
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri 
Milli Məclisin deputatı, YAP İdarə 
Heyətinin üzvü Rəşad Mahmudov 
deyib.

O dövlətimizin başçısının bütün 
yuxarıda qeyd edilənlərlə bərabər, 
ölkəmizin iqtisadi potensialının 
da qələbəni təmin etməkdə əsas 
amillərdən biri olduğunu diqqətə 
çatdırdığını bildirib: “Hazırlıq işlərində 
iqtisadi amil aparıcı rol oynamışdır. 
Çünki açıq-aydın dərk edirdik ki, 
iqtisadi müstəqillik olmasa, biz 
istədiyimizə nail ola bilmərik. Çünki 
biz 1990-cı illərin əvvəllərini yaxşı 
xatırlayırıq. Bizim vəsaitimiz yox idi, 
xəzinə boş idi, inflyasiya min faiz 
səviyyəsində idi, kütləvi işsizlik və 
səfalət hökm sürürdü, biz iqtisadi 
cəhətdən asılı vəziyyətdə idik. Ona 
görə iqtisadi müstəqillik əldə etmək 

başlıca vəzifələrimizdən biri idi və biz 
bunu artıq neçə ildir ki, təmin etmişik. 
Bu gün heç kimdən asılı deyilik. Bu gün 
iqtisadi göstəricilərə görə Azərbaycan 
dünyada aparıcı yerlərdədir”.

Milli Məclisin deputatı fikirlərini 
davam etdirərək, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev çıxışında 
İkinci Qarabağ müharibəsində 
qələbəmizi şərtləndirən amillər 
sırasında bir məqama xüsusi toxunub. 
Bu da düşmənin ordumuzun qüdrəti 
qarşısında tab gətirməyərək, silah-
sursatını atıb qaçması ilə bağlıdır: 
“Döyüşlərdə belə bir halın özünü 
qabarıq büruzə verməsi Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin inkişafının, 
modernləşdirilməsinin istər Ulu 
Öndərimizin, istərsə də Prezident 
İlham Əliyevin prioritet məsələlər kimi 
daim diqqət mərkəzində olmasının 

məntiqi nəticəsi idi. Yeri gəlmişkən, 
vahid komandanlığa əsaslanan 
nizami və mütəşəkkil, ən əsası 
müstəqilliyimizə, dövlətçiliyimizə qarşı 
yarana biləcək hər hansı təhdidin 
qarşısını almağa qadir ordunun 
yaradılması ümummilli liderimizin 
adı ilə bağlıdır. Belə ki, 1993-cü 
ildən etibarən ölkəmizdə Azərbaycan 
Ordusunun inkişaf etdirilməsinə 
dövlət quruculuğunun ən şərəfli 
və parlaq səhifələrindən biri kimi 
yanaşıldı. Xüsusilə, 1994-cü il mayın 
12-də atəşkəsin elan edilməsindən 
sonra ordu quruculuğu ilə bağlı 
genişmiqyaslı islahatlara start verildi. 
Hərbi hissələrin, ayrı-ayrı qoşun 
növlərinin formalaşdırılması diqqət 
mərkəzində saxlanıldı. Ordunun 
maddi-texniki təminatı əhəmiyyətli 
dərəcədə yaxşılaşdırıldı, maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyəti nizama salındı. 
Ordu quruculuğunun ən müxtəlif 
sahələri ilə bağlı zəruri olan qanunlar 
qəbul edildi, Silahlı Qüvvələrin 
mükəmməl qanunvericilik bazası 
yaradıldı. Elə bunun nəticəsi idi ki, 
ordumuz 1993-cü ilin sonu, 1994-cü 
ilin əvvəllərində Füzuli istiqamətində, 
Murovda yüksək peşəkarlıqla uğurlu 
hərbi əməliyyatlar keçirərək çoxsaylı 
yaşayış məntəqələrimizi, strateji 
yüksəklikləri düşməndən azad etdi”.

