15 YANVAR 2021-ci il
№ 2 (1188)

Gömrük xidmәti hәr bir
dövlәtin müstәqilliyinin әsas
atributlarından biridir
Heydәr ƏLİYEV

Qәzet 1995-ci il
iyunun 30-dan çıxır

CUSTOMS NEWS

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Şuşa bizimdir!
Qarabağ Azәrbaycandır!
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev yanvarın 14-dә Əhmәdbәyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun 27-ci
kilometrindә Füzuli-Şuşa yolunun, hәmçinin Füzuli rayonunda hava limanının
tәmәllәrini qoyub.
Sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva
Azәrbaycanın işğaldan azad edilәn mәdәniyyәt paytaxtı Şuşa şәhәrindә olublar.
Füzuli-Şuşa yolunun yeni işlәnmiş layihәsinә körpü vә tunellәrin inşası daxildir. Yәni,
çәtin relyefә malik olan әrazilәrdә dolama yolların yerinә körpü vә tunellәrin tikintisi nәzәrdә
tutulur. Yeni yol Füzuli hava limanı ilә әlaqәndirilәcәk vә bu yoldan İsa bulağına yeni yol çәkilәcәk.
Dövlәtimizin başçısı vә birinci xanım yolun
tәmәlini qoydular.
Sonra Prezident İlham Əliyev Füzuli rayonunda beynәlxalq hava limanının tәmәlini
qoydu.
Uçuş-enmә zolağının uzunluğu 2800 metr
olacaq hava limanı beynәlxalq standartlara
uyğun infrastrukturla tәchiz edilәcәk. Burada
tәyyarәlәrin qәbulu vә yola salınması, sәrnişinlәrin rahatlığı üçün hәr cür şәrait yaradılacaq.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, bu gün
yanvarın 14-dә Füzuli Beynәlxalq Hava Limanının tәmәli qoyuldu. Mәn hava limanının tikintisi ilә bağlı Azәrbaycan xalqına mәlumat
vermişdim. Bu, azad edilmiş bölgәlәrimizin
inkişafı üçün çox önәmli bir layihәdir. Füzuli
Beynәlxalq Hava Limanı bu il istifadәyә verilmәlidir. Hәr halda uçuş-enmә zolağı bu il istifadәyә verilmәlidir. Hava limanının binası isә
ola bilәr bu il, ola bilәr gәlәn il istifadәyә verilәcәk. Bu hava limanının әsas mәqsәdi xarici
qonaqların Şuşaya gәlişini tәmin etmәkdir.
Çünki buradan Şuşaya olan mәsafә o qәdәr dә
böyük deyil. Nәzәrә alsaq ki, bu gün FüzuliŞuşa dördzolaqlı vә bәzi yerlәrdә altızolaqlı
yeni avtomobil yolunun tәmәli qoyulub, xarici
qonaqlar Füzuli Beynәlxalq Hava Limanına
gәlәrәk, çox rahat vә qısa müddәt әrzindә Şuşa
şәhәrinә gedә bilәcәklәr.
Şuşa şәhәri mәnim tәrәfimdәn Azәrbaycanın
mәdәniyyәt paytaxtı elan edildi. Şuşa şәhәrinin
bәrpası vә tarixi simasının özünә qaytarılması
istiqamәtindә işlәrә start verildi. Bütövlükdә
müharibәdәn cәmi iki ay vaxt keçib, ancaq böyük quruculuq işlәrinә start verildi. Azad
edilmiş torpaqlarımızda ikinci beynәlxalq hava
limanı Kәlbәcәr vә ya Laçın rayonlarının әrazisindә inşa edilәcәk. İndi yer seçilir vә belәliklә,
iki beynәlxalq hava limanının tikintisi yaxın
zamanlarda tәmin edilmәlidir.
Böyük qayıdış başlayır, bütün işlәrә start verildi. Əminәm, necә ki, düşmәni qısa müddәt
әrzindә torpaqlarımızdan qovduq, - cәmi 44
gün әrzindә, - bizim tarixi dәdә-baba torpağımız olan Qarabağı da qısa müddәtdә bәrpa
edәcәyik.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev, birinci
xanım Mehriban Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva Şuşa şәhәrinә yola düşdülәr.
Füzuli-Şuşa yolunun Xocavәnd rayonunun
Böyük Tağlar kәndi әrazisindәn keçәn hissәsindә dövlәtimizin başçısı, birinci xanım vә
qızları Leyla xatirә şәkli çәkdirdilәr.
Azәrbaycan Prezidenti, Müzәffәr Ali Baş
Komandan İlham Əliyev Şuşa şәhәrindә üçrәngli bayrağımızı qaldırdı.
Sonra dövlәtimizin başçısı hәrbçilәrlә görüşdü vә çıxış etdi.
Prezident İlham Əliyev çıxışında bildirdi ki,
әziz hәrbçilәr, noyabrın 8-i xalqımızın tarixindә әbәdi qalacaq. Noyabrın 8-dә qәdim Şuşa
şәhәrimizi düşmәndәn azad edәrәk Azәrbaycan parlaq qәlәbә qazandı. Şuşanın işğaldan
azad edilmәsi böyük qәhrәmanlıq, peşәkarlıq,
milli ruh tәlәb edirdi. Azәrbaycan hәrbçilәri
bütün bu ülvi xüsusiyyәtlәri nümayiş etdirmişdir.
Mәn Şuşaya Qәlәbә yolu ilә gәlmişәm. O
yol indi açılıbdır, yol yox idi. Dağlardan, meşәlәrdәn, dәrәlәrdәn keçәrәk, onlarla kilometr
mәsafәni qәt edәrәk qәhrәman Azәrbaycan
hәrbçilәri yol boyunca kәndlәri, qәsәbәlәri
düşmәndәn azad edib, Şuşa şәhәrinә yaxınla-

şıb, Daşaltı kәndini azad edib vә ondan sonra
Şuşanı işğalçılardan azad edib.
Əminәm ki, Şuşa әmәliyyatı aparıcı beynәlxalq hәrbi mәktәblәrin dәrsliklәrinә salınacaqdır. Artıq mәndә mәlumat var ki, inkişaf etmiş
bir çox ölkәlәrin mütәxәssislәri 44 günlük Vәtәn müharibәsinin hәr bir gününü tәhlil edirlәr.
Çünki 44 günlük müharibәnin hәr bir günü
qәlәbә, zәfәr günüdür. Şuşanın işğaldan azad
edilmәsi düşmәnә vurulan әn böyük zәrbә idi.
Çünki düşmәn hesab edirdi ki, Şuşanı azad
etmәk mümkün deyil vә yәqin ki, müәyyәn
dәrәcәdә haqlı idi. Çünki Pәnahәli xan bu şәhәri elә salmışdır ki, hәr tәrәfdәn sıldırım qayalar vә tәbii landşaft Şuşanı mühafizә edir.
1992-ci ilin mayında o vaxtkı Azәrbaycan rәhbәrliyinin vә hakimiyyәt uğrunda mübarizә
aparan AXC-Müsavat cütlüyünün xәyanәti
nәticәsindә Şuşa işğal altına düşdü. O vaxt
ermәnilәr öz dırnaqarası әmәliyyatına bir ad
vermişdilәr - dağlarda toy. Halbuki heç әmәliyyat da keçirilmәmişdi. Şuşa şәhәri boşaldılmışdı. O vaxtkı müdafiә naziri demişdi ki, Şuşa
әldәn getsә, başıma güllә çaxacağam, qorxaqcasına Şuşadan qaçmışdı. Ondan sonra isә ermәnilәr guya bu әmәliyyat haqqında әfsanәlәr
uydurmuşdular - dağlarda toy. İndi biz onlara
elә toy tutmuşuq ki, onlar bu dәrsi әbәdi yadda
saxlayacaqlar. Qәhrәman Azәrbaycan övladları mükәmmәl hәrbi әmәliyyat keçirәrәk cәsarәt, rәşadәt, qәhrәmanlıq, güc, milli ruh nümayiş etdirәrәk Şuşanı işğalçılardan azad etmişlәr
vә uzun fasilәdәn sonra noyabrın 8-dә Şuşada
Azәrbaycan bayrağı qaldırılmışdır.
Bakıda möhtәşәm Dövlәt Bayrağı Meydanı
açılanda mәn çıxış edәrkәn demişdim ki, gün
gәlәcәk vә Azәrbaycan bayrağı işğal edilmiş
torpaqlarda, o cümlәdәn Şuşada qaldırılacaqdır. Bax, bu gün gәldi. Xatırlayıram, ermәni separatçı rejiminin bәzi dırnaqarası nümayәndәlәri o vaxt demişdilәr ki, ancaq bir halda
Azәrbaycan bayrağı Şuşada qaldırıla bilәr, o da
әgәr Azәrbaycan “Dağlıq Qarabağ respublikası”nı tanısa vә Azәrbaycan Dağlıq Qarabağda
öz sәfirliyini açsa. Görün, nә qәdәr iyrәnc, nә

qәdәr tәkәbbürlü ifadәlәr işlәdilib. İndi siçan
kimi oturublar, dillәrini qoyublar qarınlarına.
Bir kәlmә dә söz deyә bilmirlәr. Biz buraya
qalib kimi gәlmişik, bayrağı da qaldırmışıq,
azad edilmiş bütün torpaqlarda Azәrbaycan
bayrağı dalğalanır. Döyüşә-döyüşә gәlmişik.
Heç kim bu torpaqları bizә elә-belә vermәyib.
Heç bir danışıqlar heç bir әhәmiyyәtә malik
deyildi. Biz gördük ki, ancaq öz gücümüzlә öz
torpaqlarımızı azad etmәliyik vә bunu etdik.
Bütün dünyaya gücümüzü sübut etdik, göstәrdik, düşmәnin başını әzdik. Düşmәni mәcbur
etdik ki, qabağımızda diz çöksün, kapitulyasiya aktına imza atsın. Belә dә oldu vә alçaldıcı
kapitulyasiya aktı tarixdә әbәdi qalacaq. Bütün
dünya bizim Qәlәbәmizdәn danışır. Bütün
dünyanın aparıcı media orqanları Azәrbaycanın parlaq qәlәbәsi haqqında yazırlar, reportajlar hazırlayırlar. İndi analitik mәqalәlәr dәrc
edilir, kitablar da yazılacaq.
Bizim şanlı Ordumuzun 44 günlük müharibәsi XXI әsrin müharibәsidir. Biz bu müharibәyә hazırlaşırdıq vә bunu gizlәtmirdik. Mәn
dәfәlәrlә demişdim ki, o cümlәdәn hәrbçilәrlә
görüşlәrimdә, çoxsaylı görüşlәrimdә, әgәr düşmәn torpaqlarımızdan öz xoşu ilә çıxmasa,
mәcbur edәcәyik onları, qovacağıq torpaqlarımızdan, güc amili öz rolunu oynayacaqdır vә
belә dә oldu, 44 günlük müharibәnin hәr bir
günü zәfәr günü idi. Hәr gün biz qabağa gedirdik. Bir gün belә geri addım atmadıq. Bu, müharibәlәrdә çox nadir hallarda müşahidә edilәn
bir mәnzәrәdir. Müharibәlәrdә hücumlar olur,
geriyә çәkilmә olur, manevrlәr olur, biz isә hәr
gün qabağa gedirdik. Hәr hәftә onlarla yaşayış
mәntәqәsini işğalçılardan azad edirdik. Nәticәdә düşmәnә sarsıdıcı zәrbәlәr endirәrәk 300dәn çox yaşayış mәntәqәsini vә Şuşanı azad etdik. Onları mәcbur etdik vә cәmi 20 gün әrzindә Ağdam, Laçın vә Kәlbәcәr rayonlarından qoşunlarını çıxardılar, rәdd oldular bizim
torpaqlarımızdan vә biz qayıtmışıq. Müharibә
başlayan gündәn mәn deyirdim ki, rәdd olun
bizim torpağımızdan, dәrhal öhdәlik götürün.
Özü dә demişdim ki, bu öhdәliyi Ermәnistan

