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Gömrük xidmәti hәr bir
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Prezident İlham Əliyev vә birinci
xanım Mehriban Əliyeva Xocalı
soyqırımı abidәsini ziyarәt ediblәr
XX әsrdә bәşәr tarixinә Xocalı soyqırımı kimi daxil olan qanlı faciәnin 29-cu
ildönümü ilә әlaqәdar fevralın 26-da
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban
Əliyeva faciә qurbanlarının xatirәsinә
Bakının Xәtai rayonunda ucaldılmış
abidәni ziyarәt ediblәr.
Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımı abidәsinin önünә әklil qoydu, faciә qurbanlarının xatirәsini
ehtiramla yad etdi.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva abidәnin önünә
gül dәstәsi qoydu, faciә qurbanlarının xatirәsinә ehtiramını bildirdi.
* * *
Xocalı soyqırımından 29 il ötür. 1992-ci il fevralın
25-dәn 26-na keçәn gecә ermәni silahlı dәstәlәri sovet
ordusunun Xankәndi şәhәrindә yerlәşәn 366-cı alayının iştirakı ilә Xocalı şәhәrini yerlә-yeksan etdi. Ermәni tәcavüzkarlarının Azәrbaycan xalqına qarşı törәtdiyi
növbәti kütlәvi qırğın nәticәsindә 613 nәfәr, o cümlәdәn 106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca dünyasını dәyişdi.
1275 dinc sakin әsir götürüldü, 150 nәfәrin taleyi isә
hәlә dә mәlum deyil. Bu soyqırımı aktı nәticәsindә 8
ailә tamamilә mәhv edildi, 25 uşaq hәr iki valideynini,
132 uşaq isә valideynlәrindәn birini itirdi.
Xocalı faciәsi tәcavüzkar ermәni millәtçilәrinin
xalqımıza qarşı törәtdiyi soyqırımı vә etnik tәmizlәmә
siyasәtinin qanlı sәhifәsidir. Azәrbaycan dövlәti ötәn
illәr әrzindә ermәni millәtçilәrinin xalqımıza qarşı törәtdiyi cinayәtlәr, o cümlәdәn, Xocalı soyqırımı haqqında hәqiqәtlәrin dünya ictimaiyyәtinә çatdırılması,
onun soyqırımı kimi tanıdılması üçün ardıcıl fәaliyyәt
göstәrib.
Faciә ilә bağlı hәqiqәtlәrin dünya ictimaiyyәtinә
çatdırılmasında Azәrbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti, Heydәr Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban Əliyeva böyük xidmәtlәr göstәrib. Fondun
vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın tәşәbbüsü ilә “Xocalıya әdalәt!” beynәlxalq kampaniyası çәrçivәsindә
dә hәr il silsilә tәdbirlәr reallaşdırılır. İndiyә qәdәr 10dan çox ölkә vә İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatı Xocalı
faciәsini soyqırımı kimi tanıyıb.
Xocalı soyqırımını törәtmәkdә düşmәnin mәqsәdi
torpaqlarımızı zorla әlә keçirmәk olsa da, bu ağır faciә
xalqımızı daha da mәtinlәşdirdi, qәhrәman övladlarımızı Vәtәn vә milli dövlәtçiliyimiz naminә qәtiyyәtli
vә mütәşәkkil mübarizәyә sәfәrbәr etdi. İllәr keçdi.

44 günlük müharibәdә misilsiz igidlik nümunәlәri göstәrәn yerdә qalmadı. Azәrbaycan öz әrazi bütövlüyünü bәrpa etdi, Vә2020-ci ildә baş verәn Vәtәn müharibәsindә müstәqilliyin övladları 30 il işğal altında qalan torpaqlarımızı azad etmәklә yeni qәhrәman ordumuz Müzәffәr Ali Baş Komandanın rәhbәrliyi ilә tәn bütövlәşdi. Bununla da xalq öz rәhbәrinin әtrafında yumruq
Xocalı faciәsi qurbanlarının da qisasını aldı, şәhidlәrimizin qanı kimi birlәşәrәk tarixi hәdәflәrinә qovuşdu.
reallıq yaratdı, “dәmir yumruq” qalib gәldi.

