014, № 6, 
maddə 627, № 7, maddə 820, № 9, 
maddə 1029; 2016, № 1, maddə 77; 
2017, № 2, maddə 184, № 10,  
maddə 1784; 2018, № 6, maddə 1205, 
№ 7 (I kitab), maddə 1480; 2019, № 3, 
maddə 431; Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 23 may tarixli 
708 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 10.5-
ci bəndində “onun ləğv edilməsi barədə 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
qaydada məhkəməyə müraciət etmək 
və ya onu qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş hallarda ləğv etmək” sözləri 
“qanunla müəyyən edilmiş hallarda 
şəhadətnaməni ləğv etmək” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

3. “Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət 
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyinin hesabına dövlət rüsum-
larından daxil olan vəsaitdən istifadə 
qaydası haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2015-ci il 21 
dekabr tarixli 712 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2015, № 12, maddə 
1466) 2-ci hissəsində “kontorlarının” 

sözü “ofislərinin” sözü ilə əvəz edilsin.
4. “Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Administrasiyasında, 
Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin İşlər İdarəsində və Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb 
Xidmətində işləyən dövlət qulluqçuları-
nın sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2017-ci il 1 may tarixli 1358 nömrəli 
Fərmanının (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 5, 
maddə 762, № 11, maddə 2023, № 12  
(I kitab), maddə 2343; 2018, № 6, maddə 
1235, № 9, maddə 1842, № 12 (I kitab), 
maddələr 2555, 2596, 2603; 2019, № 1, 
maddə 95) 2.3.2-ci yarımbəndində hər 
iki halda “kontorlarının” sözü “ofislərinin” 
sözü ilə əvəz edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2018-ci il 18 dekabr tarixli 
819 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2018, № 12 (II kitab), maddə 
2671) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
ədliyyəsinin inkişafına dair 2019–2023-
cü illər üçün Dövlət Proqramı”nın “6. 
Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi 
üzrə Tədbirlər Planı” hissəsinin 6.3.3-
cü yarımbəndində “kontorlarının” sözü 
“ofislərinin” sözü ilə əvəz edilsin. 

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 25 iyun 2019-cu il

Azərbaycan Ordusu dünyanın 
ən güclü orduları sırasındadır

Təntənəli mərasimdə bununla 
yanaşı, 240-dan çox hərbi texnika, 
gəmilər, 70-dən artıq uçuş vasitəsi, 
o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul 
edilmiş ən müasir zirehli texnika, 
raket və artilleriya qurğuları, hava 
hücumundan müdafiə sistemləri, 
helikopterlər, pilotsuz uçuş aparatları 
kimi müxtəlif növ ən yeni silah  növləri 
nümayiş olunurdu. Onların arasında ilk 
dəfə olaraq “Polonez” YARS, “Heron 
TP”, “Hermes 450” və “Hermes 900”  
PUA-ları, SOM  raketi, LORA raketi, 
“Bell- 412”   helokopteri, “Sand Kat” 
bazasında müxtəlif silah və döyüş 
təminatı modulları, müxtəlif növ reaktiv 
və özüyeriyən artilleriya sistemləri  
nümayiş etdirilirdi.  Qürurverici haldır 
ki, hərbi paradda,  həmçinin Türkiyə, 
Pakistan, Belarus, Bəhreyn, Birləşmiş 
Ərəb Əmirlikləri, Gürcüstan, İran, 
İsrail, Qazaxıstan, Özbəkistan, Rusiya, 
Səudiyyə Ərəbistanı və Ukraynadan 
olan  100-dək nümayəndə iştirak edirdi.

(ardı 7-ci səhifədə)

2018-ci ildə Azərbaycan Ordusunun 100 illik yubileyi  ilə 
əlaqədar Bakıda keçirilən möhtəşəm hərbi parad  bütün dün-
yaya nümayiş etdirdi ki, hazırda  ordumuz dünyanın ən güclü 
silahlı qüvvələri sırasındadır. Hər birimizin yaddaşına həkk 
olunmuş həmin paradda   Müdafiə, Daxili İşlər, Fövqəladə Hallar 
nazirliklərinin, Dövlət Təhlükəsizliyi, Dövlət Sərhəd və Xüsusi 
Dövlət Mühafizə xidmətlərinin, eləcə də Türkiyə Respublikası 
Silahlı Qüvvələrinin parad heyətindən ibarət 4 min nəfərədək 
şəxsi heyət iştirak edirdi.
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Azərbaycan Ordusu dünyanın 
ən güclü orduları sırasındadır