rәhbәrliyi götürmәlidir, demәlidir, tarix vermәlidir ki, filan tarixdә mәn torpaqlardan çıxıram,
mәn dә müharibәni dayandırıram. Əks-tәqdirdә, sona qәdәr gedәcәyik. Bütün tәzyiqlәrә,
bütün telefon zәnglәrinә, bütün tәhdidlәrә baxmayaraq, dedim ki, sona qәdәr gedәcәyik, düşmәni torpaqlarımızdan qovacağıq. Etdik dә,
getdik dә, qovduq da vә düşmәn mәcbur olub
noyabrın 10-da kapitulyasiya aktını imzaladı
vә belәliklә müharibәyә son qoyuldu.
Bu müharibә bizim tariximizdә әbәdi yaşayacaq. Bu müharibәni biz şәhidlәrimizin canı,
qanı bahasına, hәrbçilәrimizin şücaәti hesabına
qazanmışıq. Allah bütün şәhidlәrimizә rәhmәt
elәsin! Allah onların yaxınlarına sәbir versin!
Bütün şәhid ailәlәri dövlәt tәrәfindәn qayğı ilә
әhatә olunub. Bütün şәhid ailәlәrinә dövlәt tәrәfindәn mәnzillәr, evlәr verilәcәkdir. Artıq bu
ildәn başlayaraq göstәriş verildi. Şәhid ailәlәri
üçün müavinәt 300 manatdan 500 manata
qaldırıldı vә daim o ailәlәr diqqәt mәrkәzindә
olacaqlar. Birinci Qarabağ müharibәsindә hәlak olmuş 9 min şәhidin ailәsinә dövlәt artıq
mәnzillәr, evlәr vermişdir. Yaralı hәrbçilәrimiz
dövlәt tәrәfindәn qayğı ilә әhatә olunub. Əlil
olmuş hәrbçilәrin reabilitasiyası, onların müasir protezlәrlә tәmin edilmәsi mәsәlәsi öz hәllini tapacaq. Müharibәdә qәhrәmanlıq göstәrmiş minlәrlә hәrbçi mәnim tәrәfimdәn yüksәk
orden vә medallarla tәltif edilib. “Vәtәn Müharibәsi Ordeni” Azәrbaycanın әn ali hәrbi ordenidir. “Zәfәr” ordeni, “Qarabağ” ordeni. Bütün
bu ordenlәrin adlarını mәn özüm tәklif etmişәm. Qәsәbәlәrimizin, şәhәrlәrimizin azad
edilmәsi işindә fәrqlәnmiş hәrbçilәrә o rayonların adlarını daşıyan medallar verilib. Ordumuz Şuşaya qәdәr qәlәbә yolu ilә, uğurla gedәrәk Cәbrayıl, Füzuli, Xocavәnd rayonlarını,
Suqovuşan, Hadrut qәsәbәlәrini, Murovdağ
silsilәsini, Laçın rayonunun cәnub hissәsini,
Qubadlı, Zәngilan rayonlarını azad edib vә noyabrın 8-dә Şuşa şәhәrini azad edib. Noyabrın
9-da düşmәn tәslim olub, ağ bayraq qaldırıb,
diz çöküb vә öz mәğlubiyyәtini etiraf edib.
davamı 2-ci sәh.