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Şәhid ailәlәri vә
müharibә әlillәri
bundan sonra da
qayğı ilә әhatә
olunacaqlar
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev fevralın 25-dә Bakının Ramana qәsәbәsindәki yaşayış kompleksindә şәhid ailәlәri vә müharibә әlillәrinә mәnzillәrin tәqdim olunması mәrasimindә iştirak edib.
Dövlәtimizin başçısı kompleksdә yaradılan şәraitlә tanış
oldu.
Mәlumat verildi ki, bu kompleksdә doqquzmәrtәbәli 30
bina tikilib. Ümumilikdә 1512 mәnzildәn ibarәt kompleks
bütün zәruri sosial infrastrukturla tәchiz edilib. Ərazidә mәktәb, uşaq bağçası, klub-icma mәrkәzi inşa olunub. Dövlәtimizin başçısının bu ilin yanvarında imzaladığı Sәrәncamla
tәsdiq olunmuş proqramlara әsasәn, 2021-2025-ci illәrdә ev
şәraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan 11 mindәn çox
şәhid ailәsi vә müharibә әlili mәnzil, fәrdi evlә tәmin edilәcәk.
Komplekslә tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev şәhid ailәlәrinin üzvlәri vә müharibә әlillәri ilә görüşdü.
Dövlәtimizin başçısı görüşdә çıxış etdi.
Prezident İlham Əliyev çıxışında bildirdi ki, bu gün Bakının Ramana qәsәbәsindә şәhid ailәlәri vә müharibә әlillәri
üçün yeni yaşayış kompleksi istifadәyә verilir. Bu münasibәtlә sizi tәbrik edirәm. Burada otuz bina inşa edilibdir. Binaların hamısı müasir sәviyyәdә, yüksәk keyfiyyәtlә tikilib,
mәnzillәr dә çox genişdir, işıqlıdır. Uşaq bağçası, 1200 şagird
yerlik mәktәb inşa edilib. Yәni, yaşayış üçün bütün imkanlar
var vә bu münasibәtlә sizi ürәkdәn tәbrik edirәm. Müharibәdәn cәmi üç ay yarım keçib, ancaq şәhid ailәlәri vә müharibә
әlillәri üçün artıq belә gözәl yaşayış kompleksi, şәhәrcik inşa
olunub, tәqdim edilib.
Bu gün, eyni zamanda, Şağan qәsәbәsindә reabilitasiya
mәrkәzinin әsaslı tәmirdәn sonra açılışı da olub. Orada da
minlәrlә qazi hәr il müalicә alacaq, reabilitasiyadan keçәcәk,
öz sağlamlığını bәrpa edәcәk. Eyni zamanda, müharibә dövründә әlini, qolunu itirmiş qazilәrimiz üçün dә әn müasir protezlәr sifariş edilibdir. Mәnә bu gün verilәn mәlumata görә,
300-dәn çox qazimiz bu protezlәrlә tәmin edilәcәk. Bizim
ayaqlarını itirmiş qazilәrimizin artıq bir neçәsi bu protezlәrlә
tәmin edilib vә onlar normal hәyata dönә biliblәr. Bu protezlәr dünyanın aparıcı şirkәtlәrinin mәhsuludur, әn müasir
protezlәrdir. Bu protezlәr imkan verәcәk ki, bizim qazilәrimiz
normal hәyata qayıda bilsinlәr.
Dövlәt şәhid ailәlәri, müharibә әlillәri üçün әlindәn gәlәni
edir. Mәnim bu sahәdәki siyasәtim birmәnalıdır. Son 17 il
әrzindә şәhid ailәlәri ilә müxtәlif tәdbirlәrdә dәfәlәrlә görüşmüşәm. Bu günә qәdәr 9200-ә yaxın şәhid ailәsi, müharibә
әlili dövlәt tәrәfindәn mәnzillәrlә tәmin edilib. Tәkcә keçәn il
1572 mәnzil verilibdir. Bu il isә 3 minә yaxın mәnzil verilәcәk. Belәliklә, hәm Birinci, hәm İkinci Qarabağ müharibәsindә şәhid olmuş övladlarımızın Bakıda, Sumqayıtda, Abşeron rayonunda yaşayan ailәlәrinә bu ilin sonuna qәdәr mәnzillәr verilәcәk. Yәni, bu proqramı biz Bakı, Sumqayıt vә Abşeron rayonunda bu ilin sonuna qәdәr tam icra edәcәyik. Digәr şәhәr vә rayonlarımızda yaşayan şәhid ailәlәri üçün binaların, fәrdi evlәrin tikintisi davam etdirilir. Əminәm ki, yaxın
gәlәcәkdә bu proqram tam icra olunacaqdır. Onu da bildirmәliyәm ki, müharibә әlillәrinә 7200-ә yaxın minik avtomaşını
verilib.
