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Gömrük xidmәti hәr bir
dövlәtin müstәqilliyinin әsas
atributlarından biridir
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Prezident İlham Əliyev xalqımızı
milli hәdәflәrә doğru apardı vә
tarixi Zәfәri tәmin etdi

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Biz işğaldan azad olunmuş
bütün şәhәr vә qәsәbәlәrimizi,
kәndlәrimizi bәrpa edәcәyik

Dekabrın 23-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva işğaldan
azad edilmiş Qubadlı vә Zәngilan rayonlarında olublar.

Tarixboyu gәlәcәk hәdәflәri özündә ehtiva edәn, mütәrәqqi ideyalar әtrafında sıx
birlәşmәyi bacaran xalqlar qarşıya qoyduqları mәqsәdlәrә doğru daha inamla
irәlilәyib vә uğurlu nәticәlәr әldә ediblәr. Lakin hansısa ideyanın mütәrәqqi
mahiyyәti özlüyündә hәlә onun uğuruna tәminat vermir: perspektiv hәdәflәrlә bağlı
ideyalar o vaxt hәyati vә cәlbedici tәsir bağışlayır ki, onun reallaşdırılması mexanizmlәri barәdә aydın tәsәvvürlәr mövcud olsun.
Bu cür yetkin baxışın olması xalqın man- olunmuş fәaliyyәti ilә xalq qarşısında verdiyi
datı әsasında ölkәyә rәhbәrlik missiyasını vәdlәrә sadiqliyini sübut edib. Praqmatizm,
üzәrinә götürmüş liderlәrin idarәçilik keyfiy- sәmimilik, siyasi iradә vә qәtiyyәtlilik, mәqyәtlәrindәn vә gәlәcәklә bağlı optimal qәrar- sәdyönlülük, mütәrәqqi islahatlara meyillar qәbul etmәk mәharәtindәn asılıdır. Ötәn lilik, öz siyasәtini reallaşdırarkәn hәr bir fәrәsrdә xalqımızın yetirdiyi nadir şәxsiyyәt- din, qrupun, ümumilikdә, toplumun maraqlәrdәn olan ulu öndәr Heydәr Əliyev dә müs- larını nәzәrә almaq qabiliyyәti kimi mühüm
tәqil Azәrbaycanın davamlı inkişaf konsep- keyfiyyәtlәr Prezident İlham Əliyevin qәtiysiyasını irәli sürmәklә yanaşı, bu strateji kur- yәtli siyasi lider obrazını şәrtlәndirәn mühüm
su zamanın diktә etdiyi yeni şәrtlәr müqabi- mәqamlar sırasında vurğulanmalıdır. Azәrlindә davam etdirmәyә qadir, xalqını, döv- baycan Prezidentinin ötәn dövr әrzindә valәtini sevәn, yüksәk idarәçilik keyfiyyәtlәri- hid sistem halına saldığı milli inkişaf modeli
hәm dә onun yüksәk idarәçilik qabiliyyәtinin
nә malik siyasi davamçı yetişdirib.
2003-cü ilin prezident seçkilәrindәn ötәn vә mükәmmәl iş tәcrübәsinin әyani tәzahürü
17 il müddәtindә Azәrbaycan Prezidenti kimi diqqәti çәkir.
Əsl siyasәtçi bәzәn hәtta mümkün görünİlham Əliyev ümummilli liderin siyasi kursunun varisliyini tәmin edә bilәcәk alterna- mәyәni reallaşdırmaq qabiliyyәti ilә seçilir.
tivsiz siyasi lider olduğunu tәsdiqlәyib, Vәd vermәk asandır, lakin onu reallaşdırmayüksәk idarәçilik vә liderlik keyfiyyәtlәri ilә maq әn cәlbedici ideyaları da insanların göictimai inamı doğruldub. Dövlәt başçısının zündәn salmaq, onları rüh düşkünlüyünә düidarәçilik fәaliyyәtinin üstün cәhәti mәhz çar etmәk demәkdir. Bu mәnada Prezident
bundan ibarәtdir ki, o, mövcud gerçәkliklәri İlham Əliyev hәm dә pafosdan, populizmdәn
obyektiv şәkildә qiymәtlәndirmәyi, milli uzaq, praqmatik vә realist düşüncәli liderdir.
maraqlar naminә cәsarәtli addımlar atmağı, Dövlәt başçısının 2003-cü ilin prezident seçyaranmış ekstremal şәraitdә optimal qәrarlar kilәri әrәfәsindә verdiyi elә bir vәd yoxdur ki,
ötәn 17 ildә reallaşmamış qalsın. Əksinә, bu
qәbul etmәyi uğurla bacarır.
Prezident İlham Əliyev ulu öndәrin xaos müddәtdә hәyata keçirilәn islahatların - real
vә anarxiyadan qurtardığı respublikamızın miqyasına, әhәmiyyәtinә görә әn azından on"Güclü dövlәt - müstәqil siyasәt” konsepti illiklәr әrzindә reallaşdırılması mümkündür.
Son aylara qәdәr obyektiv sәbәblәrdәn
әsasında inkişafını tәmin edib. Ötәn illәrdәki
fәaliyyәti dövlәt başçısının verdiyi bütün hәlli uzanan yeganә ümummilli xarakterli
vәdlәrin әmәli fәaliyyәtә vә praqmatizmә problem Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsi
söykәndiyini, respublikanın gerçәk poten- vә işğal faktının davam etmәsi idisә, son 3
sialı ilә uzlaşdığını tamamilә tәsdiqlәyib. ayda bu problem dә tamamilә aradan qaldıAzәrbaycan Prezidentinin әzmkarlıqla da- rıldı. 30 ilә yaxın müddәtdә davam edәn müvam etdirdiyi çoxşaxәli islahatlar kursu icti- naqişәyә cәmi 44 gün әrzindә son qoymağı
mai hәyatın bütün sahәlәrindә böyük uğurla- bacaran, müzәffәr Ordumuzun qazandığı stra zәmin yaradıb, hәr bir vәtәndaşın hәyatın- rateji әhәmiyyәtli hәrbi qәlәbәlәrlә tәcavüzda nәzәrәçarpacaq irәlilәyişlәrә sәbәb olub. kar Ermәnistanı diz çökdürәn, tәslimçiliyә
"Mәn hәr bir azәrbaycanlının prezidenti mәhkum edәn Azәrbaycan Prezidenti, Ali
olacağam” - deyәn dövlәt başçısı çoxşaxәli Baş Komandan İlham Əliyev әn yeni tarixifәaliyyәti ilә bu nәcib niyyәtini bütünlüklә mizә Zәfәr Sәrkәrdәsi kimi möhürünü vurdu.
Əgәr 1993-2003-cü illәrdә dövlәt müstәdoğruldub, sistemli vә düzgün koordinasiya

qilliyinin daxili vә xarici tәhdidlәrdәn qorunub saxlanılması, iqtisadiyyatın dirçәldilmәsi, ölkәmizin beynәlxalq arenada tanıdılması
praktiki mәqsәdlәr idisә, son 17 ildә obyektiv hәyat reallıqları yeni hәdәflәr müәyyәnlәşdirib. Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, "Azәrbaycanın bugünkü reallıqları bir daha müstәqilliyimizin
üstünlüklәrini göstәrir. Tarixdә Azәrbaycan
heç vaxt bu qәdәr güclü olmamışdır. Bunun
başlıca sәbәbi müstәqil olmağımızdır. Müstәqillik әn böyük sәrvәtdir. Hәr bir vәtәndaş
müstәqilliyi qorumalıdır, öz işi ilә müstәqilliyimizә töhfә vermәlidir. Elә etmәliyik ki,
bundan sonra Azәrbaycan daim inkişaf yolu
ilә getsin”.
"Biz xalqın xidmәtçisiyik” - deyәn Azәrbaycan Prezidenti ötәn 17 ildә cәmiyyәtin
bütün gözlәntilәrini gerçәklәşdirmәyә çalışmaqla, hәr bir fәrdin marağına cavab verәn
çevik vә qәtiyyәtli qәrarlar qәbul edib. Azәrbaycanın siyasi, sosial-iqtisadi, mәdәni-humanitar sahәlәrdә әldә etdiyi yüksәk nәticәlәrin möhkәm tәmәl üzәrindә formalaşmış
ictimai-siyasi sabitlik amili ilә şәrtlәndiyini,
hәmrәyliyә vә vәtәndaş sülhünә әsaslandığını xüsusi vurğulamağa ehtiyac yoxdur. Bu
gün respublikamızda mövcud olan daxili
sabitlik, әmin-amanlıq, milli barışıq mühiti
demokratik inkişafın, qanunçuluğa vә hüquq
qaydalarına, әdalәt meyarlarına ciddi şәkildә
riayәt olunmasının, habelә sürәtli iqtisadi
tәrәqqinin başlıca tәminatlarından biridir.
Müasir dövrdә hәr bir dövlәtin gücü vә
qüdrәti "insan meyarı”, yәni hәyat keyfiyyәtinin, şәxsiyyәtin dövlәt tәrәfindәn tәmin
olunan vәziyyәtinin önә çәkilmәsi ilә ölçülür. Şәxsiyyәt azadlığı, insanların maddi rifah
sәviyyәsi, hәr bir fәrdin özünü cәmiyyәtdә
tәsdiqetmә imkanı - "insan meyarının” bu vә
digәr elementlәri onu dövlәtin inkişafının
qiymәtlәndirilmәsinin әsas meyarlarına çevirir. Bu mәnada әminliklә demәk olar ki, tarixin heç bir mәrhәlәsindә Azәrbaycan cәmiyyәti son illәrdәki kimi sürәtli dәyişikliklәrә uğramayәb, insan amili belә aktual, öncül mәsәlә kimi gündәmә çıxmayıb.
Dünya tәcrübәsi göstәrir ki, tәbii sәrvәtlәrin zәnginliyi bәzi hallarda dövlәtlәrә vә
xalqlara rifah, sәadәt vә inkişaf deyil, әksinә,

böyük faciәlәr, ağlasığmaz problemlәr gәtirir. Neftdәn sәmәrәsiz istifadә nәticәsindә bir
çox ölkәni acınacaqlı vәziyyәtә salmış
"Holland sindromu” kimi arzuolunmaz presedent mövcuddur. Azәrbaycan isә tәbii
sәrvәtlәrindәn maksimum sәmәrәli vә mәqsәdyönlü şәkildә istifadә etmәklә, ilk növbәdә, çoxşaxәli iqtisadi inkişafa nail olub,
elәcә dә әhalinin sosial rifah halının yüksәldilmәsi istiqamәtindә uğurlu nәticәlәr qazanıb. "Neft bizim üçün mәqsәd deyil, iqtisadiyyatı inkişaf etdirmәk üçün vasitәdir” deyәn dövlәt başçısı İlham Əliyevin yeritdiyi
mәqsәdyönlü strategiya nәticәsindә 2021-ci
ilin dövlәt büdcәsindә qeyri-neft sektoru 54
faizә yüksәlәcәk. Pandemiya şәraitindә qeyri-neft sektorundakı artım hökumәtin fәaliyyәtinin yüksәk sәmәrәlilik әmsalı kimi xüsusi vurğulanmalıdır.
Dünyanın koronavirus pandemiyasından
(COVID-19) ciddi ziyan çәkdiyi, hәtta inkişaf etmiş ölkәlәrin bu qlobal bәladan sarsıldığı bir zamanda Azәrbaycan pandemiyaya
qarşı mübarizәdә mütәrәqqi model ortaya
qoydu. Son 9 ayda mühüm dövlәt proqramlarının işlәnib hazırlanması vә qәbulu sosial
tәcrid tәdbirlәri nәticәsindә iş yerlәrini
müvәqqәti itirmiş vәtәndaşlara vә sahibkarlıq subyektlәrinә ciddi dәstәk olub. Prezident İlham Əliyevin 19 mart 2020-ci il tarixli
sәrәncamı әsasında pandemiyanın iqtisadiyyata, mәşğulluq mәsәlәlәrinә vә sahibkarlıq
subyektlәrinә mәnfi tәsirinin azaldılması
mәqsәdi ilә dәyәri 2,5 milyard manata çatan
sosial-iqtisadi dәstәk paketinin qәbulu cәmiyyәtdә ciddi dәstәk vә razılıqla qarşılanıb.
Pandemiya dövründә mikro, kiçik, orta vә iri
sahibkarlıq subyektlәri üçün ciddi güzәştlәrin nәzәrdә tutulması iş adamlarına dәyәn
zәrәrin kompensasiya edilmәsi baxımından
olduqca әhәmiyyәtlidir.
Pandemiyadan әn çox zәrәr çәkәn sahәlәrdә işlәyәn 300 mindәn çox insanın әmәkhaqlarının әhәmiyyәtli hissәsinin dövlәt tәrәfindәn dәstәklәnmәsi, 300 minә yaxın mikro
sahibkarın, ümumilikdә, 600 minә yaxın
insanın dövlәtdәn maddi yardım alması ölkә
rәhbәrinin daim xalqın yanında olduğunun
әyani tәsdiqidir.
davamı 3-cü sәh.