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Rәsmi xronika
Yanvarın 11-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dәvәti
ilә Moskvada işgüzar sәfәrdә olub.
Moskvada Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev vә Ermәnistanın baş naziri Nikol Paşinyan
arasında üçtәrәfli görüş keçirilib.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev,
Ermәnistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan vә Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin Bәyanat imzalayıblar.
Üçtәrәfli görüşdәn sonra Rusiya Prezidenti, Azәrbaycan Prezidenti vә Ermәnistanın baş naziri mәtbuata bәyanatla çıxış ediblәr.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev bәyanatında bildirdi ki,
bu gün imzalanmış bәyanat bizim niyyәtlәrimizә dәlalәt edir, ona
görә ki, hәrbi әmәliyyatların dayandırılmasının yekunlarına dair
bәyanatın bir bәndi nәqliyyat kommunikasiyalarının bәrpasına
aid idi. Bu sahә regionun inkişafına böyük dinamizm gәtirә, tәhlükәsizliyi möhkәmlәdә bilәr. Ona görә ki, nәqliyyat kommunikasiyalarının açılması Azәrbaycan, Ermәnistan, Rusiya xalqlarının, bizim qonşularımızın mәnafelәrinә cavab verir. Əminәm ki,
qonşu ölkәlәr dә bizim regionda nәqliyyat dәhlizlәrinin vә nәqliyyat arteriyalarının şaxәlәndirilmiş şәbәkәsinin yaradılmasına
fәal qoşulacaqlar. Biz bundan sonra da qısa müddәtdә sәmәrә verәn vә nәticәyә yönәlmiş fәaliyyәt sahәlәrini tapmağa çalışmalıyıq.
* * *
Yanvarın 11-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev vә Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin
ikitәrәfli görüşü olub.
Prezident İlham Əliyev Rusiya paytaxtına dәvәtә, hәmçinin
üçtәrәfli görüşün keçirilmәsi tәşәbbüsünә görә Rusiya Prezidentinә tәşәkkürünü bildirib. Dövlәtimizin başçısı görüşün çox faydalı vә sәmәrәli olduğunu qeyd edәrәk dedi ki, görüşün yekunlarına әsasәn biz Bәyanat imzaladıq. Bu, müharibә qurtarandan iki
ay sonra imzalanmış vә mahiyyәt etibarilә keçәn il baş verәnlәrә
yekun vuran ikinci Bәyanatdır. Bu Bәyanat bizim regionda tamamilә yeni vәziyyәt yaranmasına - nәqliyyat kommunikasiyalarının bәrpasına yönәlib. Bizim üçün bu, böyük әhәmiyyәt kәsb edir,
çünki belәliklә, 30 ildәn artıq müddәtdәn sonra Azәrbaycan Ermәnistan әrazisindәn keçәn nәqliyyat kommunikasiyaları vasitәsilә Azәrbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası ilә әlaqә imkanına, Ermәnistan da Azәrbaycan әrazisindәn
keçmәklә Rusiyaya, İrana dәmir yolu çıxışı imkanına malik olacaq. Biz, hәmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası әrazisindәn
keçmәklә Türkiyә bazarına çıxış әldә edәcәyik, Türkiyәnin vә
Rusiyanın dәmir yolu arteriyaları birlәşәcәk. Yәni, bu Bәyanat
çox böyük perspektivlәr açır vә әminәm ki, bizim bu gün yaratdığımız İşçi qrupu sәmәrәli işlәyәcәk, layihәlәrin reallaşdırılması
barәdә bizә vaxtaşırı mәruzә edәcәkdir. Orada bir deyil, bir neçә
layihә var. Əminәm ki, onlar hamısı reallaşacaq.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın
13-dә ICESCO-nun Baş direktoru Salim bin Mәhәmmәd әlMalikin rәhbәrlik etdiyi nümayәndә heyәtini qәbul edib.
Qonaqları salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi ki, sәfәriniz
üçün, işğaldan azad edilmiş әrazilәri ziyarәt etmәk üçün vaxt
tapdığınıza görә sizә çox minnәtdaram. Mәnә mәlumat verilmişdir ki, dünәn siz müharibә zamanı Azәrbaycanın işğaldan azad
olunmuş şәhәrlәrini ziyarәt etmisiniz vә özünüz vәziyyәtin şahidi
oldunuz. Hәr şey tamamilә mәhv edilib. Bizim bu barәdә mәlumatımız var idi. Çünki işğal edilmiş әrazilәrdә vәziyyәtlә bağlı
bizdә müәyyәn görüntülәr var idi. Lakin sәmimi desәm, biz dağıntıların bu qәdәr geniş vüsәt almasını heç tәsәvvürümüzә belә
gәtirә bilmәzdik. Bu, onu nümayiş etdirir ki, torpaqlarımızı işğal
altında saxlayan ölkә Azәrbaycan mәdәniyyәtinin izini silmәk
istәyirdi. Azәrbaycan xalqının irsini mәhv etmәk istәyirdi. Biz
açıq-aydın başa düşürük ki, bu dağıntılar Birinci Qarabağ müharibәsindәn sonra edilmişdir. Bu, müharibә zamanı edilmәmişdir,
çünki müharibә zamanı bu cür dağıntıları etmәk mümkün deyil.
Bu, Azәrbaycan xalqına mәxsus hәr şeyi mәhv etmәk vә gәlәcәkdә azәrbaycanlıların geri qayıtmasına imkan vermәmәk üçün
işğaldan sonra edilmişdir. Bu, bir daha onu nümayiş etdirir ki, demәk olar, 30 illik danışıqlar әrzindә Ermәnistanın yalnız bir mәqsәdi olmuşdur, bu da danışıqları sonsuz vә faydasız etmәk idi vә
bu da baş verdi. Çünki demәk olar ki, bu 30 illik danışıqlar
prosesindә heç bir nәticә yox idi. Yalnız danışıqlar, yalnız sәfәrlәr,
yalnız bәyanatlar var idi, lakin heç bir nәticә yox idi. Bu da
tәcavüzkara işğal olunmuş әrazilәrin tarixi, mәdәni vә dini
mәnşәyini dәyişmәyә cәhd etmәk imkanını verdi.
ICESCO-nun Baş direktoru Salim bin Mәhәmmәd әl-Malik
dedi ki, Zati-alilәri, rәhbәrlik etdiyim nümayәndә heyәti ilә görüşmәyiniz mәnim üçün böyük şәrәfdir. Mәn hәr zaman Sizi әzmli,
hәqiqәtәn öz ölkәsi üçün mübarizә aparan, digәrlәrinә yol göstәrәn uzaqgörәn liderlәrdәn biri kimi görmüşәm. Siz Qoşulmama
Hәrәkatının sәdrisiniz. Sizin BMT Baş Assambleyasının sonuncu
sessiyasındakı çıxışınıza istinad etmәk istәyirәm, dediniz ki,
Azәrbaycan son 30 ildә 120-dәn çox ölkәyә dәstәk verib, çox sayda beynәlxalq forumlar tәşkil edib. Bu, dünyaya böyük kömәk
demәkdir. Düşünürәm ki, bunun sayәsindә Azәrbaycan dünyada
aparıcı ölkәlәr sırasındadır.
Zati-alilәri, әmin olun ki, Azәrbaycan hәr zaman bizim üçün
prioritet olub vә olmağa davam edәcәk. Biz Qәlәbәni qeyd etdik,
çünki bu, bizim bir parçamızdır, Sizin Qәlәbәniz ICESCO-nun
qәlәbәsinin bir parçasıdır. Bizim üzv dövlәtlәrimiz çox önәmlidir
vә biz kimliyindәn asılı olmayaraq onları hәr zaman dәstәklәyәcәyik. Mәnimlә birlikdә әn önәmli insanlar gәlib. Mәn onların baş
verәnlәrin şahidi olmalarını vә hәmçinin Qәlәbәni qeyd etmәlәrini istәyirәm. Biz, ilk növbәdә, Sizi tәbrik etmәk üçün buradayıq.
Ölkәnizә sәfәr edib Sizinlә görüşmәk vә bu mühüm Qәlәbәnin
qeyd edilmәsindә iştirak etmәklә bağlı dәvәtinizi yüksәk qiymәtlәndiririk.
Sonra Prezident İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktoru Salim bin Mәhәmmәd әl-Malik vә nümayәndә heyәtinin üzvlәri ilә
xatirә şәkillәri çәkdirdi.
Daha sonra ICESCO-nun Baş direktoru Qәlәbә münasibәtilә
Prezident İlham Əliyevә xatirә hәdiyyәsi tәqdim etdi.
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Şuşa bizimdir! Qarabağ Azәrbaycandır!
әvvәli 1-ci sәh.
Biz qalib xalqıq. Mәn Şuşaya son dәfә 39 il bundan әvvәl
gәlmişәm. 39 il bundan әvvәl iki dәfә gәlmişәm vә birinci dәfә
yanvarın 14-dә gәlmişәm. Bax, bu gün, yanvarın 14-dә yenә dә
buradayıq. Bu dәfә müzәffәr Azәrbaycan Ordusunun, qalib
Azәrbaycan Ordusunun Ali Baş Komandanı kimi gәlmişәm.
Düşmәnin belini qıran Ordunun Ali Baş Komandanı kimi gәlmişәm vә burada müqәddәs bayrağın altında, qәhrәman hәrbçilәrin önündә deyirәm ki, biz bu torpaqlarda әbәdi yaşayacağıq! Biz Şuşanı vә dağıdılmış bütün başqa şәhәr vә kәndlәrimizi bәrpa edәcәyik. Dağıdılmış bütün tarixi abidәlәrimizi
bәrpa edәcәyik. Ermәnistan saxtakarlıq edәrәk bütün dünyaya
Şuşa haqqında uydurmalar çatdırırdı ki, guya Şuşa onların
qәdim şәhәridir. Pәnahәli xanın saldığı şәhәr necә ermәni şәhәri
ola bilәr?! Axı bu, yaxın tarixin işidir, hadisәlәridir. Əgәr onlar
bu şәhәri öz şәhәri hesab edirdilәrsә, nә üçün belә bәrbad
vәziyyәtә qoydular, nә üçün bütün binaları dağıtdılar? Görün,
nә gündәdir bu şәhәr?! Daş üstә daş qalmayıb 30 il әrzindә,
ancaq özlәri üçün villalar tikdiriblәr, özlәri üçün şәrait yaradıblar.
Biz bu şәhәri bәrpa edәcәyik. Mәnim göstәrişimlә böyük bir
qrup ezam edildi, bütün tәhlil aparıldı. Dünәn mәnә ilk dәfә
olaraq mәruzә edildi, artıq müvafiq göstәrişlәr verilibdir. Yaxın
zamanlarda biz Şuşanın bәrpasını planlı şәkildә tәmin edәcәyik.
Əlbәttә ki, bundan sonra biz Şuşanı göz bәbәyi kimi qorumalıyıq.
Bizim hәrbçilәrimiz, bizim qәhrәman övladlarımız Şuşanı qoruyacaqlar ki, düşmәn heç bu tәrәfә baxmağa özündә cәsarәt tapmasın. Mәn demişәm ki, әgәr kimsә Ermәnistanda revanş
haqqında düşünürsә, o, bizim dәmir yumruğumuzu bir daha görәcәk. Bu dәmir yumruq onların belini qırdı, onların başını әzdi.
Əgәr bizә qarşı hәr hansı bir tәxribat törәdilәrsә, cavabımız çox
sәrt olacaq, çox peşman olacaqlar vә yenә dә acı mәğlubiyyәtlә
üzlәşәcәklәr. Heç kim bizim qabağımızda dura bilmәz. Bundan
sonra hәmişә belә olacaq. Azәrbaycan Ordusu, xüsusi tәyinatlılar,
bizim qәhrәman övladlarımız, hәrbi birlәşmәlәrin döyüşçülәri
Şuşanı vә azad edilmiş bütün torpaqları göz bәbәyi kimi qorumalıdırlar ki, düşmәn bir daha belә cәhd etmәsin. Cәhd edәrsә,
axırı lap pis olacaq.
Noyabrın 8-dә Şәhidlәr xiyabanında Azәrbaycan xalqına Şuşanın azad edilmәsi müjdәsini verәrkәn çıxışımın sonunda demişdim: Əziz Şuşa, sәn azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz
Şuşa, biz sәni dirçәldәcәyik! Bu gün eyni sözlәri tәkrarlayıram.
Şuşa bizimdir! Qarabağ Azәrbaycandır!
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva vә
qızları Leyla Əliyeva Şuşa şәhәrindәki Saatlı mәscidini ziyarәt
etdilәr.
Dövlәtimizin başçısı mәscidә “Qurani-Şәrif” hәdiyyә etdi.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, Saatlı mәscidini ziyarәt etdik,
dualarımızı etdik, Mәkkәdәn gәtirilmiş “Qurani-Şәrif”i Saatlı
mәscidinә hәdiyyә etdim. Sonra Aşağı Gövhәrağa, Yuxarı
Gövhәrağa mәscidlәrindә olacağıq. Oraya da müqәddәs
Mәkkәdәn gәtirdiyim “Qurani-Şәrif”i bağışlayacağam. Düşmәn
bizim azad edilmiş torpaqlardakı dini abidәlәrimizi işğal
dövründә mәhv edib, 67 mәscidi dağıdıb, yaxud da ki, belә
yararsız vәziyyәtә salıb. Şuşa işğaldan azad olunandan sonra
bizim vәtәndaşlar әl gәzdirib, mәscidi tәmizlәyib vә müәyyәn
tәmir işlәrini görüblәr. Ancaq, әlbәttә ki, mәscidin әsaslı tәmiri
bundan sonra aparılacaq, bütün müvafiq göstәrişlәr verilib,
Heydәr Əliyev Fondu bu missiyanı öz üzәrinә götürüb. Mehriban
xanım bu barәdә açıqlama verib vә biz bütün tarixi-dini
abidәlәrimizi bәrpa edәcәyik.
Bildirmәliyәm ki, ziyarәt etdiyim Ağdam cümә mәscidinin
әsaslı tәmiri vә bәrpası işlәrinә start verildi. Artıq mütәxәssislәr
oraya ezam edildi vә yaxın zamanlarda tәmirlә bağlı tәkliflәr
verilәcәk. Eyni zamanda, Şuşa şәhәrinin mәscidlәri dә bәrpa
edilәcәk. Minarәnin dağıdılması düşmәnin islamofob xislәtini
göstәrir. Ermәnistan daim çalışır ki, müsәlman ölkәlәri ilә münasibәtlәr qursun, bәzi ölkәlәrlә münasibәtlәri inkişaf etdirsin,
özünü sanki müsәlman xalqlarına müsbәt münasibәt bәslәyәn
bir ölkә kimi qәlәmә versin. Hamısı yalandır. Əgәr buna kimsә
bu günә qәdәr inanıbsa, gәlsin Şuşaya, Ağdama, Füzuliyә,
Cәbrayıla, bizim azad edilmiş digәr torpaqlara, görsün ki,
Ermәnistan rәhbәrliyi nә günә salıb müsәlman mәscidlәrini.
Hәr bir müsәlman üçün müqәddәs olan mәbәdlәrimizi nә günә
salıb. Dağıdıb, tәhqir edib, donuz saxlayıb, inәk saxlayıb,
mәscidlәrimizin üzәrindә tәhqiramiz ifadәlәr yazdırıb. Belә bir
ölkә müsәlman ölkәlәri ilә dost ola bilәrmi? Əlbәttә ki, yox.
Mәn bunu dәfәlәrlә bütün beynәlxalq kürsülәrdәn bәyan
edirdim, müsәlman ölkәlәrinin liderlәrinә müraciәt edәrәk hәm
ikitәrәfli formatda, hәm çoxtәrәfli görüşlәr әsnasında, beynәlxalq tәdbirlәrdә deyirdim ki, Ermәnistan müsәlman ölkәlәri
üçün dost ola bilmәz, mәscidlәri bu günә qoyan ölkә müsәlman
ölkәlәri ilә dost ola bilmәz. Bu, riyakarlıqdır vә Ermәnistanı
dost ölkә kimi qәbul etmәk dә riyakarlıqdır, Allahsızlıqdır.
Bunu dağıdanla müsәlman ölkәlәrinin liderlәri necә dost ola
bilәrlәr? Cavab versinlәr buna. Mәnә yox, öz xalqlarına cavab
versinlәr. Mәscidlәri dağıdan, oraya inәk salan müsәlman ölkәlәri ilә dost ola bilәr? Qoy, onların xalqları buna cavab versinlәr.
Biz bütün dinlәrin mәbәdlәrini qoruyuruq vә qoruyacağıq.
Heç kimdә şübhә olmasın. Artıq bunu müstәqillik tarixi dә
göstәrib, müstәqillikdәn әvvәlki tarix dә göstәrib. Bütün dinlәrin abidәlәri bizdә qorunur - kilsәlәr, sinaqoqlar, o cümlәdәn
ermәni kilsәsi Bakının mәrkәzindә dövlәt tәrәfindәn qorunur,
tәmir edilib. Onlar nә ediblәr? Mәn Zәngilanda olarkәn dağıdılmış, divarları qalmış mәscidin önündәki çıxışımda Azәrbaycan
xalqına müraciәt edәrәk dedim onlar nә ediblәr, beynәlxalq
tәşkilatlara müraciәt edәrәk dedim ki, gәlin baxın, hesabatı
burada hazırlayın, öz kabinetlәrinizdә yox. Ermәnistan rәhbәrliyinin vә onun havadarlarının yalan mәlumatlarına inanmayın,
gәlin, öz gözlәrinizlә baxın nә günә salıblar bizim mәscidlәrimizi. Sadәcә olaraq, onlar görüntü yaratmaq üçün Yuxarı
Gövhәrağa mәscidini guya bir xarici şirkәtlә birlikdә tәmir
etdiriblәr. Bu tәmir bizә lazım deyil. Bu tәmir riyakarlıq rәmzidir, sadәcә olaraq, görüntü yaratmaqdır ki, guya Ermәnistan
rәhbәrliyi mәscidlәri tәmir etdirir. Əfsuslar olsun ki, bir ölkәnin
şirkәti bu çirkin әmәllәrdә onlarla şәrik olub. Əlbәttә ki, Yuxarı
Gövhәrağa mәscidinin tәmiri qәbuledilmәzdir. Çünki bizim
icazәmiz olmadan, qanunsuz olaraq torpaqlarımıza gәlib, orada
aylarla oturub, Ermәnistanın kriminal xunta rejimi ilә әlbir olub
bu mәscidi guya tәmir ediblәr. Bizә belә tәmir lazım deyil vә
heç kimi aldatmasın, heç kim bu yalana uymasın. Biz bütün
mәscidlәrimizi yenidәn tәmir etdirәcәyik, yenidәn bәrpa edәcәyik vә bütün dünya görmәlidir ki, mәnfur düşmәn bizim
müqәddәs mәbәdlәrimizi nә günә salıb.
Şuşa işğaldan azad olunandan sonra şәhәrin, bütün tarixi binaların bәrpa edilmәsi prosesinә start verilib. Şuşanı ermәnilәşdirmә cәhdlәrinә son qoyulub. Otuz il onlar çalışırdılar ki, Şuşanı
ermәnilәşdirsinlәr, nail ola bilmәdilәr. Bu, onlar üçün yad şәhәrdir, öz şәhәri saysaydılar, bu günә qoymazdılar. Şuşanın әsl sahib-

