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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Bu gün Azәrbaycan bayrağı
Şuşada dalğalanır
Noyabrın 8-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva Fәxri xiyabanda vә Şәhidlәr xiyabanında
olublar.
Dövlәtimizin başçısı Şәhidlәr xiyabanında Azәrbaycan
xalqına müraciәt edib.
Əvvәlcә Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım
Mehriban Əliyeva Fәxri xiyabanda ulu öndәr Heydәr
Əliyevin xatirәsinә ehtiramlarını bildirdilәr.
Prezident İlham Əliyev ulu öndәr Heydәr Əliyevin abidәsi önünә әklil qoydu.
Azәrbaycanın Dövlәt Himni sәslәndirildi.
Dövlәtimizin başçısı vә xanımı görkәmli
oftalmoloq-alim, akademik Zәrifә Əliyevanın xatirәsini dә yad etdilәr.
Görkәmli dövlәt xadimi Əziz Əliyevin
vә tanınmış hәkim-alim Tamerlan Əliyevin mәzarları üzәrinә gül dәstәlәri düzüldü.
Sonra Prezident İlham Əliyev vә
birinci xanım Mehriban Əliyeva
Şәhidlәr xiyabanına gәldilәr.
Dövlәtimizin başçısı vә birinci
xanım Azәrbaycanın suverenliyi vә әrazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş
qәhrәman Vәtәn övladlarının xatirәsini yad etdilәr, mәzarları önünә gül
dәstәlәri düzdülәr.
Prezident İlham
Əliyev “Əbәdi mәşәl” abidәsinin önünә
әklil qoydu.
Azәrbaycanın
Dövlәt Himni sәslәndirildi.
Dövlәtimizin başçısı Şәhidlәr xiyabanında Azәrbaycan xalqına müraciәt etdi.

Azәrbaycan Prezidenti, Müzәffәr Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin
xalqa müraciәti
-Əziz hәmvәtәnlәr, әziz bacılar vә qardaşlar!
Böyük fәxarәt vә qürur hissi ilә bәyan edirәm ki, Şuşa şәhәri
işğaldan azad edildi! Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Bu
münasibәtlә bütün Azәrbaycan xalqını ürәkdәn tәbrik edirәm.
Bütün şuşalıları ürәkdәn tәbrik edirәm.
İyirmi sәkkiz il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi! Şuşa
indi azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu tarixi Qәlәbәni
döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci il noyabrın 8-i Azәrbaycan
tarixindә әbәdi qalacaqdır. Bu tarix әbәdi yaşayacaq. Bu, bizim
şanlı Qәlәbәmizin, zәfәrimizin günüdür! Bu qәlәbәni biz döyüş
meydanında qazandıq, danışıqlar masası arxasında yox. Mәn
dәfәlәrlә demişәm, bütün bәyanatlara rәğmәn ki, bu münaqişәnin - Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin
hәrbi hәll yolları da vardır vә bu gün biz bunu döyüş meydanında
sübut edirik. 30 ilә yaxın mәnasız danışıqlar bizi heç bir nәticәyә
yaxınlaşdırmadı. Əzәli tarixi torpaqlarımız 30 ilә yaxın işğal altında qaldı. Danışıqlar prosesindә Ermәnistan tәrәfi, sadәcә olaraq, vaxt udmaq istәyirdi, sadәcә olaraq, status-kvonu möhkәmlәndirmәk, әbәdi etmәk istәyirdi. Bu illәr әrzindә dәfәlәrlә Azәrbaycana müxtәlif güc mәrkәzlәrindәn göndәrilәn siqnallar bizi
vәziyyәtlә barışmağa sövq edib. Ancaq biz qәtiyyәt, cәsarәt, siyasi iradә göstәrәrәk Azәrbaycan xalqının maraqlarına cavab
vermәyәn heç bir razılaşmaya getmәdik. Mәn dәfәlәrlә bütün
beynәlxalq kürsülәrdәn bәyan etmişdim ki, torpaqlarımızın,
әrazi bütövlüyümüzün bәrpa edilmәsi bizim әsas vәzifәmizdir
vә biz bu vәzifәni icra edirik. Danışıqlar heç bir nәticә vermәdi.
Sadәcә olaraq, bizim başımızı aldadırdılar, sadәcә olaraq, mәsәlәni dondurmaq istәyi müşahidә olunurdu. Biz bu Qәlәbәni döyüş meydanında qazandıq, şәhidlәr verәrәk bu
Qәlәbәni qazandıq. Allah bütün şәhidlәrimizә rәhmәt
elәsin! Hәm birinci Qarabağ, hәm ikinci Qarabağ Vәtәn müharibәsi adlandırdığımız müharibәdә şәhid
olmuş bütün şәhidlәrimizә Allahdan rәhmәt dilәyirәm,
onların yaxınlarına sәbir dilәyirәm. Yaralı soydaşlarımıza Allahdan şәfa dilәyirәm. Biz xalqımızın, әsgәrlәrimizin,
zabitlәrimizin canı, qanı bahasına torpaqlarımızı işğalçılardan
azad edirik. İşğalçıları torpaqlarımızdan qovuruq vә qovacağıq!
Şuşa 28 il yarım işğal altında idi. Şuşanın Azәrbaycan tarixindә xüsusi yeri vardır. Bu, bizim qәdim, tarixi şәhәrimizdir.
Əsrlәrboyu azәrbaycanlılar Şuşada yaşayıb, qurub, yaradıb. Şuşa

nәinki Azәrbaycanın, bütün Qafqazın incisidir. Ancaq mәnfur
düşmәn Şuşanı işğal altında saxlamaqla bizim mәdәni irsimizә
böyük zәrbә vurdu, bizim tarixi abidәlәrimizi dağıtdı, bizim
mәscidlәrimizi dağıtdı, tәhqir etdi. Biz indi Şuşaya qayıtmışıq.
Bütün tarixi abidәlәrimizi bәrpa edәcәyik, bütün mәscidlәri bәrpa
edәcәyik, 28 ildәn sonra Şuşada yenә dә azan sәsi eşidilәcәkdir.
Bir neçә il bundan әvvәl - 2016-cı ilin Aprel döyüşlәrindәn sonra
işğaldan azad edilmiş Cocuq Mәrcanlı qәsәbәsindә mәnim
göstәrişimlә tikilmiş mәscidin açılışında bәyan etmişdim ki, bu
mәscid Şuşa mәscidinin bәnzәridir, ölçülәrinә, memarlıq üslubuna
görә eynidir. Demişdim ki, gün gәlәcәk biz Şuşa şәhәrindә ermәni
vandalları tәrәfindәn dağıdılmış mәscidlәrimizi bәrpa edәcәyik vә
bu gün gәlir. Bu gün Azәrbaycan bayrağı Şuşada dalğalanır. Bu
gün bütün Azәrbaycan xalqı qürur hissi ilә bu xoş xәbәri qarşılayır.
Biz güc toplayırıq, mәqsәdyönlü şәkildә, yorulmadan, bütün
tәzyiqlәrә baxmayaraq, güc toplayırıq vә toplamışıq. İqtisadi güc.
Əgәr iqtisadi gücümüz olmasaydı, bu Qәlәbәni әldә etmәk
mümkün olmazdı. İlk növbәdә, iqtisadi müstәqillik tәmin edilmәli
idi vә tәmin edildi. Bu gün Azәrbaycan iqtisadi cәhәtdәn heç kimdәn asılı deyil, heç bir ölkәdәn asılı deyil, heç bir beynәlxalq maliyyә qurumundan asılı deyil. Müstәqilik vә bu, bizә imkan verdi ki,
ölkәmizi inkişaf etdirәk, eyni zamanda, Ordumuzu güclәndirәk.
Biz Ordumuz üçün lazım olan bütün hәrbi texnikanı, silahları xarici bazarlardan alırıq. Əgәr bizim iqtisadi imkanlarımız olmasaydı,
biz bunları necә әldә edә bilәrdik? Biz ölkә daxilindә uğurlu
siyasәt apararaq hesab edirәm ki, ölkәmizdә dünya üçün çox nadir
inkişaf modelini yaratdıq. Daxildәki hәmrәylik, milli birlik, vahid
amal uğrunda birlәşmәyimiz bizә әlavә güc verdi, imkan vermәdi
ki, bәzi mәnfur xarici dairәlәr öz çirkin planlarını Azәrbaycanda
hәyata keçirsinlәr. Halbuki belә planlar var idi, belә cәhdlәr var idi.
Biz siyasi iradә göstәrәrәk, birlik göstәrәrәk bu cәhdlәri dәf etdik,
xalq olaraq, millәt olaraq öz qürurumuzu müdafiә etdik, öz müstәqil seçimimizi müdafiә etdik vә sübut etdik ki, heç kim bizim
işimizә qarışmasın vә qarışa bilmәz. Əgәr bu birlik olmasaydı,
milli hәmrәylik olmasaydı, biz heç vaxt torpaqlarımızı işğalçılardan azad edә bilmәzdik. Bu illәr әrzindә bizә qarşı aparılan qara
piar kampaniyası, qarayaxma, şәr-böhtan kampaniyasının da әsas
mәqsәdi o idi ki, bizi әsas vәzifәmizdәn uzaqlaşdırsınlar, biz
uzaqlaşaq, daxili problemlәr içindә boğulaq vә işğal edilmiş torpaqlar işğalçıların әlindә әbәdi qalsın. Güclü siyasi iradә, xalq-iqtidar birliyi bu planları da alt-üst etdi.
Qәlәbәmizin üçüncü әsas amili beynәlxalq sәviyyәdәki
uğurlarımızdır. Biz bütün dünyaya sübut etdik ki, Qarabağ әzәli
Azәrbaycan torpağıdır. Sübut etdik ki, әsrlәrboyu Azәrbaycan
xalqı bu torpaqlarda yaşayıb. Sübut etdik ki, ermәni әhalisi bu torpaqlara 200 il bundan әvvәl köçürülübdür, necә köçürülübdür,
hansı mәqsәdlәrlә köçürülübdür, hamısını biz dünya ictimaiyyәtinә tәqdim etdik, sübutlarla, faktlarla. Biz sübut etdik ki, Dağlıq
Qarabağ tarixi, әzәli Azәrbaycan torpağıdır vә bu mәsәlә beynәlxalq hüququn norma vә prinsiplәri әsasında öz hәllini tapmalıdır.
Dünyanın bütün aparıcı tәşkilatları, bütün beynәlxalq tәşkilatlar
Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ilә bağlı әdalәtli qәtnamәlәr, qәrarlar qәbul edibdir. BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 4 qәtnamәsi, BMT Baş Assambleyasının qәtnamәlәri, Qoşulmama Hәrәkatının qәtnamәlәri, İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatının
qәtnamәlәri, Avropa Parlamentinin qәtnamәlәri vә digәr beynәlxalq tәşkilatların qәrar vә qәtnamәlәri birmәnalı şәkildә Dağlıq
Qarabağı Azәrbaycanın ayrılmaz hissәsi kimi tanıdı. Bu, bizә әlavә
güc verdi. Əgәr biz bunu etmәsәydik, bu gün münaqişәnin әtrafında cәrәyan edәn proseslәr bizә böyük problemlәr yarada bilәrdi.
Biz bu illәr әrzindә bir çox ölkәlәrlә sәmimi, işgüzar, qarşılıqlı hörmәt әsasında münasibәtlәr qura bildik, bir çox ölkәlәr Azәrbaycanı
strateji tәrәfdaş hesab edir vә artıq bu ifadә beynәlxalq sәnәdlәrdә
öz әksini tapır. Biz bütün qonşu ölkәlәrlә sәmimi dostluq әsasında
münasibәtlәr qura bildik, qarşılıqlı hörmәt, qarşılıqlı inam әsasında. Əgәr biz bunu etmәsәydik, bu gün münaqişә әtrafında tam
başqa proseslәr gedә bilәrdi.
Şuşa işğal altına düşәndә bizim әsas problemlәrimiz hәm o idi
ki, ordumuz yox idi, rәhbәrlik öz vәzifә borcunu yerinә yetirә
bilmirdi. Beynәlxalq müstәvidә Azәrbaycan demәk olar ki, bütün
ölkәlәrlә münasibәtlәri gәrginlәşdirmişdi. Biz demәk olar ki, tәcrid
edilmiş vәziyyәtdә idik. Ancaq bu gün biz Ermәnistanı tәcrid edilmiş vәziyyәtә saldıq. Bizim transmilli layihәlәrimiz regionda tamamilә yeni mәnzәrә yaratdı. Biz regionun enerji xәritәsini, nәqliyyat xәritәsini yenidәn tәrtib etdik. Bizim tәşәbbüsümüzlә reallaşan layihәlәr tәkcә bizim xalqımızın maraqlarını tәmin etmir, bir
çox ölkәlәrin maraqlarını tәmin edir, o cümlәdәn region ölkәlәrinin. Qonşu ölkәlәrlә bizim hәm ikitәrәfli, hәm üçtәrәfli әmәkdaşlıq formatlarımız vardır. Bütün bunlar Azәrbaycanın beynәlxalq
nüfuzunu böyük dәrәcәdә güclәndirdi. Əgәr bu nailiyyәtlәr
olmasaydı, problem dondurulmuş vәziyyәtdә qala bilәrdi.
Nәhayәt vә ilk növbәdә, ordu quruculuğu. Bu 17 il әrzindә
mәnim işimin әsas hissәsi ordu quruculuğuna hәsr edilmişdir ki,
biz ordumuzu necә güclәndirәk, ordumuzu әn müasir silahlarla
tәchiz edәk. O da asan mәsәlә deyildi.
davamı 2-ci sәh.