Qubadlıya gedәn yolda avtomobili özü idarә edәn Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Cәbrayıl rayonunun әrazisindәyik. Azad edilmiş torpaqlardayıq. Sağ tәrәfdә ermәnilәr tәrәfindәn dağıdılmış kәndlәrimizdir. Gedirik Qubadlı rayonuna.
Dağıdılmış üzüm bağları. Bütün kәndlәr dağıdılıb. Yolun sol vә sağ tәrәflәrindә olan dirәklәr torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra qısa müddәt әrzindә qoyulmuşdur.
Bütün kәndlәr dağıdılıb. Düşmәn bu cinayәtlәrә görә cavab verәcәk.
Bütün kәndlәrimiz, tarixi abidәlәrimiz, dini abidәlәrimiz düşmәn tәrәfindәn
dağıdılıb. Bütün dünya bunu görmәlidir.
Sovet vaxtından qalan abidә. İkinci Dünya müharibәsinә hәsr edilmiş
abidәdir. Onu da dağıdıblar.
Növbәti dağıdılmış kәnd. Göyәrçin Veysәlli kәndi. Ermәni faşistlәr tәrәfindәn dağıdılıb. Heç İkinci Dünya müharibәsi zamanı faşistlәr belә vәhşilik törәtmәyib. Görün, biz hansı vәhşi düşmәnlә üz-üzә idik, biz hansı şәr
qüvvәlәri mәğlub etdik?! Bölgәmizi, Qafqazı faşistlәrdәn azad etdik. Bütün
bu kәndlәri bәrpa edәcәyik. Ancaq, ilk növbәdә, bütün kәndlәr, o dağıntılar
sәnәdlәşdirilәcәk, uçota alınacaq.
Zәngilan rayonunun әrazisindәn keçirik.
Babaylı kәndi. Bu da dağıdılıb.
Bir dәnә dә salamat bina yoxdur. Baxın, bütün binalar dağıdılıb. Köhnә
qәbiristanlıq.
Zәngilan rayonunun gözәl mәnzәrәsi, sәfalı mәkan. Hamısını bәrpa
edәcәyik. Bu da Üçüncü Ağalı kәndi. Görünür burada ermәnilәr yaşayıblar.
Amma görün nә gündә yaşayıblar. Mәn deyәndә ki, işğal edilmiş torpaqlarda ermәnilәr sәfalәt içindә yaşayırlar, bax, budur bunun sübutu. Bizim kәndimizә gәliblәr, kәndimizin böyük hissәsini dağıdıblar.
Ermәnilәrin zәbt etdiklәri evlәrimiz. İndi Üçüncü Ağalı kәndinin sakinlәri yәqin ki, tanıyar bu ev kimindir. Gәlәsәn, başqasının torpağını zәbt edәsәn, insanları evsiz-eşiksiz qoyasan, onların evindә yaşayasan, xarabalığa
çevirәsәn, sonra da deyәsәn ki, bu, qәdim ermәni torpağıdır. Saxtakarlar,
oğrular, yalançılar, vәhşilәr bizim torpaqlarımızı 30 ilә yaxın müddәt әrzindә işğal altında saxlayıblar. Bütün bu videosәnәdlәr hüquqi müstәvidә
bizim tәzminat davamız üçün әşyayi-dәlil olacaq.
Birinci Ağalı kәndi. Bura da dağıdılıb. Amma bәzi evlәr qalıb. Ermәnilәr
bizim evlәrimizdә yaşayıblar. Bundan sonra özümüz yaşayacağıq öz evlәrimizdә. Onlar da getsinlәr öz vәtәnlәrindә yaşasınlar.
Selәli kәndi. Bu kәnd dә dağıdılıb. Görün nә günә qoyublar. Mәn hәlә
müharibәdәn әvvәl deyirdim ki, bizim bütün kәndlәrimiz, şәhәrlәrimiz talan edilib. Ermәnilәr dam örtüklәrini, pәncәrә çәrçivәlәrini, hәr şeyi aparıblar. Açıq-aşkar oğurluq ediblәr, bizim torpaqlarımızı istismar ediblәr.
Evin yarısını söküb, o biri tәrәfdә yaşayıb. Baxın, nә günә qoyublar. Talançılar!
Vәhşi düşmәn keçib bu torpaqlardan, dağıdıb ki, heç vaxt Azәrbaycan
әhalisi buraya qayıtmasın. İnşallah, hamımız qayıdacağıq. Hәr şey dağıdılıb.
Hәrbi hissәlәr tikiblәr ki, torpaqlarımızı әbәdi işğal altında saxlasınlar,
amma rәdd etdik onları, qovduq torpaqlarımızdan. Torpaqların sahiblәri
qayıdır.
Baxın, ağacları necә qırıblar. Baxın, vәhşi düşmәn neylәyib, bütün ağacları kәsib. Zәngilanın çox zәngin tәbiәti var, nadir meşәlәri var. Çinar ağacları. Baxın, neylәyib düşmәn. Baxsın bütün dünya, ermәnipәrәst qüvvәlәr
bu günә qәdәr kimi müdafiә edirlәr? Bizә qarşı qәtnamәlәr qәbul edәn ölkәlәr baxsınlar, gözlәrini açsınlar. Riyakar siyasәtçilәr açın gözlәrinizi, baxın. Sizin parlamentlәriniz qәtnamәlәr qәbul edib. Bizim üçün o qәtnamәlәrin heç bir әhәmiyyәti yoxdur, bir kağız parçasıdır. Amma iş ondadır ki,
bizә qarşı yenә әsassız ittihamlar irәli sürülür.
davamı 2-ci sәh.
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Biz işğaldan azad olunmuş bütün şәhәr vә
qәsәbәlәrimizi, kәndlәrimizi bәrpa edәcәyik
әvvәli 1-ci sәh.
Fransa parlamentinin deputatları, Belçika, Hollandiya parlamentlәrinin deputatları, baxın, sizin sevimli ermәnilәr nәlәr ediblәr bu torpaqlarda? Açın xәritәyә baxın, ensiklopediyaya baxın,
görün Zәngilan rayonu, Qubadlı rayonu hansı ölkәnin tәrkib hissәsidir. Qәtnamәlәr qәbul edirsiniz. Başınıza dәysin bu qәtnamәlәr. Azәrbaycanı ittiham edirlәr.
Qubadlının Xanlıq kәndi. Xanlıq kәndi uğrunda şiddәtli döyüşlәr gedirdi. Ermәnilәr bizim bu tarixi, qәdim kәndimizә eybәcәr ad veriblәr. Xanlıq kәndi Qubadlı rayonunun әrazisindә yerlәşir. Biz indi Qubadlı rayonunun әrazisindәyik. Ermәnilәr Xanlıq kәndindә özlәri üçün hәrbi istehkam, hәrbi baza qurmuşdular.
Xanlıq kәndindә qanunsuz mәskunlaşma aparılmışdı. Xaricdәn
gәtirilәn ermәnilәr burada qanunsuz yollarla yerlәşdirilmişdilәr.
Bu da hәrbi cinayәt sayılır. Cenevrә konvensiyalarına görә işğal
edilmiş torpaqlarda qanunsuz mәskunlaşma aparan ölkә cinayәt
törәtmiş olur. Baxın, xaricdәn gәlәn ermәnilәr üçün xaricdә
yaşayan ermәnilәrin pulu ilә Xanlıqda qәsәbә salınıb.
Kәnd tәsәrrüfatı texnikası. XX әsrin 50-ci illәrindә istehsal
olunub. Xaricdә yaşayan ermәnilәr cinayәt törәdiblәr. Xaricdәn
ermәnilәri gәtirib bizim torpaqlarımızda mәskunlaşdırıblar. Xanlıq qәsәbәsindә azәrbaycanlıların evlәrini söküb sonra ermәnilәr
üçün evlәr tikiblәr. Bu da ermәnilәrin maşını. Bax, bu maşınları
sürürdülәr onlar. Bu da bizim qәhrәman әsgәrlәrimizin adları. Öz
adlarını yazıblar bu evlәrin üzәrindә. Bilәsuvar, Şabran, Sabirabad, Şuşa, Oğuz. Bax, qanunsuz mәskunlaşma budur. Bu da ermәnilәrin növbәti maşınları, baxın.
Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva
Ermәnistanın qanunsuz mәskunlaşma apardığı Qubadlının Xanlıq kәndinә gәldilәr, burada hәrbçilәrlә görüşdülәr.
Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, bu, ermәnilәrin bizim
qәdim kәndimizdә saldığı bir qәsәbәdir. Bizim evlәrimizi söküb,
ondan sonra da xaricdәn gәlәn ermәnilәrin pulu ilә bu qәsәbә
salınıb. İndi biz burada yaşayırıq. Siz burada mәskunlaşmısınız,
xidmәt göstәrirsiniz. Biz öz doğma torpaqlarımıza qayıtmışıq. Bu
torpaqları döyüş meydanında azad etmişik. Düşmәni öz torpaqlarımızdan qovmuşuq, bax, sizin kimi әsgәrlәrin sayәsindә. Bütün dünya gördü ki, Azәrbaycan әsgәri, Azәrbaycan zabiti nәyә
qadirdir.
Döyüş meydanında gücümüzü göstәrdik. Ermәnilәri torpaqlarımızdan qovduq. Azәrbaycan Bayrağını torpaqlarımızda ucaltdıq. Azәrbaycan xalqının әn böyük arzusunu yerinә yetirdik, döyüş meydanında, danışıqlar yolu ilә yox. Bizim başımızı aldadırdılar. Bu 27 il әrzindә ermәnilәr burada özlәri üçün qәsәbә salıblar, xaricdәn ermәnilәri gәtiriblәr. Xanlıq qәsәbәsinә bir eybәcәr
ermәni adı veriblәr.
Gördülәr bizim gücümüzü. Hesab edirdilәr ki, bizim torpaqlarımızda әbәdi oturacaqlar, bizә meydan oxuyacaqlar. Sәbrimiz
tükәndi, dedim irәli.
Qәhrәman Azәrbaycan әsgәri öz gücünü bütün dünyaya göstәrdi. Mәnә mәlumat verilir ki, indi dünyanın aparıcı ölkәlәrinin
ali hәrbi mәktәblәrindә bizim döyüş taktikamız öyrәnilir. Bu, bir
yenilikdir, XXI әsrin müharibәsidir. Hәm peşәkarlıq, hәm iradә,
milli ruh, qәhrәmanlıq hesabına torpaqlarımızı işğalçılardan azad
etmişik.
Biz sizinlә fәxr edirik. Yaşasın Azәrbaycan! Yaşasın Azәrbaycan әsgәri! Qarabağ Azәrbaycandır!
Sonra Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva Qubadlı şәhәrinә yola düşdülәr.
Prezident İlham Əliyev mәlumat verdi ki, Qubadlı rayonunun
әrazisindәn iki böyük çay keçir: Hәkәri çayı vә Bazarçay. Onlardan biri dә budur, baxın. Çox güman ki, bu, Hәkәri çayıdır. Bura
isә Aşağı Mollu kәndidir. Şәhidimiz Əsgәrov Rüfәtin şәkli. Allah
rәhmәt elәsin! Bütün şәhidlәrimizә Allah rәhmәt elәsin!
Qubadlı rayonunun gözәl mәnzәrәsi. Yenә dә dağıdılmış kәnd.
Hәr şeyi yenidәn quracağıq, yolları da, bütün infrastrukturu da.
Gözәl mәnzәrәdir.
Bu da yәqin ki, Bazarçaydır. Çünki Qubadlının bir tәrәfindәn
Hәkәri çayı axır, digәr tәrәfindәn Bazarçay, bax, buradan görünür. Ona Bәrgüşad çayı da deyirlәr. Qәzyan kәndi. Bax, ermәnicә
nәsә yazıblar orada.
Dilәlimüskәnli kәndi. Bu kәnd dә dağıdılıb. Bütün evlәr dağıdılıb. Bir-iki ev qalıb, orada da düşmәn yaşayıb. Bu da Saray kәndidir. Saray kәndi Qubadlı şәhәrinin yaxınlığında yerlәşir. Bu
kәnd dә dağıdılıb.
Baxın, Qubadlı şәhәrini düşmәn nә günә qoyub. Bütün binalar
dağıdılıb. Ancaq özlәri üçün hәrbi hissә tikiblәr. Bu da Qubadlı
şәhәri. Bu, yәqin ki, onların anbarları olub. Bu ev dә sökülüb. Qubadlı şәhәrinin girәcәyindә ermәnilәr hәrbi baza tikiblәr. Gün dә
çıxdı. Tәbiәt dә bizi alqışlayır, salamlayır. Sahiblәri gәlib bu torpağa. Gör nә gündәdir Qubadlı şәhәri? Nә günә qoyub düşmәn
bizim şәhәrimizi?
Prezident İlham Əliyev Qubadlıda Azәrbaycan bayrağını
ucaltdı.
Dövlәtimizin başçısı burada çıxış etdi. Prezident İlham Əliyev
bildirdi ki, bu gün sәhәrdәn yağış yağırdı, biz Qubadlıya çatanda
gün çıxdı. Tәbiәt dә bizi salamlayır, bizi alqışlayır. Qubadlıya öz
sahiblәri qayıdıb. Qubadlının işğaldan azad edilmәsi tarixi hadisә
idi. Oktyabrın 25-dә Qubadlı şәhәrinin azad edilmәsi bizim qәlәbәmizi yaxınlaşdırdı. Qubadlı uğrunda şiddәtli döyüşlәr gedirdi, şәhidlәr vermişik. Onların arasında Qubadlı rayonundan olan
Milli Qәhrәman Şükür Hәmidov öz doğma diyarı uğrunda gedәn
döyüşlәrdә qәhrәmancasına hәlak olmuşdur. Şükür Hәmidova
mәn Milli Qәhrәman adını Aprel döyüşlәrindәn sonra verdim,
göstәrdiyi qәhrәmanlığa görә. Allah ona rәhmәt elәsin! Allah bütün şәhidlәrimizә rәhmәt elәsin! Azәrbaycan hәrbçilәri, o cümlәdәn Şükür Hәmidov dövlәt tәrәfindәn yüksәk döyüş ordenlәri ilә
tәltif edilmişdir.
Qubadlı rayonunun azad edilmәsi әmәliyyatı bir neçә gün çәkdi. Zәngilan şәhәri oktyabrın 20-dә azad olunandan sonra tәbii ki,
bizim növbәti istiqamәtimiz Qubadlı rayonu idi vә şәhәrdә ermәnilәr güclü istehkam qurmuşdular. İndi şәhәrdәn әsәr-әlamәt qalmayıb, bütün binalar dağıdılıb, sökülüb vә yol boyunca Cәbrayıl,
Zәngilan, Qubadlı rayonlarının bütün kәndlәri, qәsәbәlәri dağıdılıb. Ancaq burada, şәhәrin girәcәyindә düşmәn hәrbi baza yaratmışdı. Bu yüksәkliklәrdә düşmәnin hәrbi birlәşmәlәri yerlәşmişdi. Ona görә Qubadlı şәhәrini azad etmәk o qәdәr dә asan
mәsәlә deyildi. Gәrәk, ilk növbәdә, ermәnilәrin istehkamları
mәhv edilәydi, onlardan biri Xanlıq qәsәbәsindә yerlәşirdi. Orada
güclü istehkam qurmuşdular vә Xanlıq qәsәbәsini onlar özlәri
üçün bir baza kimi yaratmışdılar. Xaricdә yaşayan ermәnilәr orada qәsәbә salmışdılar. İndi bu qәsәbәdә Azәrbaycan әsgәrlәri yerlәşib. Xaricdә yaşayan ermәnilәrin pulu ilә xaricdәn ermәnilәr
gәtirilib vә qanunsuz şәkildә Qubadlıda yerlәşdirilib. Bu, özlüyündә hәrbi cinayәtdir. Bu cinayәtә vә bütün digәr cinayәtlәrә
görә Ermәnistan dövlәti cavab verәcәkdir.
Qubadlını azad etmәk üçün, ilk növbәdә, biz bu yüksәkliklәri
götürmәli idik. Çünki düşmәn bu yüksәkliklәrdәn müntәzәm ola-