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Gündən-günə mətinləşən 
Azərbaycan Ordusu son 16 ildə daha 
da formalaşıb və bu gün Qafqazın ən 
güclü ordusuna çevrilib. 2016-cı ilin 
Aprel döyüşlərində cəbhə bölgəsində 
təxribat aparmaq istəyən Ermənistan 
ordusunu dörd gün ərzində darma-
dağın etdikdən sonra həm düşmən 
tərəf, həm də beynəlxalq ictimaiyyət 
Azərbaycan Ordusunun nəyə qadir 
olduğunun şahidinə çevrildi. İyirmi 
beş il düşmən tapdağında qalmış 2 
min hektardan çox ərazimiz həmin 
döyüşdə ermənilərdən təmizləndi. 

İki il sonra Naxçıvan Əlahiddə 
Ümumqoşun Ordusunun keçirdiyi 
uğurlu hərbi əməliyyat nəticəsində 
Şərur rayonunun Günnüt kəndi və 
ətrafındakı 11 min hektar ərazi də 
düşməndən azad edilərək dövlət 
sərhədi boyunca əlverişli hədlər ələ 
keçirildi. 

Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali 
Baş Komandanı İlham Əliyev Nax-
çıvan Muxtar Respublikasına səfəri 
çərçivəsində Əlahiddə Ümumqoşun 
Ordusunun “N” hərbi hissəsində 
yaradılan şəraitlə, silahlanmaya 
yeni qəbul edilən hərbi texnika ilə 
tanış olarkən həm ölkəmizdə, həm 
də Naxçıvanda ordu quruculuğu 
istiqamətində görülən işləri yüksək 
qiymətləndirdi: “Biz son illər ərzində 
Azərbaycan Ordusunu yüksək 
dərəcədə gücləndirə bilmişik. Alı-
nan müasir texnikanın, demək olar 
ki, bütün növləri, yaxud da ki, əksər 
növləri Naxçıvana göndərilir. Naxçı-
vanın coğrafi yerləşməsinə, relyefinə 
uyğun şəkildə bütün müasir texnikalar 
göndərilir. Bu gün Naxçıvan Ordusu 
böyük qüvvəyə malikdir və düşmənin 
istənilən təxribatının qarşısını ala bilər 
və eyni zamanda, uğurlu əks-hücum 
əməliyyatı keçirə bilər”.

Yəni ölkəmizdə Silahlı Qüvvələrin 
mövcudluğu və şərəfli tarixi ulu öndər 
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 
Gündən-günə formalaşan bugünkü 
Azərbaycan Ordusunun qurulma-
sı, inkişafı, möhkəmləndirilməsi, 
beynəlxalq aləmə inteqrasiya-
sı məhz Heydər Əliyevin siyasi 
uzaqgörənliyinin və təşkilatçılıq 
qabiliyyətinin məntiqi nəticəsidir. 
Müdrik şəxsiyyətin xalqımız qarşı-
sındakı tarixi xidmətlərindən biri də 
məhz müasir Azərbaycan Ordusunun 
yaradıcısı olmasıdır. 

Milli Ordu quruculuğu sahəsində 
ulu öndərin irsinin əvəzsiz dəyəri 
ondadır ki, bu dəyər başlanğıcını 
hələ sovetlər dövründən götürrmüş-
dü. İmperiyanın sərt qanunlarının, 
qadağalarının tüğyan etdiyi bir 
zamanda da müdrik şəxsiyyət milli 
hərbçilərin yetişdirilməsi barədə düşü-
nürdü. Azərbaycanın qəhrəmanlıq 
ənənələrinin davam etdirilməsi, 
zəngin hərb tarixinin canlandırılma-
sı, gənclərin qəhrəmanlıq ənənələri 
əsasında tərbiyə edilməsi, görkəmli 
milli hərb xadimlərinin şərəfli yolu-
nun davam etdirilməsi hər zaman 
Heydər Əliyevin diqqət mərkəzində 
olmuşdu. Bunun nəticəsi idi ki, sovet 
illərində Heydər Əliyevin respublikaya 
rəhbərlik etdiyi vaxtlar hərbi xidmətə 
münasibətdə yeni bir baxış forma-
laşdırıldı, milli kadrların yetişdirilməsi 
prioritet vəzifəyə çevrildi. Bu 
istiqamətdə ciddi səy göstərildi. Ulu 
öndər 1970-ci ildə C.Naxçıvanski 
adına hərbi məktəbi yaratmaqla bu 
sahədə yeni mərhələnin əsasını 
qoydu. Hazırda Silahlı Qüvvələrimizin 
elə bir hərbi xidmət sahəsi yoxdur 
ki, orada Heydər Əliyevin yaratdığı 

Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi 
məktəbin yetirmələri şərəflə xidmət 
göstərməsinlər. İxtsaslaşmış bu hərbi 
məktəbin yaradılması hərbi sahədə 
həyata keçirilən islahatlarda, struk-
turların formalaşdırılmasında həmin 
məktəbin məzunlarına kadr potensialı 
kimi inam, xüsusi diqqət və qayğı ilə 
yanaşırdı.

Ulu öndər müstəqil Azərbaycanın 
rəhbəri olduqdan sonra ordu quru-
culuğu dövlət siyasətinin mühüm 
sahələrindən birinə çevrildi. Ordu 
quruculuğuna ayrılan vəsait ildən-
ilə artırıldı, maddi-texniki baza 
gücləndirildi, yeni silah-sursat və 
hərbi texnika alındı, ölkədə hərbi 
sənayenin inkişafı ilə əlaqədar geniş-
miqyaslı tədbirlər həyata keçirildi. 

Ulu öndərin siyasi kursunu 
ləyaqətlə davam etdirən Prezident 
İlham Əliyev ordu quruculuğunun 
inkişafına xüsusi önəm verdi. Axı öz 
ərazilərimizi özümüz qorumalıyıq. 
Məhz bu baxımdan dövlətimizin baş-
çısı ordu quruculuğunu beynəlxalq 
standartlar səviyyəsinə çatdırmağı 
qarşısına məqsəd qoydu və artıq 
buna nail olub. 1994-cü ildən 2003-cü 
ilə kimi ordu quruculuğunda qazanı-
lan uğurlar İlham Əliyev Azərbaycanın 
Prezidenti seçildikdən sonra daha da 
genişləndi...

Dövlət başçısının 16 dekabr  
2005-ci il tarixli sərəncamı ilə 
Azərbaycan Respublikası Müdafiə 
Sənayesi Nazirliyinin yaradılması 
ordu quruculuğunun inkişafında 
yeni mərhələnin əsasını qoydu. Bu 
gün həmin nazirliyin tabeliyində 
olan zavodlarda 1200 adda hərbi 
təyinatlı müxtəlif məhsullar is-
tehsal olunur, ordumuz təchiz 
edilir. Nazirliyin öz mövqeyini 
getdikcə möhkəmləndirməsi Silahlı 
Qüvvələrimizin modernləşdirilməsi, 
maddi-texniki bazasının ən müasir 
standartlar səviyyəsinə çatdırılması 
sahəsində kifayət qədər mühüm işlər 
görülüb. Ordumuz yeni texniki im-
kanlar əldə etməklə həm də müasir, 
dünyada təcrübədən çıxmış müharibə 
və döyüş taktikalarını da mənimsəyib.

Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, 
2016-cı ilin Aprel döyüşləri zamanı 
düşmənin canlı qüvvəsinin və döyüş 
texnikalarının məhv edilməsində 
Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin 
müəssisələrində istehsal olunan silah 
və sursatlardan istifadə, müdafiə 
təyinatlı məmulatların həcminin artı-
rılması, “Tufan”, “İldırım” və “Qasırğa” 
milli zirehli maşınların, “İstiqlal”, xüsu-
si təyinatlı “Yalquzaq”, “Mizrak” raket 
sisteminin tətbiqi bu gün də düşməni 
təşvişdə saxlayır.