lәri qayıdıb, biz qayıtmışıq. Şuşa bizimdir! Qarabağ Azәrbaycandır!
Dövlәtimizin başçısı, birinci xanım vә qızları Leyla Şuşadakı
Aşağı Gövhәrağa vә Yuxarı Gövhәrağa mәscidlәrini dә ziyarәt
etdilәr.
Ermәnistanın Azәrbaycan torpaqlarını, o cümlәdәn Şuşanı
işğal etmәsi nәticәsindә tarixi, mәdәni abidәlәrimiz dağıdılıb, ev
muzeylәri qarәt edilib. Onların arasında Xurşidbanu Natәvanın,
Üzeyir Hacıbәylinin, Bülbülün Şuşadakı büstlәri dә var. Güllәlәnmiş bu büstlәr ermәni vandalizminin şahidlәridir. Prezident
İlham Əliyev çıxışlarının birindә demişdi ki, әrazi bütövlüyümüz
bәrpa edilәndәn sonra Bülbülün, Natәvanın, Üzeyir Hacıbәylinin
büstlәri yenә dә Şuşada qoyulacaq. Dövlәtimizin başçısının bu
sözlәri artıq reallığa çevrilib. Hәmin dahi şәxsiyyәtlәrin büstlәri
Şuşada yenidәn әvvәlki yerlәrinә qoyulub.
Bununla bağlı keçirilәn tәdbirdә çıxış edәn Prezident İlham
Əliyev dedi ki, bu gün Şuşaya gәlәrkәn 30 ilә yaxın Bakıda
İncәsәnәt
Muzeyinin
hәyәtindә
saxlanılan
dahi
şәxsiyyәtlәrimizin - Xurşidbanu Natәvanın, Üzeyir Hacıbәylinin
vә Bülbülün büstlәrini gәtirmişәm. Bu yerdә Şuşa Mәdәniyyәt
Mәrkәzi, Mәdәniyyәt Evi yerlәşirdi vә Üzeyir bәyin, Bülbülün
büstlәri mәhz bu yerdә qoyulmuşdu. Mәnfur düşmәn Şuşa
Mәdәniyyәt Evini dağıdıb vә dahi şәxsiyyәtlәrimizin büstlәrini
güllәbaran edib.
Xurşidbanu Natәvanın büstünü Heydәr Əliyev özü şәxsәn
açmışdır, 1982-ci ilin yay aylarında. Mәn dә o vaxt atamla birlikdә burada idim. Bax, buradan bir qәdәr aralı bir yerdә Xurşidbanu
Natәvanın büstü qoyulmuşdu. Ermәnilәr dahi şәxsiyyәtlәrimizin
büstlәrini tәhqir edәndәn sonra onları әridib satmaq, pul әldә
etmәk üçün Ermәnistana aparmışdılar. Görün nә qәdәr alçaq
keyfiyyәtli insan olmalısan ki, tarixi şәxsiyyәtlәrin xatirә büstlәrini güllә ilә vurasan, tәhqir edәsәn, sonra aparıb bunu әritmәk
istәyәsәn. O vaxt Polad Bülbüloğlu bundan xәbәr tutmuş vә ulu
öndәr Heydәr Əliyevә müraciәt etmişdi. Görülmüş tәdbirlәr nәticәsindә bu büstlәr ermәnilәrdәn alındı. Onu da açıq demәliyәm,
pulla alındı. Satdılar onlar. Necә ki, hәr şeyi satıblar ömrü boyu.
Büstlәri dә biz pulla almışıq. O vaxt gәtizdirdik vә onlar İncәsәnәt
Muzeyinin hәyәtindә yerlәşdirildi.
Sonra müxtәlif vaxtlarda bәzi insanlar mәnә müraciәt etmişdilәr ki, bәlkә bu büstlәri Bakının hәr hansı bir yerindә qoyaq,
orada olsun. Dedim ki, yox. Onları biz ancaq Şuşanı düşmәndәn
azad edәndәn sonra gәtirib öz yerlәrindә qoyacağıq vә öz yerlәrindә dә qoyduq.
Dahi şәxsiyyәtlәrimizin büstlәri bizim Qәlәbәmizin rәmzidir.
Onların ruhu şaddır. Onlar doğma Vәtәnә qayıdıblar. Biz qaytarmışıq onları, düşmәni qova-qova, düşmәni mәhv edәrәk, torpaqlarımızdan rәdd edәrәk, Şuşanı geri alaraq, azad edәrәk qaytarmışıq. Burada duracaq, Şuşaya gәlәn hәr bir insan yaxından
görәcәk ermәni vәhşiliyini.
Tarixi әdalәt bәrpa olunur. Biz tarixi әdalәti bәrpa edirik - güc
hesabına, әzm, iradә hesabına, cәsarәt, mәtanәt hesabına, milli
ruh hesabına! Natәvan, Üzeyir bәy, Bülbül milli ruhumuzun tәcәssümüdür. Onların әziz xatirәsi bizim qәlbimizdә әbәdi yaşayıb
vә әbәdi yaşayacaqdır. Qarabağ Azәrbaycandır!
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva vә
qızları Leyla Əliyeva Şuşa Rayon İcra Hakimiyyәtinin binası,
Natәvan bulağı, Bülbülün ev-muzeyi ilә dә tanış oldular.
Şuşa şәhәrindә ermәni vandalizminә mәruz qalan abidәlәrdәn
biri dә XVIII әsrdә yaşamış Azәrbaycan şairi vә ictimai-siyasi
xadim, Qarabağ xanının vәziri olmuş Molla Pәnah Vaqifin muzey-mәqbәrә kompleksidir. Ümummilli lider Heydәr Əliyevin
iştirakı ilә 1982-ci ildә Molla Pәnah Vaqifin muzey-mәqbәrә
kompleksinin açılışı olub.
Şuşa şәhәrinin mәşhur yerindә - Cıdır düzünә yaxın bir әrazidә
böyük şairin mәzarı üstündә inşa edilәn mәqbәrә dördkünc quruluşa malikdir vә mәrmәrlә bәzәdilmişdi. Burada Vaqifin Şuşa hәyatını әks etdirәn dövrә aid sәksәnә yaxın eksponat da sәrgilәnirdi. 1992-ci ilin may ayında Ermәnistan silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn Şuşa şәhәrinin işğal edilmәsi nәticәsindә kompleksin binası
vә burada sәrgilәnәn eksponatlar mәhv edilib.
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva vә
qızları Leyla Əliyeva vaxtilә Molla Pәnah Vaqifin büstünün vә
mәqbәrәsinin olduğu yerә gәldilәr.
Mәqbәrәnin qarşısında çıxış edәn Prezident İlham Əliyev
dedi ki, ulu öndәr Heydәr Əliyevin tәşәbbüsü ilә inşa edilmiş
Molla Pәnah Vaqifin mәqbәrәsinin düz 39 il bundan әvvәl 1982-ci il yanvarın 14-dә açılışı olmuşdur. Bu tarixi gün
mәnim yadımdadır. Çünki o vaxt atamla bәrabәr, bax, bu yerdә
mәn dә durmuşdum. Bu, tarixi videokadrlar da var. Çox
şaxtalı, qarlı bir hava idi. Möhkәm qar yağırdı. Amma buna
baxmayaraq, bu tәdbirә yığışmış insanlar, Azәrbaycan ziyalıları heç o soyuğu hiss etmirdilәr. Çünki Qarabağ xanının
vәziri olan Molla Pәnah Vaqifin möhtәşәm mәqbәrәsi açılırdı.
Bu tәşәbbüsü ulu öndәr Heydәr Əliyev irәli sürmüşdü, onun
rәhbәrliyi ilә inşaat işlәri aparılmışdı vә gözәl, әzәmәtli mәqbәrә ucaldılmışdı.

Xanın vәziri olan insanın şәrәfinә o vaxt - sovet dövründә
mәqbәrә ucaltmaq qeyri-adi bir hadisә idi. İndi buna hәr kәs
tәbii hadisә kimi baxa bilәr, amma o vaxt - sosializm dövründә
xanın vәzirinin şәrәfinә mәqbәrә ucaltmaq doğrudan da
fövqәladә bir hadisә idi. Mәhz Heydәr Əliyevin tәkidi vә cәsarәti nәticәsindә o vaxt Azәrbaycan buna nail ola bildi vә bu
yer dә tәsadüfәn seçilmәdi. Molla Pәnah Vaqifin qәbri buradadır. Bu mәqbәrәnin yaradılması vә açılışı bir tәrәfdәn Azәrbaycan Respublikasının öz tarixinә, Azәrbaycan xalqının öz
dahi şәxsiyyәtlәrinә olan hörmәtin әlamәti idi. Digәr tәrәfdәn
bu mәqbәrәnin Şuşada açılması bir daha tәsdiq edirdi ki, Şuşa
Azәrbaycan şәhәridir.
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәti yaradılanda Şuşanı bu vilayәtin tәrkibinә salmaqla güdülәn mәqsәd dә aydın idi ki, yavaş-yavaş, tәdricәn burada Azәrbaycan izi silinsin, bu әrazi ermәnilәşdirilsin vә azәrbaycanlılar öz respublikasının bu әrazisindә azlıq
tәşkil etsinlәr. Mәqsәd bu idi. Ulu öndәr Heydәr Əliyevin dövründә - 1969-1982-ci illәrdә onun sәylәri nәticәsindә, siyasәti nәticәsindә, o cümlәdәn Yevlaxdan, Ağdamdan Xankәndiyә dәmir
yolunun çәkilişi, Dağlıq Qarabağda müәssisәlәrin yaradılması vә
bu müәssisәlәrә Azәrbaycanın müxtәlif yerlәrindәn mütәxәssislәrin gәlmәsi burada milli tәrkibin Azәrbaycan xalqının xeyrinә
xeyli dәyişmişdi vә 1982-ci ildә azәrbaycanlılar Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayәtindә әhalinin 25 faizini tәşkil edirdi. Əgәr o vaxt
Heydәr Əliyev Azәrbaycanda qalsaydı, növbәti 10 il әrzindә
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәtindә azәrbaycanlılar әksәriyyәt
tәşkil edәcәkdilәr vә belәliklә, heç vaxt burada hәr hansı bir münaqişә, yaxud da ki, separatizm meydana çıxa bilmәzdi, separatizm baş qaldıra bilmәzdi.
Ulu Öndәrin uzaqgörәnliyi, doğma xalqına bağlılığı, doğma
әdәbiyyatına, mәdәniyyәtinә olan sevgisi, bax, bu mәqbәrәnin
tikintisindә özünü göstәrib. Bir daha demәk istәyirәm ki, sovet
rәsmi ideologiyasında xanlıqlar antimilli qurum kimi qәlәmә verilirdi, xanlar ictimaiyyәtә düşmәn kimi tәqdim edilirdi. Sovet
dövlәtinin rәsmi ideologiyası elә idi ki, sanki Azәrbaycan әrazisindә mövcud olan xanlıqlar insanları yalnız istismar edirdi. Azәrbaycan xalqı sanki gözlәyirdi ki, bu xanlıqlar lәğv edilsin vә sovet
hakimiyyәti yaradılsın. Tәbii ki, bu, cәfәngiyatdır, Azәrbaycan
xalqı әsrlәrboyu azadlıq, müstәqillik eşqi ilә yaşamışdır. Əfsuslar
olsun ki, tariximizin böyük әksәriyyәti müstәmlәkәçilik formatında keçib. Biz başqa dövlәtlәrin tәrkibindә yaşamışıq. Bizi buna
mәcbur ediblәr, zorla, öz xoşumuzla yox.
Ulu Öndәr sovet dövründә dә milli ruhun yüksәk sәviyyәdә
olması üçün çox böyük işlәr görürdü. Bu mәqbәrәnin açılışı tarixi
hadisә idi. Mәn o günü çox yaxşı xatırlayıram. Mәn tәxminәn
orada, kәnarda durmuşdum, burada atam vә görkәmli mәdәniyyәt xadimlәri. Yadımdadır, Azәrbaycan vә ermәni şairlәri şeirlәr
deyirdilәr. Hәtta ermәni şairlәri Azәrbaycan dilindә şeirlәr deyirdilәr. Bu, bir dostluq bayramı, dostluq tәdbiri idi vә heç kimin
ağlına gәlә bilmәzdi ki, bir neçә ildәn sonra burada separatizm
baş qaldıracaq, Ermәnistan Azәrbaycana qarşı tәcavüz edәcәk,
bizim tarixi şәhәrimizi әlimizdәn alacaqlar, tarixi abidәlәrimizi,
mәscidlәrimizi, bu mәqbәrәni bu günә salacaqlar, Azәrbaycan
xalqının çoxәsrlik irsini Qarabağ diyarından silmәyә çalışacaqlar.
Heç kimin ağlına gәlә bilmәzdi. Mәn dәfәlәrlә demişәm vә bir
daha deyirәm, әgәr Heydәr Əliyev 1982-ci ildә Bakıdan Moskvaya getmәsәydi, әgәr onu Moskvaya tәyin etmәsәydilәr, heç
vaxt imkan vermәzdi ki, burada separatizm baş qaldırsın, heç
vaxt. Ancaq Heydәr Əliyev hakimiyyәtә gәlәndә artıq Şuşa işğal
altında idi, Kәlbәcәr işğal altında idi, Laçın işğal altında idi,
Daşaltı işğal altında idi, bütün әtraf bölgәlәr işğal altında idi vә
Dağlıq Qarabağla Ermәnistan arasında coğrafi bağlantı yaradılmışdı.
Xalq Cәbhәsi-Müsavat hakimiyyәti bunun günahkarıdır. Onlar
bu xәyanәti törәtdilәr, ondan sonra da qorxaqcasına qaçıb gizlәndilәr, fәrarilik etdilәr, Şuşanı satdılar. Şuşa kimi alınmaz qalanı
düşmәnә tәslim etdilәr ki, Azәrbaycandakı o vaxtkı hakimiyyәti
yıxsınlar vә hakimiyyәtә gәlsinlәr. Belә dә oldu. Şuşanın әldәn
getmәsi o vaxtkı hakimiyyәtin süqutuna gәtirib çıxardı. Xalq
Cәbhәsi bundan istifadә edib Şuşa әldәn gedәndәn sonra vә
Laçın düşmәnә tәhvil verilәndәn sonra hakimiyyәtә gәldi. Hәr
kәs bu tarixi görә bilәr, bu, yaxın tarixdir. Xalq Cәbhәsi-Müsavat
ancaq hakimiyyәtә gәlmәk üçün xәyanәt, satqınlıq, cinayәt törәdib. Sonra nә edib? Sonra da Azәrbaycanda talançılığı dövlәt
siyasәtinә çevirib, rüşvәtxorluğu öz ideoloji prinsipi elan edib,
satqınlığı, fәrariliyi Azәrbaycan xalqının tarixinә bir lәkә kimi
yapışdırıb. Xalq Cәbhәsi-Müsavat satqınları xalqımızı dünyanın
gözü qarşısında rәzil etmişlәr, biabır etmişlәr. Ermәnistan kim idi
ki, biz onlara mәğlub olaq? Kim idi? Xalq Cәbhәsi-Müsavat,
antimilli ünsürlәr Şuşanı düşmәnә verdilәr, özlәri dә qaçıb gizlәndilәr.
Ondan sonra ermәni vandalları bizim bütün şәhәrlәrimizi yerlәyeksan etdilәr. İndi azad edilmiş torpaqlarda olarkәn bunu öz gözümlә görürәm vә bütün dünya görmәlidir. Mәscidlәrimizi, qәbirlәrimizi, tarixi abidәlәrimizi, bütün binalarımızı yerlә bir
ediblәr. Bu mәqbәrәni dә yadelli düşmәnlәr dağıdıblar. Mәqbәrә-