raq hәrbçilәrimizә atәş açırdı. Eyni zamanda, Ermәnistan әrazisindәn bizә atәş açılırdı. Nәzәrә alsaq ki, Azәrbaycan Ermәnistan
әrazisinә keçmәk fikrindә deyildi vә mәn bunu müharibә zamanı
dәfәlәrlә bildirmişdim. Onlar hesab edirdilәr ki, bu imkanlardan
istifadә edib, bizim hücumumuzun qarşısını ala bilәrlәr. Buradan,
Qubadlı şәhәrindәn Ermәnistan sәrhәdinә, bax, o istiqamәtdәn 5
kilometr mәsafәdir. Hәm oradan ağır artilleriya ilә, hәm dә bu
yüksәkliklәrdәn müxtәlif növ silahlardan istifadә edәrәk bizim
әsgәrlәrimizi, hәrbçilәrimizi atәşә tutmuşlar. Ona görә Qubadlı
әmәliyyatı xüsusi peşәkarlıq vә fәdakarlıq tәlәb edirdi. Azәrbaycan Ordusu da bu peşәkarlığı, fәdakarlığı göstәrib. İlk növbәdә,
şәhәrә hakim olan yüksәkliklәr götürüldü, әtrafda yerlәşәn kәndlәr, o cümlәdәn Xanlıq qәsәbәsi, Padar, Sarıyataq, Mahmudlu
kәndlәri götürüldü vә strateji yüksәkliklәr әlә keçirildi. Ondan
sonra Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәri şәhәrә girib, buranı da düşmәndәn tәmizlәyiblәr.
Qubadlı rayonunun vә Qubadlı şәhәrinin azad edilmәsi bizә
böyük strateji üstünlük tәmin edirdi. Çünki Qubadlıdan sonra
növbәti istiqamәt Laçın rayonu idi. Hәr gün döyüş әmәliyyatı
planları mәnim tәrәfimdәn tәsdiq edilirdi vә hәr gün görülmüş
işlәrә yekun vurularaq mәsәlә tәhlil edilirdi - gün әrzindә görülmüş işlәr bizim planlarımıza hansı dәrәcәdә uyğundur vә biz
hansı nailiyyәtlәrә çata bilmişik. Qubadlıdan Laçın rayonunun
cәnub hissәsinә gedәn yol daim atәş altında idi. Çünki Laçın rayonuna gedәn yol düz Ermәnistanın dövlәt sәrhәdinin yanı ilә keçir, orada mәsafә bәlkә dә 10-20 metrdir vә Ermәnistan daim o
tәrәfdәn atәş açırdı. Ona görә bizim hәrbi birlәşmәlәrimiz digәr
müxtәlif yollarla, cığırlarla dağları aşaraq Laçın rayonunun strateji yüksәkliklәrindә yerlәşmişdir. Belәliklә, Laçın rayonunun
cәnub hissәsindә yerlәşәn Gülәbird kәndi, Sәfiyan kәndi, Türklәr
kәndi azad edilib vә eyni zamanda, strateji yüksәkliklәr әlә keçirilәndәn sonra bu, bizә imkan verdi ki, Laçın dәhlizi artıq atәş altına düşsün.
Düşmәn bizi bu tәrәfdәn gözlәyirdi. Çünki tәbii ki, düşmәn
bilirdi Şuşa azad edilmәmiş müharibә dayana bilmәz. Düşmәn
hesab edirdi ki, biz Laçın rayonunun cәnub hissәsini götürәndәn
sonra bu tәrәfdәn Şuşaya gedәcәyik. Biz dә bilirdik ki, düşmәn
bizi orada gözlәyir. Biz Şuşaya başqa yolla getdik, onların gözlәmәdiyi yoldan keçdik. Bu günә qәdәr dә onlar inana bilmirlәr ki,
bizim qәhrәman әsgәr vә zabitlәrimiz o dağlardan, dәrәlәrdәn,
meşәlәrdәn necә keçәrәk Şuşaya yaxınlaşıb vә Şuşanı işğaldan
azad ediblәr. Onlar bizi buradan gözlәyirdilәr, eyni zamanda, Xocavәnd rayonunun Qırmızıbazar qәsәbәsi istiqamәtindә gözlәyirdilәr. Biz isә Şuşaya başqa yolla getdik. Şuşaya yaxınlaşaraq bir
neçә kәndi azad etdik, o cümlәdәn Sığnaq, Çanaxçı vә Daşaltı
kәndini azad etdik. Qubadlı әmәliyyatının çox böyük әhәmiyyәti
var idi. Çünki Qubadlıdan sonra biz Şuşa şәhәrini işğaldan azad
etdik. Oktyabrın 25-dә Qubadlı azad olundu vә noyabrın 8-dә
Şuşa şәhәri azad edildi. Belәliklә, düşmәn tәslim olmağa mәcbur
oldu.
Müharibә zamanı gördüyümüz işlәr bu gün aparıcı ölkәlәrin
ali hәrbi mәktәblәrindә öyrәnilir. Bu haqda mәndә dәqiq mәlumat var. Bizim xarici tәrәfdaşlarımız bu mәlumatı bizә çatdırıblar
ki, әn inkişaf etmiş ölkәlәrin ali hәrbi mәktәblәrindә Azәrbaycanın döyüş taktikası, bizim әmәliyyatlar öyrәnilir vә bu, müasir
döyüş taktikasıdır. Bizә qәdәr dünyada heç kim bu taktikadan istifadә etmәyib. Burada bütün vacib amillәr bir mәqsәdi güdürdü
ki, az itkilәrlә düşmәnә sarsıdıcı zәrbәlәr vuraraq, düşmәnin ordusunu faktiki olaraq mәhv edәrәk hәdәfә çataq vә belә dә oldu.
Biz sentyabrın 27-dә әks-hücum әmәliyyatına başlayaraq, sonra
hücum әmәliyyatına keçdik. Çünki biz torpaqlarımızı azad etmәli
idik. Ermәnistanın tәxribatlarına son qoyulmalı idi. Günahsız
insanların hәlak olmasına son qoyulmalı idi vә әks-hücumdan
sonra hücum edәn tәrәf, adәtәn, daha çox itki verir. Ancaq bizim
itkilәrimiz müharibәnin miqyasına görә hәddindәn çox aşağıdır.
Hәr bir şәhidimiz әvәzolunmazdır, hәr bir insanın hәlak olması
böyük faciәdir, onun özü üçün, yaxınları üçün, qohumları üçün,
xalq üçün. Ancaq onu da bildirmәliyik ki, biz istәdiyimizә az itkilәrlә nail olduq. Mәhz buna görә ola bilәr bәzilәri hesab edir ki,
bu mәsәlә daha da tez hәll oluna bilәrdi. Halbuki 44 gün әrzindә
bu әrazini işğaldan azad etmәk vә düşmәni mәhv etmәk, düşmәn