Mәn bu rәqәmlәri sadalamaqla dövlәtin bu kateqoriyadan
olan insanlara qayğısını bir daha dilә gәtirmәk istәyirәm.
Bildirmәk istәyirәm ki, Azәrbaycan bu sahәdә dә dünya miqyasında әn qabaqcıl yerlәrdәdir. Dünyada müharibәlәr çox
olub, itkilәr çox olub. O qәdәr dә uzaq olmayan tarixә nәzәr
salsaq, görәrik ki, müxtәlif ölkәlәrdә müharibәlәrdә hәlak
olmuş insanların yaxınlarına heç vaxt bizdәki qәdәr qayğı,
diqqәt göstәrilmәyib. Onu da bildirmәliyәm ki, Ermәnistan
ordusunda da itkilәr olub vә İkinci Qarabağ müharibәsindә
müxtәlif rәqәmlәr sәslәnir. Bizdә olan mәlumata görә, tәqribәn 6-7 min işğalçı mәhv edilibdir. Onların birinin dә ailәsinә
Ermәnistan dövlәti heç bir yardım etmәyib. Ümumiyyәtlә,
Ermәnistanda bizdә olan proqram mövcud deyil. Müharibәdә
hәlak olmuş insanların yaxınlarına nәinki ev, bir daxma da
verilmir. Hәr şey müqayisәdә ölçülür. Bizim bu sahәdәki siyasәtimiz birmәnalıdır. Bu siyasәt mәnәvi normalara әsaslanır vә Vәtәn uğrunda canından keçmiş insanların yaxınları
dövlәt tәrәfindәn bundan sonra da qayğı ilә, diqqәtlә әhatә
olunacaqlar. Son illәr müavinәtlәrin, pensiyaların mәblәğinin
artırılması göz qabağındadır. Azәrbaycan dövlәti bu siyasәti
bundan sonra da davam etdirәcәk.
İkinci Qarabağ müharibәsindә 3 minә yaxın şәhidimiz
olub. Mәn, o cümlәdәn bunların arasında mülki vәtәndaşları
da nәzәrdә tuturam. Allah bütün şәhidlәrimizә rәhmәt elәsin.
Allah sizә, onların yaxınlarına sәbir versin. Şәhidlәrimizin ruhu qarşısında baş әyirik.
davamı 2-ci sәh.
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Şәhid ailәlәri vә müharibә әlillәri bundan
sonra da qayğı ilә әhatә olunacaqlar
әvvәli 1-ci sәh.
Bildirmәliyәm ki, şәhidlәrimizin qanı yerdә qalmayıb. Biz
Birinci Qarabağ müharibәsinin şәhidlәrinin, İkinci Qarabağ
müharibәsinin şәhidlәrinin qanını aldıq. Düşmәndәn intiqamımızı aldıq, әrazi bütövlüyümüzü bәrpa etdik vә şәhidlәrimizin
әziz xatirәsini qәlbimizdә әbәdi yaşadacağıq.