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Rәsmi xronika
Noyabrın 10-da Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinә telefonla zәng edib.
Azәrbaycan Prezidenti Rusiya Hәrbi Hava Qüvvәlәrinin helikopterinin Azәrbaycan-Ermәnistan sәrhәdinin Naxçıvan sahәsindә vurulması ilә bağlı faciә ilә әlaqәdar başsağlığı verib. Prezident
İlham Əliyev bu faciәli tәsadüfә görә üzrxahlıq edәrәk bildirib ki,
günün qaranlıq vaxtında hәmin helikopter Ermәnistan hәrbi hava
qüvvәlәrinin helikopteri hesab edilib. Dövlәtimizin başçısı hәlak
olanların doğmalarına vә yaxınlarına başsağlığı verilmәsini xahiş
edib, xәsarәt almış pilotun tezliklә sağalmasını arzu edib. Prezident İlham Əliyev Azәrbaycan tәrәfinin hәlak olmuş vә xәsarәt
almış pilotların ailәlәrinә kompensasiya ödәmәyә hazır olduğunu
bildirib. Prezident İlham Əliyev Prezident Vladimir Putinә bildirib ki, Azәrbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tәrәfindәn
bu fakt üzrә cinayәt işi qaldırılıb, tәhqiqat aparılır. Tәqsirkarlar
cәzalandırılacaq vә bu barәdә Rusiya tәrәfi mәlumatlandırılacaq.
* * *
Noyabrın 10-da Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevlә Türkiyә Respublikasının Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğan arasında telefon danışığı olub.
Dövlәt başçıları Qarabağ müharibәsindә Azәrbaycanın qazandığı parlaq qәlәbә münasibәtilә bir-birini tәbrik ediblәr. Prezident
İlham Əliyev müharibә dövründә Türkiyә Prezidenti vә Türkiyә
xalqının Azәrbaycana göstәrdiyi siyasi vә mәnәvi dәstәyә görә
bir daha minnәtdarlığını bildirib. Rәcәb Tayyib Ərdoğan Azәrbaycan Prezidentinin ölkәsinin dәstәyinә verdiyi yüksәk qiymәtә
görә tәşәkkür edib.
Azәrbaycan vә Türkiyә prezidentlәri dost vә qardaş ölkәlәrimiz
vә xalqlarımızın bundan sonra da bir-birinin yanında olacağını
bildiriblәr. Telefon söhbәti zamanı atәşkәsә nәzarәt üzrә TürkiyәRusiya sülhmәramlı mәrkәzinin yaradılması yüksәk qiymәtlәndirilib, bu mәrkәzin regionda uzunmüddәtli sülhün tәmin edilmәsi
işinә töhfә verәcәyinә әminlik ifadә olunub.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın
10-da Türkiyә Respublikasının xarici işlәr naziri Mövlud Çavuşoğlunu, milli müdafiә naziri Hulusi Akarı vә Milli Kәşfiyyat İdarәsinin rәisi Hakan Fidanı qәbul edib.
Qonaqları salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi ki, әziz
dostlar, hörmәtli qonaqlar, Qәlәbәdәn sonra ilk görüşümdür, tәbii
ki, qardaşlarımla görüşdür. Bu gün sәhәr әziz qardaşım, cәnab
Prezident Rәcәb Tayyib Ərdoğanla telefonla danışdıq, söhbәt etdik, bu böyük qәlәbә münasibәtilә bir-birimizi tәbrik etdik. Eyni
zamanda, gәlәcәk işlәr haqqında fikir mübadilәsi aparıldı. Əziz
qardaşıma vә bütün Türkiyә xalqına bu dәstәyә, hәmrәyliyә görә
öz adımdan, bütün Azәrbaycan xalqı adından bir daha dәrin tәşәkkürümü bildirdim. Bütün bu 44 gün әrzindә qardaş Türkiyәnin dәstәyini biz hәr an hiss edirdik, bütün Azәrbaycan xalqı hiss
edirdi. Dünәn artıq bәyanatın imzalanmasından sonra Türkiyә
televiziyalarında müşahidә olunan mәnzәrә çox ürәkaçan idi. Yәni, bizim türk qardaşlarımız bu Qәlәbәyә öz qәlәbәlәri kimi sevinirdilәr. Onsuz da bu, belәdir. Bu, bizim müştәrәk qәlәbәmizdir,
Türkiyә-Azәrbaycan birliyinin tәsdiqidir. Bu gün bu birlik tarixdә
bәlkә dә әn yüksәk sәviyyәdәdir. Bütün bu günlәr әrzindә Türkiyәnin vәzifәli şәxslәri, Mәclis üzvlәri, nazirlәr, ictimai fәallar,
mәtbuat, geniş ictimaiyyәt, bizim bütün qardaşlarımız bizә çox
böyük dәstәk oldular. Bu, bizә әlavә güc verdi, ruh yüksәkliyimizi daha da artırdı. Biz bu gün, әlbәttә, çox xoşbәxtik ki, nәhayәt
30 ildәn sonra öz dәdә-baba torpaqlarımızı işğaldan azad etdik.
Bu gün әziz qardaşımla söhbәt әsnasında, eyni zamanda, Türkiyә-Rusiya birgә atәşkәsә nәzarәt mәrkәzinin fәaliyyәti ilә dә bağlı fikir mübadilәsi apardıq. Hesab edirәm ki, bu da çox önәmli addımdır. Bu, bölgәdә iş birliyinin yeni formatıdır. Biz bunu hәr zaman istәyirdik ki, Türkiyә vә Rusiya Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsindә bәrabәr sәviyyәdә rol alsınlar vә bu gün
biz buna nail olduq. Bu mәrkәzin gәlәcәk fәaliyyәti ilә әlaqәdar bu
gün sizinlә dә danışacağıq vә rusiyalı hәmkarlarımızla danışacağıq
ki, qısa müddәt әrzindә bu mәrkәz yaradılsın. Çünki ermәni silahlı
qüvvәlәrinin torpaqlarımızdan çıxarılmasının artıq cәdvәli var. Bu
ayın sonuna qәdәr onlar bütün torpaqlardan, hәlә dә işğal altında
olan torpaqlardan çәkilmәlidirlәr. Belәliklә, bu mәrkәzin qısa bir
zaman içәrisindә yaradılmasında çox böyük fayda var.
* * *
Noyabrın 11-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvәlәrin Müzәffәr Ali Baş Komandanı İlham Əliyev vә birinci
xanım Mehriban Əliyeva 1 saylı Kliniki Tibbi Mәrkәzdә müalicә
olunan hәrbçilәrlә görüşüblәr.
Dövlәtimizin başçısı görüşdә çıxış etdi vә bildirdi ki, Vәtәn
müharibәsi başa çatdı, Azәrbaycan bu müharibәdә parlaq qәlәbә
qazandı, torpaqlarımız işğaldan azad olundu, işğalçıları torpaqlarımızdan qovmuşuq. Mәn gәlmişәm ki, bu parlaq qәlәbә münasibәtilә sizi şәxsәn tәbrik edim, sizә öz tәşәkkürümü bildirim, Azәrbaycan xalqının tәşәkkürünü bildirim ki, siz qәhrәmancasına döyüşәrәk, düşmәnin torpaqlarımızdan qovulmasında müstәsna
xidmәtlәr göstәrmisiniz, yaralanmısınız, öz hәyatınızı risk altına
atmısınız, böyük şücaәt göstәrmisiniz.
İkinci Qarabağ müharibәsi tarixdә Azәrbaycanın şanlı qәlәbәsi
kimi qalacaq. Bu qәlәbәnin qazanılmasında bütün xalqımız birlik,
hәmrәylik göstәrmişdir. Atılan addımlar bütün bir mәqsәdi güdürdü ki, qısa müddәt әrzindә az itkilәrlә düşmәnә elә sarsıdıcı zәrbә vuraq ki, düşmәn mәcbur olub torpaqlarımızdan çıxsın. Döyüş
meydanında qazanılmış qәlәbәlәr siyasi müstәvidә dә qәlәbәnin
qazanılmasını şәrtlәndirdi. Əgәr döyüş meydanında biz bu qәlәbәni qazanmasaydıq, inanmıram ki, işğalçı qalan torpaqlardan çıxacaqdı. Necә ki, torpaqlarımızı 30 ilә yaxın müxtәlif yollarla işğal
altında saxlamağa can atan düşmәn bu işğalı әbәdi etmәk istәyirdi,
biz danışıqlar yolu ilә dә heç bir nәticә әldә edә bilmәzdik. Biz bu
müharibәni şәhidlәrimizin canı-qanı bahasına, hәrbçilәrimizin rәşadәti hesabına, dövlәtimizin siyasәti hesabına qazanmışıq.
Görüşdә Vәtәn müharibәsindә şәhid olmuş әsgәr vә zabitlәrin
xatirәsi bir dәqiqәlik sükutla yad edilib.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvәlәrin
Müzәffәr Ali Baş Komandanı İlham Əliyev şәhidlәrә Allahdan
rәhmәt, bütün yaralı әsgәr vә zabitlәrimizә şәfa dilәyib.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki, bu qәlәbә Azәrbaycan tarixindә әbәdi qalacaq. Hәm döyüş meydanında, hәm danışıqlar
masası arxasında biz istәdiyimizә nail ola bildik. Füzuli, Cәbrayıl,
Zәngilan, Qubadlı, Şuşa şәhәrlәrini hәrbi güc hesabına azad edә
bilmişik. Bayrağımızı o torpaqlara sancmışıq, bayrağımızı dalğalandırmışıq. Bu gün bütün dünya gördü ki, Azәrbaycanın gücü
nәdәn ibarәtdir. Hәm siyasi sahәdә, hәm hәrbi quruculuq sahәsindә, hәrbçilәrimizin peşәkarlığı sayәsindә biz müharibәnin ilk
günlәrindәn üstünlüyü әldә etdik vә ardıcıllıqla bu son hәdәfә
qәdәr uğurla irәlilәmişik.
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Bu gün Azәrbaycan bayrağı
Şuşada dalğalanır
әvvәli 1-ci sәh.
O silahları almaq üçün tәkcә maddi vәsait kifayәt
etmir. Eyni zamanda, diplomatik, siyasi sәylәr
göstәrilmәlidir vә biz buna da nail olduq. Bu gün
Azәrbaycan öz hәrbi tәchizatını bir çox ölkәlәrdәn
tәmin edir. Eyni zamanda, mәnim tәşәbbüsümlә
Azәrbaycanda müdafiә sәnayesi yaradıldı. Biz ordumuzun tәlәbatını böyük dәrәcәdә daxili istehsal
hesabına tәmin edirik. Azәrbaycanda 1000-dәn çox
adda hәrbi tәyinatlı mәhsul istehsal edilir, o cümlәdәn әn müasir mәhsullar. Budur bizim fәaliyyәtimiz. Ordu quruculuğu, hәrbçilәrin maddi-mәişәt
problemlәrinin hәlli, tәqaüdә çıxmış hәrbçilәrin
mәişәt problemlәrinin dövlәt tәrәfindәn hәll olunması, onlara mәnzillәrin verilmәsi, hәrbçilәrimizin
iş şәraitinin yaxşılaşdırılması. Biz demәk olar ki,
bütün hәrbi şәhәrciklәrimizi, hәrbi bazalarımızı
yenidәn qurduq vә onlar әn yüksәk standartlara cavab verir. Əlbәttә, ilk növbәdә, döyüş qabiliyyәti.
Döyüş qabiliyyәti artdı. Azadlıq meydanında dәfәlәrlә keçirilmiş hәrbi paradlar bütün dünyaya bizim
gücümüzü göstәrdi.
Döyüş qabiliyyәtinin artırılması ordu quruculuğu sahәsindә әsas amildir. Biz müasir silahlardan
istifadә edirik, texnikadan istifadә edirik, düşmәnin
texnikasını mәhv edirik. Torpaqlarımızı ancaq
Azәrbaycan әsgәri azad edir, Azәrbaycan zabiti
azad edir, sinәsini qabağa verәrәk, heç nәdәn qorxmayaraq, әlindә bayraq, әlindә silah düşmәni qovan
da әsgәrdir, düşmәni mәhv edәn dә әsgәrdir. Eşq
olsun bizim әsgәrlәrimizә!
Bax, belә ordu yaratmışıq biz! Deyirdik işğalçılara, deyirdik, düz yola gәlin, işğala son qoyun,
hәlә ki, gec deyil. Ona görә bizim bütün dövrlәrdәki
siyasәtimiz birmәnalı olub. Demişik ki, әgәr mәsәlә
sülh yolu ilә öz hәllini tapmasa, hәrbi yolla mәsәlәni
hәll edәcәyik. Mәn bunu dәfәlәrlә demişәm. Buna
görә dә tәnqid olunmuşam bәzi ölkәlәr tәrәfindәn.
Mәn demişәm ki, bәs bizim torpaqlarımız mәgәr
hәrbi yolla zәbt edilmәyibmi? Ermәnistan bizim
torpaqlarımızı sülh yolu ilәmi zәbt edib? Hәr bir
ölkәnin özünümüdafiә hüququ var. Bu hüququ bizә
BMT Nizamnamәsi verir. Mәn demişdim, әgәr görsәm ki, danışıqlar artıq tamamilә sәmәrәsizdir, bizim başqa yolumuz qalmayacaq. Bunu hamı bilsin
- düşmәn, onun havadarları vә bu mәsәlә ilә mәşğul
olan vasitәçilәr. Hәmişә sözümün üstündә durmuşam. Azәrbaycan xalqına nә demişәmsә, onu da etmişәm. Bu mәsәlәdә dә sözümün üstündә durdum
vә artıq biz Qәlәbәni qeyd edirik.

