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Gömrük xidmәti hәr bir
dövlәtin müstәqilliyinin әsas
atributlarından biridir
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CUSTOMS NEWS

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Bu gün bütün dünya görür
ki, Qarabağ Azәrbaycandır!

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Qazandığımız möhtәşәm
uğurlar Heydәr Əliyevin
adı ilә bağlıdır

Dekabrın 10-da Bakının Azadlıq meydanında Vәtәn müharibәsindә Qәlәbәyә
hәsr olunmuş Zәfәr paradı keçirilib.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, Türkiyә
Respublikasının Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğan vә xanımı Əminә Ərdoğan Zәfәr paradında
iştirak ediblәr.
“Dәmir yumruq” әmәliyyatında - Azәrbaycanın Vәtәn müharibәsindә möhtәşәm Qәlәbәyә
hәsr olunmuş Zәfәr paradına müdafiә nazirinin
müavini, “Zәfәr” ordenli general-leytenant Kәrim
Vәliyev komandanlıq edib.
Paradda 3000 nәfәrdәn artıq şәxsi heyәtin, 150dәk hәrbi texnikanın, o cümlәdәn silahlanmaya
yeni qәbul edilmiş müasir hәrbi texnikanın, raket
vә artilleriya qurğularının, hava hücumundan müdafiә sistemlәrinin, elәcә dә hәrbi gәmi vә katerlәrin nümayişi oldu. Paradda, hәmçinin Vәtәn
müharibәsi zamanı Azәrbaycan Ordusunun darmadağın etdiyi düşmәndәn әlә keçirdiyi hәrbi
qәnimәtlәrin bir qismi dә nümayiş etdirildi.
Müdafiә naziri general-polkovnik Zakir Hәsәnov Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvәlәrin Müzәffәr Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevә vә Türkiyә Respublikasının Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğana raport verdi.
Dövlәt başçıları әsgәrlәri salamladılar.
Hәrbi orkestr Azәrbaycanın vә Türkiyәnin dövlәt himnlәrini ifa etdi.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvәlәrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev paradda çıxış etdi.
Öncә Prezident İlham Əliyevin xahişi ilә Vәtәn
müharibәsindә hәlak olmuş şәhidlәrimizin әziz
xatirәsi bir dәqiqәlik sükutla yad edildi.
Dövlәtimizin başçısı çıxışında vurğuladı ki, bu
gün tarixi bir gündür. Bu gün Azadlıq meydanında
Zәfәr paradı keçirilir. Mәn çox şadam ki, bu paradda mәnim dәvәtimi qәbul edәrәk Türkiyә
Cümhuriyyәtinin Cümhurbaşqanı, әziz qardaşım
Rәcәb Tayyib Ərdoğan iştirak edir. Eyni zamanda, Türkiyәdәn gәlmiş böyük nümayәndә heyәti,
türk әsgәr vә zabitlәri iştirak edirlәr.

Bu gün ölkәmiz beynәlxalq tәşkilatların qiymәtlәndirilmәlәrinә әsasәn innovativ idarәçilik texnologiyalarının
işlәnilmәsi vә tәtbiqinә görә dünya liderlәri sırasındadır. Belә
yüksәk dәyәrlәndirmә ölkәnin tarixi baxımdan qısa müddәt
әrzindә iqtisadi, sosial, humanitar sahәlәrdә yüksәk nәticәlәr
qazanması ilә әlaqәdardır.
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Prezident İlham Əliyev vә Şәhidlәrin xatirәsinә
Prezident Rәcәb Tayyib
ehtiram
Ərdoğan ümummilli lider
Heydәr Əliyevin mәzarını
ziyarәt ediblәr
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev vә Türkiyә
Respublikasının Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğan dekabrın 10-da
Şәhidlәr xiyabanını ziyarәt ediblәr.

Sonra Azәrbaycan vә Türkiyә preziPrezident İlham Əliyev vә Prezident
Rәcәb Tayyib Ərdoğan Azәrbaycanın dentlәri Şәhidlәr xiyabanında şәhid türk
müstәqilliyi vә әrazi bütövlüyü uğrunda әsgәrlәrinin xatirәsinә ucaldılmış abimübarizәdә canlarından keçmiş qәhrәman dәni ziyarәt edәrәk önünә әklillәr qoydu-

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev vә ölkәmizdә rәsmi sәfәrdә
olan Türkiyә Respublikasının Prezidenti
Rәcәb Tayyib Ərdoğan dekabrın 10-da Fәxri xiyabana gәlәrәk xalqımızın ümummilli

lideri, müasir müstәqil Azәrbaycan dövlәtinin memarı vә qurucusu Heydәr Əliyevin
xatirәsini ehtiramla yad ediblәr.
Vәtәn övladlarının xatirәsinә ucaldılmış lar.
Dövlәt başçıları ulu öndәrin mәzarı önü- “Əbәdi mәşәl” abidәsinin önünә әklillәr
Dövlәt başçıları Xatirә kitabına ürәk
nә әklillәr qoyublar.
sözlәrini yazdılar.
qoydular.

Bu uğurların daha çox vә әsasәn son illәrdә qazanılmasına baxmayaraq,
onların әsasında ümummilli lider Heydәr Əliyevin dövlәt idarәçiliyi
sahәsindә fenomenal istedadı vә yorulmaz fәaliyyәti durur.
Dәrin vә hәrtәrәfli bilik, yüksәk iradә, qәtiyyәtlilik, ölkә vә әtrafında baş
verәn mürәkkәb proseslәri hәr zaman tәhlil etmә vә düzgün qiymәtlәndirmә bacarığı, gәlәcәyi aydın görә bilmәk qabiliyyәti ümummilli lider Heydәr Əliyevin fәaliyyәtinin uğurlarını şәrtlәndirәn başlıca amillәrdir. O hәm
sovet dövründә, hәm müstәqillik әrәfәsindә, hәm dә müstәqillik illәrindә
xalq vә dövlәt qarşısında misilsiz xidmәtlәr göstәrmişdir.
Sovet dövründә Heydәr Əliyev ölkә rәhbәrliyini qәbul etdiyi zaman
Azәrbaycan Respublikası keçmiş SSRİ-nin müttәfiq respublikaları arasında әn geridә qalanlar sırasında idi. Qısa müddәt әrzindә ümummilli lider Heydәr Əliyevin uğurlu fәaliyyәti nәticәsindә Azәrbaycan Respublikası öz iqtisadiyyatının, sosial göstәricilәrinin әn yüksәk sәviyyәyә
qalxmasına nail oldu. Mәhz onun müdrik siyasәti sayәsindә Azәrbaycan
keçmiş SSRİ-nin öncül respublikasına çevrildi. Hәmin illәrdә Azәrbaycan iqtisadiyyatı elә bir sәviyyәyә qalxmışdır ki, ölkә nәinki öz tәlәbatlarını tәmin edirdi, eyni zamanda donor kimi çıxış edirdi. Keçmiş SSRİnin tәrkibinә daxil olan 15 ölkә arasında ancaq 2 respublikada iqtisadiyyat belә yüksәk sәviyyәdә idi. Qısa müddәtdә bu irәlilәyiş ümummilli lider
Heydәr Əliyevin dövlәt idarәçiliyi sahәsindә fenomenal bilik vә
bacarığının nәticәsi idi.
Heydәr Əliyevin rәhbәrliyi ilә ölkәdә qazanılmış yüksәk nailiyyәtlәrin
әsasında ümummilli liderin fәrdi liderlik istedadı ilә yanaşı, onun kadr
potensialının formalaşdırılması vә bu әvәzsiz sәrvәtin sәfәrbәr edilmәsi sahәsindә xüsusi bilik vә bacarığı, uzaqgörәnliyi durur. Hәlә Sovet dövründә
ümummilli liderin tәşәbbüsü ilә ölkәnin minlәrlә gәnci keçmiş SSRİ-nin
aparıcı ali mәktәblәrinә müasir biliklәrin alınması vә bacarıqların formalaşdırılması üçün göndәrilirdi. Gәnclәrin tәhsili hәm mülki, hәm dә hәrbi ali
mәktәblәrdә hәyata keçirilirdi. Prosesin iştirakçısı kimi, ulu öndәr Heydәr
Əliyev bu prosesi daim diqqәt mәrkәzindә saxlayırdı vә sәfәrlәri zamanı
ölkәdәn kәnarda tәhsil alan tәlәbә vә aspirantlarla şәxsәn görüşürdü. O, bu
görüşlәr zamanı tәlәbәlәrin qayğıları ilә maraqlanır, onların problemlәrinin
hәlli üçün müvafiq göstәrişlәr verirdi. Bu gün artıq müstәqil Azәrbaycan
Respublikasının inkişafında o zaman bu proqram çәrçivәsindә tәhsil almış
mütәxәssislәrin rolu olduqca әhәmiyyәtlidir. Eyni zamanda, bu proses xarici ölkәlәrdә Azәrbaycan diasporunun formalaşması vә güclәnmәsi baxımından böyük önәm daşımışdır.
Qeyd etmәk lazımdır ki, ölkә gәnclәrinin hәrbi mәktәblәrdә tәhsil alması
da vacib mәqamlardandır. Ümummilli lider Heydәr Əliyevin hәlә SSRİ dönәmindә bu vacib istiqamәti diqqәt mәrkәzindә saxlaması onun uzaqgörәnliyinin tәzahürüdür. Müstәqil Azәrbaycanın hazırkı hәrbi qüdrәti o
zaman bu sahә üçün kadr hazırlığından qaynaqlanır. Bu kontekstdә eyni zamanda ölkәdә C.Naxçıvanski adına hәrbi liseyin açılmasını vә fәaliyyәtini
dә qeyd etmәk yerinә düşәr.
Əsası ümummilli lider Heydәr Əliyev tәrәfindәn qoyulmuş kadr potensialının formalaşdırılması siyasәti ölkә Prezidenti İlham Əliyev tәrәfindәn
uğurla inkişaf etdirilir. Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn 2003-cü ildә irәli
sürülmüş "qara qızılın insan qızılına çevrilmәsi” konsepsiyası ölkә gәnclәri
üçün aparıcı xarici dövlәtlәrdә tәhsil almaq imkanı yaratmışdır. Ölkәnin
Birinci vitse-prezidenti, Heydәr Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban
Əliyevanın ölkәnin kadr potensialının formalaşdırılması vә tәkmillәşdirilmәsi sahәsindә fәaliyyәti dә olduqca әhәmiyyәtli vә mәhsuldardır.
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Qazandığımız möhtәşәm uğurlar
Heydәr Əliyevin adı ilә bağlıdır
әvvәli 1-ci sәh.
Onun tәşәbbüsü ilә hәyata keçirilәn yeni
mәktәblәrin inşası, tәdris proqramlarının
muasirlәşdirilmәsi, tәhsilin inklüzivliyinә
yönәldilmiş fәaliyyәt, rәhbәrlik etdiyi
qurumlarda müasir kadrların hazırlanması
vә imkanlarının genişlәndirilmәsi yeni nәsil peşәkarlar ordusunun formalaşmasına
xidmәt edir. Müstәqil Azәrbaycanda müasir tәlәblәrә cavab verәn kadr potensialının
formalaşması sahәsindә qazanılan nailiyyәtlәr ümummilli lider Heydәr Əliyevin
vaxtilә bu prosesi düzgün tәmәllәr әsasında qurmasının nәticәsidir.
Heydәr Əliyev fenomeninin bir tәqdirәlayiq cәhәti dә gәlәcәk perspektivlәri düzgün müәyyәnlәşdirmәsi vә hәrtәrәfli inkişaf, o cümlәdәn insan potensialının inkişafına yönәlik yeni istiqamәtlәrdә qabaqlayıcı tәdbirlәrin reallaşdırılması ilә bağlı idi.
Mәsәlәn, hazırkı nәsillәrin rifahını tәmin
edәn vә gәlәcәk nәsillәrin inkişaf imkanlarını mәhdudlaşdırmayan davamlı inkişaf
XXI әsrdә dünya üçün qlobal prioritetdir.
2015-ci ilin sentyabr ayında ABŞ-ın Nyu
York şәhәrindә keçirilmiş dünya sammiti
vә BMT-nin 70-ci yubiley sessiyası davamlı inkişafın tәmininin Yer kürәsindә
hәyatın qorunması baxımından hәlledici
önәmini elan etmiş vә bu sahәdә 2030-cu
ilә qәdәr bәşәriyyәt qarşısında duran mәqsәdlәri müәyyәnlәşdirmişdir. Hәmin mәqsәdlәrә nail olmaq üçün dünya әhalisi davamlı vә insan potensialına әsaslanan inkişaf sahәsindә müvafiq bilik vә bacarıqlara
malik olmalı idi. Göstәrilәn sahәdә bilik vә
bacarıqların formalaşması üçün BMT vә
UNESKO 2005-2014-cü illәri dünya üzrә
davamlı inkişaf sahәsindә tәdris onilliyi
elan etmişdir. Sözügedәn beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn belә bir qәrarın verilmәsi
mәntiqi çox anlaşılan idi: 2005-2014-ci illәrdә dünya әhalisi davamlı insan potensialına әsaslanan inkişaf, onun mahiyyәti
vә metodları barәdә biliklәndirilir vә 2015ci ildәn başlayaraq, göstәrilәn sahәdә praktiki fәaliyyәtә start verilir.
Davamlı inkişafın bәşәriyyәt üçün prioritet әhәmiyyәtini ümummilli lider Heydәr
Əliyev daha tez müәyyәn edә bilmişdir.
Onun tәsdiq etdiyi Milli Tәhsil Strategiyası artıq 2000-ci ildә orta ümumtәhsil mәktәblәri vә ali mәktәblәrdә davamlı insan
inkişafının tәdrisini nәzәrdә tuturdu.
Ümummilli lider Heydәr Əliyevin uzaqgörәnliyi nәticәsindә Azәrbaycan Respublikasında davamlı inkişaf sahәsindә biliklәrin tәdris prosesinә daxil edilmәsi vә bu
sahәdә kadr potensialının formalaşdırılmasına BMT vә UNESKO tәrәfindәn qәbul olunmuş qәrardan 4 il qabaq başlanılmışdı. Azәrbaycanın bu qabaqlayıcı fәaliyyәti barәdә mәlumatı BMT Baş Qәrargahı
(Nyu York) 19 dekabr 2005-ci ildә "İdeyalar, innovasiyalar vә tәsirlәr” başlığı altında dünyaya yayılmışdır. Azәrbaycanın bugünkü uğurları mәhz kadr potensialının
hazırlanması vә daimi tәkmillәşdirilmәsi
ilә әlaqәdardır. Bu prosesin әsası isә ulu
öndәr Heydәr Əliyev tәrәfindәn qoyulmuşdur.
Ümummilli lider Heydәr Əliyevin uzaqgörәnliyi vә bu unikal xüsusiyyәtin inkişaf
prosesinә tәsirinә dair çox misallar gәtirilә
bilәr. Bu misallardan biri Azәrbaycan üçün
önәmli sayılan neft sahәsi ilә bağlıdır. Ulu
öndәr Heydәr Əliyevin neft strategiyasının
bünövrәsinin әsasәn 1994-ci ildә imzalanmış "Əsrin müqavilәsi” kimi tanınan, dünyanın aparıcı neft şirkәtlәri ilә bağlanmış
müştәrәk fәaliyyәtә dair müqavilәlәrlә
qoyulduğunu vurğulayırlar. Lakin bu strategiyanın formalaşma tarixini Bakıda dәrin özüllәr zavodunun inşası dövrü ilә әlaqәlәndirmәk daha doğru olar. Hazırda ulu
öndәr Heydәr Əliyevin adını daşıyan bu
müәssisәnin tәmәli 1978-ci ildә qoyulmuş
vә zavod istismara 1984-ci ildә verilmişdir. Bakıda qurulmuş dәrin özüllәr zavodu
o zaman keçmiş SSRİ-dә bu tipli avadanlığı istehsal edәn yeganә müәssisә idi.
Ümummilli lider Heydәr Əliyevin tәşәbbüsü vә sәyi nәticәsindә bu müәssisәnin
sovet dönәmindә Bakıda qurulması müstәqillik dövründә ölkәdә hәyata keçirilәn
neft vә qaz layihәlәrini sürәtlәndirdi vә onların iqtisadi sәmәrәliliyini әhәmiyyәtli dәrәcәdә yüksәltdi. Şübhәsiz ki, bu, Heydәr
Əliyevin eyni zamanda bu sahәdә dә dәrin
biliklәrә malik olmasından xәbәr verir.
Ulu öndәr ömrü boyu ölkәnin inkişafı
üçün çalışmışdır. Onun bilik vә bacarığı,
cәsarәti, qәtiyyәtli vә prinsipial fәaliyyәti
ölkәnin müstәqillik qazanmasının vacib
şәrtidir. Heydәr Əliyevin fәaliyyәtinin
miqyası onun qurucusu olduğu Azәrbaycan Respublikasının bugünkü nailiyyәtlәrindә özünü biruzә verir. Beynәlxalq tәşkilatların rәsmi hesabatlarına görә, bu gün
Azәrbaycan Respublikası iqtisadi imkanlarını ölkәnin hәrtәrәfli inkişafı vә insanların rifahının artırılması mәqsәdi ilә daha
sәmәrәli istifadә edәn dünya dövlәtlәri sırasındadır. Bu idarәetmә texnologiyalarının işlәnmәsi isә ümummilli lider Heydәr Əliyevin adı ilә bağlıdır. Bu texnologi-