nin bu hissәsindә naxışlar var idi, indi tarixi şәkillәr var, hamısı
sökülüb talan edilib, mәqbәrә dağıdılıb.
Onların ürәyindә nә qәdәr düşmәnçilik hissi olmalı idi ki,
bax, bu vәhşiliyi törәtsinlәr. Bunu törәdәn Sarkisyan-Koçaryan
cütlüyüdür. Bizim şәhәrlәrimizi bu günә salan Sarkisyan-Koçaryan cütlüyüdür. Quldurları, Xocalı cәlladlarını, özündәn yalançı qәhrәman düzәldәnlәri biz mәhv etmişik. Onların ordusunu biz mәhv etmişik. Şuşanı onların ordusunun әlindәn biz
geri almışıq, qәhrәmanlıq göstәrәrәk, sıldırım qayalardan
qalxaraq. Yüngül silahlarla, bıçaqlarla toplara, tanklara qarşı
vuruşaraq mәhv etdik onların ordusunu. Harada idilәr onlar?
Qaçıb gizlәnmişdilәr İrәvanda. Biri burnunu soxmuşdu buraya.
Amma beş gündәn sonra dovşan kimi buradan qaçdı. O birisi,
ümumiyyәtlә, heç sәsini çıxarmırdı. Üçüncüsü dә var, müharibә
cinayәtkarı - Ohanyan, özü dә burada doğulub, bizim torpağımızda. Müharibә dövründә guya Şuşanı müdafiә etmәyә
gәlmişdi. İti qovan kimi qovduq onu. İndi yenә sülәnir Ermәnistanda. Ağzını açıb çirkin sözlәr deyir. Bizә sataşanın aqibәti
nә oldu, onu hәr kәs gördü. Heç kim unutmasın bu dәmir
yumruğu. Düşmәnin belini qırdıq. Lazım olarsa, bir daha qırarıq. Koçaryan-Sarkisyan, Azәrbaycan xalqının düşmәnlәri, siz
buranı bu günә saldınız. Mәn müzәffәr Ordunun Baş Komandanı kimi gәlmişәm vә burada durmuşam, öz torpağımda durmuşam. Sizin iziniz dә, tozunuz da rәdd olub buradan vә bir
daha olmayacaq, heç vaxt olmayacaq.
Bu gün Dağlıq Qarabağda özünü siyasәtçi adlandıran bәzi
ünsürlәr yenә dә baş qaldırmağa çalışırlar. Unutmasınlar, bizim
sәbrimizlә oynamasınlar, 44 günlük müharibә onların yadından
çıxmasın. Yoxsa ordu qurub torpaqları geri alacaq? Gәlin, alın.
Gәlin bura, siz buradasınız, yaxındasınız. Gәlin alın, görüm necә
alırsınız? İti qovan kimi qovmuşuq sizi, rәdd etmişik, cәhәnnәmә
göndәrmişik.
Vaqif Poeziya Günlәri bәrpa edilәcәk. Mәn artıq göstәriş
vermişәm, bu il keçirilәcәk. “Xarı bülbül” festivalı bu il keçirilәcәk. Biz artıq Şuşanın bәrpasını başlayırıq. İndi baş plan hazırlanır. Bütün binaların tәftişi aparılıbdır. Şuşa Azәrbaycan dövlәtinin
mәdәniyyәt paytaxtı kimi dünyanın әn gözәl şәhәrlәrinin birinә
çevrilәcәkdir. Əslindә, hәmişә belә olub. Sadәcә olaraq, mәnfur
düşmәn bütün tarixi abidәlәrimizi dağıdıb. Amma biz bәrpa edәcәyik. Onların әsl simasını qaytaracağıq. Azәrbaycan xalqı Şuşada bundan sonra әbәdi yaşayacaq. Şuşa bizimdir! Qarabağ Azәrbaycandır!
Şuşaya sәfәr çәrçivәsindә Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva Cıdır düzündә dә
olublar.
Cıdır düzü tarixәn cıdır yarışlarının keçirildiyi vә Qarabağ
xanlığı dövründәn yerli әhalinin Novruz bayramını keçirdiyi
әrazidir. Bu әrazidә bir çox milli xalq oyunları keçirilirdi. Bu
oyunların qalibinә bәzәn qızıl pullar, bәzәn isә taxıl, buğda, mәişәt әşyaları verilirdi. Bu düzdә gülәş, qaçış, oxatma vә sair oyunlar keçirilirdi. Sonralar hәmin әrazidә at yarışları, çövkәn oyunları
keçirildiyinә görә bu әrazini Cıdır düzü adlandırıblar.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, bura Cıdır düzüdür. Hәr birimiz
üçün әziz, doğma Cıdır düzü. Şuşanı Cıdır düzüsüz tәsәvvür etmәk mümkün deyil, Azәrbaycanı isә Şuşasız tәsәvvür etmәk
mümkün deyil. Biz Şuşaya qayıtmışıq, Cıdır düzünә qayıtmışıq
vә tarixi yerdә bundan sonra muğam sәsi eşidilәcәk, Azәrbaycan
mahnıları ifa olunacaq, böyük tәdbirlәr keçirilәcәk, toy-bayram
olacaq.
Bir müddәt bundan әvvәl işğalçı qüvvәlәr bizim üçün müqәddәs olan bu yerdә heysiyyәtimizә toxunmaq, Azәrbaycan xalqını tәhqir etmәk üçün eybәcәr hәrәkәtlәr etmişlәr, - bütün dünya
artıq bundan xәbәrdardır, - “Yallı” getmişlәr. İzi-tozu da qalmayıb
burada, rәdd etmişik. İndi Cıdır düzü dә, Şuşa da, Qarabağ da
azaddır. Bu torpağın sahiblәri qayıdıblar, әllәrindә silah, әllәrindә
bayraq, ürәklәrindә Vәtәn sevgisi. Vәtәn sevgisi bizi Qәlәbәyә
gәtirdi. Vәtәn sevgisi, vәtәnpәrvәrlik Qәlәbәmizin әsas amilinә
çevrildi.
Mәn çox şadam ki, son illәr әrzindә Azәrbaycanda vәtәnpәrvәr, güclü, milli ruhda tәrbiyә almış gәnc nәsil yetişib. On
yeddi ildir ki, mәn Azәrbaycanın rәhbәriyәm. Bu illәr әrzindә
yetişәn insanlar bu torpaqları azad etdilәr. Bütün nәsillәrdәn
olan vәtәndaşlarımızın bu Qәlәbәdә böyük zәhmәti var, payı
var. Ancaq onu da bildirmәliyәm ki, әsas yükü, әsas vәzifәni
gәnc nәsil yerinә yetirdi. 2003-cü ildә 10 yaşı, 15 yaşı olanların
bu gün 27-32 yaşı var. Onların mәhz vәtәnpәrvәrlik ruhunda
tәrbiyә alması, düşmәnә nifrәt hissi bizi Qәlәbәyә apardı vә
Azәrbaycan tarixi әdalәti bәrpa etdi. Gәnc nәsil, yaşlı nәsil,
tәcrübәli insanlar, bütün xalqımız, bütün etnik qrupların nümayәndәlәri, bütün dinlәrin nümayәndәlәri bir yumruqtәk birlәşib.
Qәlәbәmizin rәmzi tәsadüfәn yumruq seçilmәyib. Mәn demişәm, burada - Cıdır düzündә bir daha demәk istәyirәm ki, bu
yumruq, hәm gücdür, hәm birlikdir. Onsuz da bizdә birlik kifayәt qәdәr yüksәk sәviyyәdә idi, bundan sonra daha da güclü
olacaq. Birliyi olan ölkәlәr qәlәbә qazanırlar. İradәli olan liderlәr qәlәbә qazanırlar. Heç nәyә baxmayan, heç kimdәn çәkinmәyәn, milli maraqları müdafiә edәn liderlәr qәlәbә qazanırlar.
Azәrbaycanın timsalında bunu hәr kәs gördü.
Biz Qәlәbә qazanmışıq, Ermәnistan mәğlub olub. Biz, eyni
zamanda, haqlıyıq. Bizim davamız haqq davasıdır. Ermәnistanın
davası işğalçılıq davasıdır. Haqq-әdalәt zәfәr çaldı, güc hesabına,
iradә hesabına, siyasәt hesabına, birlik hesabına! Eşq olsun Azәrbaycan xalqına! Yaşasın Azәrbaycan!
Sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva
vә qızları Leyla Əliyeva Şuşadakı Qazançı kilsәsinә baxdılar.
İşğal dövründә ermәnilәr qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın “parlamentini” Şuşa şәhәrinә köçürmәk üçün burada bina tikmәyә başlamışdılar. Ancaq şanlı Azәrbaycan Ordusu
düşmәnin bu niyyәtini puç etdi. Şuşa 2020-ci il noyabrın 8-dә
işğaldan azad olundu. Qondarma rejimin “parlamenti” binasının
inşası yarımçıq qaldı.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, onlar qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın “parlamentini” Şuşa şәhәrinә köçürәcәkdilәr. Belәliklә, Şuşa şәhәrini ermәnilәşdirmәk üçün növbәti dәfә
cәhd edilmәli idi. Artıq inşaata da başlamışdılar. Bax, bu binanı
onlar qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın “parlament”
binası kimi inşa etmәyә başlamışdılar. Ancaq çatdıra bilmәdilәr.
Biz gәldik, bu torpağın sahiblәri gәldi, onları buradan qovdu vә
belәliklә, onların bu çirkin әmәllәri hәyata keçmәdi. “Parlament”
dә gorbagor oldu, status da gorbagor oldu, cәhәnnәmә getdi. Qarabağ Azәrbaycandır!
Daha sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban
Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva ermәni vandalizminin qurbanı
olmuş Şuşa Realnı Mәktәbinin dağıdılmış binası ilә tanış oldular.
Şuşa Realnı Mәktәbi dövrünün nümunәvi maarif ocağı sayılırdı. Mәşhur Azәrbaycan yazıçıları Əbdürrәhim bәy Haqverdiyev
vә Yusif Vәzir Çәmәnzәminli bu mәktәbin mәzunu olmuşlar.
1992-ci ilin may ayında Şuşa şәhәri işğal edildikdәn sonra ermәni vandalları Realnı Mәktәbini yandıraraq xarabazara çeviriblәr.
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Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri
Əlcәzairin ölkәmizdәki sәfiri ilә görüşüb
Yanvarın 14-dә Dövlәt
Gömrük Komitәsinin sәdri,
gömrük xidmәti generalpolkovniki Sәfәr Mehdiyev
Əlcәzair Xalq Demokratik
Respublikasının ölkәmizdәki
fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfiri
xanım Salima Abdelhak ilә
görüşüb.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri
Sәfәr Mehdiyev Əlcәzair ilә Azәrbaycan arasındakı münasibәtlәrdәn bәhs
edib vә әmәkdaşlığın güclәndirilmәsinin vacibliyini vurğulayıb.
Sәfәr Mehdiyev Ermәnistanın ölkәmizә qarşı
növbәti hәrbi tәcavüzü vә Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rәhbәrliyi ilә hәyata keçirilәn әks-hәmlә
tәdbirlәrindәn bәhs edәrәk Azәrbaycan ordusunun 30
ilә yaxın işğalda qalan әrazilәri 44 gün әrzindә azad
etdiyini bildirib. Komitә sәdri onu da vurğulayıb ki,
tezliklә işğal altındakı әrazilәrin bәrpasına başlanacaq
vә bu da regionun iqtisadi baxımdan inkişafı, bölgәdә
sabitliyin tam tәmin olunması üçün әlverişli imkanlar
yaradacaq.
Sәfәr Mehdiyev son illәr gömrük sistemindә hәyata keçirilәn islahatlar barәdә mәlumat verәrәk diqqәtә