Sentyabrın 27-dәn bu günә qәdәr 200-dәn çox
şәhәr, kәnd, qәsәbә işğaldan azad edildi. O cümlәdәn Füzuli şәhәri, tamamilә darmadağın edilmiş, bir
dәnә dә salamat bina qoymayıb mәnfur düşmәn.
Cәbrayıl tamamilә dağıdılmış. Qubadlı, Zәngilan tamamilә dağıdılmış. Kәndlәr, şәhәrlәr. Hadrut qәsәbәsi, Suqovuşan qәsәbәsi vә bu gün Şuşa şәhәri.
Bizim zәfәr yürüşümüz davam edir. Hәlә dә
işğal altında torpaqlar var, hәlә dә döyüşlәr gedir.
Əgәr Ermәnistan rәhbәrliyi mәnim tәlәblәrimә
cavab vermәsә, sona qәdәr gedәcәyik. Heç kim bizi
dayandıra bilmәz. Dünyada elә qüvvә yoxdur ki,
bizi dayandıra bilsin. Ermәnistan artıq öz acı

mәğlubiyyәtini etiraf edib, özünü alçalda-alçalda,
xalqını tәhqir edә-edә. Ermәnistan rәhbәrliyi indi
dünya ölkәlәrindәn yardım istәyir, hәrbi yardım istәyir, silah, texnika istәyir. Bәs, hanı sәnin yenilmәz
ordun? Mәhv etmişik onu. Onların bütün sözlәri,
onların bütün bәyanatları mif idi, yalan idi. Yenilmәz ordu Azәrbaycan Ordusudur! Bunu döyüş
meydanında göstәrir, düşmәni torpaqlardan tәkbaşına qovur. Otuz il әrzindә milyardlarla dollar xәrclәnib oraya, istehkamlar qurulub, mühәndislik qurğuları inşa edilib. Amma hamısını vurub dağıtmışıq
- mәnәvi ruh, güc hesabına, birlik hesabına!
Bir daha demәk istәyirәm ki, bizim zәfәr yürü-

Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev
vә Rusiya Prezidenti Vladimir Putin
videokonfrans formatında görüşüblәr
Noyabrın 10-da Azәrbaycan
Respublikasının
Prezidenti
İlham Əliyev vә Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir
Putin videokonfrans formatında görüşüblәr.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin
dedi ki, bu gün biz sizinlә Azәrbaycan
Respublikası Prezidentinin, Ermәnistan Respublikası baş nazirinin vә Rusiya Federasiyası Prezidentinin üçtәrәfli bәyanatını imzalayırıq.
Mәn çox ümid edirәm ki, bizim
birgә bәyanatımızda şәrh edilmiş bu
qәrar nәinki Ermәnistan ilә Azәrbaycan arasında çoxillik qarşıdurmaya son
qoyacaq, bu torpaqlarda qan tökülmәsinә son qoyacaq, hәm dә bizim bugünkü bәyanatda tәsbit etdiyimiz
razılaşmalara etibarlı nәzarәt mexanizmi yaradacaq, әn başlıcası, uzunmüddәtli tarixi perspektiv üçün, regionda
münasibәtlәrin, ilk növbәdә, hәm
Azәrbaycan, hәm dә ermәni xalqlarının mәnafeyi naminә Azәrbaycan Respublikası ilә Ermәnistan arasında dostluq münasibәtlәrinin inkişafı üçün әlverişli şәrait yaradacaq.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev dedi ki,
bu gün Ermәnistan ilә Azәrbaycan arasında
çoxillik münaqişәnin nizamlanması işinә nöqtә
qoyulur, Azәrbaycan torpaqlarının işğalına son
qoyulur vә saatlarla, ümumiyyәtlә desәk, günlәrlә vaxt sәrf edib mühüm mövqelәri razılaşdırmaq yolu ilә nizamlamaya nail olduq ki, mәnim fikrimcә hәm Azәrbaycanın, hәm dә Ermәnistanın vә region ölkәlәrinin xalqlarının
mәnafelәrinә cavab verir. Demәliyәm ki, indi
bizim gördüyümüz münaqişәnin hәrbi-siyasi
nizamlanması әminәm ki, regionumuzda uzunmüddәtli sülhә, hәmrәyliyә gәtirib çıxaracaq,
qarşıdurmaya vә qan tökülmәsinә son qoyacaq.
Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişәsi bizim regionda, Avrasiya mәkanında әn uzunmüddәtli münaqişәlәrdәn biridir vә
bu gün hәmin münaqişәnin sona yaxınlaşması
tarixi hadisәdir, ilk növbәdә, torpaqları çoxillik
işğaldan azad olan Azәrbaycan xalqı üçün tarixi hadisәdir. Bu, hәm dә beynәlxalq hüququn
norma vә prinsiplәrinin tәntәnәsi, BMT Tәh-

lükәsizlik Şurasının әfsuslar olsun ki, uzun
müddәt kağız üzәrindә qalmış qәtnamәlәrinin
implementasiyasıdır.
Vladimir Vladimiroviç, Sizә hәm әvvәlki
illәrdә vә xüsusәn münaqişәnin qaynar fazası
dövründә fәal iştirakınıza görә tәşәkkürümü
bildirmәk istәrdim. Bu gün üç ölkә rәhbәrinin
bu sәnәdi imzalaması bu münaqişәnin nizamlanmasında Rusiya Federasiyasının xüsusi roluna dәlalәt edir. Əminәm ki, regionda gәlәcәk
fәaliyyәtdә, o cümlәdәn münaqişәnin nәticәlәrinin aradan qaldırılması vә Azәrbaycan ilә
Ermәnistan arasında münasibәtlәrin normallaşdırılması üçün Rusiya Federasiyasının rolu
sanballı olacaq. Bu gün Türkiyә Respublikasının Prezidenti cәnab Rәcәb Tayyib Ərdoğana da münaqişәnin siyasi yolla nizamlanması işindә fәal iştirakına görә tәşәkkürmü bildirmәk istәrdim. Bugünkü bәyanatın bәndlәrindәn biri Rusiya ilә Türkiyәnin birgә
sülhmәramlı missiyasıdır. Belәliklә, biz regionda tәkcә münaqişәnin nizamlanması çәrçivәsindә deyil, hәm dә gәlәcәk inkişaf üçün qarşılıqlı fәaliyyәtin tamamilә yeni formatını yaradırıq. Buna görә dә bәndlәrdәn biri dә bütün
nәqliyyat kommunikasiyalarının açılmasıdır.
Bu, bütün region ölkәlәrinin xeyrinә olacaq.