yaların ölkә Prezidenti İlham Əliyev tәrәfindәn zamanın tәlәblәrinә uyğun inkişaf
etdirilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi Azәrbaycanı davamlı inklüziv inkişafın idarә edilmәsindә dünya liderlәri sәviyyәsinә yüksәltmişdir. Göründüyü kimi, ulu öndәrin
irsi bu gün dә Azәrbaycanın innovativ inkişafına xidmәt edir.
Heydәr Əliyev Azәrbaycanın dünyada
tanıdılması üçün hәr zaman böyük әzmlә
çalışmışdır. Hazırda bu sahәdә olduqca
әhәmiyyәtli fәaliyyәti onun adını daşıyan
fond hәyata keçirir. Ölkәnin Birinci vitseprezidenti, Heydәr Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva ümummilli lider
Heydәr Əliyevin bu istiqamәtdә fәaliyyәtini inkişaf etdirәrәk, UNESKO-nun
qeyri-maddi mәdәni irs siyahısına 20032017-ci illәrdә Azәrbaycanın 13 milli nominasiyasının daxil edilmәsinә nail olmuşdur. Bu nominasiyalar sırasında muğam,
Novruz, aşıq sәnәti, tar vә tar ifaçılığı, kәlağayı, çovqan - atüstü әnәnәvi Qarabağ
oyunu vә digәrlәri yer alıb. Tәbliğ edilәn
mәdәni irslә bağlı bilgilәr yüz vә minillәrlә
mәlumdur. Lakin onların UNESKO-nun
siyahısında populyarlaşdırılmasına 2003cü ildәn sonra ölkәnin Birinci vitse-prezidenti, Heydәr Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın sәyi nәticәsindә nail olunmuşdur. Bu fakt bir daha
göstәrir ki, ümummilli liderin kadr siyasәti
bu gün dә işlәyir vә Azәrbaycanın inkişafına töhfәlәrini vermәkdәdir. Heç şübhәsiz
ki, Heydәr Əliyevin özünün tәbirincә
desәk, zamanında düzgün müәyyәnlәşdirilәn strategiyanın nәticәsi olaraq, "Azәrbaycan Respublikası XXI әsrdә hәyatın
bütün sahәlәrindә geniş inkişaf edәn, çiçәklәnәn bir ölkә kimi böyük uğurlar qazanacaqdır”.
Azәrbaycan dövlәtinin qurucusu Heydәr
Əliyevin xalqımız qarşısındakı misilsiz
xidmәtlәri yaddaşlara dәrindәn hopmuş,
hәr bir azәrbaycanlının qәlbindә silinmәz
iz qoyaraq tariximizin ayrılmaz tәrkib hissәsinә çevrilmişdir. Onun hәyat yolunun
möhtәşәm salnamәsini vәrәqlәyәrkәn göz
önündә Azәrbaycan tarixinin çәtin vә şәrәfli bir dövrünün dolğun mәnzәrәsi canlanır. Xalqımızın yetişdirdiyi bu dahi şәxsiyyәtin bütün fәaliyyәtinin Azәrbaycanın
inkişaf yolu ilә sıx vәhdәt tәşkil etdiyini bir
daha aydın şәkildә görürük.
1969-cu il iyulun 14-dә Heydәr Əliyevin Azәrbaycana rәhbәr seçilmәsi ilә respublikanın bütün sahәlәrindә tamamilә
yeni dövr başladı, böyük intibahın tәmәli
qoyuldu. Ulu öndәrin tәşәbbüskarlığı,
әzmkar fәaliyyәti tezliklә Azәrbaycanı
keçmiş ittifaqın inkişaf etmiş respublikaları sırasına çıxartdı. Heydәr Əliyevin rәhbәrliyi altında ölkәmizdә hәyata keçirilәn
genişmiqyaslı islahatlar iqtisadi potensialın formalaşdırılmasına, sosial-mәdәni
hәyatın canlandırılmasına vә milli-mәnәvi
dәyәrlәrin dirçәldilmәsinә yönәldilәrәk
әslindә gәlәcәyin tәmәlini qoydu.
1993-cü ildә ölkәmiz çәtin sınaqlarla üzüzә qalanda da xalq yeganә xilaskar kimi

Heydәr Əliyevi rәhbәrlikdә görmәk istәdi.
27 il әvvәl, iyun ayında Naxçıvandan Bakıya gәlәn Heydәr Əliyev öz zәkası, müdrikliyi vә qәtiyyәti ilә respublikamızı
mәhvolmadan xilas etdi, müstәqilliyimizi
qorudu vә müasir Azәrbaycan dövlәtinin
müәllifinә çevrildi.
Heydәr Əliyevin tarixi nailiyyәtlәrindәn
biri dә Azәrbaycan dövlәti vә xalqı qarşısında duran strateji vәzifәni - bir ictimaiiqtisadi sistemdәn digәrinә, yәni iflasa uğramış sosializmdәn bazar iqtisadiyyatı
normalarına vә çoxmülkiyyәtçiliyә әsaslanan sistemә keçidi tәmin etmәsidir. Xüsusi
mülkiyyәtә geniş meydan açılması, sәnaye
vә xidmәt müәssisәlәrinin özәllәşdirilmәsi, aqrar islahatlar, torpağın әvәzsiz olaraq kәndlilәrә verilmәsi vә digәr fundamental transformasiya proseslәrini reallaşdırmaq kimi çәtin vәzifәlәrin hәlli Heydәr
Əliyevin adı ilә bağlıdır.
On illik prezidentliyi dövründә Heydәr
Əliyev respublikada radikal islahatlar apardı vә iqtisadiyyatı çökmüş ölkәnin xarabalıqlarında dirçәltdiyi vә inkişaf etdirdiyi
qüdrәtli dövlәti millәtinә bәxş etdi. Onun
çoxşaxәli siyasәti ölkәyә tәrәqqi vә sabitlik
gәtirәn dövlәt strategiyasına çevrildi. Heydәr Əliyev hakimiyyәtә praqmatik vә balanslaşdırılmış xarici siyasәt kursu ilә gәlmişdi.
Azәrbaycanda siyasi sabitlik yaratmaqla
yanaşı, Heydәr Əliyev ölkәnin iqtisadi
müstәqilliyinin dә әsasını qoydu. O, bütün
istehsal sahәlәrinin bәrpası, habelә maliyyә vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması vә xarici
sәrmayәlәrin cәlb olunması üzrә antiböhran proqramını işlәyib hazırladı.
Heydәr Əliyevin müәyyәnlәşdirdiyi yeni neft strategiyası nәticәsindә Azәrbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının dünyanın
әn qabaqcıl neft şirkәtlәri ilә birlikdә hasil
olunması vә xarici bazarlara nәqli mәqsәdilә 1994-cü il sentyabrın 20-dә Bakıda
Gülüstan sarayında Xәzәrin Azәrbaycan
sektorundakı "Azәri”, "Çıraq” yataqlarının
vә "Günәşli” yatağının dәrinlikdә yerlәşәn
hissәsinin birgә işlәnilmәsi haqqında müqavilә imzalandı. "Əsrin müqavilәsi” bağlandıqdan az sonra Xәzәrin digәr karbohidrogen yataqlarının işlәnilmәsi ilә әlaqәdar 30-dan çox saziş imzalandı ki, bu da
Azәrbaycana böyük hәcmdә xarici sәrmayәnin qoyuluşuna imkan yaratdı.
Hәyata keçirilәn sistemli tәdbirlәr nәticәsindә ölkәmizdә siyasi vә makroiqtisadi
sabitliyә nail olunmuş, iqtisadi inkişafın lokomotivi olan sahibkarlar sinfinin formalaşması üçün real hüquqi baza yaradılmış,
dövlәt tәrәfindәn özәl sektora hәrtәrәfli
dәstәk göstәrilmәsi tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsinә başlanmışdır.
Ulu öndәrin müәyyәn etdiyi vә onun
rәhbәrliyi ilә uğurla hәyata keçirilәn iqtisadi inkişafın әsasını tәşkil edәn sahibkarlığın inkişafı strategiyası özәl bölmәnin
inkişafına yönәlmiş tәdbirlәrin sistemliliyi,
dövlәt tәnzimlәnmәsinin liberallaşdırılması, dövlәt-sahibkar münasibәtlәrinin institusionallaşdırılması ilә xarakterizә edilir.