ordusunu mәhv etmәk, düşmәni tәslim olmağa mәcbur etmәk
böyük qәhrәmanlıqdır.
Biz çalışırdıq, öz taktikamızı elә quraq ki, itkilәr az olsun. Eyni
zamanda, bizim taktikamızda gözlәnilmәz addımlar da kifayәt
qәdәr çox idi. İstifadә etdiyimiz taktiki üsullar dünya hәrb elmi
üçün yenilikdir. Vaxt keçdikcә bu mәsәlә ilә bağlı daha geniş mәlumat verilәcәk. Ancaq bu gün dә artıq xarici mәtbuata sızılan
mәlumatlar da onu göstәrir ki, bu müharibә hәrbi ekspertlәr tәrәfindәn çox ciddi tәhlil edilirdi vә edilir. Peşәkarlıq, qәhrәmanlıq,
planlaşdırma, güclü iradә, milli ruh, texniki tәchizat - bütün bu
amillәr birlikdә vә xalq-iqtidar birliyi bizim Qәlәbәmizi şәrtlәndirdi.
Hәr gün biz irәliyә gedirdik, 44 gün әrzindә bir gün dә olmayıb
ki, biz geri çәkilәk. Bir gün dә olmayıb ki, hansısa mәsәlәni biz
hәll etmәyәk. Hәr gün sәhәr mәnim tәrәfimdәn hәr günün döyüşәmәliyyat planı tәsdiq edilirdi, günün sonunda da tәhlil olunurdu.
Biz bunun nәticәsindә qısa müddәt әrzindә böyük Qәlәbә qazana
bilmişik, öz doğma torpaqlarımızı düşmәndәn azad edә bilmişik.
Düşmәnә elә sarsıdıcı zәrbәlәr endirmişik ki, bu günә qәdәr
özünә gәlә bilmir.
Noyabrın 10-da imzalanmış üçtәrәfli Bәyanat faktiki olaraq
Ermәnistan dövlәtinin kapitulyasiyası idi. Ermәnistan tәslim
oldu, ağ bayraq qaldırdı, diz çökdü. Ondan sonra Ağdam, Laçın,
Kәlbәcәr rayonları bir güllә atmadan bizә qaytarıldı. Bu gün
Azәrbaycan әsgәri bu rayonlarda xidmәt göstәrir. Bu da böyük
nailiyyәtdir. Biz mütlәq o bölgәlәri dә, o rayonları da döyüşәrәk
alacaqdıq. Amma çox itkilәr verә bilәrdik, xüsusilә Ağdam istiqamәtindә, hәr tәrәf minalanmışdı vә bir neçә müdafiә xәtti var
idi. Eyni zamanda, xüsusilә hava şәraitini nәzәrә alsaq, Kәlbәcәr,
Laçın rayonlarının döyüşlә azad edilmәsi dә böyük itkilәrә gәtirib
çıxaracaqdı. Artıq qış başlamışdı, yolları buz bağlamışdı. Kәlbәcәrә Göygöl rayonundan keçmәk üçün saatlarla vaxt lazımdır.
Ona görә noyabrın 10-da imzalanmış Bәyanatın çox böyük
әhәmiyyәti var. Tәbii ki, әgәr biz o günә qәdәr böyük әrazini işğalçılardan azad etmәsәydik, düşmәnin belini qırmasaydıq, düşmәn ordusunun mәhv edilmәsindә istәdiyimizә nail olmasaydıq,
әlbәttә, düşmәn onun üçün bu alçaldıcı sәnәdә qol qoymazdı. Biz
onu mәcbur etdik, torpaqlarımızdan qovduq vә mәn verdiyim
sözә hәmişә olduğu kimi sadiq qaldım. Müharibәnin ilk günlәrindәn demişdim, Ermәnistan rәhbәrliyi açıq-aşkar bәyan etmәlidir
ki, nә vaxt, hansı tarixdә bizim torpaqlarımızdan çıxır. Tarix vermәlidir bizә. Əgәr bu olarsa, biz müharibәni dayandırarıq. Amma
bizә tarix verilmәdi. Çalışırdılar ki, müxtәlif yollarla xarici ölkәlәri bu işlәrә qoşaraq öz çirkin әmәllәrini davam etdirsinlәr, işğalı
davam etdirsinlәr. Əgәr Ermәnistan rәhbәrliyi o vaxt mәnim
sözümә baxıb düzgün addım atsaydı, belә alçaldıcı vәziyyәtә
düşmәzdi. Mәn demişdim ki, axıra qәdәr gedәcәyik vә axıra qәdәr dә getdik, lazım olan anda dayandıq, üç rayonu bir güllә atmadan, bir itki vermәdәn qaytardıq, әrazi bütövlüyümüzü bәrpa
etdik.
Bu gün vaxtilә işğal edilmiş torpaqlarda Azәrbaycan Bayrağı
dalğalanır. Bu gün Ali Baş Komandan kimi, mәn azad edilmiş bu
torpaqlarda әsgәrlәrlә görüşürәm. Artıq bu bölgәnin, Qarabağ
bölgәsinin bәrpası ilә bağlı konkret addımlar atılır, ilkin kontraktlar imzalanmışdır. Mәnfur düşmәn hәr şeyi dağıdıb. Yol boyunca
Cәbrayıl rayonundan, azad edilmiş torpaqlardan başlayaraq, bax,
Qubadlıya qәdәr hәr tәrәf dağıdılıb. Bir dәnә dә salamat bina
yoxdur. Tәkcә Qubadlıda bir neçә bina qalıb ki, burada hәrbçilәr
vә onların ailә üzvlәri yaşayıblar. Bütün binalar, bütün evlәr, tarixi
abidәlәrimiz, mәscidlәrimiz, qәbirlәrimiz mәnfur düşmәn tәrәfindәn dağıdılıb. Bu cinayәtlәrin hamısı sәnәdlәşdirilir.
Mәn azad edilmiş bu bölgәlәrdә olarkәn, ermәnilәr tәrәfindәn
törәdilmiş vәhşiliyi görәrkәn bir daha әmin oluram ki, biz nәinki
özümüz üçün, bölgәmiz üçün böyük iş görmüşük. Biz ermәni
faşizminin başını әzdik. Bizim torpaqlarımızı ermәni faşizmi bu
günә saldı. Biz Ermәnistan faşist dövlәtinin, terror dövlәtinin belini qırdıq vә bu gün mәcbur olub, bizim qabağımızda diz çöküb
vә düzgün nәticә çıxarmalıdır. Ermәnistan cәmiyyәti düzgün
nәticә çıxarmalıdır. Revanş hissi ilә yaşayacaqlarsa, onların axırı
pis olacaq. Əgәr o tәrәfdәn buraya bir güllә atılsa, - 5 kilometrdir
buradan Ermәnistan sәrhәdinә, - onları elә günә salarıq ki, ümu-

miyyәtlә, öz adlarını unudarlar.
Biz öz istәyimizә nail olduq. Dekabrın 10-da Zәfәr paradı
keçirildi. Zәfәr paradında biz düşmәnin mәhv edilmiş vә qәnimәt
götürülmüş texnikasını nümayiş etdirdik vә öz hәrbi potensialımızı nümayiş etdirdik. Biz bundan sonra da ordumuzu güclәndirәcәyik. İndi gәlәn ilin büdcәsi müzakirә olunur. Mәnim tәşәbbüsümlә hәrbi xәrclәr artırılır. İlk növbәdә, ona görә ki, müharibә
zamanı biz bir çox silah-sursatdan istifadә etdik, onları bәrpa etmәk lazımdır. Eyni zamanda, müasir texnikanın bundan sonra da
alınması nәzәrdә tutulur. Bundan sonra da ordumuzun müasirlәşdirilmәsi, ordumuzun döyüş potensialı, ordumuzun peşәkarlığı
daim diqqәt mәrkәzindә olacaqdır.
Biz Qәlәbә qazanmışıq, düşmәni torpaqlarımızdan qovmuşuq.
Amma heç kim tәminat verә bilmәz ki, bir neçә ildәn sonra
ermәni faşizmi yenә baş qaldırmasın. Ona görә Azәrbaycan
dövlәti hәmişә güclü olmalıdır. Azәrbaycan dövlәtinin hәmişә
güclü ordusu olmalıdır. Biz gücümüzü bilirik. Dünya da bizim
gücümüzü bilir. Biz nәinki öz әrazimizdә, istәsәydik Ermәnistan
әrazisindә istәnilәn hәrbi әmәliyyatı tamamilә yerinә yetirә bilәrdik. Bu gün dә yerinә yetirә bilәrik. Ermәnistan tәrәfi dә bunu
bilir. Sadәcә olaraq, biz hәmişә beynәlxalq hüquqa hörmәtlә yanaşmışıq vә hәmişә demişәm ki, bizim başqa ölkәlәrin torpaqları
ilә işimiz yoxdur. Biz öz torpağımızda yaşamalıyıq, yaşayacağıq,
düşmәni öz torpağımızdan qovmuşuq, bütün bu bölgәni bәrpa
edәcәyik.
Qubadlı rayonu ölkәmizin әn gözәl rayonlarından biridir vә
qısa müddәt әrzindә lazım olan bütün bәrpa işlәri dә nәzәrdә tutulur. Xarici ekspertlәr cәlb olunub, dәvәt edilib, onlar bütün qiymәtlәndirmә işlәrini aparacaqlar. Videosәnәdlәr, fotosәnәdlәr
toplanır, bütün dәymiş ziyan hesablanacaq. Bizim torpaqlarımız
istismar edilirdi, tәbii ehtiyatlarımız istismar edilirdi. Zәngilan
rayonunda qızıl yatağı istismar edilirdi. Azad edilmiş digәr әrazilәrdә dә, hәmçinin. Bütün bunların hesabını Ermәnistan dövlәti
verәcәk. Bununla paralel olaraq bütün bәrpa işlәri tәmin edilәcәk
vә biz bütün şәhәr vә qәsәbәlәrimizi, kәndlәrimizi bәrpa edәcәyik, insanlar buraya qayıdacaq vә biz öz torpağımızda bundan
sonra әbәdi yaşayacağıq. Bundan sonra heç kim bizi öz torpağımızdan çıxara bilmәz.
Mәn müharibәdәn әvvәl dәfәlәrlә Azәrbaycan xalqına
müraciәt edәrәk deyirdim ki, bu gün Azәrbaycan güclü ölkәdir vә
tarixdә heç vaxt indiki qәdәr güclü olmamışdır. Mәn o vaxt tәkcә
iqtisadi yox, o cümlәdәn hәrbi potensialımızı da nәzәrdә tuturdum. Tarix vә müharibәnin nәticәlәri onu göstәrdi ki, mәn haqlı
idim. Azәrbaycan tarixdә heç vaxt belә parlaq Zәfәr әldә etmәmişdir, tarixdә heç vaxt indiki qәdәr güclü olmamışdır. Bizim
gücümüz birliyimizdәdir. Biz birlik nümayiş etdirmişik, әzmkarlıq nümayiş etdirmişik, qәhrәmanlıq nümayiş etdirmişik vә
bunun nәticәsindә dәmir yumruqla düşmәnin başını әzib öz doğma torpaqlarımızı azad etmişik. Qarabağ Azәrbaycandır! Yaşasın
Azәrbaycan әsgәri! Yaşasın Azәrbaycan!
Sonra dövlәtimizin başçısı vә birinci xanım işğaldan azad
olunmuş Zәngilan rayonuna yola düşdülәr.
Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, düşmәn Zәngilanda da
hәr şeyi dağıdıb. Baxın, dağılmış evlәr. Baxın, bu evi nә günә
qoyublar.
Prezident İlham Əliyev Zәngilanda Azәrbaycan bayrağını
ucaltdı.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban
Əliyeva Zәngilanda mәnfur düşmәn tәrәfindәn dağıdılan mәscidә gәldilәr.
Mәscidin qarşısında çıxış edәn Prezident İlham Əliyev dedi ki,
görün mәnfur düşmәn mәscidi nә günә salıb. Bizim bütün dini
abidәlәrimiz düşmәn tәrәfindәn dağıdılıb. Dünya 30 il әrzindә
buna sәssiz qalıb. Biz bu mәsәlәni dәfәlәrlә qaldırmışdıq, beynәlxalq kürsülәrdәn qaldırmışdıq, tarixi-dini abidәlәrimiz dağıdılıb,
tәhqir edilib. Biz o videoları dәfәlәrlә göstәrirdik. Ağdam mәscidini, Şuşa mәscidlәrini, o vaxt işğal altında olan digәr mәscidlәrin
vәziyyәtini göstәrәrәk deyirdik ki, mәnfur düşmәn bizim dini
abidәlәrimizi dağıdıb, tәhqir edib.
Zәngilan işğaldan azad olunandan sonra rayonda yerlәşәn
mәscidlәrin birindә donuzların saxlanması ilә bağlı videokadrlar nümayiş etdirilmişdir. Düşmәn bizim dinimizi tәhqir edib,
bütün müsәlmanları tәhqir edib. Bax, burada mәscid olub, indi
yoxdur, dağıdıblar. İndi bәzilәri azad edilmiş torpaqlarda ermәni xalqının dini irsi haqqında mәsәlә qaldırırlar. Bәs, bizim milli-dini irsimiz haqqında niyә heç kim mәsәlә qaldırmayıb? Bu
yaxınlarda UNESCO-nun bir mәmuru әsassız bir ifadә işlәdib
ki, guya bizә müraciәt olunub, Azәrbaycan isә sәssiz qalıb. Biz
30 il әrzindә dәfәlәrlә UNESCO-ya müraciәt etmişik, dәfәlәrlә
bildirmişik ki, bizim mәscidlәrimiz dağıdılıb, tarixi abidәlәrimiz dağıdılıb, bizim tarixi abidәlәrimiz ermәnilәşdirilir, bir dәfә
missiya göndәrildimi? Bir dәfә bizim müraciәtimizә cavab verildimi? Elә müharibә qurtaran kimi başlayıblar ki, ermәni
xalqının abidәlәri gәrәk qorunsun. Biz bütün abidәlәri qoruyuruq, bütün xalqların abidәlәrini qoruyuruq vә dünya bunu bilir.
Amma baxın, görün, mәscid olub bura, UNESCO, buraya gәl,
gәl gör. Avropa Şurası sәssiz qalma, gәl gör buranı! Bütün mәscidlәr dağıdılıb. Yaxşı, mәscidi dağıtmaq olar? Mәscidi dağıtmaq, demәli, cinayәt deyil? Bu әdalәtsizlik nә qәdәr davam
edәcәk? Bu riyakarlıq nә qәdәr davam edәcәk? Bu ikili standartlar nә qәdәr davam edәcәk? Bu islamofobiya nә qәdәr davam edәcәk? Bunu dağıdan ermәni olub. Özündәn mәdәni millәt obrazı yaratmağa çalışan vә bәzi xarici himayәdarları tәrәfindәn belә qәbul edilәn mәdәni adam bunu edәr? Mәdәni
adam mәsciddә donuz saxlayar? Bütün dünya bunu görsün! O
cümlәdәn dünya müsәlmanları görsünlәr vә müsәlman ölkәlәrinin xalqları görsünlәr. Bunu törәdәn ölkә ilә hansı dostluqdan
söhbәt gedә bilәr? Əfsuslar olsun, biz bunu bu günә qәdәr eşidirik ki, bәzi müsәlman ölkәlәri Ermәnistana dost ölkә deyirlәr.
Bu “dost ölkәyә” 20 il rәhbәrlik etmiş cәlladlar bunu dağıdıblar.
Onlar gәlib dağıdıblar bizim mәscidimizi, tәhqir ediblәr. Bütün
dünya bunu görmәlidir. Əgәr bizә qarşı hәr hansı bir irad irәli
sürülәcәksә, cavabını verәcәyik. İstәnilәn beynәlxalq tәşkilat
gәlsin, bunu görsün, öz hesabatında bunu әks etdirsin, qınasın
işğalçı dövlәti vә görsün ki, biz hansı bәlaya qarşı mübarizә
aparmışıq, biz kimi qovmuşuq torpaqlarımızdan, rәdd etmişik
onları buradan. Görün şәhәrlәrimizi nә günә salıblar. Bir dәnә
dә salamat bina yoxdur. Cәbrayıldan başlayaraq ta Qubadlıya
qәdәr, Zәngilana qәdәr azad edilmiş torpaqlardan gәlmişәm.
Bir dәnә dә salamat bina yoxdur. Bütün binalar sökülüb, dağıdılıb, kәndlәrimizin adları dәyişdirilib, eybәcәr adlar verilib,
mәscidimiz bax, bu günә düşüb. Cavabını verәcәk Ermәnistan,
cavabını verәcәk! Veribdir, qovmuşuq torpaqlarımızdan, mәhv
etmişik onları, onların ordusunu. Əminәm ki, bu görüntülәrdәn
sonra bizә irad tutmağa çalışan “beynәlxalq mәmurlar” öz dillәrini qarınlarına qoyacaqlar. Biz isә bu mәscidi bәrpa edәcәyik
vә bizim vәtәndaşlar gәlib burada ibadәt edәcәklәr, buradan
azan sәsi gәlәcәk, bu torpaqlara hәyat qayıdacaq.
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Prezident İlham Əliyev xalqımızı milli hәdәflәrә
doğru apardı vә tarixi Zәfәri tәmin etdi
әvvәli 1-ci sәh.
Pandemiya dövründә Azәrbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydәr Əliyev Fondunun rәhbәri Mehriban Əliyevanın tәşәbbüsü vә rәhbәrliyi ilә hәyata keçirilәn sosial dәstәk aksiyası da aztәminatlı vәtәndaşların problemlәrinin hәlli baxımından
әhәmiyyәtli olub. "Biz birlikdә güclüyük”
şüarı ilә hәyata keçirilәn aksiya çәrçivәsindә respublika üzrә 100 minәdәk aztәminatlı ailәyә әrzaq yardımlarının paylanılması tәmin edilib.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
Müstәqil Dövlәtlәr Birliyinin Dövlәt Başçıları Şurasının videokonfrans formatında
keçirilәn iclasındakı çıxışı ölkәmizin ilk
gündәn pandemiyaya qarşı sistemli, ardıcıl
vә preventiv tәdbirlәr hәyata keçirdiyini
bir daha nümayiş etdirdi.
İl әrzindә ölkәdә pandemiya ilә bağlı
laboratoriyaların sayı 8 dәfә artırılıb, 10dan çox yeni müasir xәstәxana, o cümlәdәn modul tipli xәstәxana tikilib, COVID
xәstәlәri üçün 10 mindәn çox çarpayı yeri
yaradılıb. Hәkim çatışmazlığı probleminin
hәlli üçün 5 ölkәdәn - İtaliya, Çin, Kuba,
Rusiya vә Türkiyәdәn mütәxәssislәr dәvәt
edilib. Yeni karantin tәdbirlәri ilә bağlı
işsiz vәtәndaşlara vә biznes subyektlәrinә
maliyyә dәstәyinin davam etdirilmәsi nәzәrdә tutulub vә bu baxımdan respublikamız dünyanın lider dövlәtlәri sırasında yer
alıb. Azәrbaycanın 2021-ci ilin әvvәlindәn
etibarәn könüllülük vә dövlәt hesabına
vaksinlәşmә prosesini başlamaq niyyәti
vәtәndaşların sağlamlığının dövlәtimiz
üçün prioritet mәsәlә olduğunu bir daha
tәsdiqlәyir.
Dekabrın 3-4-dә Azәrbaycan Prezidentinin tәşәbbüsü, 70-dәn çox dövlәt vә
hökumәt başçısının iştirakı ilә BMT Baş
Assambleyasının koronavirus pandemiyasına hәsr olunmuş 31-ci xüsusi sessiyasının keçirilmәsi ölkәmizin bu bәşәri bәlaya
qarşı sәylәrin birlәşdirilmәsindә maraqlı
olduğunu, habelә pandemiyaya qarşı qlobal mübarizә işinә sanballı töhfәlәr verdiyini bir daha tәsdiqlәdi.
Qeyd etdiyimiz kimi, Azәrbaycan 2020ci ili hәm dә böyük tarixi Zәfәrlә başa
vurur. 44 günlük Vәtәn müharibәsindә qazandığımız layiqli qәlәbә bu gün hәr bir
Azәrbaycan vәtәndaşını ürәkdәn sevindirir, hәr kәsdә qürur vә fәxarәt hissi doğurur.
Azәrbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin dә haqlı olaraq qeyd
etdiyi kimi, müharibәnin başlanmasının
mәsuliyyәti Ermәnistanın hәrbi-siyasi rәhbәrliyinin üzәrinә düşür. Birlәşmiş Millәtlәt Tәşkilatının hәlә 1993-cü ildә qәbul
edilmiş 822, 853, 874, 884 saylı qәtnamәlәrindә işğal olunmuş Azәrbaycan әrazilәrinin qeyd-şәrtsiz azad edilmәsi tәlәblәrinә
baxmayaraq, Ermәnistan işğalçılıq siyasәtini uzun illәr әrzindә davam etdirmәyә
çalışıb. Beynәlxalq hüquq norma vә prinsiplәrinә mәhәl qoymayan, işğalçılıq niyyәtindәn әl çәkmәyәn bәdxah qonşumuz
uzun illәr әrzindә cәbhә xәttindә vәziyyәti
süni yolla gәrginlәşdirmәyә, tәxribatlar
törәtmәyә vә bu yolla mövcud "statuskvo”nu qoruyub saxlamağa çalışıb.
Atәşkәslә bağlı hәlә 12 may 1994-cü il
tarixdә imzalanmış Bişkәk protokolundan
sonra aparılan danışıqlar prosesinin mәhz
Ermәnistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi,
habelә münaqişә ilә bağlı nizamlama planlarına etinasız yanaşması sәbәbindәn nәticә vermәmәsi bu gün beynәlxalq ictimaiyyәtә yaxşı mәlumdur. Qarşı tәrәfin BMTnin nizamlama ilә bağlı 4 mәlum qәtnamәsinә әmәl etmәmәsi, beynәlxalq hüququn
sәrhәdlәrin toxunulmazlığı prinsipini uzun
illәrdir ki, pozması Azәrbaycan tәrәfindәn
haqlı olaraq bütün dünyaya bәyan edilir.
Bununla belә, 30 ilә yaxın müddәtdә
Ermәnistanda hakimiyyәtdә olan siyasi
qüvvәlәr ölkәdaxili gәrginliyi azaltmaq,
ictimaiyyәtin diqqәtini ciddi sosial-iqtisadi
vә siyasi problemlәrdәn yayındırmaq, vaxt
qazanmaq mәqsәdilә Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsindәn siyasi alәt kimi
yararlanmağa çalışıblar.
Ərazisi işğala mәruz qalmış Azәrbaycanın 30 ilә yaxın müddәtdә diplomatik
tәmkin nümayiş etdirmәsi, beynәlxalq tәşkilatlar vә aparıcı dövlәtlәrin münaqişәni
danışıqlar yolu ilә tәnzimlәmәk çağırışlarına hәssaslıqla yanaşması, lakin bunun
müqabilindә işğalçı Ermәnistana ciddi
beynәlxalq tәzyiqin göstәrilmәmәsi son
illәrdә vәziyyәti daha da gәrginlәşdirmişdi. BMT ilә yanaşı, Avropa Şurası, Avropa
İttifaqı, NATO, İslam Konfransı Tәşkilatı
vә digәr mötәbәr beynәlxalq tәşkilatların
münaqişә ilә bağlı qәtnamә vә bәyanatlarına mәhәl qoymayan Ermәnistanın aşkar şәkildә әrazi ilhaqı siyasәti yürütmәsi,
Dağlıq Qarabağa dünya praktikasında
mövcud olan әn yüksәk müxtariyyәt statusunun verilmәsi tәklifi ilә razılaşmaması
danışıqlar prosesini "dalana dirәmişdi”.
Prezident İlham Əliyevin bәyan etdiyi kimi, "Əgәr beynәlxalq ictimaiyyәt qәtnamәlәrin yerinә yetirilmәsini tәmin edә
bilmirsә, Azәrbaycan bunu özü edәcәk”.
Ermәnistan rәhbәrliyinin son 2 ildә
danışıqlardan faktiki olaraq imtina edәrәk