Ona görә dә bu gün mәn bu sәnәdi sevinc hissi
ilә, qürur hissi ilә imzalayıram vә bu tarixi
hadisә münasibәtilә bütün Azәrbaycan xalqını
tәbrik etmәk istәrdim.
Prezident Vladimir Putin qeyd etdi ki, bu,
hәqiqәtәn hәm ermәni, hәm dә Azәrbaycan
xalqlarının xeyrinә vә onların mәnafeyi naminәdir. Rusiya öz tәrәfindәn әlindәn gәlәni
edәcәk ki, üç tәrәf arasında danışıqların gedişindә әldә edilmiş mövqelәr, bu gün bizim
imzaladığımız bәyanat hamısı icra olunsun.
Prezident İlham Əliyev vә Prezident Vladimir Putin bәyanatı imzaladılar.
Sonra Prezident Vladimir Putin dedi ki, bu
әrazilәrdә yaşayan bütün insanlara, bütün xalqlara әn xoş arzularımı bildirirәm. Ümidvar olduğumu bildirmәk istәyirәm ki, sizinlә biz
xeyirxah iş gördük vә bu regiondakı bütün ölkәlәr arasında münasibәtlәrin durmadan inkişafı, bu әrazilәrdә yaşayan insanların, Azәrbaycan vә ermәni xalqlarının rifahı üçün yaxşı
baza şәraiti yaratdıq.
Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Sizin
şәxsi iştirakınıza görә tәşәkkür edirәm vә әminәm ki, bu gün baş verәnlәr Rusiya, Azәrbaycan vә Ermәnistan xalqlarının tarixindә çox
mühüm tarixi gün kimi qalacaq.

şümüz davam edir. İşğal edilmiş bütün torpaqlardan
düşmәn qüvvәlәri çıxarılmalıdır. Bu, bizim tәlәbimizdir. Beynәlxalq norma vә prinsiplәr, beynәlxalq
tәşkilatların qәrar, qәtnamәlәri bunu tәlәb edir.
Əziz bacılar vә qardaşlar, bu gün bu müjdәni
mәn burada - Şәhidlәr xiyabanında doğma xalqıma
verirәm. Bu, tәsadüfi deyil. Bu, tәbiidir. Bu gün
şәhidlәrimizin ruhu qarşısında bir daha baş әyirәm.
Bu gün bәyan edirәm ki, şәhidlәrimizin qanı yerdә
qalmır. Ermәni vәhşiliyinin qurbanlarının, Xocalı
qurbanlarının qanı yerdә qalmır. İntiqamımızı
döyüş meydanında aldıq. Biz mülki vәtәndaşlara
qarşı heç vaxt müharibә aparmamışıq, bu dәfә dә

aparmamışıq. Baxmayaraq ki, mәnfur düşmәn 93
mülki şәxsi namәrd atәşlә öldürüb, 400-dәn çox
mülki şәxs yaralanıb. Amma mәn dedim yox, biz
azәrbaycanlıyıq! Biz intiqamımızı döyüş meydanında alacağıq vә alırıq! Onların ordusunu mәhv
etmişik, texnikasını mәhv etmişik, mәhv edirik vә
edәcәyik. Düşmәni qovuruq vә qovacağıq!
Mәn bu gün, eyni zamanda, ulu öndәr Heydәr
Əliyevin mәzarını ziyarәt etdim, onun ruhu qarşısında baş әydim. Ürәyimdә dedim, xoşbәxt adamam
ki, ata vәsiyyәtini yerinә yetirdim. Şuşanı azad etdik!
Bu, böyük Qәlәbәdir! Şәhidlәrimizin, Ulu Öndәrin
ruhu şaddır bu gün! Gözün aydın olsun Azәrbaycan!
Gözünüz aydın olsun dünya azәrbaycanlıları!
Mәn bu günlәrdә dünya azәrbaycanlılarından vә
Azәrbaycanda yaşayan insanlardan minlәrlә mәktub alıram. Hәr gün minlәrlә mәktub. Sadәcә olaraq, heyfsilәnirәm ki, bütün bu mәktubları oxuya
bilmirәm. Sadәcә olaraq, vaxt çatmır. Nә qәdәr gözәl sözlәr, nә qәdәr böyük dәstәk göstәrilir. Bu gün
biz bir daha bütün dünyaya sübut edirik ki, biz
böyük xalqıq, biz mәğrur xalqıq! Biz yenilmәz xalqıq! Biz döyüş meydanında düşmәnә yerini göstәririk!
Bu günlәrdә dәfәlәrlә Azәrbaycan xalqına
müraciәt edәrәk düşmәnә yumruq göstәrmişdim,
yumruq göstәrmişdim. Demişdim ki, bu yumruq
elә belә yumruq deyil. Bu, dәmir yumruqdur. Bu
dәmir yumruqla düşmәnin başını әzirik vә әzәcәyik! Eyni zamanda, bu yumruq birliyimizin
rәmzidir. Bax, bu gün Azәrbaycan xalqı bu yumruq
kimi birlәşib! Hәmişә belә olacaq! Bu birlik әbәdi
olacaq! Bu birlik bizә gәlәcәkdә dә bütün vәzifәlәri
icra etmәk üçün imkan yaradacaq. Mәn bütün bu
illәr әrzindә - 17 il әrzindә Azәrbaycan xalqının dәstәyini hiss etmişәm, görmüşәm, inamını, mәnә olan
xoş münasibәti görmüşәm. Bu, mәnә güc verir. Bu,
mәnim siyasәtim üçün әvәzolunmaz dәstәkdir.
Hәmişә Azәrbaycan xalqını әmin edirdim ki, mәn
Vәtәnә, doğma xalqıma lәyaqәtlә, sәdaqәtlә xidmәt
edәcәyәm. Şadam ki, sözümün üstündә durmuşam.
Hәmişә olduğu kimi, sözümә sadiq olmuşam.
Bu tarixi bir gündә Azәrbaycan xalqına bu müjdәni vermәk mәnim hәyatımda bәlkә dә әn xoşbәxt
günlәrimdәn biridir.
Əziz Şuşa, sәn azadsan!
Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq!
Əziz Şuşa, biz sәni dirçәldәcәyik!
Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir!
Qarabağ Azәrbaycandır!

Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti, Ermәnistan Respublikasının
baş naziri vә Rusiya Federasiyasının
Prezidentinin Bәyanatı
Biz, Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İ.H.Əliyev, Ermәnistan Respublikasının baş naziri
N.V.Paşinyan vә Rusiya Federasiyasının Prezidenti V.V.Putin aşağıdakıları bәyan edirik:
1. 10 noyabr 2020-ci il tarixindә
Moskva vaxtı ilә saat 00.00-dan
etibarәn Dağlıq Qarabağ münaqişәsi zonasında atәşin vә bütün hәrbi әmәliyyatların tam dayandırılması elan olunur. Bundan sonra
Tәrәflәr adlandırılacaq Azәrbaycan Respublikası vә Ermәnistan
Respublikası tutduqları mövqelәrdә qalacaqlar.
2. 20 noyabr 2020-ci il tarixinәdәk Ağdam rayonu Azәrbaycan
Respublikasına qaytarılır.
3. Dağlıq Qarabağda tәmas xәtti
vә Laçın dәhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda odlu silahlı hәrbi qulluqçusundan, 90 hәrbi zirehli texnika, 380 әdәd avtomobil vә xüsusi texnikadan ibarәt
sülhmәramlı kontingenti yerlәşdirilir.
4. Rusiya Federasiyasının sülhmәramlı kontingenti
ermәni silahlı qüvvәlәrinin çıxarılması ilә paralel şәkildә
yerlәşdirilir. Rusiya Federasiyasının sülhmәramlı kontingentinin qalma müddәti 5 ildir vә müddәtin bitmәsinә 6
ay qalmış hazırkı müddәanın tәtbiqinә xitam verilmәsi
niyyәtini Tәrәflәrdәn hәr hansı biri bәyan etmәzsә, avtomatik olaraq növbәti 5 illik müddәtlәrә uzadılır.
5. Münaqişә tәrәflәrinin razılaşmalara әmәl etmәsinә
nәzarәtin sәmәrәliliyinin artırılması mәqsәdilә atәşkәsә
nәzarәt üzrә sülhmәramlı mәrkәz yaradılır.
6. Ermәnistan Respublikası 15 noyabr 2020-ci il tarixinәdәk Azәrbaycan Respublikasına Kәlbәcәr rayonunu, 1 dekabr 2020-ci il tarixinәdәk isә Laçın rayonunu
qaytarır. Dağlıq Qarabağla Ermәnistan arasında әlaqәni
tәmin edәcәk vә bununla belә Şuşa şәhәrinә toxunmayacaq Laçın dәhlizi (5 km. enliyindә) Rusiya sülhmәramlı
kontingentinin nәzarәti altında qalır.
Tәrәflәrin razılığı әsasında növbәti üç il әrzindә Dağlıq Qarabağla Ermәnistan arasında әlaqәni tәmin edәn
Laçın dәhlizi üzrә yeni hәrәkәt marşrutunun inşası planı
müәyyәn edilәcәk vә bununla da hәmin marşrutun mühafizәsi üçün Rusiya sülhmәramlı kontingentinin gәlәcәk yerdәyişmәsi nәzәrdә tutulur.
Azәrbaycan Respublikası Laçın dәhlizi üzrә hәr iki is-