"Sahibkarlığın inkişaf etdirilmәsi, sәrbәst
iqtisadiyyata yol verilmәsi, bazar iqtisadiyyatının yaradılması bizim strateji yolumuzdur” deyәn Heydәr Əliyev ölkәnin
gәlәcәk iqtisadi inkişafının mәhz özәl sektorla bağlı olduğunu vurğulayırdı. Qәbul
olunmuş dövlәt proqramlarının bu sahәnin
inkişafında xüsusi rolu oldu, kiçik vә orta
sahibkarlığın inkişafını iqtisadi siyasәtin
prioritet istiqamәtlәrindәn birinә çevirdi.
Bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmiş istәnilәn dövlәtin müstәqil yaşaması vә inkişafı
prosesindә orta tәbәqәnin - iqtisadi inkişaf
vә sabitliyin tәminatçısı sayılan sahibkarlar sinfinin rolu müstәsnadır. Bu reallığı
böyük müdrikliklә nәzәrә alan ümummilli
lider Heydәr Əliyev milli iqtisadi inkişaf
modelinin reallaşdırılmasında özәl sektorun hәlledici rolunu daim önә çәkir, güclü sahibkarlar tәbәqәsinin formalaşmasına,
onların cәmiyyәtdәki mövqelәrinin güclәnmәsinә çalışırdı. Ümummilli liderin sahibkarlarla keçirilәn görüşlәri, üzlәşdiklәri
problemlәrin nәdәn ibarәt olduğunu bilavasitә onların öz dilindәn eşitmәsi vә bunların qısa müddәt әrzindә hәlli üçün konkret tapşırıqlar, fәrman vә sәrәncamlar vermәsi özәl sektorun tәmsilçilәrinә yüksәk
diqqәtin tәzahürü idi.
2003-cü ildәn Heydәr Əliyev siyasi vә
iqtisadi kursunu uğurla davam etdirәn Prezident İlham Əliyev ötәn dövr әrzindә milli
inkişaf prioritetlәrini düzgün müәyyәnlәşdirәrәk, ölkәnin bütün potensialını, intellektual resurslarını insan kapitalının güclәndirilmәsi yönümündә sәfәrbәr etmişdir.
Hazırda Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi altında Azәrbaycanın hәrtәrәfli inkişafında yeni mәrhәlә yaşanır. Dövlәt başçısının hәyata keçirdiyi iqtisadi siyasәtin әsas
xarakterik xüsusiyyәtlәri onun sosialyönümlü olması, habelә bütün problemlәrin
hәllindә iqtisadi aspektin mövcudluğunun
ön plana çәkilmәsidir. Dövlәt proqramlarının, fәrman vә sәrәncamların icrası ölkәdә gedәn iqtisadi inkişafın sürәtlәndirilmәsini uğurla tәmin edir, tәrәqqi prosesindә
özәl sektorun payını vә rolunu artırmaqla,
sahibkarlığın inkişafına güclü tәkan verir.
Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn
müәyyәnlәşdirilmiş iqtisadi inkişaf strategiyası nәinki ölkәmizin inkişafında müstәsna rol oynayır, hәtta bir model olaraq
keçid iqtisadiyyatı ölkәlәrinin iqtisadi
inkişafı baxımından nümunәyә çevrilmәkdәdir. Sәrbәst bazar münasibәtlәrinә, özünütәnzimlәmәyә әsaslanan iqtisadi sistemdә insanların sosial müdafiәsinә vә rifahına hesablanmış müxtәlif layihәlәrin, әn
başlıcası, mәnәvi-etik dәyәrlәrin yad tәsirlәrdәn qorunması xüsusilә aktualdır. Elmitexniki inqilabın mәhsulu olan müasir
informasiya texnologiyaları müsbәt tәrәflәri ilә yanaşı, insanlar arasında olan mәnәvi idealları ifrat maddilәşmәnin mәnfi tәsirlәrinә mәruz qoyur. Bu tәsirlәri zәrәrsizlәşdirmәk isә yalnız yüksәk mәnәviyyatlı
şәxsiyyәtlәrin üzәrinә düşür. Hazırda bu
nәcib missiyanı yüksәk mәnәvi mәsuliyyәtlә üzәrinә götürәrәk şәrәflә, әzmlә

hәyata keçirәn insanlar arasında Azәrbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban
xanım Əliyeva ön sırada dayanır. İnamla
deyә bilәrik ki, ulu öndәrin ali ideyalarına
әsaslanan, dövlәt başçısı İlham Əliyevin
hәyata keçirdiyi çoxşaxәli siyasәtә layiqli
töhfәlәrini verәn Azәrbaycanın Birinci
vitse-prezidentinin milli mәdәniyyәtin,
mәnәvi dәyәrlәr sisteminin qorunmasında,
cәmiyyәtә sağlam dәyәrlәrin aşılanmasında müstәsna xidmәtlәri var.
Bәli, ulu öndәrin xalqımız vә dövlәtimiz
qarşısında müstәsna xidmәtlәrindәn biri dә
onun yolunu davam etdirmәyә, ideyalarını
daha da zәnginlәşdirib hәyata keçirmәyә
qadir olan İlham Əliyev kimi yüksәk intellektli, praqmatik düşüncәli, müasir dünya
siyasәtini vә iqtisadiyyatını gözәl bilәn,
enerjili vә tәşәbbüskar siyasi lider yetişdirmәsidir. Heydәr Əliyev inanırdı ki, İlham
Əliyev xalqın әn layiqli övladlarını öz әtrafında sıx birlәşdirәrәk Azәrbaycan dövlәtinin inkişafı vә xalqımızın firavanlığı yolunda çox işlәr görәcәk, onun axıra çatdıra
bilmәdiyi taleyüklü mәsәlәlәri, işlәri başa
çatdıracaq. Ulu öndәrin özü qәdәr inandığı
vә gәlәcәyinә böyük ümidlәr bәslәdiyi
Prezident İlham Əliyevin Azәrbaycana
rәhbәrllik etdiyi 17 ildә respublikamız bütün sahәlәrdә özünün dinamik inkişafı ilә
dünya birliyinin diqqәt mәrkәzindәdir vә
bu şәrәfli tarixin hәr gün yeni, daha parlaq
sәhifәlәri yazılır. Bu illәr әrzindә iqtisadi
inkişaf baxımından Azәrbaycan qәdәr
sürәtlә inkişaf edәn ikinci ölkә olmamışdır.
Bu gün onu da qürurla qeyd edirik ki,
müasir tariximizin әn şәrәfli sәhifәsi olan
Vәtәn müharibәsi Azәrbaycanın әrazi
bütövlüyünün bәrpası ilә nәticәlәndi. Bu
müharibәdәn qalib çıxan xalqımız öz
haqqı uğrunda әvvәldәn axıra kimi
lәyaqәtlә, inamla mübarizә apardı. 44 gün
davam edәn hәrbi әmәliyyatlarla pozulmuş hüquqlarını bәrpa edәn Azәrbaycan
tәk Ermәnistana deyil, dünya ermәniliyinә
sağalmaz zәrbә vurdu. Azәrbaycan xalqına bu Qәlәbәni bәxş edәn Müzәffәr Ali
Baş Komandanımız, Ordumuz, şәhidlәrimizdir. Xalqımız xoşbәxt xalqlardan
biridir. Bu Qәlәbәnin memarı isә ulu öndәr
Heydәr Əliyevdir. Xalqımız 1993-cü ildә
mәhz ümummilli liderә müraciәt edәrәk
onu Azәrbaycana dәvәt etdi. Ulu öndәr
müstәqil Azәrbaycanı yenidәn qurdu.
Prezident İlham Əliyev torpaqlarımızın
işğaldan azad olunması ilә ulu öndәr Heydәr Əliyevin böyük vәsiyyәtini yerinә yetirdi. Bu gün xalqımız Prezidentimizin әtrafında sıx birlәşib. Ötәn әsrin 90-cı illәrinin әvvәllәrindә Azәrbaycan müharibәni
deyil, döyüşü uduzmuşdu. 1994-cü ildә
imzalanan atәşkәs müharibәnin bitmәsi
deyildi. Qeyd etdiyimiz kimi, o illәrdәn
Heydәr Əliyevin başlatdığı siyasәt Azәrbaycanda gәlәcәk inkişafın tәmәlini qoydu. İslahatlar, neft kontraktları Azәrbaycanı getdikcә daha güclü dövlәt etdi vә tәbii
ki, bu amillәr ölkәnin beynәlxalq nüfuzunun artmasında, mövqelәrinin möhkәmlәnmәsindә, hәqiqәtlәrinin dünya tәrәfin-

dәn tanınmasında böyük rol oynadı.
Bu siyasәtin respublikamızda hansı
dәyişikliklәrlә әlamәtdar olduğu ötәn 17
ilin siyasi, iqtisadi vә sosial mәnzәrәsinin
fonunda daha aydın görünür. Prezident
İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә Azәrbaycanın tarixinin әn qüdrәtli dövlәtinә çevrilmәsi bu günümüzün әsas reallığıdır. İlham
Əliyevin düşünülmüş, әsaslandırılmış siyasәti nәticәsindә dövlәtimiz hәr il әvvәlki
ildәn daha möhtәşәm nailiyyәtlәrә imza
atdı vә hazırda da atır.
Güclәnәn vә inkişaf edәn Azәrbaycan
günlәrin birindә torpaqlarını güc yolu ilә
azad edә bilәcәyini heç vaxt gizlәtmәdi.
Artıq Ermәnistana vә dünya ermәniliyinә
da agah idi ki, әgәr Azәrbaycan әn çәtin
vaxtlarında onların şәrtlәrini yaxına buraxmayıbsa, güclәnikdәn sonra istәnilәn vasitә ilә әrazilәrini azad edәcәk. İlham Əliyevin qәtiyyәtli siyasәti vә hücum diplomatiyası hәr addımda Ermәnistanın işğal
siyasәtini laxladır, ifşa edirdi. Ermәnistanın son hәrbi tәxribatları isә nәticә etibarilә Azәrbaycanın gözlәdiyi tarixi fürsәti
tәmin etdi vә işğalçı layiqli cәzasını alaraq
torpaqlarımızdan qovuldu.
Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda 44
günlük müharibә haqlı olaraq tariximizә
Vәtәn müharibәsi kimi yazıldı. Çünki bu,
torpaqlarımızın azadlığı, әrazi bütövlüyümüzün bәrpası uğrunda xalqımızın müqәddәs savaşı idi. Bu savaş hәm dә tariximizә qızıl hәrflәrlә hәkk olundu. Bu qәlәbә ilә biz tariximizi, müstәqilliyimizi vә
dövlәtçiliyimizi şәrәflәndirdik, qürurlandırdıq.
Bütün yuxarıda göstәrilәnlәri tәhlil
edәrәk belә bir mәntiqi nәticәyә gәlmәk
olar ki, Heydәr Əliyev yolu - müstәqil
Azәrbaycan dövlәtinin vә xalqımızın әbәdiyyәt yoludur. Prezident İlham Əliyev
hәmin parlaq yolun vә böyük gәlәcәyin
qüdrәtli tәminatçısı, mahir sükançısıdır.
Aparılan mәqsәdyönlü siyasәt müstәqil
Azәrbaycan dövlәtini yeni vә daha geniş
magistrallara çıxarmağa uğurla xidmәt
edir. Ulu öndәrin formalaşdırdığı milli
dövlәtçilik әnәnәlәri qorunur. Onun müdrik ideyaları ölkәmizin gәlәcәyә yönәlmiş
strateji hәdәflәrini müәyyәn edir. Ulu
öndәrin Azәrbaycanın gәlәcәyi ilә bağlı
böyük ideallarının hәyata keçirilmәsi indi
İlham Əliyevin missiyasıdır. Dövlәt rәhbәri öz tarixi missiyasını әzmlә hәyata keçirir. Dövlәt başçımızın, hәmçinin Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın timsalında Azәrbaycan bәşәriyyәtә
sevgini, şәfqәti, xeyirxahlığı, maarifi, mәdәniyyәtlәrarası dialoqu, sülh vә tolerantlığı aşılayır, ölkәlәr vә cәmiyyәtlәr arasında mәnәvi körpüyә çevrilir.
Heydәr Əliyevin zәngin irsinә nәzәr
salarkәn mәlum olur ki, onun ölkә üçün
gördüyü nәhәng işlәri, dәyәrli vә әzәmәtli
ideyalarının hәyata keçirilmәsini hәr kәs
öz sahәsindә hiss edir, bunun tәzahürünü
daha aydın vә dәrindәn dәrk edir. Hәr kәs
bir hәqiqәti qәbul edir ki, Azәrbaycanın
müstәqillik illәri әrzindә hәyatımızın
bütün sahәlәrindә әldә olunmuş uğurlar
mәhz ümummilli lider Heydәr Əliyevin
milli inkişaf strategiyasının hәyata keçirilmәsi nәticәsindә mümkün olmuşdur.
Tarixdә nadir şәxsiyyәtlәrdәn biri kimi
iz qoyan Heydәr Əliyevin xidmәtlәri vә
keçdiyi ömür yolu haqqında çox deyilsә
dә, әsrlәr boyu bu mövzuya müraciәt olunacaq vә onun zәngin irsi hәmişә dәrin,
әhatәli, әtraflı elmi әsaslarla öyrәnilәrәk
gәlәcәk nәsillәrә çatdırılacaqdır. Ulu öndәr
qısa müddәtdә Azәrbaycan xalqının, Azәrbaycan torpağının adını bütün dünyada
uca zirvәlәrә qaldırmış vә özünün şәxsiyyәt bütövlüyü ilә doğma vәtәni Azәrbaycanı bütövlәşdirmiş vә hәr yerdә onu
layiqincә tәmsil etmişdir. Heydәr Əliyevin
gәlәcәk ücün nәzәrdә tutduğu iqtisadi
ideyalar vә arzular artıq gercәkliyә cevrilmişdir. Azәrbaycan xalqının hәlә neçәneçә nәsli bu böyük mәktәbdәn, Heydәr
Əliyevin zәngin siyasi irsindәn ölkәmizin
inkişafı, xalqımızın rifahı naminә faydalanacaqdır.
Buna görә dә әminliklә deyә bilәrik ki,
istәr çağdaş Azәrbaycan tarixindә, istәrsә
dә xalqın yaddaşında Heydәr Əliyevin adı
müstәqil vә suveren dövlәtin banisi, dahi
siyasәtçi, misilsiz şәxsiyyәt, cәsur insan,
qeyri-adi zәka, fitri istedad sahibi, müdrik
dövlәt xadimi vә әbәdiyaşarlıq hüququ
qazanmış әn böyük vәtәndaş - azәrbaycanlı kimi әbәdi hәkk olunub, әsrlәr boyu
qalacaq vә hәr zaman dәrin hörmәtlә, ehtiramla anılacaqdır.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
qeyd etdiyi kimi: "Heydәr Əliyev bütün
zamanlarda, bütün dövrlәrdә Azәrbaycan
xalqına lәyaqәtlә xidmәt etmişdir. Azәrbaycanın müstәqilliyinin әbәdi, dönmәz
olmasında, iqtisadi potensialının möhkәmlәnmәsindә, bölgәdә vә dünyada nüfuzunun artmasında onun müstәsna xidmәtlәri
vardır. Bu gün Heydәr Əliyev bizimlә deyil, ancaq onun siyasәti yaşayır, onun qurduğu müstәqil Azәrbaycan yaşayacaqdır”.
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Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib
Ərdoğanın rәsmi qarşılanma mәrasimi olub
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Azәrbaycan-Türkiyә sәnәdlәri imzalanıb
Dekabrın 10-da tәkbәtәk görüş başa
çatandan sonra Prezident İlham Əliyevin vә Prezident Rәcәb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilә Azәrbaycan-Türkiyә sәnәdlәrinin imzalanması mәrasimi olub.