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 
tərəfindən istehsal olunan silah-
sursata dünya miqyasında maraq 
göstərilməsi Azərbaycanın “ADEX” 
adı altında beynəlxalq müdafiə 
sərgisinə evsahibliyi etməsi ilə 
nəticələndi. Ölkəmizdə keçirilən 
"ADEX-2018” Üçüncü Azərbaycan 
Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi xüsusi 
qeyd edilməlidir. Bu sərgidə dünyanın 
29 ölkəsini təmsil edən 224 şirkət 

iştirak edirdi. Regionda ən böyük 
silah və hərbi texnika ekspozisiyala-
rından ibarət olan genişmiqyaslı bu 
tədbir müasir silah və avadanlıqların, 
Azərbaycanın müdafiə sənayesi 
kompleksinin güc və qüdrətinin 
nümayişi üçün geniş imkanlar açdı. 
Azərbaycanın hərbi sənaye komp-
leksinin geniş təmsil olunduğu sərgi 
böyük maraqla qarşılandı. Bu sərgilər 
bir daha təsdqilədi ki, Azərbaycan 
müdafiə sənayesinin inkişafına böyük 
diqqət ayırır. Dövlət sifarişi əsasında 
hərbi texnika, silah, mühəndis texni-
kası, ehtiyat hissələri, döyüş sursat-
ları və mindən çox adda digər hərbi 
təyinatlı məhsullar istehsal edilir. 
Eyni zamanda, indi ölkəmiz hərbi 
məhsulları həm də ixrac edir.

Silahlı Qüvvələrimizin gücü-
nü, hərbi qüdrətini yüksəltmək 
məqsədilə Azərbaycan NATO ilə 
səmərəli əməkdaşlığa da üstün-
lük verir. Burada əsas məqsəd 
ordu quruculuğu prosesini 
təkmilləşdirmək, Azərbaycan Ordu-
sunu modernləşdirmək və dünya 
standartlarına uyğunlaşdırmaqdır. 
Bu gün ordumuzun nümayəndələri 
NATO ilə əməkdaşlığa, beynəlxalq 
sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar 
olunması prosesinə dəyərli töhfə verir 
və sülhməramlı əməliyyatlarda fəal 
iştirak edirlər.

Bu günlərdə NATO-nun “Qətiyyətli 
dəstək” missiyasının tərkibində 
fəaliyyət göstərmək məqsədilə 
Azərbaycan Ordusunun bir qrup 
sülhməramlısı plana uyğun olaraq, 
rotasiya qaydasında Əfqanıstana yola 
salınıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Or-
dusunun Əfqanıstandakı sülhməramlı 
missiyası 2002-ci il noyabrın 20-dən 
başlayıb. Hazırda ordumuzun 120 
hərbi qulluqçusu, 2 hərbi həkimi 
və 6 qərargah zabiti olmaqla, 
Əfqanıstandakı missiyada iştirak edir.

Ordu quruculuğu dövlət siyasətinin 
mühüm tərkib hissəsidir. Hərbçilərin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, 
yeni hərbi hissələrin tikilməsi dövlət 
başçısının diqqət mərkəzində 
saxladığı mühüm vəzifələrdəndir. 
2003-cü ildən bu günə qədər hərbi 
xərclərimizin 15 dəfə artırılması, 
hərbçilərin xidmət şəraitinin yaxşı-
laşdırılması, son illər ərzində on-

larla hərbi şəhərciyin yaradılması, 
hərbi hissələrin, hərbi şəhərciklərin 
80 faizinin yenidən tikilməsi və ya 
əsaslı təmir edilməsi, 20 il orduda 
qüsursuz xidmət etmiş hərbçilərə 
dövlət tərəfindən pulsuz mənzillərin 
verilməsi bu sahənin inkişafına xüsusi 
önəm verilməsinin nəticəsidir.

Prezident, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyev ordu quruculuğunun 
daha da inkişf etdirilməsinin daim 
dövlətin diqqət mərkəzində saxla-
dığı bir nömrəli məsələ olduğunu 
bildirib: “Ordu quruculuğu prosesi, 
təbii ki, təkcə maddi-texniki təminatla 
məhdudlaşmır. Döyüş qabiliyyəti, 
əsgər-zabit heyətinin mənəvi-psixoloji 
durumu mühüm yer tutur. Mən tam 
əminliklə deyə bilərəm ki, bu baxım-
dan Azərbaycan Ordusu güclü ordular 

sırasındadır. Döyüş qabiliyyəti artır, 
orduda mənəvi-psixoloji vəziyyət 
çox müsbətdir, vətənpərvərlik ruhu, 
nizam-intizam yüksək səviyyədədir. 
Əlbəttə, bütün bu amillər bizim hərbi 
gücümüzü daha da artırır. Mən son 
illər ərzində dəfələrlə qeyd etmişəm 
ki, bu gün Azərbaycan Ordusu dünya 
miqyasında güclü ordular sırasındadır 
və Aprel döyüşləri bunu bir daha sü-
but etdi. Bütün dünyaya sübut etdi ki, 
bu gün Azərbaycanla hesablaşmaq 
lazımdır”.