Heydər Əliyevin ordu quruculuğu 
ilə bağlı başladığı işlər Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən 18 ildir ki, uğurla 
davam etdirilir. Dövlətimizin başçısının 
2003-cü ildə andiçmə mərasimindəki 
nitqi zamanı dediyi: “Azərbaycanda 
güclü ordu yaradılmışdır və bu proses 
davam edəcəkdir. Bu məsələ daim 
mənim diqqət mərkəzimdə olacaqdır. 
O, qarşıda duran bütün məsələləri həll 
etmək iqtidarında olmalıdır” sözləri 
Vətən müharibəsində əldə edilən 

parlaq qələbə ilə Prezident İlham 
Əliyevin vədinə sadiqliyinin, qarşıya 
qoyduğu vəzifənin uğurla həyata 
keçirildiyinin bariz ifadəsidir.

Bəli, bu müddətdə ölkəmizin hərbi 
təhlükəsizliyinin qarantı olan ordu 
quruculuğu və Silahlı Qüvvələrin 
yüksək döyüş hazırlığı səviyyəsinə 
gətirilməsi istiqamətində çox gərgin, 
səmərəli və məqsədyönlü iş aparılıb. 
Azərbaycanın iqtisadiyyatının 
güclənməsi, maliyyə imkanlarının 
artması nəticəsində ordumuzun döyüş 
qabiliyyəti yüksəlib, bu məqsədlə 
qabaqcıl dövlətlərlə uğurlu əməkdaşlıq 
həyata keçirilib. İstər quru qoşunlarının, 
istər hərbi hava qüvvələrinin, istərsə 
də hava hücumundan müdafiə 
sistemlərinin döyüş imkanları ən müasir 
tələblər səviyyəsinə çatdırılıb. Şübhəsiz 
ki, bütün bu amillər İkinci Qarabağ 
müharibəsində şanlı qələbəmizi 
şərtləndirib.

Bütün bunları nəzərə alaraq, 
bu gün tam əminliklə deyə bilərik 
ki, hadisələri, prosesləri dəqiq 
qiymətləndirmək, taleyüklü məsələlərin 
elmi cəhətdən əsaslandırılmış həlli 
yollarını təqdim etmək istedadına 
malik Prezident İlham Əliyev 2020-
ci ildə ölkəmizin ərazi bütövlüyünü 
reallaşdıran lider kimi də adını tarixə 
əbədi yazdırdı, Azərbaycan xalqının 
qəhrəmanlıq salnaməsini yaratdı və 
44 günlük Vətən müharibəsinin əsl 
qəhrəmanı oldu.

Rəşad Mahmudov fikirlərini 
belə yekunlaşdırıb: “İkinci Qarabağ 
savaşında tarixi qələbənin əldə 
edilməsində isə ən önəmli amil Silahlı 
Qüvvələrimizdəki ruh yüksəkliyi, 
Xalq-Prezident-Ordu vəhdəti oldu. 
Bu, Azərbaycana qarşı başlanan 
hücum əməliyyatlarının ilk günlərindən 
minlərlə gəncin orduya könüllü kimi 
yazılmasında, dinc insanların təxribatlar 
zamanı evlərini tərk etməmələrində 
özünü göstərdi. Bu, döyüşlər getdiyi 
dövrdə hər gün Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin rəsmi “Twitter” 
səhifəsində, xarici televiziya kanallarına 
verdiyi müsahibələrində, hadisələrin 
gedişatı ilə bağlı xalqa məlumat 
verməsində, ordumuzun nailiyyətlərini 
dəqiqliklə vətəndaşlarımızın diqqətinə 
çatdırmasında özünü büruzə verdi. 
Bu, eyni zamanda, Azərbaycanı bütün 
dünyaya güclü orduya malik bir dövlət, 
xalq-Prezident birliyinin təmin olunduğu 
bir respublika kimi tanıtdı”.

Rəşad MAHMUDOV: Tarixi qələbənin əldə edilməsi 
Xalq-Prezident-Ordu vəhdətinin nəticəsidir

Vətən müharibəsində ordumuzun parlaq qələbəsi ilə tarixi 
ədalətin, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması 
ölkə Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı 
İlham Əliyevin dövlət başçısı kimi fəaliyyət göstərdiyi illər 
ərzində həyata keçirdiyi tədbirlərin, reallaşdırdığı layihələrin 
məntiqi nəticəsi idi. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Silahlı 
Qüvvələr Günü münasibətilə etdiyi çıxışında ətraflı bəhs etdi. 
Ölkə başçısı qələbənin təmin olunması üçün ötən müddətdə 
beynəlxalq müstəvidə böyük hazırlıq işləri görüldüyünü, real 
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırıldığını, ordu quruculuğu 
sahəsində önəmli islahatlar aparıldığını, Azərbaycanın səyi ilə 
aparıcı beynəlxalq təşkilatların – BMT, Qoşulmama Hərəkatı, 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, hətta ölkəmizə qarşı daim ədalətsiz 
mövqe sərgiləyən Avropa Parlamenti, Avropa Şurası tərəfindən 
maraqlarımıza cavab verən qərar və qətnamələr qəbul edildiyini, 
ən başlıcası isə xalq-iqtidar birliyinin və qarşılıqlı inamın 
yaradıldığını vurğuladı.