Fәxri qarovul dәstәsinin rәisi Türkiyә Prezidentinә raAzәrbaycan Respublikasına rәsmi sәfәrә gәlәn
Türkiyә Respublikasının Prezidenti Rәcәb Tayyib port verdi.
Türkiyә Respublikasının vә Azәrbaycan RespublikaƏrdoğanın dekabrın 10-da rәsmi qarşılanma
sının dövlәt himnlәri sәslәndi.
mәrasimi olub.
Prezident İlham Əliyev vә Prezident Rәcәb Tayyib Ər-

Hәr iki ölkәnin dövlәt bayraqlarının dalğalandığı mey- doğan fәxri qarovul dәstәsinin qarşısından keçdilәr.
danda Türkiyә Prezidentinin şәrәfinә fәxri qarovul dәstәsi
Türkiyә Prezidenti Azәrbaycan әsgәrlәrini salamladı.
düzülmüşdü.
Fәxri qarovul dәstәsi hәrbi marşın sәdaları altında AzәrAzәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyә Prezidenti baycan Prezidenti İlham Əliyevin vә Türkiyә Prezidenti
Rәcәb Tayyib Ərdoğanı qarşıladı.
Rәcәb Tayyib Ərdoğanın qarşısından keçdi.

Bakı Nәqliyyat Agentliyi ilә “BMC Otomativ
Sәnaye vә Ticarәt” şirkәti arasında Anlaşma Protokolunu Bakı Nәqliyyat Agentliyinin İdarә Heyәtinin sәdri Vüsal Kәrimli vә “BMC Otomativ Sәnaye vә Ticarәt” şirkәtinin İdarә Heyәtinin üzvü Taha
Öztürk imzaladılar.
Azәrbaycan Avtomobil Yolları Dövlәt Agentliyi ilә “BMC.AZ” şirkәti arasında Anlaşma
Protokolunu Azәrbaycan Avtomobil Yolları Dövlәt Agentliyinin İdarә Heyәtinin sәdri Saleh
Mәmmәdov vә “BMC Otomativ Sәnaye vә Ticarәt” şirkәtinin İdarә Heyәtinin üzvü Taha Öztürk
imzaladılar.
Azәrbaycan Respublikasının Kiçik vә Orta
Biznesin İnkişafı Agentliyi vә Türkiyә Respublikasının Prezidenti yanında İnvestisiya Ofisi arasında Anlaşma Memorandumunu Azәrbaycan
Respublikasının Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı
Agentliyinin İdarә Heyәtinin sәdri Orxan Mәmmәdov vә Türkiyә Respublikasının Prezidenti yanında İnvestisiya Ofisinin sәdri Burak Dağlıoğlu
imzaladılar.
Azәrbaycan Respublikası ilә Türkiyә Respublikası arasında media sahәsindә strateji әmәkdaşlıq
haqqında Anlaşma Memorandumunu Azәrbaycan
Respublikası Prezidentinin kömәkçisi Hikmәt
Hacıyev vә Türkiyә Respublikası Prezidenti Administrasiyasının ictimaiyyәtlә әlaqәlәr idarәsinin
rәhbәri Fәxrәddin Altun imzaladılar.

Azәrbaycan Respublikası Hökumәti ilә Türkiyә Respublikası Hökumәti arasında qarşılıqlı
olaraq vizadan azadetmә haqqında 2020-ci il fevralın 25-dә Bakı şәhәrindә imzalanmış Sazişә dәyişikliklәr edilmәsi haqqında Azәrbaycan Respublikası Hökumәti ilә Türkiyә Respublikası Hökumәti arasında 1 saylı Protokolu Azәrbaycan
Respublikasının xarici işlәr naziri Ceyhun Bayramov vә Türkiyә Respublikasının xarici işlәr na-

ziri Mövlud Çavuşoğlu imzaladılar.
* * *
Qeyd edәk ki, dekabrın 10-da Bakıda keçirilәn
Qәlәbә paradı münasibәtilә hazırlanan “Zәfәr paradı” adlı poçt markası vә “Birinci gün” zәrflәri
dövriyyәyә buraxılacaq.
Prezident İlham Əliyev vә Prezident Rәcәb Tayyib Ərdoğan zәrflәri “Birinci gün” möhürü ilә möhürlәdilәr.

Azәrbaycan vә Türkiyә prezidentlәri mәtbuata birgә bәyanatlarla çıxış ediblәr
larımızı da buna görә atmalıyıq.
Sonra Türkiyә dövlәtinin başçısı bәyanatla çıxış etdi.
Bu gün Türkiyә ilә Azәrbaycan birliyi tәkcә xalqlarımız üçün deyil,
Dekabrın 10-da sәnәdlәrin imzalanması mәrasimindәn
Tәbii ki, burada liderlik çox vacibdir. Sәn durub Qarabağı öz
Prezident Rәcәb Tayyib Ərdoğan bildirdi ki, hәqiqәtәn 44 günlük bir
sonra Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev vә bölgә üçün, dünya üçün çox böyük önәm daşıyır. Çünki bizim siyasәtiTürkiyә Respublikasının Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğan miz әmәkdaşlığa, ölkәlәr arasındakı işbirliyinә hesablanıb. Bu tarixi müharibәdәn sonra ortaya çıxan nәticә Azәrbaycandakı qardaşlarımı parlamentindә qәbul etdirdiyin bir qәrarla, bura artıq bir dövlәtdir vә biz
Zәfәrdәn sonra başlanan yeni dövr üçün dә biz tam hazırlıqlıyıq. Bu gün necә sevindirdisә, eyni dәrәcәdә Türkiyәdәki qardaşlarını da sevindir- buranı bu şәkildә tanıdıq demәk haqqına sahib deyilsәn. Bunu Paşinyan
mәtbuata birgә bәyanatlarla çıxış ediblәr.
Əvvәlcә dövlәtimizin başçısı bәyanatla çıxış etdi.
Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, bu gün Türkiyә-Azәrbaycan
tarixindә çox әlamәtdar bir gündür, önәmli bir gündür. Bu gün biz
birlikdә Zәfәr paradını seyr edәrkәn bir-birimizi tәbrik etdik. Bu Zәfәr
münasibәtilә xalqlarımızı tәbrik etdik. Bu tarixi Zәfәr bizim birliyimizin
tәcәssümüdür. Türkiyә vә onun Cümhurbaşqanı müharibәnin ilk saatlarından Azәrbaycana, Azәrbaycan xalqına öz dәstәyini göstәrmişdir.
Onun bәyanatları hәm Azәrbaycan xalqı üçün çox dәyәrli, qiymәtli idi,
eyni zamanda, bütün dünyaya bir mesaj idi ki, Azәrbaycan tәk deyil,
Azәrbaycana heç kimsә maneә olmasın, Azәrbaycan haqq davasına
çıxıbdır, Vәtәn savaşına çıxıbdır vә Türkiyә Azәrbaycanın yanındadır.
Bu mesaj, әslindә, hәmrәyliyin bir tәcәssümü idi, onu göstәrdi ki,
Azәrbaycan öz haqlı davasında haqlıdır. Biz tarixi әdalәti bәrpa etdik.
Biz uzun illәr sürәn işğala son qoyduq. Türkiyә kimi qardaşımızın
yanımızda olması bizi daha da ruhlandırırdı, bizә әlavә güc verirdi. Biz
gücdәn istifadә edәrәk öz tarixi torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdik.
Mәn hәr zaman әziz Qardaşımı qarşılayarkәn, yaxud da ki, qardaş
Türkiyәdә olarkәn deyirdim ki, dünyada Türkiyә vә Azәrbaycan qәdәr
bir-birinә yaxın olan ölkәlәr tapılmaz. Bu, hәqiqәtdir. Bu gün dünya
xәritәsinә baxsaq görәrik ki, bizim qәdәr bir-birinә bağlı olan, bir-birinin
hәr zaman yanında olan ikinci ölkәlәr yoxdur. Bizi birlәşdirәn hәm ortaq
tarix, din, mәdәniyyәt, dil, әdәbiyyat, eyni zamanda, bizim siyasәtimizdir. Türkiyә vә Azәrbaycan dünya miqyasında müstәqil siyasәt yürüdәn
ölkәlәrdir. Türkiyәnin gücü bizim gücümüzü artırır. Bu gün әziz Qardaşımın liderliyi sayәsindә Türkiyә dünya miqyasında güc mәrkәzinә
çevrilib. Dünyanın bir çox ölkәlәrindә Türkiyә haqqı, әdalәti qoruyur,
müdafiә edir. Əzilmiş xalqların maraqlarını müdafiә edir vә әdalәti,
beynәlxalq hüququ bәrpa edir.
Bu gün Ərdoğan Türkiyәsi dünya üçün bir örnәkdir, müstәqillik,
mәrdlik, cәsarәt örnәyidir vә inkişaf örnәyidir. Bu gün imzalanmış bir
neçә sәnәd Türkiyәnin inkişaf etmiş sәnayesinin mәhsullarını Azәrbaycana tәqdim edәcәk. Bu gün imzalanmış sәnәdlәr son illәr imzalanmış
sәnәdlәr arasında çox kiçik bir yer tutur.
Vәtәn müharibәsindә Türkiyәnin müdafiә sәnayesinin mәhsulu olan
mәşhur “Bayraktar” böyük dәyişikliyә sәbәb oldu vә bizim uğurlarımızın әldә edilmәsindә müstәsna rol oynadı. Bütün dünya türk xalqının
zәkasını, istedadını bir daha gördü, türk sәnayesinin inkişaf etmiş sәnaye
olmasını bir daha gördü.
Bu gün tarixi gündür. Ona görә ki, bu Zәfәr paradında türk vә Azәrbaycan әsgәrlәri çiyin-çiyinә Azadlıq meydanından keçdilәr. Bizim
tәkcә Bakı şәhәri yox, bütün şәhәrlәrimiz indi Türkiyә vә Azәrbaycan
bayraqları ilә bәzәdilib. Əvvәllәr dә belә olub. Tәbii ki, müharibә dövründә bu, daha da geniş vüsәt almışdır. Bu, insanların ürәyindәn gәlәn
duyğulardır. Bu, әsrlәrboyu qoruduğumuz sәrvәtdir. Bizim üstünlüyümüz ondadır ki, hәm xalqlar, hәm liderlәr bir yerdәdir, bir-birinә qardaş
deyir. Eyni zamanda, biz bütün mәsәlәlәrdә bir yerdәyik. Ağır günlәrdә
dә bir yerdә olmuşuq, gözәl günlәrdә, sevincli günlәrdә, bugünkü kimi
gündә dә biz birlikdәyik vә bu, tәbiidir.

әziz Qardaşımla söhbәt әsnasında, eyni zamanda, bundan sonrakı dövr
haqqında da fikir mübadilәsi apardıq. Bizim fikirlәrimiz üst-üstә düşür.
Biz bölgәdә yeni bir işbirliyi platformasını yaratmalıyıq. Artıq ilkin bәyanatlar verildi. Bu, çoxtәrәfli platforma ola bilәr. Bu işbirliyi platformasında iştirak edәn bütün bölgә ölkәlәri bundan ancaq faydalana bilәr.
Ənәnәvi Türkiyә-Azәrbaycan-Gürcüstan işbirliyi var. Eyni zamanda,
Azәrbaycan-Rusiya-İran işbirliyi var. Türkiyә-Rusiya-İran işbirliyi var.
Yәni, bütün bu işbirliyi platformalarını biz ümumilәşdirib vahid platforma kimi tәqdim edә bilәrik. Əgәr Ermәnistan rәhbәrliyi müharibәdәn
düzgün nәticәlәr çıxararsa vә öz әsassız iddialarından әl çәkәrsә vә gәlәcәyә baxarsa, o zaman onların da bu platformada yeri ola bilәr. Biz buna açığıq vә müharibәdәn sonra Azәrbaycanın mövqeyi vә verilәn
bәyanatlar bunu demәyә әsas verir. Biz bu sәhifәni bağlamalıyıq, biz bu
әdavәtә son qoymalıyıq. Bunun tәşәbbüskarı biz olmamışıq. Biz, sadәcә olaraq, 30 il әrzindә beynәlxalq tәşkilatlardan dәstәk gözlәyirdik,
Minsk üçlüyündәn dәstәk gözlәyirdik. Gözlәyirdik ki, onların qәbul
etdiklәri BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәri yerinә yetirilsin.
Ancaq bu, olmadı. Sadәcә olaraq, nә hәrb, nә sülh vәziyyәti davam edirdi, status-kvo davam edirdi. Biz bu status-kvonu hәrb yolu ilә dәyişdirdik, düşmәni torpaqlarımızdan çıxardıq, onlara çox böyük zәrbә vurduq, onların ordusunu mәhv etdik, onların әsas ideoloji sütunlarını
mәhv etdik. Amma ondan sonra nә etdik? Ondan sonra söylәdik ki, biz
işbirliyinә hazırıq. Biz yeni bir işbirliyi formatını tәşkil etmәklә gәlәcәkdә bölgәmizdә müharibә riskini sıfıra endirә bilәrik.
Bu gün biz, eyni zamanda, gәlәcәyә baxarkәn azad edilmiş torpaqların inkişafı ilә bağlı öz fikirlәrimizi ortaya qoyuruq. Qarabağ dünyanın
әn gözәl bölgәlәrindәn biri olacaqdır. Əminәm ki, türk qardaşlarımızın
yardımı ilә biz buna nail olacağıq. Biz bu gün artıq konkret layihәlәr
haqqında danışdıq - yol layihәlәri, dәmir yolları layihәlәri, infrastruktur
layihәlәri. Bütün bu layihәlәrdә Türkiyә vә Azәrbaycan şirkәtlәri bәrabәr iştirak edәcәklәr. Bütün bu layihәlәrin qısa vaxt әrzindә hәyata keçirilmәsi bölgәyә yeni nәfәs gәtirәcәkdir.
Mәn bir daha Azәrbaycan xalqı adından, öz adımdan qardaş Türkiyә
xalqına dәrin tәşәkkürümü bildirmәk istәyirәm. Bu günlәrdә biz Türkiyәdәn böyük dәstәk gördük, hәmrәylik gördük. Tәkcә siyasәtçilәr yox,
Cümhurbaşqanı başda olmaqla, bütün nazirlәr, Türkiyә Böyük Millәt
Mәclisi, eyni zamanda, ictimai fәallar, media mәnsubları. Onlar öz
hәyatlarını risk altına ataraq gecә-gündüz döyüş bölgәlәrindәn reportajlar hazırlayırdılar vә mәhz bu reportajlar vasitәsilә dünya gedәn proseslәrdәn xәbәr tuturdu. Türkiyәdә bizim Qәlәbәmizә bizim qәdәr sevinәn
bacı-qardaşlarımıza öz salamlarımı çatdırıram vә dәrin tәşәkkürümü
bildirmәk istәyirәm. Biz birlikdәyik, bu gün dә belәdir, sabah da belә
olacaq vә әbәdi olacaq. Türkiyә-Azәrbaycan birliyi sarsılmazdır, әbәdidir!
Bir daha, әziz Qardaşım, xoş gәlmisiniz. Doğma vәtәninizә xoş
gәlmisiniz. Biz Sizi ürәkdәn sevirik. Azәrbaycan xalqı Sizә bu gün öz
sevgisini küçәlәrdә göstәribdir. Biz danışdıq ki, Şuşa şәhәrinә yeni avtomobil yolu, - Türkiyә şirkәtlәrinin inşa edәcәyi avtomobil yolu, - inşa
edilәndәn sonra, inşallah, Şuşa şәhәrinә bәrabәr gedәcәyik.