Azәrbaycana qarşı qәbuledilmәz vә әsassız şәrtlәr irәli sürmәsi, terrorçu qruplaşmaları, muzdlu döyüşçülәri işğal etdiyi
әrazilәrimizdә yerlәşdirmәsi, cәbhә bölgәsindә vә qoşunların tәmas xәttindә açıq
tәxribatlar törәtmәsi hәrbi әmәliyyatların
bәrpası ehtimalını zamanla daha da artırırdı. Bu azmış kimi, son aylarda Şuşa şәhәrindә qondarma Dağlıq Qarabağ rejimimin "rәhbәri”nin "andiçmә mәrasimi”nin
tәşkili, "Dağlıq Qarabağ parlamenti”nin
Xankәndidәn Şuşaya köçürülmәsi barәdә
qәrarın qәbulu düşmәnin növbәti tәxribatları, Azәrbaycanı yeni müharibәyә tәhrik
etmәk cәhdlәri idi.
44 günlük müharibәdә 5 min kvadratmetrәdәk әrazisini, 5 rayonunu, 2 şәhәr
tipli qәsәbәsini, 300-dәk kәndini işğaldan
azad edәn Azәrbaycan Ermәnistanı hәrbi
kapitulyasiya barәdә sәnәdi imzalamağa
mәcbur etdi. Belәliklә, 44 günlük Vәtәn
müharibәsi zamanı Azәrbaycan Ermәnistanın işğalçılıq siyasәti üzündәn 30 il
müddәtindә hәllini tapmayan münaqişәnin
qısa müddәtdә hәrbi-siyasi hәllinә nail
olaraq beynәlxalq hüquq normalarının vә
әdalәtin bәrpasını tәmin edib. Azәrbaycan
döyüş meydanında parlaq qәlәbә qazanmaqla, siyasi meydanda da istәyinә nail
olub. Üçtәrәfli 10 noyabr sazişinin imzalanması ilә faktiki olaraq ErmәnistanAzәrbaycan münaqişәsi artıq tarixә çevrilib.
10 noyabr sazişinә әsasәn, Ağdam, Kәlbәcәr vә Laçın rayonlarının işğaldan dinc
yolla azad edilmәsi mәhz Azәrbaycanın
şanlı hәrbi qәlәbәsi nәticәsindә mümkün
olub. Ermәnistan döyüş meydanında mәğlub olmasaydı, öz xoşu ilә torpaqlarımızdan çıxmayacaqdı. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Azәrbaycan döyüş
meydanında Ermәnistan ordusunu sarsıdaraq, hәrbi texnikasının 80 faizini mәhv
edәrәk onun saxta "yenilmәzlik mifi”ni
darmadağın edib.
Azәrbaycanın hәrbi-siyasi qәlәbәsi
nәticәsindә imzalanmış mәlum üçtәrәfli
Bәyanat әsasında dekabrın 1-dә Laçın rayonunun işğaldan azad edilmәsi tәkcә
ölkәmizin әrazi bütövlüyünün bәrpası
deyil, eyni zamanda Ermәnistanın son 30
ildә tәcavüzkar siyasәtini reallaşdırmaq
üçün sәrf etdiyi böyük maliyyә vәsaitinin,
iqtisadi, siyasi vә diplomatik cәhdlәrinin
tam fiasko ilә üzlәşmәsi demәkdir.
İqtisadi İslahatların Tәhlili vә Kommunikasiya Mәrkәzinin araşdırmalarına
görә, 1995-2020-ci illәrdә Ermәnistanın
hәrbi xәrclәri 7,9 milyard dollar tәşkil
edib, üstәlik formalaşdırdığı marionet vә
qondarma rejimin xәrclәri dә tәcavüzkar
dövlәtin üzәrinә düşüb. Halbuki qeyd olunan müddәtdә Ermәnistanın özünün iqtisadiyyatına qoyulmuş birbaşa investisiyaların hәcmi tәxminәn 8 milyard dollar
civarında olub. Bu, 2020-ci il sәviyyәsi ilә
Ermәnistanın 2,5 illik dövlәt büdcәsinә bәrabәrdir.
İşğalçı siyasәt yürüdәn Ermәnistan faktiki olaraq son 25 ildә Azәrbaycanın liderliyi ilә regionda hәyata keçirilәn bütün
strateji әhәmiyyәtli neft-qaz, nәqliyyatkommunikasiya, logistika layihәlәrindәn