tiqamәtdә vәtәndaşların, nәqliyyat vasitәlәrinin vә yüklәrin hәrәkәtinә tәhlükәsizlik zәmanәti verir.
7. Daxili mәcburi köçkünlәr vә qaçqınlar Dağlıq Qarabağın әrazisinә vә әtraf rayonlara BMT-nin Qaçqınlar
üzrә Ali Komissarlığının Ofisinin nәzarәti altında geri
qayıdır.
8. Hәrbi әsirlәr, girovlar vә digәr saxlanılan şәxslәrin,
habelә cәsәdlәrin mübadilәsi hәyata keçirilir.
9. Bölgәdәki bütün iqtisadi vә nәqliyyat әlaqәlәri bәrpa edilir. Ermәnistan Respublikası vәtәndaşların, nәqliyyat vasitәlәrinin vә yüklәrin hәr iki istiqamәtdә maneәsiz
hәrәkәtinin tәşkili mәqsәdilә Azәrbaycan Respublikasının qәrb rayonları vә Naxçıvan Muxtar Respublikası
arasında nәqliyyat әlaqәsinin tәhlükәsizliyinә zәmanәt
verir. Nәqliyyat әlaqәsi üzrә nәzarәti Rusiyanın Federal
Tәhlükәsizlik Xidmәtinin Sәrhәd Xidmәtinin orqanları
hәyata keçirir.
Tәrәflәrin razılığı әsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası ilә Azәrbaycanın qәrb rayonlarını birlәşdirәn yeni
nәqliyyat kommunikasiyalarının inşası tәmin edilәcәkdir.
10 noyabr 2020-ci il
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Ermәnistan Respublikasının baş naziri
Rusiya Federasiyasının Prezidenti
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Azәrbaycan xalqı öz qәlәbәsini
döyüş meydanında әldә etdi
Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi altında Azәrbaycan Ordusu Ermәnistanın ardıcıl
tәxribatlarının vә yeni işğal planlarının qarşısını almaq,
işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmәk mәqsәdilә
sentyabrın 27-dәn zәfәr yürüşünә başladı. Qırx dörd
gün davam edәn hәrbi әmәliyyatlar nәticәsindә Azәrbaycan Ordusu Ermәnistanın 30 il әrzindә qurduğu silahlı qüvvәlәrini darmadağın etdi, uzun illәr әrzindә
işğal altında qalan Cәbrayıl, Qubadlı, Zәngilan, Füzuli
rayonlarını, Xocavәnd rayonunun böyük hissәsini, Laçın rayonunun bir sıra kәndlәrini, Qarabağın incisi
olan Şuşa şәhәrini işğaldan azad etdi. Belәliklә, 44 gün
әrzindә Müzәffәr Ali Baş Komandanın rәhbәrliyi ilә
Ordumuz bütün dünyaya öz qüdrәtini, gücünü nümayiş etdirdi.
Xalq-Ali Baş Komandan, xalq-ordu birliyi üzәrindә qurulan zәfәr
yürüşü ilә Azәrbaycan hәm dә BMT Tәhlükәsizlik Şurasının mәlum
qәtnamәlәrinin icrasının bir qismini dә uğurla icra etdi. Ümumilikdә,
hәrbi kampaniya dövründә 5 şәhәr, 4 qәsәbә, 286 kәnd, çoxsaylı
strateji yüksәkliklәr işğaldan azad olundu.
Noyabrın 8-dә 28 illik hәsrәtdәn sonra Azәrbaycan xalqı üçün böyük әhәmiyyәt kәsb edәn vә rәmzi mәna daşıyan Şuşa şәhәri işğaldan
azad edildi. Hәrbi ekspertlәrin, elә ermәnilәrin özlәrinin dә dediyi
kimi, “kim Şuşaya nәzarәt edirsә, Qarabağa da o nәzarәt edir”.
Şuşa azad edildikdәn bir gün sonra, noyabrın 9-da Prezident İlham
Əliyev daha 71 kәndin, bir qәsәbәnin vә 8 strateji yüksәkliyin işğaldan azad olunası barәdә ölkә ictimaiyyәtini mәlumatlandırdı. Belәliklә, hәrbi әmәliyyatlar zamanı darmadağın edilәn düşmәn Prezident
İlham Əliyevin irәli sürdüyü şәrtlәri qәbul edәrәk, mәğlubiyyәtini etiraf etdi. Bu, Azәrbaycan xalqının şanlı qәlәbәsidir.
Şuşanın alınması Ermәnistanı tam tәrk-silah etdi, onun bütün manevr imkanları çökdü, ölkә vә dünya ictimaiyyәtini aldatmaq taktikası mәnasını itirdi. Düşmәnin ağ bayraq qaldırmaq vә kapitulyasiya
etmәkdәn başqa çıxış yolu qalmadı. Dünya hәrb tarixi dә göstәrir ki,
belә itkilәrә mәruz qalmış tәrәf mәğlub hesab edilir, tәslim olur vә
hәrbi әmәliyyatlar dayandırılır.
Noyabrın 10-da Azәrbaycan, Rusiya prezidentlәri vә Ermәnistanın
baş naziri birgә bәyanat imzaladılar. Bu bәyanat mahiyyәt etibarilә
Ermәnistanın kapitulyasiyasıdır. Döyüş meydanında darmadağın
edilәn Ermәnistanın Azәrbaycan Prezidentinin münaqişәnin ilk
günlәrindәn bәyan etdiyi şәrtlәri qәbul etmәkdәn başqa çıxış yolu
qalmadı. Belәliklә Paşinyan kapitulyasiya şәrtlәrinә razılığını verdi.
Dövlәtimizin başçısı dәfәlәrlә, o cümlәdәn BBC-yә son müsahibәsindә dә bәyan etmişdi ki, Ermәnistan qoşunlarının çıxarılması barәdә öz

üzәrinә öhdәlik götürdüyü halda hәrbi әmәliyyatlar dayandırılacaq.
Noyabrın 10-da imzalanan birgә bәyanatda Ermәnistan öz üzәrinә
öhdәlik götürür ki, qarşıdakı 20 gün әrzindә Ağdam, Kәlbәcәr vә Laçın rayonlarından qoşunlarını çıxaracaq. Nәticә etibarilә, dekabradәk
qan tökülmәdәn, itki verilmәdәn әrazi baxımdan böyük rayonlarımız
azad olunacaq. Hәmçinin bölgәdә sülhyaratma prosesi Rusiya vә
Türkiyәnin birgә iştirakı ilә tәmin edilәcәk, sülhmәramlıların әraziyә
gәlmәsi Ermәnistan qoşunlarının Azәrbaycanın işğal olunmuş
әrazilәrindәn çıxarılması ilә sinxron qaydada aparılacaq.
Bәyanatda digәr önәmli mәqam ondan ibarәtdir ki, burada Dağlıq
Qarabağa hәr hansı statusun verilmәsindәn söhbәt getmir vә Azәr-

baycanın әrazi bütövlüyü tam tәmin olunur. Bu, Azәrbaycanın tam vә
qeyd-şәrtsiz qәlәbәsinin әyani sübutudur.
Artıq qoşunların tәmas xәtti anlayışı yoxdur. Atәşkәs hazırda Ermәnistan vә Azәrbaycan silahlı qüvvәlәrinin yerlәşmә mәntәqәlәri
ilә müәyyәn olunur. Rusiya vә Türkiyә silahlı qüvvәlәri sülhmәramlı
statusda mәhdud kontingentlә әraziyә yerlәşdirilir. Sülhmәramlıların
yerlәşmә müddәti beş il müәyyәnlәşdirilir.
Prezident İlham Əliyev hәmişә bәyan edirdi ki, münaqişәnin hәlli
prosesindә Türkiyә dә iştirak etmәlidir. Türkiyә hәm dә atәşkәs rejiminә nәzarәt etmәk üçün yaradılacaq birgә monitorinq missiyasında
da fәal yer alacaq. Türkiyә hәrbçilәrinin prosesdә iştirakı ona dәlalәt

edir ki, Azәrbaycanın maraqlarının әleyhinә hәr hansı addımın
atılmasının qarşısı alınacaq.
Azәrbaycan mülki insanlarla müharibә aparmır vә Ermәnistandan
fәrqli olaraq etnik tәmizlәmә hәyata keçirmәk niyyәtindә deyil.
Hәrbi baxımdan Xankәndi vә әtraf mәntәqәlәrin götürülmәsi
Azәrbaycan Ordusu üçün heç dә çәtin deyildi. Ermәni propaqandası
da bu mәqamı gözlәyirdi ki, Azәrbaycanı etnik tәmizlәmә
törәtmәkdә günahlandırsın.
Azәrbaycan hәmişә Dağlıq Qarabağda sülh şәraitindә birgә yaşayışın mümkünlüyünü bildirmişdi. Prezident İlham Əliyev dәfәlәrlә
bәyan etmişdi ki, dünyanın müxtәlif ölkәlәrindә azәrbaycanlılar vә
ermәnilәr bir yerdә yaşayır vә hәr hansı xoşagәlmәz hallar baş vermir. Buna görә dә Azәrbaycan Dağlıq Qarabağda hәr iki icmanın
birgә yaşayışını hәmişә dәstәklәmişdi.
Sәnәddә yer alan digәr önәmli mәqam isә Naxçıvanın blokadadan
azad olunması ilә bağlıdır. Belә ki, Rusiya tәrәfi Ermәnistan әrazisi
üzәrindәn Naxçıvan ilә dәhlizin yaradılmasını öz üzәrinә götürür.
Azәrbaycan hәrb tarixinә yenilik kimi düşәn strategiya tәtbiq
edәrәk, әn müasir silahlardan istifadә etmәklә, habelә minimal itkilәrlә qısa müddәt әrzindә düşmәnin bütün hәrbi texnikasını mәhv etdi, canlı qüvvәsinә ciddi zәrbә vurdu. Azәrbaycan Ordusunun yüksәk peşәkarlıqla apardığı işğaldan azadetmә әmәliyyatı dünya üzrә
müharibәlәrin aparılması doktrinasında ciddi dәyişikliklәrә sәbәb
olacaq. Yüksәk dağlıq şәraitdә hәyata keçirilәn Şuşa әmәliyyatı
Azәrbaycanın hәrb tarixinin әn parlaq sәhifәsidir.
Ermәnistan vә onun havadarları tәrәfindәn hәrbi әmәliyyatları dayandırmaq üçün Azәrbaycana diplomatik vә siyasi tәzyiqlәr göstәrildi. Öz siyasәtini xalqın maraqları әsasında quran Prezident İlham Əliyev qәti siyasi iradәsini nümayiş etdirdi, bütün tәzyiqlәrә mәrdanә
şәkildә sinә gәrәrәk onları dәf etdi, öz prinsipial mövqeyindәn dönmәdi.
İnformasiya müharibәsindә dә Prezident İlham Əliyev ölkәmizә
qarşı olan bütün hücumların qarşısını mәharәtlә aldı. Dünyanın aparıcı
mediasına verdiyi 30-a yaxın müsahibә beynәlxalq informasiya
mәkanında ölkәmizә qarşı yönәlmiş hücumları dәf etdi.
Ermәnistanın vә onun havadarlarının işğala vә tәdricәn Azәrbaycan
әrazilәrinin ilhaqına әsaslanan planları alt-üst oldu. Regionda Azәrbaycanın maraqlarına cavab verәn yeni siyasi reallıq yarandı. Yekun
nәticәdә Azәrbaycan xalqının 30 ilә yaxın davam edәn torpaq hәsrәtinә son qoyuldu. Prezident İlham Əliyev nәyi necә vә nә zaman etmәyi yaxşı bildiyini bir daha nümayiş etdirdi.
Bu qәlәbә azәrbaycanlılar haqqında mәğlub xalq sindromunu
sındırdı, xalqın inamını özünә qaytardı. Bu qәlәbә xalqımızın әzmini,
qәhrәmanlığını bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Dünya
gördü ki, mәğlubiyyәtlә heç vaxt barışmayan Azәrbaycan xalqı öz
qәlәbәsini döyüş meydanında әldә etdi.
Bu şanlı qәlәbәmiz Prezident İlham Əliyevin son 17 ildә hәyata
keçirdiyi güclü dövlәt, güclü ordu strategiyasının mәntiqi yekunudur.