mişdir. Bu, istәr şәxsimizdә, istәr bütün millәtimizin şәxsindә yaşanan
bir sevincdir. İstәr hökumәtimiz olaraq, istәrsә dә parlamentin böyük bir
qismi olaraq bu sevinci bәrabәr yaşadıq. Bu sevincә xüsusilә dә yazılı,
görüntülü medianın da böyük bir qismi eyni dәrәcәdә qatıldı vә bu Zәfәri birlikdә daim qeyd etdilәr, mesajlarını da bu istiqamәtdә çatdırdılar.
Bu gün bu tәdbirlәrә Qardaşımın dәvәti ilә gәldik vә prospektdәki o
sevinci gördüyümüz zaman anladıq ki, belә bir Zәfәrin nәticәsindә
coşqu ancaq bu cür, bu şәkildә ola bilәrdi, bunu gördük. Tәbii ki, belә
bir Zәfәrә görә tәbrik etmәk, “Mübarәk olsun!” demәk vәzifәmizdir.
Rәbbim bundan sonrakı prosesi, inşallah, uğurla davam etdirmәyi dә
nәsib etsin.
Tәbii bu gün Qardaşımla Qarabağ münaqişәsinin hәllinin nә üçün bu
günә qәdәr uzadıldığını әtraflı müzakirә etdik. Nә üçün otuz il Qarabağda bu zülm çәkdirildi. Minsk qrupu deyilәn bu üçlüyün işi nә idi?
Onlar dünyanın әn güclü ölkәlәri idi - Amerika, Rusiya, Fransa. Nә
üçün vaxt bu qәdәr uzadıldı, niyә nәticә hasil olmadı? Mәgәr bunu hәll
edә bilmәzdilәrmi? Edә bilәrdilәr. Onda niyә vaxtı uzatdılar? Ancaq
sonra xeyli müsbәt mesajlar gәlmәyә başladı. Bunların başında da Fransa. Daim Qardaşıma zәng edirdi, ondan nәticәlәr әldә etmәyә çalışırdı.
Tәbii, bәzәn bizimlә dә әlaqә qurmaq istәdi, amma doğrusu, biz dә
cavab vermәdik. Çünki bilirdik ki, dәrdlәri başqadır.
Xüsusilә qardaşlarımız artıq bunu özümüz hәll edәcәyik dedilәr, addımı atdılar. Addımı atdıqdan sonra iş getmәyә başladı. İş getmәyә başladıqdan sonra biz cәnab Putin ilә müzakirәlәr apardıq. Eyni qayda ilә
bu işin diplomatik tәrәfini xarici işlәr naziri Mövlud bәy apardı. Xüsusilә bu mәsәlәdә kәşfiyyat, müdafiә fәaliyyәtlәri aparıldı. Bütün bu fәaliyyәtlәrdәn sonra vәziyyәt xeyli fәrqli şәkildә inkişaf etmәyә başladı.
Xüsusilә mәn burada cәnab Putinin yanaşmalarını kәnara qoya
bilmәrәm. Onun müsbәt yanaşmaları da bu prosesi müsbәt istiqamәtdә
aparmağa kömәk etdi vә iş bu sәviyyәyә qәdәr gәlib çıxdı.
Burada Qardaşım bir az әvvәl ifadә etdiyi platforma mәsәlәsinә toxundu, - sözün düzü, mәn dә buna böyük önәm verirәm, - lazım gәlәrsә
altılı bir platforma da yarada bilәrik dedi. Bunu cәnab Putin dә qәbul
etdi. O altılı platforma nәdir: Rusiya, Türkiyә, Azәrbaycan, İran, Gürcüstan vә әgәr qәbul edib әmәl edәrsә, Ermәnistan da bu platformada
yer ala bilәr. Belәliklә, altılı platforma ilә regional sülhün formalaşdırılması nәzәrdә tutulur. Tәbii ki, bu regional sülhün bu bölgәdәki
ölkәlәrә gәtirdiyi vәzifәlәr var. Bu vәzifәlәrә infrastruktur, siyasi, diplomatik bir çox mәsәlәlәr daxildir. Bu gün dә Qardaşıma dedim, әgәr bu
mәsәlәdә müsbәt addımlar atıldığı tәqdirdә biz dә bağlı olan qapılarımızı açarıq. Amma yetәr ki, bu müsbәt addımlar atılsın. Bizim dә
qapılarımızı Ermәnistanın üzünә bağlamaq kimi bir dәrdimiz yoxdur.
Çünki biz sülhün göyәrçinlәri olmaq istәyirik, sülh addımları atmaq
istәyirik. Üstәlik, bizim Ermәnistan xalqına bir kinimiz yoxdur. Problem
Ermәnistanın hakimiyyәti ilәdir. Mәnim ölkәmdә yüz mindәn çox
ermәni var. Bunların arasında vәtәndaşlıq hüququnu әldә edәni dә var,
әldә etmәyәni dә var. Amma biz onları da ölkәmizdә qonaq qәbul edirik. Niyә? Çünki bizim insanlara qarşı heç bir kinimiz yoxdur. Mәqsәd
xüsusilә bu sülhü formalaşdırmaq, möhkәmlәndirmәkdir. Addım-

belә qәbul etmir. Amma Makron olaraq sәn durub belә bir mәsәlәni gәtirib parlamentindәn keçirmәyә çalışırsan. Demәli, hәlә siyasәti öyrәnә
bilmәmiş, dövlәt idarәçiliyini dә anlamamış, öyrәnmәmişdir, harada,
nә, necә olur, bunu da bilmir. Sabah tәbii ki, mәnә hirslәnәcәk, bәlkә bu
axşam hirslәnәcәk, bu, ayrı bir mәsәlәdir. Amma necә olursa-olsun biz
haqqı demәliyik. Bunu demәsәk, vәzifәmizi yerinә yetirmiş olmarıq.
Amma bunlara nail olacağıq.
Bugünkü mәrasimlәr, bugünkü hәyәcan tәbii ki, fәrqli bir vәziyyәt
ortaya qoydu. İndi inanıram ki, artıq Azәrbaycan bu yeni vәziyyәtdәn
sonra bölgәdә çox ciddi infrastruktur formalaşdırmaq istiqamәtindә
addımlar atacaq. Bu addımlarla yanaşı, bildiyimә görә, inşallah, yollar
tikilәcәk, dәmir yolları inşa edilәcәk, bununla bağlı qәrarı cәnab Prezident verib vә Naxçıvandan Zәngilana, Zәngilandan şimala bütün bu
yollar tikildikdәn sonra vәziyyәt dәyişәcәk. Arzu edirik ki, inşallah, bu
yolları başa çatdırdıqdan sonra yay mövsümündә yeni yollarla
birlikdә Şuşaya gedәk, inşallah, Şuşada birlikdә olaq. Şuşa bir tarixdir.
Şuşanı o tarixi ilә yaşamaq, görmәk hәqiqәtәn bizim üçün dә bir
sevgidir. Bu sevgini dә yaşamaq istәyirik. Şәhidlәrimizin ruhlarını da
şad edәk. Bu qәdәr şәhidlәrimiz var, qazilәrimiz yaralıdır. Onlara
Allahdan şәfalar dilәyirik. Şәhidlәrimiz bir amala inanaraq şәhid oldular. Bütün şәhidlәrimizin ruhunu şad etmәk lazımdır. Onların
ruhlarının mәkanlarından bu sәdanı duymalıyıq. Duya bilәcәyikmi?
İnşallah, duyacağıq. Çünki onlar ölmәyiblәr, onlar yaşayırlar. Bu gün
qazilәrimizi gördükdә xüsusilә mәmnun olduq. Onlar boş yerә qazi
olmadılar. Bu qaziliyin altında yatan bir amal var. O nәdir? Bu qazilik
Qarabağı әsl sahiblәrinә qaytarmaq üçün idi vә bu qazilәr bunu
şәhidlәrlә birlikdә bacardılar.
Tәbii ki, biz bu gün Qardaşımla birlikdә xüsusilә infrastruktur vә
digәr mәsәlәlәrlә bağlı müzakirәlәr apardıq. Ermәnilәr olduqları
yerlәrdә nә varsa hamısını yandırıblar, dağıdıblar. Mәscidlәri yandırıb
dağıdıblar. Hәtta onlar kilsәlәri dә yandırıb dağıdıblar. Yәni, onları anlamaq, tanımaq mümkün deyil. Bütün bunlarla yanaşı, mәn talan edilәn,
dağıdılan bu yerlәrin yenidәn bәrpasına inanıram. Necә ki, 20 il әvvәl
gәlәrkәn necә bir Bakı vardı, bu gün necә bir Bakı var, tamamilә
dәyişib. Bunu 20 il әvvәlkindәn bu günә çatdıran Azәrbaycan rәhbәrliyi,
inanıram ki, Allahın izni ilә Qarabağı da gecikmәdәn, 3-5 il әrzindә
tamamilә fәrqli vәziyyәtә gәtirәcәkdir. Bu qüdrәt, bu güc İlham qardaşımda var. Çünki bunu sübut edib.
Bu gün mәzarları ziyarәt edәrkәn parlamentimizin sabiq sәdri
İsmayıl Qәhrәman dedi ki, daha әvvәlki sәfәrlәrindә hәr dәfә
әvvәlkindәn xeyli fәrqli bir Azәrbaycan, Bakı görüb. Xüsusilә mәn
bunu iyirmi il içәrisindә çox yaşadım. İnanıram ki, biz bu yay fәslindә
gәldikdә, inşallah, Qarabağın necә dәyişdiyini dә görәcәyik. Buna
şübhә etmirәm. Bu gün atılan imzalar, әslindә, simvolik imzalardır.
Atılacaq daha çox imzalar var. Bu imzalarla birlikdә inşallah,
Azәrbaycan Qarabağın tamamilә fәrqli şәkildә yüksәlişinә davam
edәcәkdir. Allah kömәyimiz olsun. Şәhidlәrimizә Allahdan rәhmәt
dilәyirәm, qazilәrimizә şәfalar arzu edirәm. Bir daha uğurlarınızın
artaraq davam etmәsini arzulayıram.

Bu gün bütün dünya görür ki, Qarabağ Azәrbaycandır!
әvvәli 1-ci sәh.
Bu, bir daha bizim birliyimizi, dostluğumuzu vә qardaşlığımızı göstәrir.
Vәtәn müharibәsinin ilk günlәrindәn, daha doğrusu, ilk saatlarından
biz Türkiyәnin dәstәyini hiss edirdik. Türkiyәnin Cümhurbaşqanı Rәcәb
Tayyib Ərdoğan ilk saatlardan Azәrbaycanın haqq işinә öz dәstәyini
verdi. Onun açıq, birmәnalı vә sәrt açıqlamaları Azәrbaycan xalqını çox
sevindirdi. Mәnim qardaşım demişdir ki, bu müharibәdә Azәrbaycan
haqlıdır, demişdir ki, Azәrbaycan tәk deyil vә Türkiyә hәr zaman Azәrbaycanın yanındadır. Bu, birliyimizin, qardaşlığımızın tәzahürüdür. Türkiyәnin Azәrbaycana verdiyi siyasi vә mәnәvi dәstәk hәr bir Azәrbaycan
vәtәndaşını qürurlandırır, sevindirir. Bu gün biz birlikdә Zәfәr paradında
iştirak edәrkәn, bir daha bizim birliyimizi hәm xalqlarımıza, eyni zamanda, bütün dünyaya göstәririk.
Azәrbaycan 44 gün әrzindә parlaq qәlәbә qazanaraq Ermәnistanı
mәğlub etdi, işğala son qoydu. Bu 44 günün hәr günü bizim şanlı tariximizdir. Hәr gün Azәrbaycan Ordusu irәli gedirdi, hәr gün yeni şәhәrlәr,
kәndlәr, qәsәbәlәr, yüksәkliklәr azad edilirdi. Azәrbaycan әsgәri,
Azәrbaycan zabiti bir amalla vuruşurdu ki, bu işğala son qoyulsun, bu
haqsızlığa son qoyulsun, әdalәt zәfәr çalsın, tarixi әdalәt zәfәr çalsın vә
buna nail olduq.
Azәrbaycan әrazilәri 30 ilә yaxın işğal altında idi. 1990-cı illәrin әvvәllәrindә Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı işğalçılıq siyasәti torpaqlarımızın
işğal altına düşmәsinә sәbәb olmuşdu. Əslindә, Ermәnistanın tәcavüzkar
siyasәti hәlә 1980-ci illәrin sonlarından başlamışdı. O vaxt indiki Ermәnistan Respublikasında yaşamış 100 minlәrlә azәrbaycanlı öz dәdә-baba
torpaqlarından didәrgin salındı. Zәngәzur, Göyçә, İrәvan mahalı bizim