Qələbə iqtisadiyyatın daha da 
inkişafı üçün yeni imkanlar yaradıb

Bu il Azərbaycan Silahlı Qüvvələr Günü-
nü qalib xalq kimi qeyd etdi. Bu qələbənin 
memarı Müzəffər Ali Baş Komandanımızın 
rəhbərlik etdiyi şanlı Azərbaycan Ordusudur. 
Bu zəfəri təmin etmək üçün isə ölkəmizdə və 
beynəlxalq müstəvidə uzun illərdir ki, bö-
yük hazırlıq işləri görülürdü. Cənubi Qafqaz 
tarixən həssas bölgə hesab edilir. Bu region-
da tarixi ədaləti, beynəlxalq hüququ döyüş 
meydanında təmin etmək üçün beynəlxalq 
dəstək çox vacibdir. Son illər ərzində aparıcı 
beynəlxalq təşkilatların bizim mövqeyimi-
zi dəstəkləyən qərar və qətnamələr qəbul 
etməsi də qələbəni reallaşdıran uğurlar 
sırasında idi. Bütün bunlarla yanaşı, ölkənin 
strateji mövqeyi və iqtisadi gücü də əsas 
amillərdən hesab olunur. Ordu qurucu-
luğunda iqtisadi potensial mühüm önəm 
daşıyır.  Bu cəhətdən iqtisadi müstəqillik 
ölkənin əsas uğurlarından biridir. Xüsusən, 
son illər Azərbaycanın xarici borc limitini 
tənzimlənməsi iqtisadi müstəqillik baxımın-
dan zəruri idi.

CEIC Qlobal İnformasiya Bazasının 
məlumatına görə, 2020-ci ildə xarici borcun 
nominal ÜDM-də payı Azərbaycanda 20 faiz 
olduğu halda, Ermənistanda, hətta nominal 
iqtisadiyyatın həcmindən belə çox olub. Bu 
isə o deməkdir ki, düşmən ölkənin hətta 
nominal ÜDM-i onun xarici borcunu qay-
tarmaq üçün kifayət etmir. Bu kontekstdən 
hər bir zəfər üçün iqtisadi müstəqillik əsas 
amillərdən biri hesab olunur.

Yeri gəlmişkən, Vətən müharibəsindəki 
qələbədən sonra regionda çox böyük 
strateji əhəmiyyət daşıyan bir məsələni də 
qeyd etmək istərdim.  Belə ki, Finlandiya-
nın Helsinki şəhərindən Hindistanın Nava 
Şeva limanına göndərilən ilk konteyner blok 
qatarı Azərbaycan ərazisi vasitəsi ilə şərqə 
istiqamət götürüb. Bu artıq Şimal-Cənub 
dəhlizinin Azərbaycan hissəsinin istifadə 
olunması anlamına gəlir. Sözügedən dəhliz 
vasitəsi ilə ilk yüklər ölkəmizin ərazisindən 
keçməklə Hindistana daşınır. Bu isə o 
deməkdir ki, daha çox test qatar hərəkəti kimi 

xarakterizə olunan bu yükdaşımadan sonra 
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi daha aktiv 
şəkildə istifadə ediləcək.

Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi vasitəsi 
ilə Azərbaycan ərazisindən yüklərin daşın-
ması Vətən müharibəsindəki zəfərimizdən 
sonra regionda formalaşan yeni reallıq 
kontekstindən daha strateji əhəmiyyət 
daşıyır. Belə ki, savaşdan sonra region-
da kommunikasiyaların bərpası intensiv 
müzakirə olunur. Digər tərəfdən, Zəngəzur 
dəhlizinin istifadəyə verilməsi ilə bağlı danı-
şıqlar sürətləndikcə, bu məsələ aktuallığını 
daha da artırır. Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinə 
inteqrasiya olunacaq Zəngəzur dəhlizi 
Şimal-Cənub istiqamətində yükdaşımaların 
həcminə də təsir göstərəcək. Bu, bir tərəfdən 
Azərbaycan üzərindən daşınan beynəlxalq 
yüklərin həcmini artıracaq, digər tərəfdən 
isə ölkəmizin strateji mövqeyini daha da 
möhkəmləndirəcək.