Dövlət başçısı əmin edir ki, bu 
proses daim aparılacaq. Döyüş 
qabiliyyəti davamlı təkmilləşməlidir 
və Azərbaycan qarşısında duran 
bütün vəzifələri bundan sonra 
da uğurla icra edəcək. Çünki biz 
müharibə şəraitində yaşayırıq və 
uzun illərdir torpaqlarımız işğal 
altındadır. Azərbaycan Ordusu 
artıq böyük uğurlara imza atıb. 
Aprel döyüşləri bunun ən bariz 
nümunəsidir. Prezident İlham Əliyevin 
qeyd etdiyi kimi, Aprel döyüşləri 
tarixdə bizim böyük hərbi qələbəmiz 
kimi qalacaq. Bu qələbə ilə düşmən 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
nəyə qadir olduğunu aydın şəkildə 
gördü və anladı ki, artıq Azərbaycanla 
hesablaşmaq vaxtı çatıb, bizə heç 
kim şərt qoya bilməz!

Ordumuz qarşıya qoyulan 
məqsədə doğru inamla irəliləyir. Bu 
uğurlu addımlar bizi işğal altında olan 
ərazilərimizin azad edilməsinə doğru 
aparır!

Prezident, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyev ordu quruculuğunun 
inkafının davamlı diqqət mərkəzində 
saxlanılacağını bildirib: “Bundan 
sonra da ordumuza nə qədər vəsait 
lazımdırsa, o qədər də ayrılacaqdır. 
Heç bir məhdudiyyət olmayacaq. 
Hərbi gücümüz, eyni zamanda, 
torpaqlarımızın azad olunmasında və 
ərazi bütövlüyümüzün bərpasında öz 
rolunu oynayır və oynayacaq”. 

Biz artıq Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün bərpa ediləcəyi günün 
ərəfəsindəyik. 

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Ordumuz ən müasir silahlarla, texnika ilə təchiz edilmişdir. 
O cümlədən Azərbaycanda istehsal olunan bir çox hərbi 
təyinatlı məhsullar ordumuzun potensialını gücləndirir. Bizim 
təşəbbüsümüzlə son illər ərzində 20-dən çox hərbi zavod 
yaradılmışdır. Bu zavodlarda 1200 adda hərbi təyinatlı müxtəlif 
məhsullar istehsal olunur, ordumuz təchiz edilir. Eyni zamanda, biz 
artıq hərbi məhsullarımızı ixrac etməyə də başlamışıq. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,  

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı

Ali hərbi rütbələrin təqdimetmə mərasimi keçirilib

 � İyunun 25-də müdafiə naziri,  
general-polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin sərəncamına 
əsasən ali hərbi rütbələrlə təltif olunan Müdafiə 
Nazirliyinin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb.

Müdafiə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
nazirliyin hərbi qulluqçularına 

ali hərbi rütbələrin verilməsi 
haqqında Azərbaycan 
Respublikası  Prezidentinin 
sərəncamı və müdafiə 

nazirinin müvafiq əmri 
təntənəli şəkildə oxunub. 
Sonra hərbi qulluqçulara ali 
hərbi rütbələrin təqdimetmə 
mərasimi keçirilib. 

Ali Baş Komandanın 
təbriklərini hərbi qulluqçu-
lara çatdıran müdafiə naziri 
onlara xidmətlərində uğur-
lar arzulayıb, tapşırıq və 
tövsiyələrini çatdırıb.

Qazaxıstan Respublikasının Birinci 
Prezidentinin – Elbası Kitabxanasının 

direktoru Prezident Kitabxanasında olub

 � İyunun 25-də ölkəmizə səfəri çərçivəsində Qazaxıstan 
Respublikasının Birinci Prezidentinin – Elbası Kitabxanasının direktoru, 
professor Amerxan Raximjanovun rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti Prezident 
Kitabxanasında olub. 