tarixi torpaqlarımızdır. Bizim xalqımız bu torpaqlarda әsrlәrboyu yaşayıb,
ancaq Ermәnistan rәhbәrliyi o vaxt 100 minlәrlә azәrbaycanlını öz doğma torpaqlarından didәrgin salmışdır. Ondan sonra Dağlıq Qarabağda eyni mәnzәrә müşahidә olunurdu, Ermәnistan tәrәfi zor gücü ilә Azәrbaycanın dinc әhalisinә qarşı hәrbi cinayәt törәtmişdir, Xocalı soyqırımını
törәtmişdir. Ondan sonra 1992-ci ilin may ayında Şuşa şәhәrinin vә Laçın
şәhәrinin işğala mәruz qalması Ermәnistanla Dağlıq Qarabağ arasında
coğrafi bağlantı yaratmışdı. 1993-cü ilin aprel ayında Kәlbәcәr rayonunun işğal altına düşmәsi bizim vәziyyәtimizi daha da ağırlaşdırdı vә faktiki olaraq sonrakı işğalçılıq siyasәtinin davam etdirilmәsinә sәbәb oldu.
Biz uzun illәr bütün beynәlxalq tәdbirlәrdә bu mәsәlә ilә bağlı hәqiqәtlәri çatdırırdıq, böyük iş aparılmışdır vә bu işin sәmәrәsi oldu. Baxmayaraq ki, biz әrazi bütövlüyümüzü döyüş meydanında qazandıq, hesab
edirәm ki, son illәr әrzindә apardığımız siyasi vә diplomatik sәylәr öz
bәhrәsini verdi, bütün aparıcı beynәlxalq tәşkilatlar Azәrbaycanın әrazi
bütövlüyünü tanıdı vә bunu dәstәklәdi. BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 4
qәtnamәsi, BMT Baş Assambleyasının qәtnamәlәri, İslam Əmәkdaşlıq
Tәşkilatı, Qoşulmama Hәrәkatı, Avropa Parlamenti vә digәr tәşkilatlar
Azәrbaycanın haqq işini dәstәklәdi. Belәliklә münaqişәnin hәlli üçün
hüquqi zәmin yaradılmışdır. Eyni zamanda, bizim mәqsәdyönlü sәylәrimiz nәticәsindә münaqişә ilә bağlı, Qarabağın tarixi ilә bağlı dünya ictimaiyyәtinә dolğun mәlumat çatdırıldı, Ermәnistanın yalançı tәbliğatına
son qoyuldu vә bütün dünya gördü ki, Qarabağ bizim әzәli tarixi torpağımızdır. Azәrbaycan xalqı әsrlәrboyu bu torpaqlarda yaşayıb, qurubyaradıb, eyni zamanda, bütün dünya görüb ki, beynәlxalq hüquq
baxımından Dağlıq Qarabağ Azәrbaycanın ayrılmaz hissәsidir.
davamı 4-cü sәh.
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Bu gün bütün dünya görür ki,
Qarabağ Azәrbaycandır!
әvvәli 3-cü sәh.
Biz bu illәr әrzindә güc toplayırdıq, hәm siyasi müstәvidә, beynәlxalq
tәşkilatlar çәrçivәsindә, hәm dә ölkә daxilindә iqtisadiyyatımızı güclәndirirdik, biz ordumuzu güclәndirirdik. Bunun nәticәsindә Azәrbaycan
son illәr әrzindә çox uğurlu inkişaf yolu keçmişdir vә ildәn-ilә bizim
üstünlüyümüz özünü daha qabarıq şәkildә büruzә verirdi. Ermәnistan
bizimlә rәqabәt apara bilmәdi. Mәn son 17 il әrzindә dәfәlәrlә demişdim
ki, Ermәnistan öz xoşu ilә bizim torpaqlarımızdan işğalçı qüvvәlәrini çıxarmasa, biz bu mәsәlәni hәrbi yollarla hәll edәcәyik. Mәn 2003-cü ildә
Prezident vәzifәsinә seçilәndә Konstitusiyamıza vә müqәddәs QuraniKәrimә әl basaraq and içmişdim ki, Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü
qoruyacağam. Bu gün böyük qürur hissi ilә deyә bilәrәm ki, Azәrbaycan
öz istәdiyinә nail oldu, tarixi әdalәti, beynәlxalq hüququ bәrpa etdi.
Biz dünyada gedәn proseslәri diqqәtlә izlәyirdik vә görürdük ki, son
illәrdә beynәlxalq hüquq vә prinsiplәr kobudcasına pozulur. Bәzi ölkәlәr
güc tәtbiq edәrәk öz mәqsәdlәrinә çatırlar, beynәlxalq hüquq kağızda
qalır, BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәri kağızda qalır. Belә olan
halda münaqişәnin hәrbi yollarla hәll edilmәsi qaçılmaz idi. Bundan
әlavә, son illәr әrzindә, xüsusilә son 2 il әrzindә Ermәnistanın tәxribatçı
addımları, bәyanatları, hәrәkәtlәri müharibәni qaçılmaz etmişdi. Ermәnistan rәhbәrliyinin çox zәrәrli vә tәhlükәli bәyanatları demәk olar ki,
danışıqlara son qoymuşdu. “Qarabağ Ermәnistandır” demәklә Ermәnistan rәhbәrliyi danışıqlara son qoymuşdu. Bizim tarixi torpaqlarımızda
xaricdәn gәtirilmiş ermәnilәri mәskunlaşdırmaq hәrbi cinayәtdir, beynәlxalq konvensiyalara ziddir. Bu, faktiki olaraq danışıqlara son qoyurdu,
danışıqları mәnasız edirdi vә biz bunu görürdük, hiss edirdik vә öz sözümüzü beynәlxalq kürsülәrdәn dünya ictimaiyyәtinә çatdırırdıq. Bu ilin
sentyabr ayında, müharibәyә 3 gün qalmış mәn BMT Baş Assambleyasının kürsüsündәn demişdim ki, Ermәnistan yeni müharibәyә hazırlaşır,
Ermәnistan dayandırılmalıdır. Belә dә oldu vә bu il bizә qarşı 3 dәfә hәrbi
tәxribat törәdildi. İyul ayında Ermәnistan-Azәrbaycan dövlәt sәrhәdindә
hәrbi tәxribat törәdildi vә Ermәnistan bizim torpaqlarımızı işğal etmәk
istәdi. Amma biz layiqli cavab verәrәk onları yerinә oturtduq. Avqust
ayında Azәrbaycana diversiya qrupu göndәrildi. O diversiya qrupu da zәrәrsizlәşdirildi. Nәhayәt sentyabrın 27-dә bizim kәndlәrimiz, hәrbi mövqelәrimiz artilleriya atәşinә mәruz qalmışdır, mülki şәxslәr, hәrbçilәr arasında itkilәr olmuşdur. Biz dedik yetәr artıq, bu işğala son qoyulmalıdır
vә son qoyulacaqdır. Mәn Ali Baş Komandan kimi әmr verdim ki, Azәrbaycan әsgәri irәli, torpağımızı azad etmәliyik, işğala son qoymalıyıq,
işğalçını cәzalandırmalıyıq vә belә dә oldu. Azәrbaycan 44 gün әrzindә
istәdiyinә nail oldu, әdalәti bәrpa etdi.
Bu 44 günün hәr günü bizim şanlı tariximizdir, hәr gün Azәrbaycan
irәli gedirdi. Bu 44 gün әrzindә bir gün dә olmamışdır ki, biz geri çәkilәk.
Biz Ermәnistanın 30 ilә yaxın müddәt әrzindә qurduğu istehkamları
yararaq keçmişik. Bu istehkamlar elә qurulmuşdu ki, Azәrbaycan oradan
keçә bilmәsin, әsgәrimiz oradan keçә bilmәsin. Eyni zamanda, Dağlıq
Qarabağ әrazisinin coğrafi relyefi dә Ermәnistan tәrәfi üçün daha әlverişli idi. Azәrbaycan әsgәr vә zabitlәri böyük qәhrәmanlıq, şücaәt göstәrәrәk şәrәfli missiyanı yerinә yetirdi vә öz doğma torpaqlarını işğalçılardan azad etdi. Cәbrayıl, Füzuli, Zәngilan, Qubadlı rayonları, eyni zamanda, Suqovuşan qәsәbәsi, Hadrut qәsәbәsi, Xocalı rayonunun bir hissәsi,
Kәlbәcәr rayonunun bir hissәsi, Murovdağ silsilәsi, Laçın rayonunun
cәnub hissәsi, strateji yüksәkliklәr döyüş meydanında düşmәndәn azad
edildi, orada Azәrbaycan bayrağı qaldırıldı. Şanlı müharibәmizә Şuşa şәhәrindә yekun vuruldu. Noyabrın 8-dә Şuşa şәhәrinin azad edilmәsi tarixi nailiyyәtimizdir. Şuşa işğal altına düşmüş birinci şәhәrimiz idi vә işğaldan azad edilәn sonuncu şәhәr oldu. Şuşa işğaldan azad edilәndәn
sonra düşmәnin beli qırıldı, düşmәn tәslim olmağa mәcbur qaldı. Şuşanın azad edilmәsi tarixi hadisәdir. Bizim Ordumuz, qәhrәman övladlarımız dağlardan, dәrәlәrdәn, meşәlәrdәn, cığırlardan keçәrәk, sıldırım
qayaları qәt edәrәk, qayalara dırmaşa-dırmaşa Şuşaya qalxaraq orada
әlbәyaxa döyüşdә düşmәni mәhv etdi, Azәrbaycan bayrağını Şuşada
qaldırdı. Ondan bir gün sonra daha 70 kәnd işğalçılardan azad edildi vә
Ermәnistan artıq tәslim oldu, ağ bayraq qaldırdı, diz çökdü, öz layiqli
cәzasını aldı vә imdad dilәdi. Biz Ermәnistanı döyüş meydanında mәhv
etdik. Biz ermәnilәrin uzun illәr yaratdıqları mifi darmadağın etdik.
Onlar öz ordusu haqqında yalan mәlumat ötürәrәk mif yaratmışdılar, guya Ermәnistan ordusu yenilmәz ordudur. Cәmi 44 gün әrzindә Ermәnistan ordusu mәhv edildi, hәrbi texnikası mәhv edildi, canlı qüvvәsi mәhv
edildi vә Azәrbaycan öz gücünü, öz qüdrәtini göstәrdi.
Mәn demişәm ki, biz güc toplayırıq vә bu gücü toplamışıq. Biz bu
qәlәbәni hәm peşәkarlıq, qәhrәmanlıq hesabına, eyni zamanda, milli ruh
hesabına qazanmışıq. Biz haqlı idik, haqq-әdalәt bizim tәrәfimizdә idi.
Bizim әsgәr vә zabitlәrimiz hücuma keçәndә bir amalla yaşayırdı ki, öz
doğma torpaqlarını işğalçılardan azad etsinlәr. Noyabrın 10-da Ermәnistan mәcbur olub kapitulyasiya aktına imza atıb. Bu kapitulyasiya aktına görә, bir güllә atmadan Kәlbәcәr, Laçın vә Ağdam rayonları Azәrbaycana qaytarıldı, Azәrbaycan bayrağı orada qaldırıldı. Bu, onu göstәrir ki,
biz müharibәni hәm döyüş meydanında, hәm siyasi müstәvidә qazanmışıq. Halbuki bir çoxları, xüsusilә bu mәsәlә ilә mәşğul olan vasitәçilәr
dәfәlәrlә demişdilәr ki, münaqişәnin hәrbi hәlli yoxdur. Amma biz sübut
etdik ki, münaqişәnin hәrbi hәlli var. Əks-tәqdirdә, bu nә hәrb, nә sülh
vәziyyәti bundan sonra da 30 il davam edә bilәrdi. Biz buna nә qәdәr
dözә bilәrdik? Biz nә qәdәr sәbir göstәrә bilәrdik? Mәn dәfәlәrlә demişdim ki, Azәrbaycan xalqının sәbri tükәnib vә әgәr Ermәnistan işğal edilmiş torpaqlardan öz xoşu ilә çıxmasa, biz onları oradan qovacağıq, onlar
rәdd olmalıdırlar bizim torpaqlarımızdan! Mәn bunu müharibәdәn әvvәl
vә müharibә dövründә demişәm, xalqa müraciәtlәrimdә demişәm, xarici
mәtbu orqanlara verdiyim müsahibәlәrdә demişәm. Demişәm ki, Ermәnistan bizim torpaqlarımızdan öz xoşu ilә rәdd olmalıdır, etiraf etmәlidir
vә çıxmalıdır. Əks-tәqdirdә sona qәdәr gedәcәyik vә sona qәdәr getdik.
Ona görә biz döyüş meydanında qәlәbә qazandıq. Ondan sonra, siyasi
müstәvidә qәlәbә qazandıq, düşmәni mәcbur etdik ki, Kәlbәcәr, Laçın vә
Ağdam rayonlarını azad etsin vә bizim torpaqlarımızı tәrk etsin.
Bu zәfәr tarixi zәfәrdir. Azәrbaycan xalqı bu günü 30 ilә yaxın müddәt
әrzindә gözlәyirdi, 30 ilә yaxın müddәt әrzindә Ali Baş Komandanın
әmrini gözlәyirdi. Mәn dәfәlәrlә Azәrbaycan xalqına müraciәt edәrkәn
deyirdim ki, biz daha güclü olmalıyıq vә nәyi nә vaxt, necә etmәk
lazımdır, biz bilirik. Hәyat göstәrdi ki, vaxtında addımlar atdıq, bütün gücümüzü sәfәrbәr edәrәk bir dәmir yumruq yaradıb düşmәnin başını әzdik. Müharibә dövründә mәn deyirdim ki, bizim dәmir yumruğumuz
hәm birliyimizi, hәm dә gücümüzü tәcәssüm etdirir. Bu dәmir yumruq
düşmәnin belini qırdı, düşmәnin başını әzdi. Bu gün biz qәhrәman xalq
kimi bu bayramı qeyd edirik. Azәrbaycanın müzәffәr Ordusu öz tarixi
missiyasını yerinә yetirdi, Ermәnistanı mәğlub etdi. Ermәnistan ordusu
demәk olar ki, yoxdur, mәhv edilib. Bundan sonra әgәr ermәni faşizmi
bir daha baş qaldırsa, nәticә eyni olacaq. Yenә Azәrbaycanın dәmir yumruğu onların belini qıracaq.
İndi isә bizim üçün yeni dövr başlayır - quruculuq dövrü. Mәnfur
düşmәn işğal edilmiş bütün torpaqları yerlә-yeksan edib. Bu mәlumat
artıq hәr kәsdә var, videogörüntülәr var. Azad edilmiş әrazilәrә mәnim
sәfәrlәrim bunu göstәrir. Bütün binalar, bütün tarixi abidәlәr, mәscidlәr,
qәbirlәr, mәzarlıqlar mәnfur düşmәn tәrәfindәn dağıdılıb. Biz onların
hamısını bәrpa edәcәyik. Artıq bәrpa işlәri başlanmışdır.
Mәn bir daha Azәrbaycan xalqının qәhrәmanlığını dilә gәtirmәk istәyirәm. Mәnfur düşmәn döyüş meydanında mәğlubiyyәtә uğrayarkәn
mülki әhaliyә qarşı hәrbi cinayәtlәr törәdib, bizim şәhәrlәrimizi ballistik
raketlәrlә, fosforlu bombalarla, kasetli bombalarla atәşә tutub. Bu namәrd atәş nәticәsindә 100-ә yaxın mülki vәtәndaş, onların arasında uşaqlar, qadınlar hәlak olublar. Dörd yüzdәn çox mülki vәtәndaş yaralanıb,
beş mindәn çox ev dağıdılıb, ya da ki, o evlәrә ziyan vurulub. Ancaq
Azәrbaycan vәtәndaşı öz torpağından bir addım geri atmayıb. Deyirdilәr