Süveyş kanalında son baş verən qəzadan 
sonra isə Şimal-Cənub dəhlizinin əhəmiyyəti 
daha da yüksəlib. Nəinki region ölkələri, 
həmçinin inkişaf etmiş dövlətlər bu layihəyə 
əsas alternativ nəqliyyat dəhlizi kimi yana-
şırlar. Bu isə dəhlizin iqtisadi səmərəliliyini 
artırmaqla yanaşı, strateji əhəmiyyətini də 
yüksəldib.

Rusiyadan Hindistana qədər uzanan 
nəqliyyat dəhlizi region üzrə beynəlxalq yük-
daşımaların həcminə xüsusi təsir göstərəcək. 
Azərbaycan həm investisiya, həm infrastu-
ruktur baxımından layihənin reallaşmasına 
dəstək verib. Layihənin həyata keçməsi 
Azərbaycan üçün beynəlxalq yükdaşıma-
ların həcminin artırılması baxımından da 
vacibdir. Beynəlxalq daşımalar ölkəmizin 
qeyri-neft sektorunun əsas istiqamətlərindən 
biridir. Şübhəsiz ki, Şimal-Cənub nəqliyyat 
dəhlizinin reallaşması beynəlxalq yükda-
şımanın həcminin artmasına və qeyri-neft 
gəlirlərimizin yüksəlməsinə imkan verəcək.

Vüqar BAYRAMOV,  
Milli Məclisin deputatı

Artıq Azərbaycan quruculuq 
mərhələsinə qədəm qoyub. Əminik ki, 
işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın 
bərpa və yenidən qurulması fonunda 
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi ilə bağlı 
islahatlar daha da dərinləşəcək. Qələbə 
iqtisadiyyatın daha da inkişafı üçün 
yeni imkanlar yaradacaq.

Hərbçilərin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi əsgər və zabitlərin üzərinə 

düşən məsuliyyəti daha da artıracaq 

Sərəncama əsasən, işğaldan azad olun-
muş ərazilərdə Müdafiə Nazirliyinin həqiqi 
hərbi xidmət edən hərbi qulluqçularının aylıq 
vəzifə maaşlarına 2021-ci il iyulun 1-dən 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsi 
müəyyən edilir. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin əlavəsi hərbi qulluqçuların aylıq 
vəzifə maaşlarının 20–60 faizi həcmində 
nəzərdə tutulub. Dövlət başçımızın sərəncamı 
ilə iyunun 24-də 76 mindən artıq hərbçinin 
orden və medallarla təltif olunması, iyunun 25-
də isə onların maaşlarına 20-60 faizi həcmində 
əlavələri nəzərdə tutan sərəncamın imzalan-
ması bu sahədə çalışanlara diqqət və qayğının 
bariz nümunəsidir. 

Bu sərəncamın hərbçilərin sosial-məişət 
şəraitini daha da yaxşılaşdıracağına, 
şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji durumunun 
yüksəlməsinə çox böyük təkan verəcək. Təbii 
ki, hərbi qulluqçular üçün, ilk sırada Vətənə 
xidmət, onu qorumaq dayanır. Bu sərəncam 
əsgər və zabitlərin üzərinə düşən məsuliyyəti 
daha da artıracaq. 

Ümumiyyətlə, hərbi sahəyə ayrılan 
xərclərin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması 
ölkənin müdafiə potensialının gücləndirilməsi 
ilə yanaşı, silahlı qüvvələrdə xidmət edən hərbi 
qulluqçuların etibarlı sosial müdafiəsinin təmin 
edilməsi, mənzil-məişət problemlərinin həll 
olunması, onlara verilən imtiyaz və güzəştlərin 
miqyasının genişləndirilməsi dövlətimizin 
diqqət mərkəzində saxladığı məsələlərdəndir. 
Yeni hərbi hissələrin yaradılması və ya 
əsaslı şəkildə yenidən qurulması, həmçinin 
hərbçilərimizin sosial müdafiəsinin daha da 
gücləndirilməsi istiqamətində atılan addımlar 
əsgər və zabitlərimizin döyüş ruhunu daha da 
artıracaq. 