Birinci Qarabağ müharibәsindә 12 mindәn çox şәhidimiz
olmuşdur vә 4 minә yaxın hәrbçimiz itkin düşmüşdür, tәqribәn
16 min itkimiz olmuşdur vә torpaqlarımız işğal altına
düşmüşdür. İkinci Qarabağ müharibәsindә şәhidlәrimizin sayı
müharibәnin miqyasına görә hәddindәn artıq azdır. Əlbәttә,
hәr bir şәhidimizin xatirәsi bizim üçün әzizdir. Hәr bir insanın
hәyatı qiymәtsizdir. Ancaq nәzәrә alsaq ki, genişmiqyaslı
müharibә aparılıb vә ilk günlәrdәn әks-hücum әmәliyyatı, әslindә, hücum әmәliyyatına çevrilmişdir. Ermәnilәrin otuz il әrzindә qurduqları istehkamları, 5-6 xәtt müdafiә istehkamlarını
vә o bölgәnin relyefini nәzәrә alsaq, tam qәtiyyәtlә deyә bilәrik
ki, biz istәdiyimizә az itkilәrlә nail olduq. Hәtta dünyanın
aparıcı ölkәlәrinin hәrbi ekspertlәri tәәccüb edirlәr ki, biz
torpaqlarımızı işğalçılardan belә az itkilәrlә azad etdik. Nәyә
görә? Çünki bütün әmәliyyatlar planlaşdırılanda әn vacib
amillәrdәn biri itkilәrin az olması idi. Hәr gün әmәliyyat planını tәsdiq edәrkәn o amil ön planda idi.
Müharibә itkisiz olmur. Bizim müharibәmiz azadlıq müharibәsi idi, әdalәtli müharibә idi. Ermәnistan işğalçılıq müharibәsi
aparırdı. Haqq-әdalәt bizim tәrәfimizdәdir. Ona görә bizim
hәrbçilәrimiz şәhidlik zirvәsinә ucalaraq Vәtәn qarşısında öz
vәtәndaşlıq borcunu şәrәflә yerinә yetirmişlәr. Minlәrlә hәrbçimiz yüksәk dövlәt orden vә medalları ilә tәltif edilmişdir. Onların qәhrәmanlığı, şücaәti, fәdakarlığı hәr bir azәrbaycanlı üçün
örnәk olmalıdır, gәnc nәsil üçün örnәk olmalıdır vә olacaq.
Biz әdalәti bәrpa etdik, otuz il әrzindә işğal altında olan torpaqları qaytardıq vә dövlәtimizin, xalqımızın gücünü göstәrdik.
Müharibәnin ilk günündәn üstünlük bizim tәrәfimizdә idi.
Düşmәn demәk olar ki, panikaya, isterikaya qapılmışdı. Ermәnistan ordusunda onların özlәrinin etirafına görә 10 mindәn çox
fәrari olmuşdur. İndi Ermәnistan dövlәti bilmir ki, bu fәrarilәri
necә mühakimә etsin. Çünki bu da böyük problemlәrә gәtirib
çıxara bilәr. Azәrbaycan Ordusunda bir nәfәr dә fәrari olmamışdır. Halbuki Birinci Qarabağ müharibәsindә fәrarilәr olub.
Birinci Qarabağ müharibәsindә bizim qәhrәman övladlarımız şücaәt göstәrmişdilәr. Ancaq o vaxt Azәrbaycanın başında
olan insanlar lazımi tәdbirlәr görә bilmәmişdilәr. Xüsusilә
AXC-Müsavat cütlüyünün dövründә Şuşanın, Laçının, Kәlbәcәrin düşmәnә verilmәsi böyük xәyanәt idi vә faktiki olaraq
müharibәnin sonrakı gedişatını şәrtlәndirdi. Çünki Ermәnistanla Dağlıq Qarabağ arasında coğrafi bağlantı yaradılmışdır
vә ondan sonra digәr torpaqların işğalı üçün ermәnilәrin çox
böyük üstünlüyü yaranmışdır.
O vaxt faktiki olaraq bizim bölgәlәrimizin müdafiәsi demәk
olar ki, özünümüdafiә qüvvәlәrinin öhdәsinә buraxılmışdı.
Nizami ordu yox idi. Hәtta insanları Kәlbәcәrdәn, Laçından çıxarmaq üçün lazımi tәdbirlәr görülmәmişdi, ona görә dә, әhali
arasında böyük itkilәr olmuşdu. Sabah Xocalı soyqırımının 29cu ildönümüdür. Xocalı soyqırımı insanlığa qarşı törәdilmiş
cinayәtdir. Bu cinayәti Ermәnistan dövlәti törәdib. Xocalı
qurbanlarının da qanı İkinci Qarabağ müharibәsindә alındı.