mәhrum olmaqla özünütәcrid vәziyyәtinә
düşüb. Bakı-Tblisi-Ceyhan, Bakı-TbilisiƏrzurum, TAP, TANAP vә s. kimi layihәlәrin Ermәnistan әrazisindәn keçmәmәsi
bu ölkәnin hәr il yüz milyonlarla ölçülәn
gәlirdәn mәhrum olması demәkdir. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı haqlı
olaraq deyib: "Ermәnistan, haradasan? Bakı-Tbilisi-Ceyhan yan keçdi. Bakı-TbilisiƏrzurum da hәmçinin. TANAP da hәmçinin. İndi biz qazımızı Avropaya çatdırırıq.
Sәn, Ermәnistan, pul qazana bilәrdin.
Kәmәrin bir hissәsi sәnin әlindә ola bilәrdi. Sәn tranzit haqqı alacaqdın. Sәn özünü
nәdәn mәhrum etdin?! Dәyәrdimi buna?
Bu işğalçılıq, bu düşmәnçilik, qonşuya
qarşı bu nifrәt hisslәri, onları, bax, bu günә
saldı”.
Militarist siyasәt yürüdәn, yaxın vә uzaq
perspektivә hesablanan bütün planlarını
işğalçılıq marağı üzәrindә köklәyәn, hәr 4
nәfәrindәn biri yoxsulluq içindә yaşayan
Ermәnistan ciddi sosial-iqtisadi, infrastruktur layihәlәrinin icrasından mәhrum
olub, strateji әhәmiyyәtli müәssisәlәrini
Rusiya vә digәr ölkәlәrә satmağa mәcbur
qalıb. Hazırda Ermәnistanın dәmir yolları
100 faiz Rusiyaya mәxsusdur. İşğal faktına
son qoyulması ilә Ermәnistanın Dağlıq
Qarabağ vә әtraf rayonlarda hәyata keçirdiyi qeyri-qanuni mәskunlaşma siyasәti,
habelә Livan vә Suriya әsilli ermәnilәrin
Azәrbaycan әrazilәrindә yerlәşdirilmәsi
üçün sәrf etdiyi milyonlarla dollar vәsait
puç olub.
Ermәnistan beynәlxalq konvensiyaları
pozaraq Azәrbaycan әrazisindәki faydalı
qazıntıların - o cümlәdәn Zәngilan rayonundakı Vejnәli, Kәlbәcәr rayonundakı
Söyüdlü (Zod) qızıl yataqlarının qanunsuz
mәnimsәnilmәsini hәyata keçirәrәk külli
miqdarda valyuta әldә etsә dә, hazırda bu
imkandan mәhrum olub. Ermәnistanın
cәmi ixracının dәyәri 2019-cu ildә 2,6 milyard ABŞ dolları olub, bunun 16 faizini vә
yaxud 415 milyon dollarını qızıl vә
qiymәtli daşlar, qiymәtli metallar vә onlardan hazırlanan mәmulatların ixracı tәşkil
edib. Tәcavüzkar ölkәnin ixracında xüsusilә qızıl strateji mәhsullardan biri kimi
daim ön sırada yer alıb.
İşğal altındakı Azәrbaycan әrazilәrindәki tәbii yaylaqlardan, otlaqlardan, örüş
sahәlәrindәn qeyri-qanuni şәkildә istifadә
edәrәk maldarlıqla mәşğul olan ermәni
fermerlәr artıq әllәrindәki çoxlu sayda iri
vә kiçik buynuzlu mal-qaranı satmağa
mәhkum olublar.
Ağdam, Füzuli, Cәbrayıl, Zәngilan rayonlarının münbit torpaqlarından taxılçılıq
mәqsәdilә qeyri-qanuni şәkildә istifadә etmiş ermәni fermerlәrin hesabına buğda vә
arpa mәhsullarına olan ehtiyacının 25 faizә
qәdәrini tәmin edәn, ildә tәxminәn 190
min tonadәk taxıl yığan Ermәnistan bu imkandan da mәhrum edilib. Mәğlubiyyәt
nәticәsindә artıq Ermәnistanın ciddi әrzaq
böhranı ilә üzlәşәcәyi, idxaldan asılılığının
güclәnәcәyi, drama tәzyiqlәrin daha da
artacağı gözlәnilir. 44 günlük müharibә
nәticәsindә ordusu demәk olar ki, mәhv
edilәn Ermәnistan hәm dә 1 milyard dollardan çox maliyyә itkisinә mәruz qalıb,

gündәlik müharibә xәrclәri tәxminәn 3035 milyon ABŞ dolları tәşkil edib. Ermәnistanın xarici borclarının hәcmi bu il 8
mlrd. dollara yüksәlib vә ÜDM-in 70
faizinә yaxınlaşıb.
Ermәnistan 30 ildәn çox müddәtdә işğalçı siyasәt yürüdәrәk özünü regional layihәlәrdәn tәcrid etsә dә, heç bir mәqsәdinә nail ola bilmәyib. Bu gün faktiki
olaraq Ermәnistan regionda müstәqilliyini
tamamilә itirib, müstәmlәkә altında olan
dövlәtә çevrilib. Prezident İlham Əliyevin
qeyd etdiyi kimi: "Bu idimi ermәni xalqının arzuları? Bu idimi onların gözlәntilәri? Onlar nә üçün müstәqil ölkә ola
bilmәdilәr? İşğala görә. İşğaldan nә qazandılar? Heç nә. Biabır oldular siyasi müstәvidә, bütün beynәlxalq tәşkilatlarda biz
fәal iş apararaq onları biabır etdik vә bizә
lazım olan, beynәlxalq hüququ tәlәb edәn
qәtnamәlәr, qәrarlar qәbul olundu”.
Xüsusi qeyd etmәk istәrdik ki, 2021-ci
ildә әrazilәrimizin bәrpası vә yenidәn
qurulması tәdbirlәri üçün 2,2 milyard manat vәsaitin nәzәrdә tutulması gәlәn ilin
"Böyük qayıdış” planının reallaşdırılması
baxımından mühüm mәrhәlә olacağını, işğalçılardan tәmizlәnmiş rayon vә şәhәrlәrin yol-nәqliyyat infrastrukturunun bәrpası, elektrik enerjisi, su, rabitә, mavi yanacaq vә s. tәminatı istiqamәtindә mühüm
layihәlәrin reallaşdırılacağını demәyә ciddi әsaslar yaradır. Ayrılmış vәsaitin müәyyәn qismi, eyni zamanda qeyd olunan
әrazilәrdә müasir inzibati infrastrukturun
yaradılmasına, mәdәni-tarixi abidәlәrin
bәrpası vә yenidәn qurulmasına yönәldilәcәk.
Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad
edilmiş rayonlara artıq әnәnә halını almış
sәfәrlәri hәm dә ermәni vandalizmi nәticәsindә tamamilә dağıdılmış, yerlәyeksan
edilmiş şәhәr, rayon vә kәndlәrin bәrpası
vә yenidәn qurulması layihәlәri ilә yerindә
qәrar qәbul etmәk mәqsәdi daşıyır.
Dövlәt başçısının tapşırığı әsasında
hazırlanan baş planlar işğaldan azad edilmiş yaşayış mәskәnlәrinin - şәhәr vә rayonların, qәsәbәlәrin müasirliklә tarixiliyin sintezinә әsaslanan şәhәrsalma-arxitektura elementlәri әsasında bәrpasına vә
yenidәn qurulmasına imkan yaradır.
İşğaldan azad edilmiş bәzi әrazilәrin
qısa müddәtdә elektrik enerjisi ilә tәchiz
edilmәsi, eyni zamanda "Azәrenerji” vә
"Azәrişıq” ASC-yә bölgәnin enerji infrastrukturunun bәrpası istiqamәtindә verilәn tapşırıqlar qlobal böhran şәraitindә
ölkәmizin güclü iqtisadi-maliyyә potensialının göstәricisidir. İşğaldan azad edilmiş әrazilәrin bol sulu çayları, eyni zamanda Xudafәrin, Sәrsәng, Suqovuşan
vә digәr su anbarları tәkcә su elektrik
stansiyaların yaradılmasına, yeni enerji
güclәrinin alınmasına deyil, eyni zamanda suvarma infrastrukturunun bәrpasına
imkan yaradır.
İşğaldan azad edilmiş әrazilәrdә hәm
respublika, hәm dә yerli әhәmiyyәtli 2700
kilometrәdәk yolların bәrpasının nәzәrdә
tutulması, Azәrbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin müvafiq sәrәncamı әsasında
uzunluğu 101,5 km tәşkil edәn Əhmәd-

bәyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun
çәkilişinә başlanılması regionun gәlәcәk
iqtisadi inkişafı baxımından vacib әhәmiyyәt kәsb edir. Bundan әlavә, bölgәnin
tamamilә sıradan çıxmış dәmir yolu xәtlәri
şәbәkәsinin bәrpa planına әsasәn, yaxın
perspektivdә uzunluğu 104 km olan Yevlax-Xankәndi dәmir yolu xәttinin BәrdәAğdam hissәsinin, habelә 43 km olan
Horadiz-Ordubad, 51 km olan YevlaxXankәndi, 39,1 km olan Mincivan-Qafan,
6,3 km olan Qazax-Barxudarlı dәmir yolu
xәtlәrinin bәrpasının nәzәrdә tutulması
tәkcә iqtisadi deyil, siyasi baxımdan da
әhәmiyyәtlidir.
Ermәnistan әrazisindәn keçәrәk Azәrbaycanla Naxçıvanı birlәşdirәcәk yeni
avtomobil vә dәmir yollarının çәkilişi daha
sәrfәli, alternativ nәqliyyat-kommunikasiya marşrutu yaratmaqla, tәkcә respublikamızın deyil, ümumәn region dövlәtlәrinin
(Türkiyә, Rusiya, Ermәnistan, habelә Orta
Asiya vә Şәrq ölkәlәri) geoiqtisadi maraqlarına uyğundur. Yeni nәqliyyat-kommunikasiya xәtlәri nәticәsindә Azәrbaycan
Naxçıvan MR-ә vә Türkiyәnin şәrq hissәsinә daha әlverişli çıxış әldә edәcәk. Bu
yollar eyni zamanda Rusiya Federasiyasının Türkiyәyә Gürcüstandan kәnar yeni
avtomobil vә dәmir yolu marşrutu әldә
etmәsinә imkan yaradacaq.
Azәrbaycanın işğaldan azad edilmiş
әrazilәrindә reallaşdırılacaq infrastruktur
vә biznes layihәlәrindә tәkcә yerli deyil,
xarici şirkәtlәrin dә iştirakının nәzәrdә
tutulması bölgәdә iqtisadi fәallığın artmasına, respublikamızın investisiya cәlbediciliyinin yüksәlmәsinә yeni perspektivlәr
açacaq.
Azәrbaycan dövlәtinin son 25 ildә apardığı sosial siyasәtin prioritet istiqamәtlәrindәn birini ölkәmizin Silahlı Qüvvәlәrinin şәxsi heyәtinin, elәcә dә şәhid ailәlәri
vә Qarabağ müharibәsi iştirakçılarının sosial müdafiәsinin, mәnzil-mәişәt şәraitinin
yaxşılaşdırılması, onların cәmiyyәtdә layiqli statusunun tәmini mәsәlәlәri tәşkil
edib. Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi
ilә ötәn 17 ildә ölkәdә reallaşdırılan hәrbivәtәnpәrvәrlik tәbliğatı vә sosial müdafiә
tәdbirlәri cәmiyyәtdә orduya vә hәrbi qulluqçulara yüksәk etimad vә rәğbәtin tәmin
olunmasına, hәrbçilәrin Vәtәn vә xalq
qarşısındakı әvәzsiz xidmәtlәrinin adekvat
dәyәrlәndirilmәsinә hesablanıb.
Ötәn illәrdә hәm Böyük Vәtәn müharibәsi, hәm Əfqanıstan, hәm dә Qarabağ
müharibәsi veteranlarının, şәhid ailәlәrinin
mәnzil, torpaq sahәsi vә avtomobillәrlә tәminatı, әlillәrin yerli vә xarici sanatoriyalara göndәrilmәsi, onlar üçün reabilitasiya
mәrkәzlәrinin açılması, pensiya vә müavinәtlәrinin davamlı şәkildә artırılması, onlara vergi güzәştlәrinin tәtbiqi vә s. xüsusi
qeyd olunmalıdır.
Heydәr Əliyev Fondunun, şәxsәn Fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın xüsusi diqqәt vә qayğısı ilә ötәn 15 ildә veteran hәrbçi vә şәhid ailәlәri üçün Bakının
rayonlarında vә regionlarda çoxsaylı fәrdi
ev vә yaşayış binaları inşa olunub, onlara
müxtәlif sosial yardımlar edilib. Prezident
İlham Əliyev xalqa çoxsaylı müraciәtlәri