1993- cü ilin ikinci yarısınıdan başlayaraq, 
ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin yüksəldilməsi 
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər ordu 
quruculuğunda ardıcıl və mühüm işlərin 
görülməsinə imkan yaratmışdır. Həmin vaxt-
dan başlayaraq ulu öndər Heydər Əliyevin 
rəhbərliyi ilə ordu quruculuğu sahəsində 

tədbirlər uğurla davam etdirildi. Hərbçilərin so-
sial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində 
əsaslı işlər görüldü, mühüm əhəmiyyətli 
qərarlar qəbul olundu.

Ulu öndərin siyasi kursunu layiqincə 
davam etdirən Prezident, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə son illərdə ölkəmizin müdafiə potensia-
lının möhkəmləndirilməsinin və ordumuzun 
maddi-texniki bazasının müasirləşdirilməsinin 
prioritet vəzifə kimi qarşıya qoyulması bu 
sahədə tarixi əhəmiyyətli işlərin görülməsi 
Silahlı Qüvvələrimizi dünyanın 50 ən güclü 
ordusu sıralarına qoşub. Ordu quruculuğu 
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, o 
cümlədən əsgər və zabitlərin xidmət şəraitinin 
müasirləşdirilməsi ilə yanaşı, hər cür infrastruk-
turu olan hərbi şəhərciklərin yaradılması, hərbi 
qulluqçuların sosial məsələlərinin həlli, onların 
əməkhaqlarının davamlı olaraq artırılması 
təsdiqləyir ki, dövlətimizin başçısı bu sahənin 
inkişaf etdirilməsini ən ümdə vəzifə kimi diqqət 
mərkəzində saxlayıb. 

Hərbçilərə verilən imtiyaz və güzəştlərin 
miqyasının genişləndirilməsi, onların ailə 
üzvlərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, 
mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, 
qarşılaşdıqları problemlərin həlli bir daha 
sübut edir ki, həyatını Vətəni müdafiə etmək 
kimi şərəfli vəzifəyə həsr edən hərbi qul-
luqçular hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə 
olunublar. Silahlı Qüvvələrdə 20 il və daha 
çox qüsursuz xidmət etmiş 1279 hərbi qulluq-
çuya  Prezidentin fərmanı ilə indiyədək dövlət 
tərəfindən Bakıda 629, Gəncədə 632, Naxçı-
vanda 18 mənzil verilib. 

Bütün bunlar təsdiqləyir ki, hərbçilərin sosi-
al müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların mənzil-
məişət problemlərinin həlli, xidmət şəraitinin 
yaxşılaşdırılması prioritet vəzifələrdən biridir. 

Çingiz QƏNİZADƏ,  
Demokratiya və İnsan Hüquqları 

Komitəsinin sədri, hüquq üzrə  
fəlsəfə doktoru 

Son illərdə əsgər və zabitlərimizin xidmət şəraiti böyük 
dərəcədə yaxşılaşdırılıb. Bu gün hərbi şəhərciklərimizin, 
hərbi hissələrimizin, hərbi bazalarımızın təxminən 
75-80 faizi beynəlxalq standartlara tam cavab verir. 
Hərbçilərimizin sosial müdafiəsinin daha da gücləndirilməsi 
dövlət başçımızın qarşıya qoyduğu prioritet vəzifədir. 
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası 
Müdafiə Nazirliyinin həqiqi hərbi xidmət edən hərbi 
qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin əlavəsinin müəyyən edilməsi 
haqqında ölkə Prezidentinin sərəncamı Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanının və dövlətin hərbçilərə diqqət və 
qayğısının növbəti nümunəsidir.

O qeyd etdi ki, bütün bu işlərin məntiqi 
nəticəsi kimi, ölkəmizdə hərbi qulluqçula-
rın döyüş əzmi, psixoloji hazırlıq səviyyəsi 
yüksəlir və bu da şəxsi heyətin daha yaxşı 
xidmət göstərməsinə gətirib çıxarır. Bu, 
qarşılıqlı inamla əlaqəlidir. Yəni Azərbaycan 
əsgəri dövlətə arxalanır, dövlətsə öz ordusu-
na güvənir.