Ərazi bütövlüyümüzün bәrpa olunması hәm dә vәtәndaşların
konstitusion hüquqlarının bәrpasını tәmin edir
Azәrbaycan xalqı tarixi günlәrini yaşayır.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzәffәr
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә
30 ilә yaxın davam edәn Ermәnistan-Azәrbaycan
münaqişәsi hәm siyasi, hәm dә hәrbi arenada
Azәrbaycanın şanlı qәlәbәsi ilә yekunlaşdı. Bu
arada Konstitusiyanın 25-ci ildönümünün Vәtәn
Müharibәsindә böyük qәlәbәmizә tәsadüf etmәsi
bu tarixi daha da әlamәtdar etdi.
Ümummilli lider Heydәr Əliyevin müstәsna xidmәtlәri sayәsindә formalaşan vә inkişaf yoluna qәdәm qoyan Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәri bu gün Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rәhbәrliyi
ilә öz şәrәfli missiyasını uğurla icra edәrәk böyük
qәlәbәyә imza atıb.
Qırx dörd gün sürәn zәfәr yürüşü әrzindә ölkәmiz
döyüş meydanında hәrb tarixinә düşәcәk böyük
uğurlar әldә edib. Bu müddәt әrzindә hәr gün cәbhәdәn yaxşı xәbәrlәr gәlib. Dağlıq Qarabağ bölgәsi vә
ona bitişik yeddi rayon üzәrindәki beynәlxalq sәviyyәdә tanınmış sәrhәdlәrini bәrpa etmәk mәqsәdilә
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı Nizamnamәsinin 51-ci
maddәsinә tam uyğun olaraq özünümüdafiә hüququnun hәyata keçirilmәsi nәticәsindә işğal olunmuş torpaqlarımızın böyük hissәsi bu müddәt әrzindә işğalçılardan azad edilib, 300-ә yaxın yaşayış mәntәqәsi şәhәrlәr, kәndlәr işğalçılardan azad olunub. Bu gün
böyük qürur vә fәxarәt hissi ilә deyә bilirik ki, Azәrbaycanın şanlı bayrağı millәtimizin mәdәniyyәt beşiyi olan Şuşa şәhәrindә dalğalanır.
Simvolik haldır ki, müstәqil dövlәtimiz vә xalqımız
üçün taleyüklü әhәmiyyәt kәsb edәn Konstitusiyamızın qәbul edilmәsinin 25 illik yubileyi Böyük Qәlәbәyә tәsadüf edib. Çoxәsrlik dövlәtçilik әnәnәlәrimizә, milli vә ümumbәşәri dәyәrlәrә söykәnәrәk yaradılan bu Konstitusiya Azәrbaycan xalqının keçdiyi inkişaf yolunun mәntiqi nәticәsidir.
Hәlә 1918-ci ildә Azәrbaycan xalqı müsәlman
Şәrqindә ilk dәfә olaraq xalq cümhuriyyәti yaratmış,
özünün demokratik dәyәrlәrә, insan hüquq vә azadlıqlarına sadiqliyini bәyan etmişdi. Azәrbaycanın indiki Konstitusiyası isә xalqımızın müstәqil, azad, demokratik dövlәt qurmaq vә dünya birliyindә layiqli
yer tutmaq istәyini, sülhә, tәrәqqiyә, bәşәriyyәtin sivil
inkişafına öz töhfәsini vermәk әzmini vә iradәsini nümayiş etdirir. Konstitusiyamız ümumbәşәri dәyәrlәrә
vә mütәrәqqi milli әnәnәlәrә söykәnәrәk, bu günün
reallıqlarını, dövlәtin, cәmiyyәtin inkişaf perspektivlәrini әks etdirir.
1995-ci il noyabrın 12-dә ümumxalq sәsvermәsi referendum yolu ilә Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının qәbul edilmәsi Azәrbaycanın dövlәtçilik
tarixindә mühüm hadisә olmuş, ölkәmizdә müasir
dövlәt vә vәtәndaş cәmiyyәti quruculuğu üçün böyük
yol açmış, insan hüquqlarının vә azadlıqlarının hәyata
keçirilmәsinә zәmin yaratmaqla ölkә hәyatının bütün
sahәlәrinin inkişafına tәkan vermişdir.
Müasir müstәqil Azәrbaycan dövlәtinin memarı vә
qurucusu Heydәr Əliyevin bilavasitә rәhbәrliyi ilә
hazırlanaraq 25 il bundan әvvәl qәbul edilmiş bu

ümumxalq әhәmiyyәtli sәnәd, sözün әsl mәnasında,
ölkәnin Əsas Qanununa çevrilәrәk dövlәt vә cәmiyyәt hәyatının bütün sahәlәrini әhatә edәn genişmiqyaslı qanunvericilik vә institusional islahatların әsası
kimi çıxış etmişdir.
Bir qayda olaraq, müstәqillik әldә edәn vә demokratik inkişaf yoluna qәdәm qoyan dövlәtlәrdә yeni
konstitusiyanın qәbulu zәrurәtә çevrilir. Belә ki,
müasir demokratik dövlәtlәrdә konstitusiya dövlәtin
bütövlükdә hüquq sisteminin әsasını tәşkil edir, cәmiyyәtdә hüquq düşüncәsinә vә hüquqi-siyasi münasibәtlәr sisteminә әhәmiyyәtli tәsir göstәrir. Ölkәdә
siyasi sabitliyin, ictimai sülhün, bәzi hallarda hәtta
milli barışığın qarantı kimi çıxış edәn konstitusiyalar
şәxsiyyәt, cәmiyyәt vә dövlәt arasındakı münasibәtlәrin hüquqi çәrçivәlәrini, dövlәt quruluşunun әsaslarını, siyasi sistemin tәşkili prinsiplәrini, hakimiyyәt
orqanlarının tәşkilini, sәlahiyyәtlәrini vә fәaliyyәt
qaydalarını müәyyәnlәşdirir, şәxsiyyәtin statusunu,
insan hüquqlarının vә azadlıqlarının tәminatı ilә bağlı
mühüm mәsәlәlәri tәnzimlәyir. Dövlәt quruluşunun
başlıca prinsiplәrini müәyyәn etmәklә yanaşı, konstitusiyalar hәm dә cәmiyyәt hәyatının müxtәlif sahәlәrinә dövlәtin müdaxilәsinin meyarlarını vә belә müdaxilәnin yol verilә bilәn hәdlәrini dәqiqlәşdirir, bu
sahәdә dövlәt siyasәtinin ümumi istiqamәtlәrini
müәyyәn edir.
1991-ci ildә Sovet İttifaqının dağılması nәticәsindә
dövlәt müstәqilliyini elan edәn Azәrbaycan Respublikasının qarşısında bu müstәqilliyi qoruyub saxlamaq,
dövlәtçiliyimizi inkişaf etdirmәk, demokratik islahatlar aparmaq kimi mühüm vәzifәlәr dururdu. Lakin
ölkәdә hökm sürәn ictimai-siyasi qeyri-sabitlik nәticәsindә Azәrbaycan vәtәndaş qarşıdurması astanasına
gәlmiş, milli dövlәtçiliyimiz mәhv olmaq tәhlükәsi ilә
qarşılaşmışdı. Mәhz belә bir çәtin mәqamda xalqın
tәkidi ilә ümummilli liderimiz Heydәr Əliyevin hakimiyyәtә qayıdışı müstәqil Azәrbaycan dövlәtçiliyinin әsasını qoydu. Ulu öndәr xalqı müstәqil Azәrbaycan vә azәrbaycançılıq ideyaları әtrafında birlәşdirmәklә özünün tarixi missiyasını yerinә yetirdi vә
dövlәtçiliyimizin tarixi sәhifәlәrini yazdı.
Qeyd olunduğu kimi, hәmin illәrdә ölkәdә yaşanan
siyasi destabillik, dövlәt idarәçiliyindәki xaos vә
dәrәbәylik, Konstitusiya yaradıcılığı sahәsindәki
çalışmalara da tәsir edәrәk bu mühüm prosesә әtalәt
vә durğunluq gәtirmişdi. 1991-ci il fevralın 19-da
Azәrbaycan Respublikası Ali Sovetinin qәrarı ilә yeni
Konstitusiyanın hazırlanması mәqsәdilә yaradılmış
74 nәfәrdәn ibarәt işçi komissiyasının fәaliyyәti gözlәnilәn nәticәni vermәdi.
Ümummilli lider Heydәr Əliyev hakimiyyәtә
gәldikdәn sonra mәhz onun tәşәbbüsü ilә müstәqil
Azәrbaycanın yeni Konstitusiya layihәsinin hazırlanmasına başlanıldı. İşçi komissiyasının tәrkibi Prezident tәrәfindәn parlamentә tәqdim olunmuş vә Milli
Mәclis 1995-ci il mayın 2-dә müvafiq qәrar qәbul
etmişdi. Bu dәfә komissiya 33 nәfәrdәn ibarәt idi vә
onun tәrkibinә qanunvericilik, icra vә mәhkәmә hakimiyyәtinin nümayәndәlәri ilә yanaşı, ölkәnin hüquq
ictimaiyyәtinin tanınmış simaları da daxil idilәr. Layi-