çatdırıb ki, әmәkdaşların potensialının güclәndirilmәsi, informasiya texnologiyalarının geniş tәtbiqi, qabaqcıl tәcrübәlәrә әsaslanan layihәlәrin hәyata keçirilmәsi fiskal sahә ilә yanaşı, qaçaqmalçılığa qarşı mübarizә, şәffaflığın tәmin olunması, ticarәtin asanlaşdırılması, sәrhәdkeçmә proseslәrinin sürәtlәndirilmәsi
istiqamәtindә mühüm uğurların әldә edilmәsinә şәrait
yaradıb.
Komitә sәdri iki ölkәnin gömrük orqanları arasındakı әlaqәlәrin gәlәcәk perspektivlәrindәn danışıb vә
әmәkdaşlığın daha da inkişaf edәcәyinә әminliyini
ifadә edib.
Əlcәzair Xalq Demokratik Respublikasının ölkә-

mizdәki fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfiri xanım Salima
Abdelhak Azәrbaycanın Vәtәn müharibәsindәki qәlәbәsi münasibәtilә tәbriklәrini çatdırıb vә ölkәlәrimiz
arasındakı münasibәtlәrdәn mәmnunluqla bәhs edib.
Sәfir Azәrbaycan gömrüyünün әldә etdiyi uğurların tәqdirәlayiq olduğunu, bütün sahәlәrdә әldә edilәn nailiyyәtlәrlә bağlı tәcrübә mübadilәsinin әmәkdaşlığa, gömrük işinin inkişafına töhfә verәcәyini bildirib.
Görüşdә hәmçinin, qarşılıqlı maraq doğuran bir
sıra mәsәlәlәr әtrafında fikir mübadilәsi aparılıb.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

Chairman of the State Customs Committee
meets with Algerian ambassador to our country
On January 14, chairman of the
State Customs Committee, customs
service Colonel-General Safar
Mehdiyev met with Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary
of the People's Democratic Republic of Algeria to Azerbaijan Salima
Abdelhak.
Chairman of the State Customs Committee
Safar Mehdiyev spoke about the relations
between Algeria and Azerbaijan and stressed
the importance of strengthening cooperation.
Safar Mehdiyev spoke about another military aggression of Armenia against our country and the counter-offensive measures carried
out under the leadership of the Supreme
Commander-in-Chief Ilham Aliyev, said that within
44 days the Azerbaijani army liberated the territories,
which were under occupation for about 30 years.
Chairman of the committee also emphasized that the
restoration of the liberated territories would begin
soon, this would create favorable conditions for the

economic development of the region and stability in
the region.
Giving information about the reforms carried out in
the customs system over the recent years, Safar
Mehdiyev said that strengthening the capacity of
employees, widespread use of information technologies, implementation of projects based on the

advanced practices paved the way for significant achievements not only in the fiscal sector,
but also in the fight against smuggling, ensuring transparency, trade facilitation, border
crossing processes.
Chairman of the committee spoke about the
future prospects of relations between the customs bodies of the two countries and expressed confidence that the cooperation would further develop.
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Democratic Republic
of Algeria to Azerbaijan Ms. Salima Abdelhak
extended her congratulations on Azerbaijan's
victory in the Patriotic war, expressed satisfaction with the relations between our countries.
Ambassador hailed the achievements
gained by Azerbaijan's customs service, said
that exchange of experience on the achievements gained in all spheres would contribute to cooperation, development of customs system.
They also exchanged views on a number of issues
of mutual interest.
Press and Public Affairs Department of the
State Customs Committee

Qeyri-әrzaq mәhsulları, dәrman preparatları
vә tibbi lәvazimatlar tәhvil verilib
Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn
Müdafiә Nazirliyi vә Dövlәt Sәrhәd
Xidmәtinә ümumilikdә dәyәri 7,6 milyon
manatdan çox olan qeyri-әrzaq mәhsulları, dәrman preparatları vә tibbi lәvazimatlar tәhvil verilib.
Aksiya ötәn il sentyabrın 28-dәn Azәrbaycan
Respublikasının әrazisindә hәrbi vәziyyәt vә qismәn
sәfәrbәrliyin elan edilmәsi ilә әlaqәdar hәrbi qulluqçuların qeyri-әrzaq mәhsullarına olan tәlәbatının
ödәnilmәsi, habelә “Hәrbi vәziyyәt haqqında”
Azәrbaycan Respublikasının Qanunundan irәli
gәlәn tәlәblәrin icrasına töhfә verilmәsi ilә bağlı hә-

yata keçirilib.
Gömrük orqanları tәrәfindәn ayrı-ayrı vaxtlarda hüquqpozma predmeti kimi götürülmüş
4743 276,30 manat dәyәrindә qeyri-әrzaq
mәhsulları, eyni zamanda, müvafiq mәhkәmә
qәrarlarının icrası mәqsәdilә 2948 414,0 manat
dәyәrindә müxtәlif adda dәrman preparatları
vә tibbi lәvazimatlar gömrük orqanlarının vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının Müdafiә Nazirliyi vә Dövlәt Sәrhәd
Xidmәtinin sәlahiyyәtli şәxslәrinә tәhvil verilib.
Proses Azәrbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun әmәkdaşlarının iştirakı ilә hәyata
keçirilib.
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Dövlәt Gömrük Komitәsinin
sәdri ilә ÜGT Baş katibinin
müavini arasında görüş
keçirilib
Yanvarın 14-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, Ümumdünya
Gömrük Tәşkilatının
Avropa regionu üzrә
sәdr müavini Sәfәr
Mehdiyev ilә ÜGT Baş
katibinin müavini Rikardo Trevino Çapa
arasında videokonfrans
formatında görüş keçirilib.
Komitә sәdrinin ÜGT-nin Avropa regionu
üzrә sәdr müavini kimi iştirak etdiyi görüş
tәşkilatın gәlәcәk fәaliyyәtinә vә bu il fevralın
15-16 tarixlәrindә keçirilәcәk virtual regional
seminarın tәşkilati mәsәlәlәrinә hәsr olunub.
Seminar ÜGT strategiyasının müәyyәnlәşdirilmәsindә strateji proqnozlaşdırma metodologiyasının istifadәsi mövzusunda keçirilәcәk.
Tәrәflәr tәşkilati mәsәlәlәrlә bağlı fikirlәrini vә tәkliflәrini sәslәndiriblәr. O da bildirilib

ki, ÜGT-nin bütün regionları üzrә keçirilәcәk
bu seminarlar әmәkdaşlığın daha da güclәndirilmәsinә, hәdәflәrin müәyyәn edilmәsi vә әlaqәlәrin möhkәmlәndirilmәsi mәsәlәlәrinin
müzakirәsi üçün münbit şәrait yaradacaq,
gömrük orqanlarının strateji inkişafında önәmli rol oynayacaq.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

Chairman of the State
Customs Committee meets
with WCO Deputy
Secretary General
On January 14,
chairman of the State
Customs Committee,
Vice-Chair of the World
Customs Organization
(WCO) Europe region
Safar Mehdiyev and
WCO Deputy Secretary
General Ricardo Treviño Chapa held a videoconference.
The meeting, which the Committee chairman attended in capacity of Vice-Chair of the
WCO Europe region, focused on the future
activity of the organization, issues on the
organization of the virtual regional seminar to
be held on February 15-16 this year. The seminar will be held on the use of strategic forecasting methodology in determining the WCO
strategy.
The sides expressed their views and made

proposals on the organizational issues. It was
said that the seminars that would be held on all
regions of the WCO would create favorable
conditions for further strengthening the cooperation, determining targets and discussing
issues on enhancing relations, would play an
important role in the strategic development of
customs bodies.
Press and Public Affairs Department of the
State Customs Committee

"Astara" gömrük
postunun kollektivi qazi
әmәkdaşlarını qarşıladı

Gömrük Akademiyasında payız
semestrinin imtahanları keçirilir
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasında 2020/2021-ci
tәdris ilinin payız semestrinin imtahan sessiyası keçirilir.
İmtahanlar Akademiyanın Elmi
Şurası tәrәfindәn qәbul edilmiş qaydalara әsasәn, Microsoft Teams proqramı vasitәsilә onlayn formada şifahi
şәkildә tәşkil olunur.
İmtahan nәzarәtçilәri vә tәlәbәlәr
imtahanın keçirilmә şәraiti ilә bağlı
tәlәblәri müәyyәn edәn bütün qaydalarla bağlı öncәdәn mәlumatlandırılıblar.

sisteminә yüklәnilmiş suallar tәlәbәlәrә birbaşa sistem tәrәfindәn ünvanlanır. İmtahan zamanı tәlәbә Akademiya әmәkdaşlarının onlayn nәzarәti altında sualları şifahi qaydada cavablandırır vә daha sonra hәmin cavablar müvafiq fәnn müәllimi tәrәfindәn qiymәtlәndirilir.
İmtahanların yüksәk sәviyyәdә
tәşkili, tәlәbәlәrin müraciәtlәrinin
operativ hәlli ilә bağlı Akademiyada
"Imtahan qәrargahı" vә "Appelyasiya
Akademiyanın elektron imtahan komissiyası" yaradılıb.

gәlәcәk fәaliyyәtlәrindә uğurlar arzulayıblar.

"Astara" gömrük postunun
Qeyd edәk ki, Cәnub Ərazi Baş Gömrük
Vәtәn müharibәsindә iştirak edәn İdarәsinin "Astara" gömrük postunun 5 әmәkәmәkdaşları cәbhәdәn qayıdaraq daşı Vәtәn müharibәsindә iştirak edib, onlarxidmәti fәaliyyәtlәrinә başlayıblar. dan biri yaralanıb vә hazırda müalicәsi davam

edir.
Ümumilikdә, Dövlәt Gömrük Komitәsi
Qazilәrimiz iş yerindә öz hәmkarları tәrә- sistemindәn 60 әmәkdaş әrazi bütövlüyünün
findәn alqışlarla qarşılanıb.
tәmin edilmәsi istiqamәtindә Ordumuzun
Xidmәtin rәhbәrliyi vә işçi heyәti onlara hәyata keçirdiyi uğurlu hәrbi әmәliyyatlarda
göstәrdiklәri şücaәtә görә xüsusi tәşәkkür edib, iştirak edib.
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Muxtar respublika gömrük
Qәhrәmanlıq
orqanlarının illik fәaliyyәti vә qarşıda
sәhifәsi
duran vәzifәlәr müzakirә olunub
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlәt Gömrük Komitәsindә altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Mәclisinin dördüncü
sessiyasından irәli gәlәn vәzifәlәr
vә 2020-ci il әrzindә görülmüş işlәr
müzakirә olunub.
Bu mәqsәdlә keçirilәn kollegiya iclasında Komitә sәdri, gömrük xidmәti general-leytenantı Sәhәt Hәbibbәyli qeyd edib
ki, hesabat dövrü әrzindә gömrük orqanları tәrәfindәn iqtisadi tәhlükәsizliyin vә
daxili bazarın qorunması, hüquq mühafizә
fәaliyyәtinin yerinә yetirilmәsi, әhalinin
keyfiyyәtli idxal mәhsulları ilә tәmin edilmәsi, ixracın stimullaşdırılması vә gömrük
xidmәtinin keyfiyyәtinin artırılması istiqamәtindә fәaliyyәt davam etdirilib.
Vurğulanıb ki, hәrtәrәfli dövlәt qayğısı
ilә әhatә olunan gömrük xidmәtinin modernlәşmәsi, iş şәraitinin daha da yaxşılaşdırılması diqqәtdә saxlanılıb, Sәdәrәk
Gömrük İdarәsi üçün qurulan müasir
kompleksdә son tamamlanma işlәri aparılıb. Gömrük orqanlarında әl yüklәrinin
vә vәtәndaşların üzәrlәrinin yoxlanılması
üçün Almaniya istehsalı olan 14 әdәd yeni
rentgen-baxış qurğusunun, Culfa vә Sәdәrәk Gömrük idarәlәrindә minik avtonәqliyyat vasitәlәrinin müayinәsi üçün
rentgen-baxış qurğularının, Azәrbaycan
gömrük sistemindә ilk olan maşınaltı
izlәmә sistemlәrinin quraşdırılması gömrük nәzarәtinin sürәtli vә tәlәbolunan formada hәyata keçirilmә imkanlarını artırıb.
Qeyd olunub ki, hesabat dövründә iş
prosesinin avtomatlaşdırılması vә idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtindә
işlәr davam etdirilib, gömrük orqanlarının
yeni internet saytı vә 234 nömrәli informasiya-sorğu xidmәtinin yenilәnmiş versiyası istifadәyә verilib, vәtәndaş müraciәtlәrinin qeydiyyatı vә cavablandırılması elektronlaşdırılıb.
Komitә sәdri bildirib ki, muxtar respublika gömrük orqanları 2020-ci il