vә xarici KİV-ә müsahibәlәrindә Azәrbaycan Ordusunun yüksәk döyüş ruhunu,
peşәkarlıq sәviyyәsini, hәrbçilәrimizin
yüksәk şücaәt vә rәşadәtini xüsusi vurğulayıb, şәhidlәrin xatirәsini ehtiramla yad
edәrәk onların qәhrәmanlıqlarının heç
zaman unudulmayacağını bәyan edib.
Dövlәt başçısının dekabrın 7-dәn etibarәn imzaladığı müvafiq sәrәncamlar әsasında Silahlı Qüvvәlәrin hәrbi qulluqçularının müxtәlif orden vә medallarla tәltif
edilmәlәri Vәtәn müharibәsindә xüsusi
igidlik vә cәsarәt, qәhrәmanlıq göstәrmiş
hәrbçilәrimizin vә şәhidlәrimizin xidmәtlәrinin dövlәt sәviyyәsindә yüksәk dәyәrlәndirilmәsidir.
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin
2020-ci il 8 dekabr tarixli "Azәrbaycan
Ordusuna Yardım Fondunun yaradılması
vә "Azәrbaycan Respublikasının Silahlı
Qüvvәlәrinә Yardım Fondunun yaradılması haqqında” Azәrbaycan Respublikası
Prezidentinin 2002-ci il 17 avqust tarixli
755 nömrәli Fәrmanının lәğv edilmәsi
barәdә” Fәrmanı әsasında yaradılmış Fondun mәqsәdi Azәrbaycan Ordusunun
müasir tәlәblәrә uyğun inkişafını tәmin
etmәk, onun maddi-texniki bazasını möhkәmlәndirmәklә yanaşı, hәrbi qulluqçuların sosial müdafiәsini daha da güclәndirmәkdәn ibarәtdir.
Dövlәt başçısının 8 dekabr 2020-ci il tarixli "Azәrbaycan Respublikasının әrazi
bütövlüyünün müdafiәsi ilә әlaqәdar yaralananların vә şәhid ailәlәrinin tәminatına
dәstәk fondunun ("YAŞAT” Fondu)
yaradılması haqqında” Fәrmanı müharibә
iştirakçılarına vә şәhid ailәlәrinә yardım vә
ictimai dәstәk mexanizmlәrinin formalaşdırılmasına, xeyriyyәçilik, humanizm vә
filantropiya әnәnәlәrinin ictimai şüura
aşılanmasına xidmәt edir. Belә bir Fondun
yaradılması ilә müharibә iştirakçılarının,
şәhid ailәlәrinin üzlәşdiyi problemlәrin
hәllindә dövlәt qurumlarının, sıravi vәtәndaşların, sahibkarların, ictimai fәal şәxslәrin, vәtәndaş cәmiyyәti tәsisatlarının vә
s. iştirakı tәmin edilir, yardımların ünvanlılığı vә şәffaflığı tәmin olunur.
Qeyd olunanlar bir daha tәsdiq edir ki,
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
siyasәtindә yalnız bir amil prioritetdir Azәrbaycan xalqının vә dövlәtinin milli
maraqları. Vәtәn müharibәsinin gedişi vә
yekunları Azәrbaycan Prezidentinin necә
vәtәnpәrvәr, qәtiyyәtli vә prinsipial olduğunu bir daha tәsdiqlәdi. Dövlәt başçısı
heç bir beynәlxalq gücә boyun әymәdәn,
xarici tәzyiqlәri dәf edәrәk xalqımızı milli
hәdәflәrә doğru apardı vә tarixi Zәfәri
tәmin etdi!
Vәtәn müharibәsi vә onun qәlәbә ilә
başa çatması müasir Azәrbaycan dövlәtinin hәyatının әn parlaq anları kimi, tariximizin bundan sonrakı dönәmlәrindә daim
xüsusi qürur vә iftixar hissi ilә xatırlanacaq. Çünki bu, millәtin ümid, inam, qürur
anları idi. Bu, ölkәmizin yeni tarixinin
başlanğıcı, yeni inkişaf üfüqlәrinin açılması mәqamıdır. Vәtәn müharibәsi vә
Azәrbaycanın şanlı Zәfәri әslindә xeyirin
şәr üstündә qәlәbәsidir. Nәzәrә alsaq ki,
şәr qüvvәlәri tәkcә işğalçı Ermәnistan deyil, hәm dә onun havadarları tәmsil edirdilәr, onda Azәrbaycanın qәlәbәsinin tarixi
әhәmiyyәti vә mәnası daha aydın tәsәvvür
edilә bilәr.
Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciәtlәrindә, ayrı-ayrı ölkәlәrin nüfuzlu
media orqanlarına müsahibәlәrindә xeyirin şәrә qarşı mübarizәsi vә onun qәlәbә ilә
nәticәlәnmәsi özünün geniş ifadәsini
tapmışdır. Vәtәn müharibәsindә şәr üzәrindә qәlәbә Azәrbaycan xalqının әdalәtli
mübarizәsinin beynәlxalq әhәmiyyәtindәn
xәbәr verir. Xeyirlә şәrin mübarizәsi qәdim әsatirlәrin mövzusu olsa da, etiraf
etmәk lazım gәlir ki, şәr qüvvәlәr müasir
dünyada da mövcuddur vә ona qarşı
mübarizә aparılması qlobal hәyatın aktual
problemi olaraq qalmaqdadır. Azәrbaycan
regionumuza vә dünyaya tәhdid olan şәr
qüvvәlәri mәğlub etmәklә әslindә dünya
miqyasında sülhә vә tәhlükәsizliyә özünün әhәmiyyәtli töhfәsini vermişdir.
Azәrbaycan xalqı ölkәmizә möhtәşәm
zәfәr sevincini bәxş etdiyinә, ermәni işğalına son qoyduğuna, Qarabağı azad etdiyinә görә dövlәt başçısı, Silahlı Qüvvәlәrin
Ali Baş Komandanı Prezident İlham
Əliyevә dәrin hörmәt vә ehtiramını ifadә
edir. Şuşanın azad edilmәsi şәrәfinә, Zәfәr
günündә Bakının, digәr şәhәrlәrimizin küçәlәrini dolduran izdiham, sevinc vә bәxtiyarlıq hisslәri bu hörmәt vә ehtiramın aydın ifadәsi idi.
Bir ölkәnin Prezidenti, bir xalqın lideri
olmaq böyük şәrәfdir. Lakin xalqın sevimlisi olmaq, onun hörmәt vә ehtiramını
qazanmaq daha böyük şәrәf, daha böyük
bәxtәvәrlikdir. Prezident İlham Əliyev,
özünün qeyd etdiyi kimi, xoşbәxt insandır. Xoşbәxtdir ki, öz üzәrinә düşәn bütün
vәzifәlәri layiqincә yerinә yetirdi. Azәrbaycanın yeni, şanlı tarixinin müәllifi,
xalqımızın bitib tükәnmәk bilmәyәn sevinc, qürur vә bәxtiyarlığının ilham mәnbәyi oldu. Bu elә bir zirvәdir ki, ondan
yüksәyini tәsәvvür etmәk mümkün deyil!
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Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Baş Gömrük Akademiyasının "edX"
katibi Azәrbaycan Prezidentini tәbrik edib ilә әmәkdaşlığı gömrük sektorunda
kadr potensialını güclәndirir
әmәkdaşlığa sadiq olduğumu bir daha
vurğulamaq istәyirәm. İnanıram ki,
әlaqәlәrimiz qarşıdakı illәrdә dә hәr
iki tәrәf üçün sәmәrәli nәticәlәr
vermәkdә davam edәcәkdir.
Bu xoş fürsәtdәn istifadә edәrәk,
qarşıdan gәlәn 2021-ci ildә Sizә
cansağlığı vә xoşbәxtlik, ölkәnizә
vә vәtәndaşlarınıza sülh vә tәrәqqi
arzulayır, gәlәcәkdә Sizinlә yenidәn
görüşmәyi sәbirsizliklә gözlәyirәm.
Cәnab Prezident, Sizә әn yüksәk
ehtiramımı bir daha bildirirәm.

Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Baş katibi Kunio Mikuriya Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevә tәbrik mәktubu ünvanlayıb.

Mәktubda deyilir:
- Hörmәtli Prezident İlham Əliyev.
Sizi doğum gününüz münasibәtilә
sәmimi qәlbdәn tәbrik edir, Sizә vә
ailәnizә möhkәm cansağlığı, xoşbәxtlik arzulayıram.
Zati-alilәri, Siz Ümumdünya
Hörmәtlә,
Gömrük Tәşkilatı ilә Azәrbaycan
Respublikası arasında әlaqәlәrin inKunio Mikuriya
kişafına daim yüksәk diqqәt yetirirsiniz. Mәn Azәrbaycanın gömrük sis- mәsi ilә ölkәnin milli hәdәflәrә çat- Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı ilә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının
Baş katibi
teminin inkişafı vә modernlәşdiril- masına töhfә vermәk istiqamәtindә ölkәniz arasındakı davamlı vә sıx

Bilәsuvar gömrük postunda bayrağımız
35 metr hündürlükdә ucaldılıb

Azәrbaycan Respublikasının İran İslam Respublikası ilә
sәrhәdindә yerlәşәn Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Bilәsuvar gömrük postunda 35 metr hündürlükdә yeni bayraq dirәyi
quraşdırılıb vә dekabrın 24-dә üçrәngli bayrağımız ucaldılıb.

Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Bayrağı postda xidmәt edәn Dövlәt
Gömrük Komitәsi vә Dövlәt Sәrhәd
Xidmәtinin әmәkdaşlarının iştirakı ilә
keçirilәn rәsmi mәrasimdә dalğalan-

Milli Mәclisin plenar
iclasında 2021-ci ilin dövlәt
büdcәsi müzakirә olunub
Dekabrın 24-25 tarixlәrindә Milli
Mәclisin payız sessiyasının növbәti plenar
iclası keçirilib. İclasda 2021-ci ilin dövlәt
büdcәsi vә büdcә zәrfinә daxil olan digәr
sәnәdlәr birinci oxunuşda müzakirә
olunub.
2021-ci il dövlәt vә icmal büdcәnin layihәlәri
“Büdcә sistemi haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu, Prezident İlham Əliyevin müәyyәn
etdiyi ölkәnin qeyri-neft sektorunun davamlı vә
rәqabәtqabiliyyәtli inkişafı, habelә dövlәtin iqtisadi
siyasәtinin prioritet istiqamәtlәri üzrә qarşıda duran
vәzifәlәr әsas götürülmәklә tәrtib edilib.
Növbәti ilin dövlәt büdcәsi layihәsinin әsas
xüsusiyyәtlәrindәn biri 2020-ci ildә ermәni işğalçılarına qarşı zәfәr qazandığımız Vәtәn müharibәsi
nәticәsindә işğaldan azad olunan әrazilәrdә bәrpa
vә yenidәnqurma işlәrinin aparılması, sosial-iqtisadi, enerji, kommunal, nәqliyyat infrastrukturunun
yaradılması, öz doğma yurdlarına qayıdan vәtәndaşlarımızın yaşayışı vә işgüzar fәaliyyәti üçün şәraitin tәşkil edilmәsi kimi şәrәfli vә mәsuliyyәtli
vәzifәlәrin icrası üçün maliyyә tәminatının yaradılmasıdır.
Azәrbaycan Respublikasının 2021-ci il icmal
büdcәsinin gәlirlәri 23 milyard 828,1 milyon manat
proqnozlaşdırılıb ki, bu da 2020-ci illә müqayisәdә
1 milyard 465,1 milyon manat vә ya 6,6 faiz çoxdur.
İcmal büdcәnin xәrclәri 31 milyard 163,4 milyon
manat olacaq ki, bu da 2020-ci illә müqayisәdә
855,1 milyon manat vә ya 2,8 faiz çoxdur. 2021-ci
ilin icmal büdcәsinin kәsiri 7 milyard 335,3 milyon
manat tәşkil etmәklә 2020-ci illә müqayisәdә 610,1
milyon manat vә ya 7,7 faiz azdır. Kәsir proqnozlaşdırılan ÜDM-in 9,7 faizinә bәrabәr olacaq ki,
bu da 2020-ci illә müqayisәdә 1,4 faiz-bәnd azdır.
2021-ci il dövlәt büdcәsinin gәlirlәri 25 milyard
427 milyon manat nәzәrdә tutulur ki, bu da ÜDMin 33,6 faizi hәcmindә olmaqla, 2020-ci ilin proqnozu ilә müqayisәdә 1 milyard 303 milyon manat
vә yaxud 5,4 faiz, 2019-cu ilin icra göstәricilәri ilә
müqayisәdә 1 milyard 208,9 milyon manat vә
yaxud 5 faiz çoxdur. 2021-ci il dövlәt büdcәsinin
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xәrclәri 28 milyard 543 milyon manat (ÜDM-dә
xüsusi çәkisi 37,7 faiz) proqnozlaşdırılır ki, bu da
2020-ci ilә nisbәtәn 1 milyard 50,8 milyon manat vә
ya 3,8 faiz, 2019-cu ilin icra göstәricilәri ilә
müqayisәdә isә 4 milyard 117,1 milyon manat vә ya
16,9 faiz çoxdur.
Növbәti ilin dövlәt büdcәsinin xәrclәrinin strukturuna daxil olan cari xәrclәrә ümumi xәrclәrin 63,1
faizi hәcmindә vә ya 18 milyard 14 milyon manat,
әsaslı xәrclәrә 29,2 faizi hәcmindә vә ya 8 milyard
330,3 milyon manat, dövlәt borcuna xidmәtlә bağlı
xәrclәrә 7,7 faizi hәcmindә vә ya 2 milyard 198,8
milyon manat vәsait yönәldilәcәk.
2021-ci il üçün dövlәt büdcәsinin sosialyönlü
xәrclәri (büdcә xәrclәrinin iqtisadi tәsnifatına
uyğun olaraq әmәyin ödәnişi, pensiya vә müavinәtlәr, dәrman, sarğı lәvazimatları vә materiallarının, әrzaq mәhsullarının alınması xәrclәrinin
cәmi) 11 milyard 111,9 milyon manat mәblәğindә proqnozlaşdırılıb ki, bu da 2020-ci illә müqayisәdә 563,8 milyon manat vә ya 5,3 faiz çoxdur.
2021-ci ildә dövlәt büdcәsi kәsirinin yuxarı hәddi
3 milyard 116 milyon manat mәblәğindә nәzәrdә
tutulur. 2021-ci ildә dövlәt büdcәsi kәsirinin
ÜDM-ә nisbәti 4,1 faiz tәşkil edәcәk ki, bu da
2020-ci illә müqayisәdә 0,6 faiz-bәnd azdır.
Kәsirin maliyyәlәşdirilmәsi özәllәşdirmәdәn
daxilolmalar, daxili vә xarici borclanma, 2021-ci il
yanvarın 1-nә dövlәt büdcәsinin vahid xәzinә
hesabının qalığı hesabına hәyata keçirilәcәk.