hәnin işlәnib hazırlanmasına şәxsәn dövlәt başçısının
özü rәhbәrlik edirdi ki, bu da prosesin sürәt vә keyfiyyәtinә müsbәt tәsirini göstәrmәyә bilmәzdi.
Ölkәdә ictimai-siyasi sabitlik bәrqәrar olunandan
sonra hәyata keçirilәn mәqsәdyönlü siyasәt nәticәsindә qanunçuluq vә hüquq qaydası bәrpa olundu. Bütün
bunlar isә Azәrbaycan xalqının vә dövlәtinin tarixindә
ilk milli Konstitusiyanın qәbul edilmәsi üçün lazımi
ictimai-siyasi şәraitin yaradılması ilә nәticәlәndi.
Nәhayәt, Konstitusiyanın layihәsi ümumxalq müzakirәsi üçün 1995-ci il oktyabrın 15-dә dәrc edilmiş
vә 1995-ci il noyabrın 12-dә keçirilmiş referendumda
seçicilәrin 94,8 faizi Konstitusiyanın qәbul edilmәsinin lehinә sәs vermişdir. Müstәqil Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası 1995-ci il noyabrın 27dәn qüvvәyә minmişdir.
Ümummilli liderin dәrin zәkası sayәsindә, ilk növbәdә, dövlәt idarәçiliyinin bütün sahәlәrinin mütәrәqqi standartlara uyğunlaşdırılmasına, insan hüquq
vә azadlıqlarının qorunması ilә bağlı davamlı demokratik islahatların hәyata keçirilmәsinә başlanılmışdır.
Müdrik şәxsiyyәtin rәhbәrliyi ilә hazırlanaraq ümumxalq sәsvermәsi yolu ilә qәbul edilmiş müstәqil Azәrbaycanın ilk Konstitusiyası ölkәnin gәlәcәk inkişaf
prioritetlәrini müәyyәnlәşdirmәklә yanaşı, insan
hüquq vә azadlıqlarının tәminatını dövlәtin ali mәqsәdi kimi ön plana çıxarmışdır.
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının, onun
bütün normalarının vә müddәalarının özәyini mәhz
demokratik dәyәrlәrә әsaslanan hüquqi, sosial dövlәt
konsepsiyası, insan şәxsiyyәtinә hörmәt amili tәşkil
edir. Bu mәnada, ölkә Konstitusiyası müstәqil dövlәtimizin inkişafının әsas istiqamәtlәrini müәyyәnlәşdirәn
hüquqi prinsiplәri özündә ehtiva edәn tarixi sәnәd
olaraq, Azәrbaycan xalqının rifahına xidmәt göstәrәn
dövlәt idarәetmә mexanizminin tәmәlinә çevrilmişdir.
1995-ci il Konstitusiyasının digәr mütәrәqqi xüsusiyyәtlәrindәn biri konstitusiya әdalәt mühakimәsi
institutu - Konstitusiya Mәhkәmәsinin yaradılması
olmuşdur. Qeyd etmәk lazımdır ki, Konstitusiya
Mәhkәmәsi dövlәt hakimiyyәti mexanizmindә
xüsusi yerә malikdir, hakimiyyәtin digәr qolları ilә
qarşılıqlı әlaqә vә tәsirdә nüfuz etmәk imkanları daha
çoxdur, hәtta hakimiyyәt qolları arasında yaranan
mübahisәlәrin hәlli Konstitusiya Mәhkәmәsinin
sәlahiyyәtinә aiddir. Bu onu ifadә edir ki, hakimiyyәt
bölgüsündә çәkindirmә vә tarazlaşdırma mexanizmi
vә sistemindә Konstitusiya Mәhkәmәsinin önәmli
yeri var. Digәr tәrәfdәn, bu qurum qanunların Konstitusiyaya uyğunluğunu yoxlamaqla, qanunlara şәrh
vermәklә, hәtta vәtәndaşların birbaşa müraciәti
әsasında bunu yerinә yetirmәklә, bütövlükdә, Konstitusiyanın özünün aliliyini qoruyur.
Hazırda Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası müasir dövrün әn demokratik prinsiplәrini,
müddәalarını tәsbit edәn әn tәkmil konstitusiyalardan
biridir. Bu Konstitusiya hüquqi, demokratik, konstitusion dövlәti inkişaf etdirmәk üçün yetәrincә hüquqi
bazanı tәsbit edib.
Konstitusiyanın qәbul edilmәsindәn ötәn 25 il әrzindә dövlәt vә cәmiyyәt hәyatının bütün sahәlәrini

әhatә edәn genişmiqyaslı islahatlar öz mәnbәyini
mәhz Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasından götürmüş, Əsas Qanunda tәsbit edilmiş ümumi
prinsip vә istiqamәtlәr ölkәmizdә siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial vә digәr sahәlәrdә davamlı inkişafın әldә
olunmasına zәmin yaratmışdır.
Əsas Qanuna ciddi riayәt edilmәsi dövlәtin uğurlu
inkişafının vә cәmiyyәtdә vәtәndaş hәmrәyliyinin
әsasıdır. Qarşımızda duran әsas vәzifәlәrdәn biri
Konstitusiyamızın tәbliği, onun prinsip vә müddәalarının bütün Azәrbaycan vәtәndaşları tәrәfindәn öyrәnilmәsidir. Konstitusiyaya hamı tәrәfindәn ardıcıl
vә dönmәdәn әmәl olunması, dövlәt vә cәmiyyәt hәyatının bütün sahәlәrinin Əsas Qanunumuzun tәlәblәrinә uyğunlaşdırılması hәr birimizin müqәddәs
vәtәndaşlıq borcudur.
Bu gün Azәrbaycan xalqı gәlәcәyә daha inamla addımlayır, çünki dövlәtimizin sükanı müstәqil Azәrbaycan Respublikasının memarı, ulu öndәr Heydәr
Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
әlindәdir vә onun müdrik siyasәti ilә idarә olunur.
Respublikamız son illәrdә inkişafının elә uğurlu
mәrhәlәsindәdir ki, qazanılmış makroiqtisadi nailiyyәtlәr cәmiyyәt hәyatının әn müxtәlif sahәlәrindә sosial rifaha, iqtisadi azadlığa vә sәmәrәli tәşәbbüskarlığa yönәlәn, hәr bir vәtәndaşın taleyindә mühüm dәyişikliklәrlә müşayiәt olunan, demokratik islahatların
dәrinlәşdirilmәsi yolu ilә insan amilinin inkişafına
xidmәt edәn islahatları gerçәklәşdirmәk imkanı yaradır. Vәtәndaşların yaşayış tәrzindә, sosial rifah halında özünü qabarıq göstәrmәyә başlayan dәyişikliklәr
ümumbәşәri sәciyyә daşıyan demokratik-hüquqi
idealların ictimai şüurda adekvat dәrkinә, qanunçuluğun, hüquq qaydalarının, insan hüquq vә azadlıqlarının tәminatına geniş imkanlar açır. Bütün bunları
nәzәrә alan Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev çıxışlarında dәfәlәrlә bildirmişdir ki,
müstәqil mәhkәmә hakimiyyәtinin formalaşdırılması, әdalәt mühakimәsinin tamamilә şәffaf, demokratik, obyektiv şәraitdә hәyata keçirilmәsi, bu zaman
insan vә vәtәndaş hüquq vә azadlıqlarının maksimum
sәviyyәdә qorunması baxımından hakimlәr korpusunun sağlamlaşdırılması vacib şәrtlәrdәn biridir.
Son illәr dövlәtimizin başçısının rәhbәrliyi ilә
әdalәt mühakimәsinin sәmәrәliliyinin artırılması üzrә
aparılan islahatlar nәticәsindә mәhkәmә sistemi daha
da tәkmillәşib, yeni mәhkәmәlәr tәsis olunub, hakimlәrin әn şәffaf seçim qaydası müәyyәn edilib, bu sahәdә potensialın vә infrastrukturun müasirlәşdirilmәsi
üzrә xeyli işlәr görülüb.
Mәlumdur ki, ölkәdә aparılan siyasi vә iqtisadi islahatlarla yanaşı, Azәrbaycanın beynәlxalq arenada da
nüfuzu artmaqda davam edir. Hәyata keçirilәn xarici
siyasәt sayәsindә ölkәmiz ikitәrәfli münasibәtlәr,
hәmçinin beynәlxalq tәşkilatlar çәrçivәsindә sәmәrәli
vә qarşılıqlı-faydalı әmәkdaşlıq әlaqәlәri formalaşdırıb. Bütövlükdә isә müstәqil milli inkişaf Azәrbaycanın beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә nüfuzunu
artıran әhәmiyyәtli amildir. Cәnubi Qafqaz regionunun lider dövlәti olan Azәrbaycanın iştirakı ilә region-