Əlbәttә ki, biz bütün bu illәr әrzindә müharibәyә hazırlaşırdıq. Bunu heç gizlәtmirdik. Çünki bizim torpaqlarımız işğal
altında idi vә biz görürdük ki, bu mәsәlәnin sülh yolu ilә hәlli
mümkün deyil. Artıq son illәr әrzindә buna tam әmin idik.
Ermәnistan rәhbәrliyinin davranışı, tәxribat xarakterli çıxışları,
addımları bizi vә deyә bilәrәm ki, beynәlxalq ictimaiyyәti
әmin etmişdir ki, bu münaqişәnin sülh yolu ilә hәlli mümkün
deyil. Halbuki bu mәsәlә ilә mәşğul olan Minsk qrupuna hәmsәdrlik edәn ölkәlәrin yüksәkvәzifәli rәsmi nümayәndәlәri
daim tәkrarlayırdılar ki, münaqişәnin hәrbi hәlli yoxdur.
Amma biz görürdük ki, münaqişәnin sülh yolu ilә hәlli yoxdur.
Çünki әks-tәqdirdә 30 il әrzindә bu mәsәlә hәll olunardı.
Demәli, buna maraq yoxdur, yaxud da ki, belә nә hәrb, nә
sülh vәziyyәti kimisә qane edirdi. Kimisә qane edirdi ki, Azәrbaycan xalqı 30 il әrzindә belә vәziyyәtdә yaşasın. Kimisә
qane edirdi ki, bizim torpaqlarımız işğal altındadır vә sanki
Azәrbaycana bu, müәyyәn tәzyiq mexanizmi kimi qәbul
edilirdi. Bizi inandırmağa çalışırdılar ki, indi reallıq yaranıb, 30
il әrzindә bu reallıq mövcuddur vә Azәrbaycan bu reallıqla
barışmalıdır. Mәn isә deyirdim ki, heç vaxt biz bu vәziyyәtlә
barışmayacağıq. Mәn deyirdim, heç vaxt imkan vermәyәcәyik
ki, bizim torpağımızda ikinci qondarma ermәni dövlәti yaradılsın vә imkan vermәdik.
Bütün gücümüzü sәfәrbәr etdik, bir çox illәr әrzindә ardıcıl
siyasәt apardıq, hәm beynәlxalq müstәvidә, hәm iqtisadi sahәdә, hәm qonşu ölkәlәrlә münasibәtlәrdә, regional layihәlәrin
icrasında vә әlbәttә ki, ordu quruculuğunun tәkmillәşdirilmәsi
üçün böyük işlәr gördük. Eyni zamanda, gәnc, vәtәnpәrvәr,
Vәtәni hәr şeydәn çox sevәn nәsil yetişdi. Bax, bu nәsil torpaqlarımızı azad etdi.
Şuşada Cıdır düzündә Azәrbaycan xalqına müraciәt
edәrkәn demişdim ki, mәn 2003-cü ildә hakimiyyәtә gәlәndә
bu gün 25-30 yaşında olan insanlar uşaq idi. Biz onları vәtәnpәrvәrlik ruhunda, dövlәtә sәdaqәt ruhunda yetişdirdik vә onlar bizim torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdilәr. O cümlәdәn
işğal edilmiş torpaqlarda heç vaxt olmayan, amma әslәn o torpaqlardan olan gәnclәr torpaqları uğrunda aslan kimi vuruşurdular. Bütün Azәrbaycan xalqı, Azәrbaycanda yaşayan bütün
xalqların nümayәndәlәri bir yumruq kimi birlәşәrәk düşmәni
mәğlub edib vә torpaqlarımızı işğaldan azad ediblәr. Bu, tarixi
hadisәdir. Azәrbaycan tarixindә buna oxşar parlaq qәlәbә
olmamışdır. Azәrbaycan bütün dünyaya öz gücünü göstәrdi,
xalqımızın iradәsini göstәrdi. Bir daha bütün dünya gördü ki,
әgәr iradә varsa, güc varsa, xalq-iqtidar birliyi, әzmkarlıq vә
cәsarәt varsa, haqq-әdalәt öz yerini tapır. Biz bunu nümayiş etdirdik.