Baş redaktor
N.S.AXUNDOV

ki, öldü var, döndü yoxdur, sona qәdәr gedәcәyik. Müharibә dövründә
Ermәnistan ordusunda 10 mindәn çox fәrari olub. Azәrbaycan Ordusunda bir dәnә dә fәrari olmayıb. Yaralı әsgәr vә zabitlәrimiz hәrbi hospitallarda, xәstәxanalarda hәkimlәrdәn xahiş edirdilәr ki, bizi tezliklә
sağaldın, biz qayıdaq döyüş meydanına, biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq. Azәrbaycan xalqı öz böyüklüyünü göstәrdi, yüksәk mәnәvi ruhunu
göstәrdi. Bu Qәlәbәnin sәbәbkarı da Azәrbaycan xalqıdır. Biz birlik,
iradә, әzmkarlıq, milli ruh göstәrәrәk tarixi missiyamızı yerinә yetirdik.
Bundan sonra Azәrbaycan yalnız inkişaf edәcәk. Bizim azad edilmiş
torpaqlara bundan sonra hәyat qayıdacaq. Mәn demişәm ki, bizim hәr
birimiz bu işdә fәal olmalıyıq. Biz düşmәn tәrәfindәn dağıdılmış şәhәr vә
kәndlәrimizi birlikdә bәrpa edәcәyik. Bizim iradәmiz dә var, imkanlarımız da var.
Azadlıq meydanında paradlar çox keçirilib. Ancaq bu paradın xüsusi
önәmi var. Bu, Zәfәr paradıdır. Bu, tarixi hadisәdir. Paradların birindә
mәn demişdim ki, parada 2016-cı ildә Lәlәtәpә yüksәkliyindә qaldırılmış
bayraq gәtirilәcәk. Demişdim ki, gün gәlәcәk vә bu gün işğaldan azad
edilәn torpaqlarda qaldırılan Azәrbaycan bayrağı Azadlıq meydanına
gәtirilәcәk vә bu gün gәldi. Bu tarixi günün şahidi bizik, Azәrbaycan
xalqıdır. Biz bundan sonra ancaq vә ancaq irәli gedәcәyik.
Prezident İlham Əliyev öz çıxışını mәşhur kәlamla yekunlaşdırdı:
“Hәr kәs bilir ki, Ermәnistan rәhbәrliyi bir il bundan әvvәl demişdi ki,
“Qarabağ Ermәnistandır vә nöqtә”. Mәn isә demişdim ki, “Qarabağ
Azәrbaycandır vә nida”. Bu gün bütün dünya görür ki, Qarabağ Azәrbaycandır! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azәrbaycandır! Eşq olsun Azәrbaycan Ordusuna! Yaşasın Türkiyә-Azәrbaycan dostluğu, qardaşlığı!
Yaşasın Azәrbaycan әsgәri!”
Sonra Türkiyә Respublikasının Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğan çıxış etdi.
Prezident Rәcәb Tayyib Ərdoğan çıxışında vurğuladı ki, Qarabağı
otuz illik hәsrәtdәn sonra Ana Vәtәn ilә qovuşduran Azәrbaycan Ordusunun şәxsi heyәtini tәbrik edir, onları dualarla cәbhәyә göndәrәn anaların әllәrindәn öpürәm.
20 Yanvarda şәhidlәrin mәzarları üzәrinә qoyulan qәrәnfillәr
müstәqilliyi necә xatırladırsa, indi dә Dağlıq Qarabağ bölgәsinә xas olan
Xarı Bülbül Azәrbaycan torpaqlarının azadlığının rәmzinә çevrilmişdir.
Azәrbaycanın hәm hәrbi, hәm dә diplomatiya sahәsindә әldә etdiyi bu
uğurda әn böyük paylardan biri şübhәsiz ki, әziz qardaşım cәnab Prezident İlham Əliyevә aiddir. Qardaşım İlham Əliyev bununla mәrhum
Heydәr Əliyevin ona vәsiyyәt olaraq etdiyi arzusunu da yerinә yetirmişdir. Fürsәtdәn istifadә edәrәk güclü Azәrbaycanın әsasını qoyan ümummilli lider Heydәr Əliyevi dә burada rәhmәtlә yad edirәm. Azәrbaycan
qardaşım İlham Əliyevin qәtiyyәtli rәhbәrliyi ilә, inşallah, dastan yazmaqda davam edәcәk.
Hörmәtli Qardaşım, әziz Azәrbaycan xalqı. Türkiyә Azәrbaycanın
apardığı mübarizәyә ilk günlәrdәn bütün qurum vә tәşkilatları ilә dәstәk
vermiş, bütün imkanları ilә azәrbaycanlı qardaşlarının yanında olmuşdur.
Türkiyә olaraq Azәrbaycan ilә münasibәtlәrimizdә özümüzә hәr zaman
böyük lider Heydәr Əliyevin “Bir millәt, iki dövlәt” şüarını rәhbәr tutduq. Qazi Mustafa Kamal Atatürkün dәqiq ifadәsi ilә Azәrbaycanın kәdәrini kәdәrimiz, sevincini sevincimiz bildik. Bu anlayışla Qarabağı otuz
il boyunca sinәmizdә yara etdik. Bu gün dә bu yaranın sağalmasının sevincini paylaşmaq, bu şanlı zәfәri birlikdә qeyd etmәk üçün aranızdayıq.
Azәrbaycanın torpaqlarını işğaldan azad etmәsi heç dә mübarizәnin
başa çatması demәk deyildir. Bu günә qәdәr siyasi vә hәrbi sahәlәrdә
davam etdirilәn mübarizә bundan sonra çox fәrqli cәbhәlәrdә davam
edәcәkdir. Otuz illik işğal müddәtindә bu bölgәlәrin viranәyә çevrildiyini, daş üstündә daş qalmadığını hamımız birlikdә gördük. Qardaşım
İlham Əliyevin dediyi kimi, Füzuli şәhәrindә bayraq asmağa belә bina
tapılmamışdır. Bütün şәhәrlәr tarmar edilmiş, bütün kәndlәr yerlә-yeksan
olunmuş, mәzarlıqlar belә dağıdılmışdır. Mәscidlәr dağıdılmış, minarәlәr
eynilә tarmar olmuşdur. Ermәnilәr hәr şeyi mәhv etdiklәri kimi, tarixi vә
mәdәni abidәlәri dә, tәbii sәrvәtlәri dә qarәt etdilәr. Bütün bu ziyanın
hesabı sorulmalıdır.
Müharibә zamanı Gәncә, Tәrtәr, Ağdam, Bәrdә, Ağcabәdi kimi Azәrbaycan torpaqları da hәdәfә alınmışdır. Yüz mәsum mülki şәxs şәhid edilib, analar balasız, uşaqlar atasız-anasız qalmışdır. Hücumlar nәticәsindә
416 qardaşımız da yaralanmışdır. Müharibә qanunları kobud şәkildә pozulub, insanlıq şәrәfi ayaqlar altına atılıb. Bunları görmәzliyә vuranların
gözlәri kimi vicdanları da kor olmuşdur. Hәr mәcrada bunun hesabını
sormalıyıq.
İllәrdir doğulduqları yerlәrdәn uzaq qalaraq, yurd hәsrәti ilә alışıb yanan bir milyon qaçqın vә mәcburi köçkün qardaşımız doğulduqları torpaqlara qayıdacaqlarını sәbirsizliklә gözlәyir. İnşallah, bu qardaşları-
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mızın hәsrәtinin әn qısa vaxtda sona çatacağına inanırıq.
Əziz qardaşlarım, Dağlıq Qarabağa fәlakәt, qәtliam vә göz yaşından
başqa heç nә gәtirmәyәnlәr dә artıq ağıllarını başlarına toplamalıdırlar.
Ermәnistan rәhbәrlәri xalqın sәrvәtlәrini Azәrbaycanın torpaqlarını işğal
atında saxlamaq üçün sәrf etmişlәr. Halbuki bu potensial mәnasız müdafiә xәtlәrinә, silahlara, gözlәrini kin vә qan tutmuş rәhbәrlәrin ehtiraslarına sәrf edilmәsәydi, bu gün mәnzәrә çox fәrqli olardı. Ermәni siyasәtçilәrin bunu çox yaxşı tәhlil edib, sülh vә sabitlik әsasında gәlәcәyi qurmaq
mәsәlәsindә cәsarәtli addımlar atmalarını arzu edirik.
Ermәnistan xalqının da özlәrini keçmişin yalanları ilә ovunduraraq
yoxsulluğa mәhkum edәn diasporun әsarәtindәn qurtulmasını dilәyirik.
Qәrb imperialistlәrinin tәhriki ilә bir yerә çatmağın mümkün olmayacağını görmәli, düşmәnçilik әvәzinә mehriban qonşuluğa әsaslanan
әlaqәlәr yenidәn nәzәrdәn keçirilmәlidir. Ermәnistan xalqı Qarabağda
yaşananlardan dәrs götürәrsә, bu, bölgәdә yeni bir dövrün başlanğıcı olacaqdır.
Qardaşım İlham Əliyev Azәrbaycan xalqının yaşadığı bu qәdәr faciәyә baxmayaraq, dayanıqlı sabitlik üçün tәqdirәlayiq bir mövqe ortaya
qoymaqdadır. Cәnab Prezidentin bu xoşniyyәtli cәhdlәrini biz dә dәstәklәyir, hәmsöhbәtlәri tәrәfindәn dәyәrlәndirilmәsini arzu edirik.
Şәhidlәrimizin fәdakarlığı sayәsindә Azәrbaycan әrazi bütövlüyünü,
şükür olsun, yenidәn tәmin etmişdir. Artıq Azәrbaycan torpaqları illәrdir
hәsrәt qaldığı Tәrtәr çayının sularına qovuşmuşdur. Şuşanın dağlarının
başındakı duman artıq dәrdli deyil. Girov qalmış Xarı Bülbül artıq azaddır vә daha gözәl açacaqdır. Köndәlәnçay artıq daha coşqun axacaq. Araz
nәğmәsini daha güclü oxuyacaq. Qarabağ şikәstәsini oxuyan nәfәslәr
daha yüksәk, daha güclü olacaqdır.
Gözәlliyinә qurban olduğumuz Laçın artıq azaddır. Laçın kimi, Şuşa
kimi Füzuli, Cәbrayıl, Zәngilan, Qubadlı, Ağdam vә Kәlbәcәr dә artıq
azaddır.
Bu gün Azәrbaycanın mili şairi, böyük mücahid Əhmәd Cavad bәyin
ruhunun şad olduğu gündür. Bu gün Nuru paşanın, Ənvәr paşanın, Qafqaz İslam Ordusunun igid әsgәrlәrinin ruhunun şad olduğu gündür. Bu
gün Azәrbaycan şәhidlәrinin sәrdarı Mübariz İbrahimovun ruhunun şad
olduğu gündür. Bu gün hamımız üçün, bütün türk dünyası üçün zәfәr vә
qürur günüdür.
Rәbbimә bizlәrә bu günlәri yaşatdığı üçün sonsuz şükür edirәm. Bu
gün burada bütün qәlbimlә bir daha tәkrarlamaq istәyirәm: Qarabağ
Azәrbaycandır! Qarabağ artıq Ana Vәtәninә qovuşmuş, otuz illik hәsrәt
sona çatmışdır. Türkiyә vә Azәrbaycan olaraq bundan sonrakı hәdәfimiz
bu torpaqları daha abad, daha inkişaf etmiş, uşaqlarımızın daha yaxşı yaşayacağı bir yerә çevirmәk üçün mübarizә aparmaqdır. Türkiyә vә Azәrbaycan kürәk-kürәyә verdikcә Allahın izni ilә çәtinliklәrin öhdәsindәn
gәlmәyә, uğurdan-uğura çatmağa davam edәcәkdir. Allah kömәyimiz
olsun!
Bu düşüncәlәrlә çıxışımı yekunlaşdırarkәn bütün Azәrbaycan xalqını,
әziz qardaşım Prezident İlham Əliyevi vә şanlı Azәrbaycan Ordusunu,
Türk Ordusunu ürәkdәn tәbrik edirәm. Əziz şәhidlәrimizi bir daha
rәhmәtlә yad edir, qazilәrimizә tezliklә sağalmalarını arzu edirәm.
* * *
Dövlәt başçılarının çıxışlarından sonra Zәfәr paradı başladı. Silahlı
Qüvvәlәrimizin şәxsi heyәti Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt bayrağı
vә şanlı hәrb tariximizә qızıl hәrflәrlә yazılmış 44 günlük Vәtәn müharibәsinin Zәfәr bayrağı altında tribunaya doğru irәlilәdi. Dövlәt bayrağı
vә Zәfәr bayrağının ardınca Azәrbaycan Ordusunun qoşun növlәrinin
bayraqları Azadlıq meydanına gәtirildi.
Vәtәn Müharibәsi Qәhrәmanı general-mayor Zaur Mәmmәdovun