ması mәqsәdilә gömrük-sәrhәd buraxılış
mәntәqәlәrindә dezinfeksiya işlәri müntәzәm şәkildә aparılıb, Culfa vә Sәdәrәk
gömrük keçid mәntәqәlәrindә nәqliyyat
vasitәlәri üçün iki yeni dezinfeksiyaedici
qurğu quraşdırılıb, muxtar respublika әrazisinә daxil olan bütün nәqliyyat vasitәlәri
dezobaryerlәrdәn keçirilib. Mәsafәdәn hәrarәtin ölçülmәsinin tәmin edilmәsi mәqsәdilә sәrnişin keçid zallarına yeni termal
kameralar qoyulub, әmәkdaşlar portativ
termometrlәrlә, tәlәb olunan tibbi lәvazimat
vә dezinfeksiyaedici mәhlullarla tәmin
olunub, gömrük nәzarәt zonaları mütәmadi
olaraq dezinfeksiya edilib.
İclasda vurğulanıb ki, daxili bazarda
yerli istehsalın xüsusi çәkisinin artırılması,
idxal olunan mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәtin güclәndirilmәsi, azad rәqabәt mühitinin yaradılması vә inhisarçılığın qarşısının
alınması istiqamәtindә dә fәaliyyәt davam
etdirilib. Muxtar respublikamızda “İxrac
ili” olan 2020-ci ildә 4 yerli istehsal şirkәtinә “Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindәn
istifadә hüququ verilib. Qәbul edilmiş
Dövlәt Proqramlarının icrası ilә әlaqәdar
xaricdәn yerli istehsal sahәlәrinin vә ailә
tәsәrrüfatlarının formalaşdırılması vә inkişaf etdirilmәsi üçün gәtirilәn mallara gömrük güzәştlәri tәtbiq olunub.
Gömrük orqanları tәrәfindәn xaricdәn
idxal istiqamәtindә gәtirilәn malların, o
cümlәdәn qida mәhsullarının keyfiyyәtinә

әrzindә 24 milyon 956 min manat vәsait
toplayaraq büdcә öhdәliyini 101,1 % yerinә yetirib. Toplanmış gömrük ödәnişlәri
Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcә
gәlirlәrinin 21,4 faizini tәşkil edib.
Muxtar respublikanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının mühüm göstәricisi
olan xarici ticarәt dövriyyәsinin vәziyyәtini tәhlil edәn komitә sәdri xarici ticarәt
әlaqәlәrinin genişlәndiyini, ixrac potensialının güclәndiyini önә çәkib. Qeyd olunub
ki, hesabat dövründә 72 ölkә ilә ticarәt
әmәliyyatları aparılıb, ixracın hәcmi 1,9 %
artıb. İxrac әmәliyyatları әsasәn Gürcüstan
Respublikası, İran İslam Respublikası,
Türkiyә Respublikası, Əfqanıstan Respublikası, Yәmәn Respublikası, Amerika Birlәşmiş Ştatları, Oman Respublikası, Rusiya
Federasiyası, İraq Respublikası vә Türkmәnistan Respublikası ilә hәyata keçirilib.
Əmәliyyat-axtarış fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi, texniki nәzarәt vasitәlәrindәn
sәmәrәli istifadә vә digәr hüquq-mühafizә
orqanları ilә birgә fәaliyyәt nәticәsindә
gömrük sahәsindә hüquqpozma hallarına
qarşı mübarizәnin güclәndirildiyini vurğulayan Komitә sәdri qeyd edib ki, 1 cinayәt
tәrkibli fakt üzrә tranzit olaraq Almaniyaya
yük aparan nәqliyyat vasitәsindәn 24 kq
narkotik vasitә - tiryәk aşkar olunub.
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı tәrәfindәn pandemiya elan olunan koronavirus
infeksiyasının yayılmasının qarşısının alın-

ciddi nәzarәt olunduğunu önә çәkәn komitә
sәdri bu mәqsәdlә 70 tondan artıq әrzaq vә
qeyri-әrzaq mәhsulunun muxtar respublika
әrazisinә buraxılmadığını qeyd edib.
Kollegiya iclasında Komitәnin Gömrük
әmәliyyatlarının vә risklәrin idarәedilmәsi
bölmәsinin böyük inspektoru, gömrük
xidmәti leytenant Turqut Abbasovun Dövlәt Proqramlarının icrası, daxili bazarın
qorunması vә gömrük nәzarәtinin sәmәrәliliyinin artırılması, Texnoloji innovasiyalar
vә statistika bölmәsinin rәisi, gömrük
xidmәti polkovnik-leytenantı Emin Eylazovun İş prosesinin avtomatlaşdırılması
istiqamәtlәrindә 2020-ci ildә görülmüş
işlәrlә bağlı mәruzәlәri dinlәnilib. “Naxçıvanterminalkompleks” Birliyinin rәisi,
gömrük xidmәti polkovnik-leytenantı Namiq Şıxәliyev Birliyin illik fәaliyyәti ilә
bağlı hesabat verib.
Kollegiya iclasına yekun vuran Komitә
sәdri gömrük işinin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, әmәliyyat-axtarış fәaliyyәtinin
genişlәndirilmәsi, işә tәlәbkarlığın artırılması, nizam-intizama ciddi әmәl edilmәsi,
qarşıya qoyulmuş vәzifәlәrin vaxtında vә
keyfiyyәtlә icra olunması ilә bağlı konkret
tapşırıqlar verib.
Sonda kollegiya iclasının qәrar hissәsi
oxunaraq qәbul edilib.
Rahil Tahirli,
Naxçıvan MR Dövlәt Gömrük
Komitәsinin әmәkdaşı

Gömrük Akademiyası mәsafәdәn tәhsillә
bağlı tәdqiqat layihәsini tәqdim edib
Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Akademiyasının tәşәbbüsü vә tәşkilatçılığı ilә "Azәrbaycan ali mәktәblәrindә onlayn tәhsil tәcrübәsi:
çağırışlar vә perspektivlәr" adlı
onlayn konfrans keçirilib.
Konfrans Gömrük Akademiyası tәrәfindәn Azәrbaycanda pandemiya şәraitindә
ali mәktәblәrdә mәsafәdәn tәhsil prosesinin
problemlәrini vә imkanlarını araşdırmaq
mәqsәdilә hәyata keçirilәn, yerli vә xarici
ekspertlәrin cәlb olunduğu layihәnin hesabatının tәqdimatına vә mәsafәdәn tәhsilin
problemlәrinin müzakirәsinә hәsr olunub.
Tәdbirdә Milli Mәclisin Elm vә tәhsil
komitәsinin sәdr müavini, professor Musa
Qasımlı, Türkiyә Ali Tәhsildә Keyfiyyәt
Şurasının müşaviri, Çankaya Universitetinin Tәhsil fakültәsinin dekanı, professor
Buket Akkoyunlu, Dövlәt Gömrük Komitәsi Katibliyinin rәisi Anar Süleymanov,
Tәhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın
sәdri Şahlar Əsgәrov vә Şura üzvlәri, Tәhsil Nazirliyinin Ali Tәhsil İdarәsinin rәhbәrliyi vә әmәkdaşları, Bakı Mühәndislik
Universiteti, Azәrbaycan Dövlәt İqtisad
Universiteti, Azәrbaycan Dövlәt Pedaqoji
Universiteti, Azәrbaycan Neft vә Sәnaye
Universiteti, Azәrbaycan Dillәr Universiteti, Mingәçevir Dövlәt Universiteti, Naxçıvan Dövlәt Universiteti, Sumqayıt Dövlәt
Universiteti dә daxil olmaqla, ümumilikdә
25 ali tәhsil müәssisәsinin prorektorları, o
cümlәdәn tәdris hissәlәrinin müdirlәri,
tanınmış tәhsil ekspertlәri, ictimaiyyәt vә
media nümayәndәlәri iştirak ediblәr.
Öncә tәdbir içtirakçıları 44 günlük Vәtәn
müharibәsindә hәlak olan şәhidlәrin
xatirәsini bir dәqiqәlik sükutla yad ediblәr.
Tәdbiri giriş sözü ilә açan Akademiyanın
rәisi Qulu Novruzov konfrans iştrakçılarını
salamlayaraq, Müzәffәr Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә
rәşadәtli Azәrbaycan Ordusunun şanlı
qәlәbәsindәn söz açıb.
Qulu Novruzov layihә barәdә danışaraq
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sözügedәn tәdqiqatın Azәrbaycanda tәhsilin onlayn tәdrisә keçidi ilә bağlı aparıldığını, pandemiya şәraitindә Azәrbaycan ali
mәktәblәrindә mәsafәdәn tәhsilin problemlәri ilә bağlı olduğunu bildirib.
Akademiya rәisi vurğulayıb ki, Nazirlәr
Kabineti vә Tәhsil Nazirliyi tәrәfindәn
verilәn müvafiq qәrarlar әsasında 2020-ci il
mart ayının 3-dәn Azәrbaycanda tәhsilin
onlayn formatda tәşkili ilә bağlı addımlar
atılmağa başlanıb. "Azәrbaycanda tәhsil ictimaiyyәti dünyanın bir çox yerlәrindә olduğu kimi buna hazır deyildi. Çoxsaylı
suallar, yanaşmalar ortaya çıxdı vә bir çox
hallarda prosesin gedişatı boyunca tәhsilin
keyfiyyәtinin artırılması üçün mümkün
olan nә varsa, ali mәktәblәr öz imkanları
çәrçivәsindә müәyyәn etdi. Bu sahәdә tәbii
ki, Tәhsil Nazirliyi tәrәfindәn dә aparılan
müvafiq işlәr, koordinasiya prosesini qeyd
etmәk yerinә düşәrdi", - deyә Akademiya
rәisi vurğulayıb.
Tәdqiqatlar zamanı Avstraliya, Böyük
Britaniya, Kanada, ABŞ-da bu sahәdә әldә
olunan tәcrübәlәrin, akademik işlәrin öyrәnildiyini diqqәtә çatdıran Qulu Novruzov
dünyanın bir çox ölkәlәrindә oxşar göstәricilәrә rast gәlindiyini, hәtta әn inkişaf etmiş
ölkәlәrdә belә onlayn tәhsil prosesindә internetin keyfiyyәti ilә bağlı problemlәr yaşandığını deyib.
Qulu Novruzov konfransda maraqlı fikir
mübadilәsi vә müzakirәlәrin olacağına