İndi baxın, Ermәnistan nә gündәdir. Orada böhran yaşanır,
gündә toqquşmalar, hәbslәr baş verir, demokratik әsaslar demәk olar ki, tamamilә pozulub. Ermәnistan heç vaxt bu cür
acınacaqlı vәziyyәtdә olmamışdır. Onları bu vәziyyәtә salan
onların rәhbәrlәridir. Hәm 20 il Ermәnistana başçılıq edәn
xunta rәhbәrlәri - Köçәryan-Sarkisyan xuntası, hәm ondan
sonra gәlәn hakimiyyәt. Sonra gәlәn hakimiyyәtin qarşısında
seçim var idi - ya işğalçılıq siyasәtini davam etdirәcәk vә özü-

nü bәdbәxt edәcәk, ya da ki, öz xoşu ilә bizim torpağımızdan
çıxacaq. Bu şansı biz verdik vә mәn hәtta müharibә dövründә
dәfәlәrlә demişdim ki, bizә tarix versinlәr, onlar hansı tarixdә
hansı bölgәlәrdәn çıxırlar vә biz müharibәni dayandırırıq. Belә
dә oldu, tarix verilәn kimi müharibә dayandı. Ancaq onlar
mәcbur olub bu tarixi bizә verdilәr, öz xoşuna yox. Biz artıq
onların ordusunu, Ermәnistan ordusunun canlı qüvvәsini mәhv
edәndәn, onlar diz çökәndәn sonra buna mәcbur oldular vә kapitulyasiya aktına imza atdılar vә bizim qәlәbәmiz tәsdiq olundu.
Onsuz da biz bütün torpaqları azad edәcәkdik. Ancaq itkilәr
çox ola bilәrdi, xüsusilә Kәlbәcәr, Laçın istiqamәtindә. Artıq
qış gәlmişdi, qar yağmağa başlamışdı, orada bizim itkilәrimiz
çox ola bilәrdi. Ona görә düşmәni hәrbi yolla mәğlub etdik,
torpağımızdan qovduq, Şuşa şәhәrini vә digәr şәhәrlәri işğalçılardan azad etdik. Ondan sonra Laçın, Kәlbәcәr rayonlarını
vә Ağdam rayonunun bir hissәsini siyasi yollarla qaytardıq vә
artıq bizim nәzarәtimizdәdir.
Müharibәdәn sonrakı dövrә gәldikdә indi hәr kәs görür ki,
Azәrbaycanda inkişaf gedir, quruculuq işlәri başlayıb, Ermәnistanda isә böhran hökm sürür, bir-birilәrini ittiham edirlәr,
bir-birilәrini didirlәr. Hәr zaman xarici nümayәndәlәr bizә deyirdilәr ki, Ermәnistan cәmiyyәti birlik nümayiş etdirir vә Ermәnistan cәmiyyәtindә milli birlik var. İndi biz görürük haradadır bu milli birlik. Bu mәğlubiyyәtdә bir-birilәrini ittiham
edirlәr, bir-birilәrini günahlandırırlar, kütlәvi hәbslәr baş verir.
Amma nәdәnsә demokratiyadan dәm vuran bәzi qeyri-hökumәt tәşkilatları vә bәzi hökumәtlәr buna göz yumurlar. Necә
olur Ermәnistanda müxalifәt gündәlik formatda әzilir, dağıdılır, hәbs edilir, öldürülür, amma buna heç kim reaksiya vermir. Bu, nәyi göstәrir? Necә deyәrlәr, hәmin 30 illik tarix bir
daha әks etdirir ki, biz bu qәlәbәni tәkcә Ermәnistan üzәrindә
qazanmamışıq. Bizә qarşı mütәşәkkil vә güclü dairәlәr birlәşib
bizim torpağımızı әbәdi işğal altında saxlamaq istәyirdilәr.
Ermәnistan, sadәcә olaraq, bir alәt idi, bir vasitә idi. Biz bunu
dağıtdıq. Biz bu mәkrli siyasәti alt-üst etdik vә haqq-әdalәti
bәrpa etdik.