Heç kəs üçün sirr deyil ki, bu gün 
Azərbaycan Ordusunun döyüş təcrübəsi 
dünya miqyasında qəbul edilib öyrənilir. 
Ordumuzun qüdrəti, döyüş qabiliyyəti, 
peşəkarlığı ildən-ilə artır. Azərbaycanda ordu 
quruculuğunun inkişafı ulu öndər Heydər 
Əliyevin dövründə başlanmışdır. Məhz onun 
misilsiz xidmətləri ordumuzun bugünkü 
inkişaf yolunun təməlini qoymuşdur. Bu gün 
isə Prezident İlham Əliyev ulu öndərin yolunu 
uğurla davam etdirir. Ölkəmizdə ordu qurucu-
luğunda  müasir səviyyədə işlər görülür, hərbi 
texnika alınır, həmçinin şəxsi heyətin döyüş 
qabiliyyəti yüksəldilir. Bunun üçün müntəzəm 
genişmiqyaslı təlimlər keçirilir. 

Azərbaycanda ordu quruculuğunun inki-
şaf etdirilməsi prosesi bir neçə istiqamətdə 
davam etdirilir. Qeyd edilməlidir ki, bu inkişaf 
prosesi təkcə yeni hərbi hissələrin yaradılma-
sı, şəxsi heyətin müasir döyüş avadanlıqları 
ilə təchiz edilməsi, hərbi hissələrdəki şəraitin 
yaxşılaşdırılması işlərini deyil, həmçinin hərbi 
qulluqçuların şəxsi məişət problemlərinin həll 
edilməsi, onlara müxtəlif sahələrdə imtiyazla-
rının tanınması, eləcə də hərbçilərin mənzillə 
təmin edilməsi və digər məsələləri əhatə 
edir. Belə ki, hər il bu işlərlə əlaqədar dövlət 
büdcəsindən böyük vəsait ayrılır. 

Xatırlayırsınızsa, hələ Vətən müharibəsi 
başlamamış 1700 zabitimiz mənzillə təmin 
olunmuşdu. O zaman qeyd edilmişdi ki, 
daha 419 zabitə də ev verilməsi planlaşdı-
rılır. Bunun üçün dövlət büdcəsindən 31,1 

milyon manat vəsait ayrılıb. Həmçinin Vətən 
müharibəsində qazanılan tarixi zəfərdən bir 
gün sonra — 2020-ci il noyabrın 11-də  Kliniki 
Tibbi Mərkəzdə müalicə alan hərbçilərlə 
görüşən ölkə başçısı qeyd etmişdi ki, bu il 
1500 şəhid ailəsi dövlət tərəfindən evlə təmin 
ediləcək. Daha sonra Prezident İlham Əliyev 
bu məsələ ilə bağlı aidiyyəti qurumlara öz 
göstərişlərini verdi.

Qürurverici haldır ki, Azərbaycan  builki 
Silahlı Qüvvələr Gününü qalib xalq kimi qeyd 
etdi. Əlbəttə, Vətən müharibəsində qazanılan 
zəfəri əsgər və zabitlərimizə borcluyuq. 

Daha əvvəl qeyd etdiyim kimi, hər il 
ölkəmizdə ordu quruculuğu sahəsində önəmli 
işlər görülür, mühüm addımlar atılır. Prezi-
dent İlham Əliyev bu məsələ ilə şəxsən özü, 
yaxından maraqlanır. Belə ki, iyunun 25-də 
ölkə başçısının sərəncamına əsasən işğal 
olunmuş ərazilərdə həqiqi hərbi xidmətdə 
olan hərbi qulluqçuların aylıq maaşlarına 
Azərbaycan Prezidentinin əlavəsi müəyyən 
edildi. Qeyd olundu ki, hərbi qulluqçuların 
maaşlarına əlavə iyul ayının 1- dən etibarən 
tətbiq ediləcək. Sərəncama əsasən, bu artım 
vəzifə maaşlarının 20-60 faizi həcmində 
nəzərdə tutulub. 