«Gömrük xәbәrlәri»
ictimai-siyasi qәzet

dırılıb vә Dövlәt Himni sәslәndirilib.
Eyni zamanda, Bilәsuvar gömrük
postu әrazisindә dövlәtimizin atributlarının әks olunduğu mәlumat lövhәsi
yenilәnib.

Külli miqdarda narkotik
vasitә vә psixotrop
maddәlәr aşkarlandı
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük
İdarәsinin әmәkdaşları külli miqdarda
narkotik vasitәnin qaçaqmalçılıq yolu ilә
ölkә әrazisinә gәtirilmәsi cәhdinin
qarşısını alıblar.
İstanbul-Bakı aviareysilә gәlәn Azәrbaycan
Respublikasının vәtәndaşı Şahverdiyeva Samirә
İlham qızına mәxsus çamadan rentgen aparatından keçәn zaman monitorda şübhәli tәsvirlәr müşahidә edilib.
Yoxlama zamanı çamadanın içәrisindә malların aşkar edilmәsini çәtinlәşdirәn üsullardan istifadә etmәklә gizlәdilәn şirniyyat paketlәrindә13650 әdәd preqabalin, üç bükümdә 552,9
qram narkotik vasitә - kokain, silindr formalı qutudakı yerfıstığının altında 283 әdәd MDMA (metilendioksimetamfetamin), uşaq yemәyinin içinә
yerlәşdirilmiş iki bükümdә 971,5 qram psixotrop
maddә - metamfetamin aşkar edilib.
Dövlәt Gömrük Komitәsi Əmәliyyat-İstintaq
Baş İdarәsinin İstintaq vә Tәhqiqat İdarәsinin
әmәkdaşları tәrәfindәn narkotik vasitәlәrin çatdırılmalı olduğu şәxslәri müәyyәn etmәk üçün keçirilәn әmәliyyat tәdbiri nәticәsindә cinayәtkar qrupun üzvlәri Şahverdiyeva Samirә İlham qızı,
Sәfәrov Cәmil Cәlal oğlu vә Salmanov Samir Kamil oğlunun qeyd edilәn cinayәt hadisәsini törәtmәlәrinә әsaslı şübhәlәr olduğundan şübhәli şәxs
qismindә tutulublar.
Azәrbaycan Respublikası Cinayәt Mәcәllәsinin 206.3.2, 234.4.1, 234.4.3 vә 240.3.2-ci
maddәlәri ilә tәqsirlәndirilәn şәxs qismindә cәlb
edilәrәk onlara hәmin maddәlәrlә ittiham elan
edilib vә Yasamal rayon mәhkәmәsinin qәrarına
әsasәn barәlәrindә hәbs qәtimkan tәdbiri seçilib.
Xatırladaq ki, metamfetamin vә MDMA (metilendioksimetamfetamin) "Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә dövriyyәsi qadağan edilәn
psixotrop maddәlәrin I Siyahısı"na, preqabalin
adlı dәrman preparatı isә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq qanunu ilә tәsdiq edilmiş "Güclü
tәsir edәn maddәlәrin vә onların külli miqdarının
Siyahısı"na daxildir.
Qeyd edәk ki, aşkar edilәn preqabalin adlı dәrman preparatının tәsiredici maddәsinin ümumi
miqdarı 4095 qram, MDMA (metilendioksimetamfetamin) tәsiredici maddәsinin ümumi miqdarı isә 51,54 qramdır.
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Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının tәşkilatçılığı ilә Dövlәt Gömrük
Komitәsi vә onun orqanlarını tәmsil edәn gömrük xidmәti әmәkdaşlarının
iştirak etdiyi virtual DGKA-edX Konfransı keçirilib.
Konfransda Akademiya rәisi
Qulu Novruzov, edX-in Qlobal
Biznesin İnkişafı üzrә rәhbәri
Con Şvarts, DGK Katibliyinin
rәisi Anar Süleymanov vә edX
tәrәfindәn tәklif olunan müxtәlif
onlayn kursları uğurla tamamlamış 20-dәn artıq gömrük xidmәti әmәkdaşı iştirak edib.
"EdX" müxtәlif elm sahәlәri
üzrә 3000-dәn artıq tәhsil kurslarını tәklif edәn proqram platformasıdır. "EdX"nin hәlledici
xüsusiyyәti kursların öz sürәtinә
sahib olması vә proqramlaşdırıla bilmәsidir. Bu
platformada dәrslәr 4-12 hәftә davam edir vә
hәr kursun video transkripsiyası var. Hazırda
dünya üzrә müxtәlif ölkәlәrdәn "EdX"nin
kurslarından keçәn tәlәbә sayı 34 milyondan
artıqdır, qeydiyyatdan keçmiş şәxslәrin sayı isә
100 milyonu ötüb. "EdX" Harvard Universiteti,
Massaçusets Texnologiya İnstitutu, Berkli Universiteti, Kvinslend Universiteti, Pensilvaniya
Universiteti, Boston Universiteti, Kioto
Universiteti, Tokio Universiteti kimi dünyanın
160-dan artıq әn nüfuzlu ali tәhsil müәssisәlәrinin onlayn tәdris prosesinә qoşulmağa şәrait
yaradır. "EdX" video, oyun laboratoriyası vә 3D
virtual molekul qurucusu kimi vasitәlәrdәn
istifadә edir. Bu platforma inkişafetdiricilәrә
qiymәtlәndirmә modulları yaratmağa vә
paylaşmağa imkan verәn açıq mәnbәlidir.
Konfransda açılış nitqi ilә çıxış edәn Gömrük
Akademiyasının rәisi Qulu Novruzov vurğulayıb ki, Akademiya Azәrbaycan ali tәhsil
müәssisәlәri, hәmçinin Ümumdünya Gömrük
Tәşkilatına üzv dövlәtlәrin milli gömrük tәlimi
qurumları vә Regional Tәlim Mәrkәzlәri arasında "edX" ilә әmәkdaşlıq edәn ilk vә yeganә
tәşkilatdır.
Akademiyanın "edX" ilә qurulmuş tәrәfdaşlığı tәlәbәlәrlә yanaşı, gömrük xidmәti әmәkdaşlarına da beynәlxalq onlayn tәdris prosesindә istifadә olunan çoxsaylı kurslardan faydalanmaq imkanı yaradır.
Bu imkanlardan istifadә edәn gömrük
xidmәti әmәkdaşları blokçeyn texnologiyaları,
bitkoin, kriptovalyutalar, data biliklәri, әqli
mülkiyyәt hüququ, müqavilә hüququ, psixologiya, innovasiya, liderlik vә digәr sahәlәr üzrә
onlayn kursları uğurla tamamlayaraq müvafiq
41 sertifikatı әldә ediblәr.

DGK Katibliyinin rәisi Anar Süleymanov
qeyd edib ki, müxtәlif qurumlarda pandemiya
vә dәyişkәn şәrtlәr kontekstindә insan resurslarının inkişafı vә gömrük sektoru islahatlarının
dәstәklәnmәsi üçün kadr potensialının güclәndirilmәsi baxımından "edX" ilә әmәkdaşlıq
әhәmiyyәtli addımdır. ÜGT-nin gömrük islahatları sahәsindә üç әsas prinsipi olan sahiblik,
hesabatlıq vә güclәndirmәni qeyd edәn Anar
Süleymanov bu kimi tәşәbbüslәrin hәmin prinsiplәrin icrasını da dәstәklәdiyini vurğulayıb.
Tәdbirdә 2020-ci ilin iyulundan indiyәdәk
"edX" vasitәsilә müxtәlif nüfuzlu universitetlәrin kurslarını tamamlayaraq sertifikatlar әldә
etmiş Azәrbaycan gömrük orqanlarının әmәkdaşları "edX" kursları ilә bağlı rәylәrini bildiriblәr.
Konfransa ABŞ-dan qoşulmuş "edX"nin
Qlobal Biznesin İnkişafı üzrә rәhbәri Con Şvarts
deyib ki, "edX" 2012-ci ildә Harvard vә Massaçusets Texnologiya İnstitutu tәrәfindәn yaradılıb vә dünyada hәm qeyri-kommersiya, hәm
dә açıq mәnbәli yeganә MOOC (kütlәvi, açıq vә
onlayn kurslar) müәssisәsidir. O, әmәkdaşlıq
çәrçivәsindә әldә olunan vә gәlәcәkdә әldә olunacaq nailiyyәtlәrin gömrük sektorunda kadr
potensialının daha da inkişaf etmәsini dәstәklәyәcәyinә inandığını, Gömrük Akademiyası ilә
uğurlu әmәkdaşlıq nümunәsi әsasında Azәrbaycanın digәr ali tәhsil müәssisәlәri ilә dә әmәkdaşlığa hazır olduğunu bildirib.
Akademiyanın beynәlxalq әmәkdaşlıq koordinatoru vә "edX" ilә tәrәfdaşlıq layihәsinin koordinatoru Elvin Mәcidov seçilmiş xarici qurumlarla "e-learning" әmәkdaşlığın әhәmiyyәti
vә gәlәcәk imkanlar haqqında danışıb.
Tәdbirin sonunda iştirakçıların sualları cavablandırılıb.

Tvinninq layihәsinin
idarәedici komitәsinin
iclası keçirilib
Ötәn hәftә "Ümumi Tranzit
Proseduru
Konvensiyası,
Mallarla Ticarәtdә Sәnәdlәşmәnin Sadәlәşdirilmәsi
Konvensiyası vә Yeni Kompüterlәşdirilmiş Tranzit Sisteminә (YKTS) qoşulmaq prosesindә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinә Dәstәk" tvinninq layihәsinin idarәedici komitәsinin
onlayn formatda 2-ci iclası
keçirilib.
İclasda Dövlәt Gömrük Komitәsi
Katibliyinin rәisi vә layihәnin rәhbәri
Anar Süleymanov vә İtaliya tәrәfindәn layihә rәhbәri Giovanni Piccirillo
açılış nitqi ilә çıxış ediblәr.
Sonra rezident tvinninq mәslәhәtçisi, İtaliya Gömrük vә İnhisar Agentliyinin nümayәndәsi Antonio Lo Parco layihәnin 2-ci rübünü әhatә edәn
2020-ci ilin sentyabr-dekabr ayları
әrzindә hәyata keçirilmiş fәaliyyәtlәr
üzrә tәqdimatla çıxış edib.
Görüşdә layihәnin icrası üzrә 2-ci
rüblük hesabatlar, 3-cü rübdә hәyata
keçirilәcәk tәdbirlәrlә әlaqәdar iş planı müzakirә edilib vә tәsdiq olunub.
İclasda hәr iki ölkәdәn layihә icra qrupunun üzvlәri, Aİ-nin Azәrbaycan üzrә nümayәndәliyi vә İqtisadiyyat Nazirliyinin tәmsilçilәri dә iştirak ediblәr.
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