Ermәnistan rәhbәrliyi indi gileylәnir ki, onlara verilәn silahlar yararsız idi. Bilirsiniz, kimisә günahlandırmaq hәr şeydәn
asandır. Ancaq onu da demәlidirlәr ki, bu silahlar onlara pulsuz
verilmişdir, müftә verilmişdir. Özü dә bir il yox, iki il yox, 30

il әrzindә onları bizә qarşı silahlandırırdılar. Biz indi bütün
imkanlardan istifadә edib bölgәdә gedәn proseslәri diqqәtlә
izlәyirik, bizim imkanlarımız var, informasiya mәnbәlәrimiz
kifayәt qәdәr çoxdur. Biz bilirik müharibә dövründә Ermәnistana nә qәdәr pulsuz silah verildi, müharibәdәn әvvәl nә qәdәr
verildi. İyul toqquşmasından dәrhal sonra, iyulun 17-dәn başlayaraq müharibәnin son gününә qәdәr Ermәnistana gündә bir
neçә tәyyarә pulsuz silah gәtirirdi. Hәmin o “İskәndәr” raketlәrini Ermәnistan pulla alıb? Pulsuz alıb. “Elbrus”, “Toçka-U”,
“Skad” raketlәrini pulla alıb? Pulsuz alıb. “S-300”, hansı ki,
biz yeddisini mәhv etmişik, onlar da pulsuz verilib, tanklar da,
toplar da, digәr hava hücumuna qarşı sistemlәr dә. Biz onların
hamısını mәhv etmişik. Ermәnistan ordusu yoxdur, bitib, qurtarıb.
Amma bir neçә gün әvvәl eşitmişәm ki, indi onların müttәfiqlәri Ermәnistan ordusunu yenә dә canlandırmaq istәyirlәr,
onları modernlәşdirmәk istәyirlәr. Nәyә görә? Kimә qarşı?
Müharibә başa çatıb. Əgәr kimsә revanşist fikirlәrlә yaşayırsa,
bax, bu yumruğu görәcәk, bu, yerindәdir vә bizim sәbrimizi
sınamasınlar. Ermәnistan ordusu bitdi, yoxdur vә olmamalıdır.
Belә bir faşist dövlәtdә ordu olmamalıdır. Biz heç vaxt imkan
vermәrik ki, bizim üçün hәr hansı bir tәhlükә yenidәn yaransın,
yaxud da ki, azad edilmiş torpaqlara qayıdacaq vәtәndaşlarımız hәr hansı bir risk hiss etsinlәr.
Biz bütün işlәrә nәzarәt edirik. Biz ordumuzu bundan sonra
da güclәndirәcәyik. Yeni kontraktlar imzalanıb, әn müasir
silahlar alınır, artıq onlar gәtirilir. Dünyada hansı müasir silah
varsa, onlar da artıq kontraktlanıb vә Azәrbaycana gәtirilәcәk.
Müharibә, eyni zamanda, ordunun gәlәcәk tәkmillәşdirilmәsi
mәsәlәlәrini dә üzә çıxarıb. Aparılacaq islahatlar daha da çevik, daha da döyüşkәn vә döyüş qabiliyyәti yüksәk olan ordunun yaranmasına gәtirib çıxaracaqdır.
Müharibәdәn sonra bu gün dünyada yeni reallıq yaranıb. Bu
reallığı biz yaratmışıq, Azәrbaycan xalqı yaradıb. Biz iradә
göstәrmişik, güc göstәrmişik. Bәli, biz gözlәmişik. Hәyat
göstәrdi ki, әn düzgün an seçilmişdir. İyul ayında bizә qarşı
sәrhәddә tәxribat törәdilәndә dә biz әks-hücuma keçә bilәrdik.
Ancaq o vaxt mәn әks-hücum әmәliyyatını dayandırmışdım.
Biz ermәnilәri öz torpağımızdan qovub, düz sәrhәdә gәlib, sәrhәdin o tәrәfinә keçmәdik. Bizi buna tәhrik etmәk istәyirdilәr.
Bizi tәxribata çәkmәk istәyirdilәr. Əgәr biz o vaxt - iyul ayında

Ermәnistan әrazisinә keçsәydik, әgәr mәn o vaxt ordumuzu
dayandırmasaydım, vәziyyәt başqa cür ola bilәrdi. Bizi, әslindә, buna tәhrik edirdilәr, tәxribata tәhrik edirdilәr. Ermәnistandan atılan raketlәr Gәncәnin, Bәrdә, Tәrtәr, Goranboy,
Naftalan, Ağdam, Füzuli rayonlarımızın dağılmasına gәtirib
çıxarmışdır. Onların atdığı raketlәrin biri Xızıya gәlib çatmışdır. Görün, Xızını döyüş bölgәsindәn neçә kilometr mәsafә
ayırır. Ona görә, bu tәxribat planları var idi vә düzgün an,
düzgün mәqam seçildi vә düzgün addımlar atıldı.