Eyni zamanda, sərəncamdan bir gün 
əvvəl — iyunun 24-də 76 mindən çox hərbçi 
orden və medallarla təltif olundu.  Bütün bun-
lar Azərbaycanda hərbçilərə xüsusi diqqət 
və qayğı göstərildiyinin sübutudur. Bununla 
yanaşı bu artım həmin ərazilərdə xidmət 
edən hərbi qulluqçular üçün böyük stimuldur. 
Təbii ki, bu işlər daim davam etdiriləcək. 
Hərbçilərimizin məişət məsələləri zərurət 
yarandıqca həll olunacaq. 

Söhbəti yazdı:  
İmran ƏLİYEV,  

“Xalq qəzeti”

Bu gün Azərbaycan Ordusu şəxsi heyətin 
döyüş qabiliyyətinə, müasir silah-sursat 
təchizatına, maddi-texniki bazasına görə 
dünyada ən yüksək pillələrdən birindədir. 
Çünki ölkəmizdə ordu quruculuğuna, 
hərbçilərimizin sosial rifahının, məişət 
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət 
göstərilir. Ölkə başçısının bu diqqəti Silahlı 
Qüvvələrimizin şəxsi heyətinin istər hərbi 
hissədəki xidmət şəraitinin, istərsə də 
gündəlik məişət problemlərinin tamamilə 
həll olunmasına vəsilə olur. Biz bu gün 
ordu sahəsində atılan addımların müsbət 
səmərəsinin şahidi oluruq. Təsadüfi deyil ki, 

Azərbaycan Ordusu dünyanın ən güclü, müasir ordularından birinə çevrilib. 
Bu fikirləri, ölkəmizdə hərbçilərə göstərilən dövlət qayğısından bəhs edən 
Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnsitutunun direktoru vəzifəsini 
icra edən, tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nizami Nəbiyev bildirdi.

"Biz" tarixi-sənədli 
filmi Vətən müharibəsi 

haqqındadır

Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Bakı 
Media Mərkəzinin Cəfər Cabbarlı 
adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyası 

ilə birgə istehsal etdiyi, Vətən müharibəsində 
şanlı zəfərə həsr olunan "Biz" tarixi-sənədli 
filminin təqdimat mərasimi keçirilib.
Premyerada mədəniyyət naziri Anar Kərimov, silahlı 

qüvvələrin müxtəlif qoşun növlərini və hərbi birləşmələrini 
təmsil edən zabit və əsgər heyəti, Müdafiə Nazirliyinin 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Təqdimat mərasiminə Bakıda səfərdə olan Türkiyə, 
Rusiya və Avropanın aparıcı kino mütəxəssisləri, o 
cümlədən, Türkiyə Respublikasının mədəniyyət və turizm 
nazirinin müavini Ahmet Misbah Demircanın rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti də qatılıb.

Filmdə Vətən Müharibəsi dövründə Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəmancasına ön cəbhədə 
döyüşən Azərbaycan əsgəri ilə yanaşı, arxa cəbhədə onu 
dəstəkləyən vətənpərvər sadə vətəndaşların da ümumi 
qələbədə oynadığı rol göstərilir. Ekran əsərində həm 
əsgərlərimizin, həm də sadə vətəndaşların müharibə 
dövründə keçirdiyi mənəvi və psixoloji ruh yüksəkliyi, 
emosiyalar, hisslər, ortaya çıxan yeni müsbət cizgilər və ən 
əsası hər bir azərbaycanlının qələbəyə sona qədər inam 
bəsləməsi öz əksini tapıb.

Filmin  ərsəyə gəlməsində  ideya müəllifi və rejissoru, 
Bakı Media Mərkəzinin icraçı direktoru Orman Əliyev başda 
olmaqla, Bakı Media Mərkəzinin yaradıcı heyətinin geniş 
rolu olub. Prodüseri C.Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" 
kinostudiyasının direktoru Fariz Əhmədov, operatorları 
Əli Əliyev, Ziya Babayev, səs rejissoru Azad Vəliyev, 
redaktorları Ayaz Mirzəyev və İlham Bərxudar olan, 
montajını Əsgər Rəhimovun həyata keçirdiyi filmin 
yaradıcıları hesab edirlər ki, Azərbaycan Vətən 
müharibəsindən qalib ayrılmaqla öz gücünü və imkanlarını 
nümayiş etdirib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq  qəzeti”

Hərbçilərə dövlət qayğısı artır

30 iyun 2021-ci il, çərşənbə8

USER 2
Машинописный текст
 Xalq qəzeti.-2021.- 30 iyun.- S.8.

USER 2
Машинописный текст