әminliyini bildirib.
Layihә müәlliflәri - Gömrük Akademiyasının Monitorinq vә qiymәtlәndirmә şöbәsinin rәisi Araz Aslanlı, Xәzәr Universitetinin Humanitar, tәhsil vә sosial elmlәr fakültәsinin dekanı Elza Sәmәdova vә tәhsil
eksperti Könül Abaslı layihә barәdә tәdbir
iştirakçılarına mәlumat verәrәk mәqsәdә
çatmaq üçün qoyulan suallar, әldә edilәn
nәticәlәr haqqında danışıblar. Qeyd edilib
ki, tәdqiqatın nәticәlәri elmi mәqalә formatında beynәlxalq jurnalda nәşr olunacaq.
Türkiyә Ali Tәhsildә Keyfiyyәt Şurasının (YÖKAK) müşaviri, Çankaya Universitetinin Tәhsil fakültәsinin dekanı, professor Buket Akkoyunlu Türkiyәdә, hәmçinin dünyada pandemiya dövründә ali mәktәblәrdә onlayn tәdrisin tәşkilindәn danışıb.
Buket Akkoyunlu distant tәhsilin, onlayn
tәdrisin yaratdığı çәtinliklәr vә texniki
problemlәrdәn söz açıb. O, pandemiyanın
dünyada 2 milyard tәlәbәni vә 195 ölkәni
әhatә etdiyini vurğulayıb.
Buket Akkoyunlu öz çıxışında pandemiya sonrası tәdrisin tәşkili ilә bağlı
gözlәnilәn dәyişikliklәrdәn dә söz açıb, yeni tәhsil siyasәtinin, tәdris proqramlarının
zәruri olduğunu qeyd edib.
Milli Mәclisin Elm vә tәhsil komitәsinin
sәdr müavini, professor Musa Qasımlı layihә müәlliflәrinә tәşәkkür edib. O, pandemiya şәraitindә yaranan çәtinliklәrә toxunaraq, Azәrbaycan tәhsil sisteminin bu vәziy-
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yәtdәn çıxa bildiyini, hazırkı şәraitdә yeni
texnologiya vә internetin imkanlarının inkişafına xüsusi diqqәt göstәrildiyini deyib.
Tәhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın
sәdri Şahlar Əsgәrov layihәnin vә konfransın mövzusunun çox vacib vә aktual olduğunu bildirib. Pandemiya zamanı tәhsillә
bağlı keçirilәn videokonfranslardan danışan
Şahlar Əsgәrov tәdrisin tәşkilindәn söz
açıb. Pandemiyanın elmi, akademik, sosial
vә digәr istiqamәtlәrdә yaratdığı çәtinliklәrә
toxunan Şura sәdri distant tәhsillә bağlı
qanunvericilik bazasının yaradılmasının
vacibliyini vurğulayıb.
Tәhsil eksperti Kamran Əsәdov layihә
vә konfransla bağlı danışaraq sözügedәn
layihәnin Azәrbaycan ali tәhsil müәssisәlәri
arasında ilk araşdırma olduğunu qeyd edib.
O, Gömrük Akademiyasının pandemiya
dövründә fәaliyyәtini izlәdiyini vә yüksәk
qiymәtlәndirdiyini deyib.
DGK Katibliyinin rәisi Anar Süleymanov Komitә adından konfrans iştirakçılarını
salamlayaraq layihә müәlliflәrinә tәbriklәrini çatdırıb. Layihәnin әhәmiyyәtini vurğulayan Anar Süleymanov tәhsilin rәqәmsal
transformasiya kontekstindә müzakirәlәrin
aktuallığını bildirib. Anar Süleymanov Gömrük Akademiyasının gömrük xidmәti kadrlarının hazırlanmasında önәmini qeyd edib.
Konfransda geniş fikir mübadilәsi aparılıb, tәkliflәr dinlәnilib, suallar cavablandırılıb.
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1990-cı ilin 20 Yanvar hadisәlәri Azәrbaycan xalqının tәk
faciәsi yox, hәm dә tarixinin әn şәrәfli sәhifәlәrindәn biri, milli
azadlıq hәrәkatının yüksәliş zirvәsidir. 20 Yanvar özümüzü bir
millәt kimi tanıyan vә dәrk edәn gündür. Hәmin gün Bakı
qırmızı rәngә boyanırdı, açılan sәhәr şәhid oğul vә qızlarımızın
qanından rәng alırdı, xalqımızın azadlıq harayı sovet
tanklarının tırtılları altında boğulurdu.
1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nә keçәn gecә SSRİ rәhbәrliyinin әmri ilә 26
min nәfәrlik sovet ordusu Azәrbaycanın Bakı vә Sumqayıt şәhәrlәrinә, elәcә dә
ölkәnin digәr şәhәrlәrinә yeridilәrәk "Udar” adlı әmәliyyatı hәyata keçirdi. Bu
hәrbi müdaxilә nәticәsindә 147 mülki şәxs qәtlә yetirildi vә 744 nәfәr ağır xәsarәt aldı. Bu hadisә müasir Azәrbaycan tarixinә "Qara Yanvar” kimi daxil oldu.
1990-cı il yanvarın 19-da SSRİ Ali Sovetinin sәdri M.Qorbaçov SSRİ Konstitusiyasının 119-cu, Azәrbaycan SSR Konstitusiyasının 71-ci maddәlәrini kobud şәkildә pozaraq, yanvarın 20-dәn Bakıda fövqәladә vәziyyәt elan edilmәsi
haqqında fәrman imzaladı. Lakin әhalinin bundan mәlumatsız qalması üçün
SSRİ Dövlәt Tәhlükәsizlik Komitәsinin "Alfa” qrupu tәrәfindәn Azәrbaycan
Televiziyasının enerji bloku partladıldı vә respublikada televiziya verilişlәri dayandırıldı. Belәliklә, hәmin gecә qoşunlar fövqәladә vәziyyәtin elan edilmәsindәn xәbәrsiz olan şәhәrә daxil olaraq dinc әhaliyә amansız divan tutdu.
Bu faciәvi hadisәlәrdәn әvvәl, 1980-ci illәrin sonunda Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı әsassız әrazi iddiaları, Azәrbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayәtindәki şovinist tәfәkkürlü ermәnilәrin aqressiv separatçılıq fәaliyyәti,
SSRİ rәhbәrliyinin bu qanunsuz fәaliyyәtә göz yumması, yüz minlәrlә azәrbaycanlının zor gücü ilә vә qәddarcasına Ermәnistandan deportasiya edilmәsi
Azәrbaycanda sovet hakimiyyәtinә qarşı hәrәkatın genişlәnmәsinә tәkan verdi. Mәhz ümumxalq hәrәkatının qarşısını almaq vә Azәrbaycan xalqının müstәqillik әzmini qırmaq mәqsәdilә ölkәyә yeridilәn sovet ordusu beynәlxalq hüququn normalarını, keçmiş SSRİ vә Azәrbaycan SSR-in konstitusiyalarını
kobudcasına pozaraq dinc әhaliyә qarşı görünmәmiş qırğın törәtdi.
Faciәvi hadisәlәrdәn dәrhal sonra ümummilli lider Heydәr Əliyev Azәrbaycanın Moskvadakı daimi nümayәndәliyindә mәtbuat konfransı keçirәrәk
bu vәhşiliyi kәskin şәkildә pislәdi, dinc xalqa qarşı törәdilәn terroru hüquqa,
demokratiyaya vә insanlığa zidd aksiya adlandırdı, xalqımıza qarşı törәdilmiş
qırğına siyasi qiymәt verilmәsini vә günahkarların cәzalandırılmasını tәlәb
etdi. Ümummilli lider Heydәr Əliyev Azәrbaycanda siyasi hakimiyyәtә qayıtdıqdan sonra faciәyә dövlәt sәviyyәsindә siyasi-hüquqi qiymәt verildi. Milli
Mәclisin 1994-cü ilin fevralında keçirilәn xüsusi sessiyasında 1990-cı il yanvarın 20-dә günahsız insanların qәddarcasına qәtlә yetirilmәsi hәrbi tәcavüz vә
cinayәt kimi qiymәtlәndirildi vә müzakirәlәrin yekunu olaraq 1994-cü ilin
martında "1990-cı il yanvarın 20-dә Bakıda törәdilmiş faciәli hadisәlәr haqqında” qәrar qәbul edildi.
Tariximizin reallıqlarının düzgün tәhlil edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi üçün
20 Yanvar faciәsinә gәtirәn hadisәlәrin doğru dәyәrlәndirilmәsi zәruridir. Bütün bu bәlaların әsasında XIX әsrin әvvәllәrindәn etibarәn bölgәyә kütlәvi şәkildә köçürülmәyә başlayan vә xüsusilә dә Azәrbaycanın tarixi torpaqlarında
mәskunlaşan ermәnilәrin әsassız әrazi iddiaları durub.
XX әsrin әvvәllәrindәn etibarәn Azәrbaycan xalqı ermәni millәtçilәrinin zorakı vә irqi ayrı-seçkilik siyasәti ilә üz-üzә qalıb vә misilsiz qәtliamların
qurbanı olub. 1980-ci illәrin sonlarından etibarәn SSRİ-nin parçalanması ilә
Ermәnistan Azәrbaycana qarşı açıq tәcavüzkar siyasәt hәyata keçirmәyә
başladı vә nәticәdә Azәrbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgәsi vә әtraf yeddi rayonu işğal olundu. Ermәnistan әrazisindә daimi yaşayan vә zor gücü ilә qovulan azәrbaycanlılardan әlavә, işğal olunmuş әrazilәrimizdә tarixәn yaşayan
yüz minlәrlә azәrbaycanlı etnik tәmizlәmәyә mәruz qaldı. Azәrbaycana olan
әrazi iddialarına hәr hansısa "әsas” tapmağa çalışan radikal tәfәkkürlü ermәni
qüvvәlәri tәrәfindәn hәlә 1988-ci ildә Sumqayıt şәhәrindә planlı şәkildә
tәxribat hәyata keçirildi. SSRİ Baş Prokurorluğunun istintaq sәnәdlәrinә әsasәn başlıca tәşkilatçılardan olan etnik ermәni Eduard Qriqoryan 12 il hәbs
cәzasına layiq görüldü. Sonradan öz cәzasını çәkmәk üçün Ermәnistana göndәrilәn bu cinayәtkarın qısa müddәt sonra Ermәnistanda azadlığa buraxılması
hadisәnin günahkarlarını ifşa edәn bariz faktdır.
Otuz bir il bundan öncә baş vermiş qanlı 20 Yanvar hadisәlәri beynәlxalq
ictimaiyyәtin siyasi-hüquqi qiymәtlәndirilmәsini tәlәb edir. Bu dәhşәtli faciә
nәticәsindә BMT-nin Ümumdünya İnsan Hüquqları Bәyannamәsi, Mülki vә
siyasi hüquqlar haqqında Beynәlxalq Pakt vә digәr beynәlxalq hüquqi
sәnәdlәr kobud şәkildә pozulub, öz mahiyyәtinә vә miqyasına görә bu hadisә
XX әsrdә törәdilmiş dәhşәtli cinayәtlәrdәn biridir. Bu cinayәtә görә keçmiş
sovet rәhbәrliyi bilavasitә mәsuliyyәt daşıyır. Beynәlxalq hüquqa әsasәn 20
Yanvar hadisәlәri insanlıq әleyhinә cinayәt kimi tövsif edilmәli, onun
sifarişçilәri vә icraçıları cәzalandırılmalıdır.
Sovet qoşunlarının Azәrbaycanda törәtdiyi qanlı qırğından otuz bir il keçmәsinә baxmayaraq, xalqımız o müdhiş gecәni daim xatırlayır, hәmin faciәnin
ağrısı ilә yaşayır, bu vәhşiliyi törәdәnlәrә, xәyanәt vә fәlakәtin sәbәbkarlarına
öz dәrin nifrәtini bildirir. Azәrbaycan xalqı öz qәhrәman övladlarının fәdakarlığını yüksәk qiymәtlәndirәrәk, hәr il 20 yanvarda onların xatirәsini dәrin ehtiramla yad edir. Hәr il dövlәt sәviyyәsindә geniş tәdbirlәr planı hazırlanaraq hәyata keçirilir, qanlı qırğının ildönümü respublikanın bütün şәhәr vә rayonlarında qeyd olunur.
Eyni zamanda, inanırıq ki, Azәrbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi
vә әrazi bütövlüyü uğrunda şәhid olan soydaşlarımzın ruhu bu gün şaddır.
Qürur duyuruq ki, artıq Azәrbaycan Qarabağa qovuşdu, tarixi zәfәrә imza atdı,
şәhidlәrimizin qisası döyüş meydanında alındı, işğalçı Ermәnistana layiq
olduğu yer göstәrildi.
Ötәn il sentyabrın 27-dәn başlayan, 44 gün davam edәn vә Dağlıq Qarabağ
da daxil olmaqla işğal altındakı әrazilәrimizin qaytarılması ilә nәticәlәnәn
Vәtәn müharibәsi tariximizin әn parlaq sәhifәsinә, Azәrbaycan xalqının iftixar
vә qürur mәnbәyinә çevrildi. Azәrbaycan xalqı öz liderinin - müzәffәr Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin әtrafında sıx birlәşәrәk bütün dünyaya öz gücünü,
mәtinliyini, mübarizliyini nümayiş etdirdi.
Bu gün Bakının әn yüksәk nöqtәlәrindәn birindә hәr bir azәrbaycanlı üçün
müqәddәs and yerinә çevrilmiş bir ünvan var. Bu, 20 Yanvar faciәsi qurbanlarının vә Ermәnistanın hәrbi tәcavüzünә qarşı döyüşlәrdә hәlak olanların dәfn
edildiyi Şәhidlәr xiyabanıdır. Vәtәnin azadlığı, suverenliyi uğrunda özlәrini
qurban verәn soydaşlarımzın xatirәsi hәmişә qәlbimizdә yaşayacaq.
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