al miqyaslı, qlobal xarakterli strateji layihәlәrin reallaşdırılması, elәcә dә ölkәmizin beynәlxalq nüfuzunun daha da artması, ikitәrәfli vә çoxtәrәfli әlaqәlәrin
möhkәmlәnmәsi hәyata keçirilәn milli maraqların
müdafiәsinә yönәlmiş xarici siyasәtin pozitiv nәticәlәridir.
Bundan başqa, ölkәmiz qlobal xarakterli taleyüklü
mәsәlәlәrin hәllindә aktiv iştirak edir. Bu mәqamda
ölkәmizin Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının (BMT)
Tәhlükәsizlik Şurasına, o cümlәdәn Avropa Şurası
Nazirlәr Komitәsinә vә Qoşulmama Hәrәkatına
uğurla sәdrlik etmәsini qeyd etmәk lazımdır. Xüsusi
olaraq vurğulanmalıdır ki, Qoşulmama Hәrәkatı
özündә 120 ölkәni birlәşdirәn, BMT Baş Assambleyasından sonra dünya dövlәtlәrinin tәmsil olunduğu
әn böyük siyasi platformadır. Mәhz bu amilin özü
Hәrәkatın müasir beynәlxalq münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi prosesindә tutduğu yerindәn vә rolundan
xәbәr verir. Dünya dövlәtlәrinin üçdә ikisini әhatә
edәn bir tәsisatın mühüm toplantılarında müzakirәyә
çıxarılan mәsәlәlәr BMT Baş Assambleyasının gündәliyinin formalaşmasına da ciddi şәkildә tәsir edir.
Qoşulmama Hәrәkatı bizim üçün mövcud beynәlxalq әlaqәlәrimizin möhkәmlәndirilmәsi, habelә yeni
ikitәrәfli münasibәtlәrin qurulması vә tәbii ki, ilk növbәdә, Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin reallıqlarının dünya ictimaiyyәtinә çatdırılması baxımından bir növ siyasi arenadır. Qoşulmama Hәrәkatının әsaslandığı, dövlәtlәrin әrazi bütövlüyünә vә suverenliyinә hörmәti, bir-birinin daxili işlәrinә qarışmamağı ehtiva edәn Bandunq prinsiplәri
Azәrbaycanın xarici siyasәt prinsiplәri ilә üst-üstә
düşür. Bakıda keçirilәn Zirvә görüşünün Yekun Sәnәdinә ilk dәfә olaraq çox mühüm yeni bәnd daxil
edilmişdir. Bu bәnddә dövlәt vә hökumәt başçıları
güc yolu ilә әrazilәrin zәbt edilmәsinin yolverilmәzliyini vurğulayır vә tәsdiq edirlәr ki, heç bir dövlәt
Azәrbaycan Respublikasının әrazilәrinin işğal edilmәsi nәticәsindә yaranmış vәziyyәtin qanuniliyini tanımayacaq, bu әrazilәrdә iqtisadi fәaliyyәtlәr dә daxil
olmaqla, bu cür vәziyyәtin saxlanması üçün hәr hansı
kömәk göstәrmәyәcәk. Burada bilavasitә işğalçı ifadәsi işlәdilir ki, bu da Ermәnistanın 120 dünya dövlәti
tәrәfindәn işğalçı kimi tanınması demәkdir.
Şübhәsiz ki, Müstәqil Azәrbaycanın hәm daxili,
hәm xarici uğurlu siyasәti, o cümlәdәn beynәlxalq
arenada әldә etdiyi nailiyyәtlәr Ermәnistanı öz әhalisinin diqqәtini ölkә daxilindә olan problemlәrdәn
yayındırmaq üçün mütәmadi olaraq Azәrbaycanla
sәrhәddә vә işğal altında olan torpaqlarımızdan dövlәtimizә qarşı tәxribatlara әl atmağa vadar edirdi. Zaman ötdükcә, Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı hәrbi
tәxribatları müntәzәm xarakter almış, bu ilin iyul
ayında Ermәnistanın dövlәt sәrhәdi istiqamәtindә
növbәti tәxribatı nәticәsindә hәrbçilәrimiz vә bir
mülki şәxs hәlak olmuşdur. Avqust ayında isә ermәni
diversiya dәstәsi tәmas xәttini keçmәyә cәhd etmişdir.
Bu tәxribatlar Ermәnistanın avantürist vә tәcavüzkar
hәrbi-siyasi rәhbәrliyinin bәyan etdiyi yeni әrazilәr
uğrunda yeni işğal siyasәtinin davamı olmuşdur.
davamı 4-cü sәh.
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Ərazi bütövlüyümüzün
bәrpa olunması hәm dә
vәtәndaşların konstitusion
hüquqlarının bәrpasını
tәmin edir
әvvәli 3-cü sәh.
Qeyd etmәk lazımdır ki, Ermәnistanla Azәrbaycan arasında
sәrhәddә, Tovuz istiqamәtindә baş verәn hadisәlәr zamanı vә
hәmin vaxtdan başlayaraq Ermәnistanın geniş miqyasda daha
böyük plan hazırladığı bәlli idi vә Tovuz hadisәlәri sentyabrın 27dә baş verәn hücuma hazırlıq rolunu oynayırdı. Mәlum olduğu
kimi, sentyabrın 27-dә Ermәnistan silahlı qüvvәlәri atәşkәs rejimini kobud şәkildә pozaraq cәbhә zonasında yerlәşәn Azәrbaycanın silahlı qüvvәlәrinin mövqelәrini vә dinc insanların yaşadığı
bir sıra mәntәqәlәri qәsdәn vә hәdәflәnmiş şәkildә intensiv atәşә
tutmuşdur. Bu hücum Azәrbaycanı özünümüdafiә hüququndan
istifadә edәrәk Ermәnistanı sülhә mәcbur etmәk, onun
tәxribatlarının, hәrbi avantüralarının vә dövlәtimizә qarşı işğalçı
siyasәtinin qarşısını almaq mәqsәdilә әks-hücum әmәliyyatı
hәyata keçirmәk mәcburiyyәtindә qoydu.
Azәrbaycan Ordusunun endirdiyi zәrbәlәr nәticәsindә Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin bölmәlәri geri çәkilmәyә mәcbur edilmişdir. Düşmәn xeyli itki vermiş, onun döyüş texnikası sıradan
çıxarılmışdır. Cәbhәdә mәğlubiyyәtә düçar olan Ermәnistan
silahlı qüvvәlәri beynәlxalq humanitar hüquq normalarını
kobudcasına pozaraq dinc sakinlәri vә mülki infrastrukturu hәdәf
almışdır. Belә ki, Ermәnistan silahlı birlәşmәlәri hәrbi hәdәfli
obyektlәrin vurulması adı ilә döyüş bölgәsindәn xeyli uzaqda yerlәşәn, mülki әhalinin sıx yaşadığı әrazilәri vә mәntәqәlәri ağır
artilleriyadan atәşә tutaraq dinc әhaliyә qarşı cinayәtlәr törәtmәkdә davam etmişdir. Vәtәn müharibәsi başlanan vaxtdan Gәncә,
Mingәçevir, Bәrdә, Tәrtәr, Ağcabәdi, Goranboy şәhәrlәri vә digәr
yaşayış mәntәqәlәri raket hücumuna mәruz qalmışdır.
İstifadәsi qadağan olunan xüsusi raket sistemlәrindәn istifadә
etmәklә mülki әhalini hәdәf seçәn işğalçı Ermәnistan dövlәti
BMT Nizamnamәsini, beynәlxalq hüququn norma vә prinsiplәrini, beynәlxalq humanitar hüququn normalarını, Cenevrә konvensiyalarını, xüsusilә “Müharibә zamanı mülki әhalinin
müdafiәsi haqqında” 1949-cu il 12 avqust tarixli Konvensiyanın,
“Silahlı münaqişә zamanı mәdәni sәrvәtlәrin mühafizәsi haqqında” 1954-cü il 14 may tarixli Haaqa Konvensiyasının vә insan
hüquqları sahәsindә digәr sәnәdlәrin müddәalarını kobud şәkildә
pozmaqla öz tәcavüzkar siyasәtini, müharibә cinayәtlәrini davam
etdirmişdir. Bu әmәllәr Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin döyüş
hazırlığına daxil edilmiş taktikadır ki, 1992-ci ilin fevral ayında
törәdilmiş Xocalı soyqırımı zamanı xalqımız bu vәhşiliyin şahidi
olmuşdu.
Düşmәnin silahlı qüvvәlәrinin çirkin әmәllәri vә Azәrbaycan
xalqına qarşı törәtdiklәri növbәti dәhşәtli vә insanlıqdan uzaq
cinayәtin nәticәsindә 94 dinc sakin hәlak olmuş, 407 nәfәr yaralanıb vә mülki infrastruktura çox sayda ziyan vurulmuşdur. Ermәnistan dövlәtinin törәtdiyi hәrbi cinayәtlәrin dünya ictimaiyyәtinә
çatdırılması ilә bağlı Konstitusiya Mәhkәmәsi dә sәy göstәrәrәk
Azәrbaycan hәqiqәtlәrini aidiyyәti qurumların diqqәtinә
çatdırmışdır.
Bu gün Azәrbaycanın rәşadәtli ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Müzәffәr Ali Baş Komandanın uğurla hәyata keçirdiyi ordu quruculuğu siyasәti nәticәsindә silahlı qüvvәlәrimiz әn müasir silahlar, döyüş texnikası ilә tәchiz olunmuşdur.
İstәr hәrbi texnika, istәrsә dә canlı qüvvә baxımından Azәrbaycan
Ordusu düşmәn ordusunu dәfәlәrlә üstәlәyir, öz güc vә qüdrәtini
әrazi bütövlüyümüz uğrunda aparılan haqlı mübarizәmizdә düşmәnin tapdağından azad olunmuş torpaqlarımızda sübut etmişdir.
Azәrbaycan xalqının apardığı mübarizә haqq işidir, haqq mübarizәsidir. Bu barәdә cәnab Prezident qeyd etmişdir: “Mәn bunu
bütün beynәlxalq kürsülәrdәn dәfәlәrlә demişәm, bu gün dә deyirәm ki, biz haqq yolundayıq. Ərazi bütövlüyümüzü bәrpa etmәliyik vә edәcәyik”.
Belәliklә, Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәri öz doğma torpağında
ölkәmizin әrazi bütövlüyünü müdafiә etmişdir. Beynәlxalq ictimaiyyәt Dağlıq Qarabağın Azәrbaycanın ayrılmaz hissәsi, bizim
әzәli tarixi torpağımız olduğunu tanıyır. BMT, Qoşulmama Hәrәkatı, İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatı, ATƏT, Avropa Parlamenti vә
digәr aparıcı beynәlxalq tәşkilatların qәbul etdiyi çoxsaylı qәrar
vә qәtnamәlәr Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü tanıyaraq Dağlıq
Qarabağın Azәrbaycana mәxsus olduğunu açıq-aydın tәsbit edir.
BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 4 qәtnamәsi ermәni silahlı qüvvәlәrinin işğal edilmiş torpaqlarımızdan dәrhal, tam vә qeyd-şәrtsiz
çıxarılmasını tәlәb edir. Lakin bütün qeyd olunan bu beynәlxalq
aktların kağız üzәrindә qalmasına baxmayaraq, Azәrbaycan Ordusu öz şücaәti ilә bu qәtnamәlәri icra edәrәk öz әrazi bütövlüyünü bәrpa etdi.
Düşünülmüş mahir hәrbi strategiyaya әsaslanan әmәliyyatlar
nәticәsindә Azәrbaycanın şanlı Ordusu Ali Baş Komandanın rәhbәrliyi ilә әzәli torpaqlarımızı zәbt edәn düşmәnә sarsıdıcı zәrbәlәr endirәrәk әrazilәrimizi 30 illik işğaldan azad etmiş vә tarixi
zәfәrә imza atmışdır.
Azәrbaycanın beynәlxalq hüquq çәrçivәsindә apardığı haqlı
müharibәnin tarixi nәticәsi olaraq noyabrın 10-da Ermәnistan faktiki olaraq hәrbi kapitulyasiyanı imzaladı. Dövlәtimizin başçısının
sәrgilәdiyi siyasi qәtiyyәti nәticәsindә ilk olaraq Ağdam, Kәlbәcәr
vә Laçın rayonları, sonradan isә işğal altındakı bütün torpaqlarımız heç bir itki olmadan işğaldan azad edilmәkdәdir. Bu tarixi
zәfәrdir vә bu zәfәri müzәffәr Azәrbaycan Ordusu qazandı. Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyev rәşadәtli Azәrbaycan
Ordusu ilә Vәtәnin müdafiәsi kimi şәrәfli vә mәsuliyyәtli bir vәzifәni yerinә yetirdi.
İşğal olunmuş torpaqların azad edilmәsi vә әrazi bütövlüyümüzün bәrpa olunması hәm dә vәtәndaşların konstitusion hüquqlarının bәrpası vә dövlәtin әsasını bәrqәrar edir. Belә ki, Azәrbaycan
xalqı özünün çoxәsrlik dövlәtçilik әnәnәlәrini davam etdirәrәk,
“Azәrbaycan Respublikasının dövlәt müstәqilliyi haqqında”
Konstitusiya Aktında әks olunan prinsiplәri әsas götürәrәk, bütün
cәmiyyәtin vә hәr kәsin firavanlığının tәmin edilmәsini arzulayaraq, әdalәtin, azadlığın vә tәhlükәsizliyin bәrqәrar edilmәsini
istәyәrәk, keçmiş, indiki vә gәlәcәk nәsillәr qarşısında öz mәsuliyyәtini anlayaraq, suveren hüququndan istifadә edәrәk, Konstitusiyanın qәbul edilmәsindә bәyan etdiyi ülvi niyyәtlәrdәn birini
- Azәrbaycan dövlәtinin müstәqilliyini, suverenliyini vә әrazi
bütövlüyünü qorumaqdadır.
Konstitusiyamıza әsasәn Azәrbaycan Respublikasının әrazisi
vahiddir, toxunulmazdır vә bölünmәzdir. Bundan әlavә 30 ilә yaxındır öz yurdlarından mәcburi köçürülmüş vәtәndaşlarımızın öz
torpaqlarına qayıtması onların pozulmuş mülkiyyәt hüquqlarının
bәrpasına da şәrait yaradacaq. Rәşadәtli Azәrbaycan Ordusunun
apardığı uğurlu әmәliyyatlar xalqımızın әsas konstitusion
hüquqlarından biri olan tәhlükәsiz yaşamaq hüququnun da bәrpa
olunmasının әsasını qoydu.
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