başçılıq etdiyi döyüş bayraqdarları qrupu Böyük Qәlәbәnin qazanılmasında müstәsna xidmәtlәri olan hәrbi hissәlәrin döyüş bayraqlarını
Azadlıq meydanına gәtirdi.
Sonra Vәtәn müharibәsindә müqәddәs döyüşlәrdә әsl qәhrәmanlıq,
şücaәt, rәşadәt vә yüksәk peşәkarlıq nümunәlәri göstәrәrәk xalqımıza Böyük Qәlәbәnin sevincini yaşadan Müdafiә Nazirliyinin Xüsusi Tәyinatlı
Qüvvәlәrinin hәrbi qulluqçuları tribunanın önündәn keçdilәr. Üç kolondan ibarәt parad heyәtinә Xüsusi Tәyinatlı Qüvvәlәrin komandanı, Vәtәn
Müharibәsi Qәhrәmanı general-leytenant Hikmәt Mirzәyev başçılıq edir.
Ardınca Hәrbi Dәniz Qüvvәlәrinin dәniz piyadaları birinci dәrәcәli
kapitan Zaur Quliyevin başçılığı ilә tribuna önündәn keçdilәr.
Sonra Xarici Kәşfiyyat Xidmәtinin vә Dövlәt Tәhlükәsizliyi Xidmәtinin әmәkdaşlarından ibarәt parad heyәtlәri tribunanın önündәn addımladılar. Dövlәt Tәhlükәsizliyi Xidmәtinin parad heyәtinә general-mayor
Rövşәn Muxtarov başçılıq edirdi.
Daha sonra polkovnik Sәid İsayevin başçılığı ilә Əlahiddә
Ümumqoşun Ordunun xüsusi tәyinatlıları, polkovnik Taleh Mәşәdiyevin
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rәhbәrliyi ilә Birinci Ordu Korpusunun döyüşçülәri, polkovnik Nemәt
Müseyibovun başçılığı ilә İkinci Ordu Korpusunun, polkovnik-leytenant
Kamran Ağabalayevin rәhbәrliyi ilә Üçüncü Ordu Korpusunun, polkovnik İlham Mәmmәdovun başçılığı ilә Dördüncü Ordu Korpusunun vә
polkovnik-leytenant Dәyanәt Müslümovun rәhbәrliyi ilә Altıncı Ordu
Korpusunun hәrbi qulluqçuları tribuna önündәn keçdilәr.
Raket vә Artilleriya Qoşunlarının hәrbi qulluqçuları da tribuna önündәn mәtin addımlarla irәlilәdilәr. Parad heyәtinә polkovnik İsmixan
Mәmmәdov başçılıq edirdi.
Zәfәr paradında qardaş Türkiyә Respublikası Silahlı Qüvvәlәrini tәmsil edәn hәrbi qulluqçular minbaşı Harun Ergenin rәhbәrliyi ilә tribuna
önündәn keçdilәr.
Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin parad heyәtlәri general-mayor Rәsul
Tağıyevin, Daxili İşlәr Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının parad heyәti general-mayor İnqilab Muradovun, Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Tәhlükәsizlik Xidmәtinin Milli Qvardiyasının hәrbi qulluqçularından ibarәt parad heyәti isә mayor Eldar Quliyevin rәhbәrliyi ilә mәtin
addımlarla Azadlıq meydanına daxil oldular.
Sonra general-mayor Füzuli Salahovun rәhbәrliyi ilә Heydәr Əliyev
adına Azәrbaycan Ali Hәrbi Mәktәbinin parad heyәti, general-mayor
Bәkir Orucovun başçılığı ilә Cәmşid Naxçıvanski adına Hәrbi Liseyin
kursant vә zabitlәrinin keçidi oldu.
Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı Heydәr Əliyev adına Hәrbi
Liseyin kursantları ilk dәfә olaraq Azadlıq meydanında keçirilәn paradda
iştirak edirdilәr. Parad heyәti general-mayor Mәhәmmәd Hәsәnovun
başçılığı ilә tribuna önündәn keçdilәr.
Vәtәn müharibәsindә Böyük Qәlәbәyә hәsr olunmuş Zәfәr paradını
Əmәkdar incәsәnәt xadimi polkovnik-leytenant Rüfәt Axundzadәnin
dirijorluğu ilә birlәşmiş hәrbi orkestr müşayiәt edirdi.
Daha sonra hәrbi texnikaların keçidi başladı.
Vәtәn müharibәsindә Qәlәbәyә hәsr olunan Zәfәr paradına Hәrbi
Dәniz Qüvvәlәrinin vә Dövlәt Sәrhәd Xidmәti Sahil Mühafizәsinin döyüş gәmilәri vә katerlәri dәnizdәn dәstәk verdi. Dәnizdә fәxri keçid edәn
hәrbi gәmilәrimiz yüksәk döyüş hazırlığı nümayiş etdirdi.
“Dәmir yumruq” әmәliyyatının - Vәtәn müharibәsinin qazilәrinin Zәfәr paradında tribuna önündәn keçidi oldu.
Azadlıq meydanına 44 günlük Vәtәn müharibәsindә düşmәndәn qәnimәt götürülmüş hәrbi texnikaların bir qismi gәtirildi. Vәtәn müharibәsi
zamanı Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәrinin işğaldan azad olunan әrazilәrdә
ermәnilәrdәn qәnimәt götürdüyü vә sıradan çıxardığı 2 mindәn çox avtomobilin nömrә nişanlarından hazırlanan kompozisiya paradda nümayiş
olundu. Dağlıq Qarabağ әrazisinin әzәli Azәrbaycan torpağı olduğu
kompozisiyanın üzәrinә hәkk olunan “Qarabağ Azәrbaycandır!” şüarı ilә
bir daha bәyan edilib.
Döyüşlәrdә qәnimәt götürülmüş istifadәyә yararlı texnikalar “KamAZ” markalı avtomobilin qoşqusunda D-30, “Ural” markalı avtomobilin qoşqusunda D-20 topları, qoşqu üzәrindә zenit qurğuları,
“ŞİLKA”, “OSA-1T”, “KUB” zenit-raket komplekslәri, piyadaların
döyüş maşınları (PDM), “T-72” tankları, elәcә dә istifadәyә yararsız texnikalar - zirehli “UAZ Patriot”, “UAZ Hunter” minik, “ZİL-131”,
“Ural”, “KamAZ” markalı yük avtomobillәri, 122 millimetrlik “Qvozdika” özüyeriyәn artilleriya qurğusu, BM-21 “Qrad” qurğuları, PDM-1
vә PDM-2 texnikaları, T-72 tankları qәhrәman Azәrbaycan Ordusunun
düşmәnә sarsıdıcı zәrbәlәr vurduğunun әyani tәsdiqidir.
Bundan sonra xüsusi tәyinatlı avtomobil, zirehli texnika vә silah sistemlәri kolonu Azadlıq meydanına daxil oldu. Kolona “Qarabağ” ordenli
general-leytenant Nizam Osmanov başçılıq edirdi.
Azadlıq meydanında keçid edәn, üzәrindә 12,7 millimetrlik NSV
pulemyotları, tank әleyhinә idarә olunan “SPIKE-ER”, “NLOS”,
“LAHAT” raketlәri, 120 millimetrlik “SPEAR” minaatanlar quraşdırılan
“SandCat-Stormer” zirehli idarәetmә, çevik hәrәkәt maşınları, piyada
daşıyan zirehli maşınlar, “Kobra” vә “BTR-82A” zirehli transportyorları,
PDM-2 vә PDM-3 texnikaları, “T-72”, “T-90S” tankları Azәrbaycan Ordusunun hәrbi qüdrәtini nümayiş etdirdi.
Daha sonra Azadlıq meydanında Hava Hücumundan Müdafiә silahları sistemlәri kolonunun keçidi oldu. Kolona müdafiә nazirinin müavini
- Hәrbi Hava Qüvvәlәrinin komandanı, “Zәfәr” ordenli general-leytenant Ramiz Tahirov başçılıq edirdi. Tribuna önündәn modernlәşdirilmiş
“OSA-1T”, “S-125 TM”, “BUK-MB”, “İldırım” zenit-raket komplekslәrinin, “S-300 Favorit” sistemlәrinin keçidi oldu. Ardınca Vәtәn müharibәsindә Qәlәbәnin әldә edilmәsindә çox mühüm rol oynayan “Orbiter1KM” - “İti qovan”, “Orbiter-2B”, “Orbiter-3B”, “Orbiter-4”, “AerostarBP”, “Heron” pilotsuz uçuş aparatları (PUA), elәcә dә әn müasir PUAlar - “Bayraktar-TB2”, habelә “Hermes-450”, “Hermes-900”, “Quzğun”
vә “Harop” PUA-ları nümayiş olundu.
Ardınca Azadlıq meydanına artilleriya silahları sistemlәrinin kolonu
daxil oldu. Kolona “Zәfәr” ordenli general-mayor Ağamir Sultanov
başçılıq edirdi. Meydanda özüyeriyәn haubitsa vә artilleriya qurğuları 152 millimetrlik “Akasiya”, 152 millimetrlik “MSTA-S”, 203 millimetrlik “Pion”, elәcә dә 220 millimetrlik “TOS-1A” ağır odsaçan, tank әleyhinә “Xrizantema-S” komplekslәri, “DANA” özüyeriyәn top-haubitsaları, “Qrad”, “RM-70/85”, “BM-21”, “Smerç” yaylım atәşli reaktiv
sistemlәri, “TR-300 Qasırğa”, “Ekstra” taktiki, “Polonez” vә “LORA”
әmәliyyat-taktiki raket sistemlәrinin keçidi oldu.
Bundan sonra Azadlıq meydanı üzәrindә Azәrbaycan Hәrbi Hava
Qüvvәlәrinә mәxsus döyüş tәyyarәlәrinin vә helikopterlәrin uçuşu başladı. “Qarabağ” ordenli polkovnik Hәsәn Əlövsәtovun rәhbәrlik etdiyi
“Mİ-17” hәrbi nәqliyyat-desant helikopterlәri cütlüyü Azәrbaycan vә
Türkiyә respublikalarının dövlәt bayraqları ilә Bakı buxtasının üzәrindәn
uçaraq Zәfәr paradının iştirakçılarını salamladı. Bunun ardınca Vәtәn
Müharibәsi Qәhrәmanı polkovnik-leytenant Rәşad Nadirovun başçılığı
ilә “Mİ-35” hücum helikopterlәri qrupunun uçuşu oldu. Polkovnik-leytenant Rәhim Quluzadәnin başçılığı ilә “LAHAT” vә “SPAYK” uzunmәnzilli raketlәri ilә silahlanmış “Mİ-17” helikopterlәrinin vә “Qarabağ”
ordenli polkovnik Zaur Rüstәmovun rәhbәrliyi ilә “MİQ-29” çoxmәqsәdli qırıcı tәyyarәlәr qruplarının uçuşları da maraqla qarşılandı. Zәfәr
paradında döyüş tәyyarә vә helikopterlәrinin çıxışını müasir silahlarla
tәchiz olunmuş “Su-25” hücum vә hava dәstәk tәyyarәlәr qrupu tamamladı. Vәtәn Müharibәsi Qәhrәmanı general-mayor Namiq İslamzadәnin
başçılıq etdiyi qrupun sәmada Azәrbaycan Respublikasının dövlәt bayrağının tәsvirini yaratması üçrәngli şanlı bayrağımızın daim yüksәklәrdә
dalğalanacağını tәcәssüm etdirdi.
Vәtәn müharibәsinin iştirakçısı, Əmәkdar incәsәnәt xadimi, Prezidentin fәrdi tәqaüdçüsü, polkovnik Abdulla Qurbaninin aparıcısı olduğu
Zәfәr paradı 44 günlük müharibәdә Azәrbaycan Ordusunun Böyük
Qәlәbәsini bütün dünyaya tәntәnәli şәkildә nümayiş etdirdi. “Dәmir
yumruq” әmәliyyatı adı ilә Azәrbaycanın yeni tarixinә yazılan Vәtәn
müharibәsindә Rәşadәtli Ordumuzun Müzәffәr Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә qazandığı Böyük Qәlәbә müasir müstәqil
Azәrbaycan dövlәtinin hәrbi qüdrәtinin, iqtisadi gücünün nümayişi ilә
yanaşı, xalqımızın qәlәbә әzminin dә әyani tәsdiqidir.
Yaşasın, müstәqil Azәrbaycan Respublikası! Yaşasın, müzәffәr Azәrbaycan Ordusu! Yaşasın, sarsılmaz vә әbәdi Azәrbaycan-Türkiyә qardaşlığı!
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