Kitabxanadan AZƏRTAC-a bildirilib ki, oxu 
zalları, fondlar ilə yaxından tanış olan qonaq-
lar daha sonra konfrans zalında oxuculara 
xidmət işi, kitabxana proseslərinin avtomat-
laşdırılması, kitabların elektron versiyalarının 
hazırlanması, sənədin elektron çatdırılması 
və kitabxana işinə dair digər sahələr üzrə 
ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar. Hər iki 
kitabxananın mütəxəssisləri dövlət başçı-

sının fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətlərinə 
və digər aktual mövzulara dair elektron 
nəşrlərin hazırlanması, onlardan oxucuların 
rahat istifadəsinin təşkili üzrə öz təcrübələrini 
bölüşüblər. 

Görüşdə, həmçinin davamlı əməkdaşlığın 
və birgə layihələrin həyata keçirilməsi 
istiqamətində razılıq əldə olunub.

Azərbaycanın qaçqın və məcburi 
köçkün qadınlarının problemləri 

AŞPA-nın yaz sessiyasında qaldırılıb
 � Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) yay 

sessiyasında qadın hüquqlarının qorunması ilə bağlı problemlər iki 
məruzədə təqdim olunub və müştərək keçirilən bu müzakirələrdə 60-
dan çox deputat iştirak edib. 

AŞPA-dakı nümayəndə heyətimizin üzvü 
Rafael Hüseynov müzakirələrə qatılaraq 
Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində 
hüquqları pozulmuş və pozulmaqda da-
vam edən yüz minlərlə Azərbaycan qadı-
nının qayğılarından söz açıb. O, Avropa 
ölkələrində bu və ya digər şəkildə hüquqları 
pozulan qadınlarla bağlı aparılmış araşdır-
maları xatırladaraq bu qəbil statistikaların 
azərbaycanlı məcburi köçkün və qaçqın 
qadınların üzləşdikləri haqsızlıqlar fonunda 
çox sönük göründüyünü bildirib. 

O, şəxsi həyatda və cəmiyyətdə fərqli 
mənzərə ilə qarşılaşıldığını bildirərək, 
qayğıların çoxunun adətən qadınların zərif 
çiyinləri üzərinə düşdüyünü deyib. Qadınlar 
bir növ ailənin və cəmiyyətin əsas sütunla-
rıdır. Onları lazımınca qoruya bilməsək, ailə 
sarsılar, cəmiyyətin tarazlığı pozular. 

Azərbaycanlı deputat bu sahədə Avropa 
İttifaqının Əsas Hüquqlar üzrə Agentliyinin 
28 üzv dövlətdə apardığı müşahidələrin 
statistik götəricilərindən, 42 min qadınla 
aparılmış sorğudan, Avropada 15 yaşından 
etibarən hər 3 qadından birinin müxtəlif 
gender bərabərsizliyi fəsadlarına, cürbəcür 
təzyiqlərə məruz qalmasından söz açıb. 
ATƏT-in 2018-ci ildə 15 min qadın arasında 
8 ölkədə apardığı araşdırma onların 70 fai-
zinin oxşar problemlərlə üzləşdiyini göstərir. 
Təbii ki, bunlar narahatedici, düşündürücü 
rəqəmlərdir. 

 “Azərbaycanın artıq 30 ilə yaxındır ki, 
Ermənistanın işğalı nəticəsində yaranmış 
nəhəng qaçqın və məcburi köçkünlər ordusu 
var. Rəsmi statistikaya görə 1990-cı illərin 
əvvəllərində onların sayı 1 milyona yaxın 
idisə, indi 1 milyon 200 mini ötüb. Həmin 

kontingentin isə 60 faizə yaxınını qadınlar 
təşkil edir. Müxtəlif yaşlarda olan uşaq, 
gənc, orta yaşlı, yaşlı qadınlar. Avropa 
İttifaqına üzv olan, yaxud qaçqınsız, məcburi 
köçkünsüz ölkələrdəki qadınlarla onları 
eyni müstəviyə qoyaraq müqayisə apar-
maq mümkün deyil. Yəni gözümüzü yumub 
vicdanımızı susduraraq müqayisələr də 
apara bilərik. Lakin nəyə şahid olacağıq? 
Başqa ölkələrdə gender bərabərsizliyi ilə 
bağlı araşdırmalar zamanı qadınlara qarşı 
çeşidli təzyiqlərlə əlaqədar hansısa böyük, 
ya kiçik faizlərdən söhbət gedə bilərsə, 
Azərbaycanın timsalında bu təbəqənin 
məruz qaldıqlarını xüsusi hesablamağa 
lüzum yoxdur. Yüz minlərlə qadının hamısı 
1988-ci ildən başlayaraq hər gün, hər saniyə 
əzab içərisində, bir-birindən şiddətli təzyiqlər 
altındadır. Biz bütün digər qadınlar haqqında 
bəhs edərkən, onları xüsusi bir kateqoriya 
kimi qeyd etməliyik. Bu isə, öz növbəsində, 
diskriminasiyanın başqa bir təzahürü 
olacaq, ya da faciələrinin əsas səbəbkarı 
olan məcburi köçkün və qaçqın damğası-
nın bu qadınların üzərindən götürülməsinə 
müvəffəq olmalıyıq”,-deyə R. Hüseynov 
bildirib. 

Azərbaycanlı deputat vurğulayıb ki, 
əvvəlcə münaqişələr həll olunmalıdır. Belə 
olan halda Azərbaycanın 100 minlərlə 
qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşayan 
qadınının, eləcə də eyni dərdə düçar olmuş 
başqa ölkələrdəki qadınların həyat səviyyəsi 
yaxşılaşar. 

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Strasburq

Türkiyənin ölkəmizdə yeni təyin olunmuş  
hərbi attaşesi ilə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 

Çağırış üzrə Dövlət Xidmətində görüş olub
 � Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 

Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi, 
general-leytenant Arzu Rəhimov 
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 
Azərbaycan Respublikasında yeni 
təyin olunmuş hərbi attaşesi, briqada 
generalı İsmail Hakkı Köseali ilə 
görüşüb.

Hərbi attaşeni Azərbaycanda fəaliyyətə 
başlaması münasibətilə təbrik edən gene-
ral-leytenant Arzu Rəhimov ona iki ölkənin 
Silahlı Qüvvələri arasında əlaqələrin 
genişləndirilməsi istiqamətində gələcək 
fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. 

Azərbaycan Respublikasında hərbi attaşe 
kimi fəaliyyətə başlamasından məmnun oldu-
ğunu bildirən İsmail Hakkı Köseali ölkələrimiz 
arasında hərbi sahədə əməkdaşlığın inkişafı 
üçün çalışacağını vurğulayıb.

Görüşdə hər iki ölkənin Silahlı 
Qüvvələrinin inkişafı istiqamətində həyata 
keçirilən tədbirlər, ikitərəfli hərbi əməkdaşlığın 

inkişaf perspektivləri, regiondakı hərbi-siyasi 
vəziyyət, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həllinin bölgə üçün 
vacibliyi və qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra 
məsələlər müzakirə edilib.

Tərəflər iki ölkənin müvafiq qurumları 
nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərlərinin, 
həmçinin digər sahələrdə əməkdaşlığın da-
vam etdirilməsinin ikitərəfli əlaqələrə müsbət 
təsir edəcəyini xüsusi qeyd ediblər. 

“Xalq qəzeti”

“Azercell”dən Samsung 
smartfonu və hədiyyələr
Fəaliyyətinin yeni 

rəqəmsal dövrünə qədəm 
qoyan ölkənin telekommu-
nikasiya sahəsinin lideri 
“Azercell” abunəçilərini ən 
sərfəli kampaniyaları ilə 
sevindirməyə davam edir. Bu 
dəfə müştərilərini dinamik 
telekom bazarının ən son 
trendlərinə uyğun smartfonlar 
ilə təmin etməyi hədəfləyən 
şirkət, iyun ayının 21-dən iyul 
ayının 31-dək xüsusi  kampa-
niya təqdim edir. 

Belə ki, fakturasız xətt 
abunəçiləri “Azercell”dən 
Samsung smartfonu alıb, 
ödənilən məbləğin 150 
manatadək dəyərini hədiyyə 
almaq fürsətini əldə edirlər. 
Fakturalı xətt abunəçilərinə 
isə yeni smartfonlarında 
internet istifadəsini daha da 
əlçatan etmək məqsədilə, 
“Azercell” 6 ay ərzində aylıq 
10GB həcmində mobil internet 

paketini nömrənin balansına 
hədiyyə edir. Əlavə məlumat 
üçün https://www.azercell.
com/az/personal/campaigns/
monthly/150azngift/ səhifəsinə 
daxil olun.
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