Ermәnistan ordusunu 44 günә mәhv etdik, onların әsrlәrboyu yaratdıqları miflәri darmadağın etdik. Göstәrdik ki, müzәffәr xalq Azәrbaycan xalqıdır. Göstәrdik ki, döyüşkәn xalq
Azәrbaycan xalqıdır. Onlar bizim qabağımızda diz çökdülәr.
Onlar heç vaxt belә rәzil vәziyyәtdә olmamışdılar. Kimsә
onları cәzalandırmalı idi, yoxsa yox? Bütün dünyaya meydan
oxuyurlar. Bütün dünyaya әsassız tәlәblәr irәli sürürlәr. Sanki
hәr kәs bunlara kömәk etmәlidir, bunları müftә yedizdirmәlidir, içizdirmәlidir, silahla tәmin etmәlidir. Bir zәli kimi yapışıblar dünya ölkәlәrinin vücuduna. Bizim torpağımızı işğal
edib, insanları evsiz-eşiksiz qoyub, tarixi abidәlәrimizi, mәscidlәrimizi dağıdıb. Ondan sonra da deyib ki, bu, ermәni torpağıdır. Kimsә bunları cәzalandırmalı idi, yoxsa yox? Kimsә
onları çökdürmәli idi, yoxsa yox? Biz bunu etdik.
Tarixi qәlәbәdir, tarixi nailiyyәtdir. Bir daha demәk
istәyirәm ki, bu qәlәbәni biz şәhidlәrimizin qanı hesabına qazanmışıq. Şәhidlәr bizim qәlbimizdә әbәdi yaşayır, yaşayacaq.
Allah sizә sәbir versin. Siz analar, atalar xalqımız üçün, dövlәtimiz üçün gözәl insanlar yetişdirmisiniz. O insanların ömrü
uzun olmadı, amma onlar әbәdiyyәtә qovuşdu vә onlar öz adlarını Azәrbaycan xalqının şanlı tarixinә әbәdi yazdırdı.
Mәn sizә öz hörmәtimi bildirmәk istәyirәm. Bildirmәk
istәyirәm ki, Azәrbaycan dövlәti vә mәn Prezident kimi hәr
zaman sizin yanınızda olacağam.
* * *
Şәhid Milli Qәhrәman İlqar İsmayılovun anası Fatma
Qocayeva dedi ki, hörmәtli cәnab Prezidentimiz, mәn Birinci
Qarabağ müharibәsinin şәhid Milli Qәhrәmanı İlqar İsmayılovun 90 yaşlı anasıyam. Mәn bütün şәhidlәri öz övladım hesab
edirәm. Ona görә dә bütün şәhidlәrin valideynlәri adından, öz
adımdan Sizә minnәtdarlıq bildirmәk istәyirәm ki, Siz
Qarabağın azadlıq sevincini bizә yaşatdınız. Otuz il gözlәsәk
dә, o hәsrәtdәn bizi qurtardınız. Bu, böyük fәxrdir. Şәhid
ailәlәri dә, şәhid valideynlәri dә bunun üçün Sizә minnәtdardır.
Şәhidlәrin dә ruhu şad oldu, torpaqda rahat uyudular. Onu da
qeyd edim ki, Siz Şuşanın azad olunmasını elan edәrkәn,
“Şuşa sәn azadsan!” deyәrkәn elә bir azәrbaycanlı tanımıram
ki, onun gözündә sevinc yaşı olmasın. Bu, bizim fәxrimiz oldu.
Qeyd etmәk istәyirәm ki, Qubadlının iki polisi - İlqar İsmayılov, Əli Mәmmәdov bir çox kәndlәri azad edә-edә Laçın
dağlarının әn yüksәk zirvәsi olan Qızartı yüksәkliyinә çıxıb
Laçın dәhlizini bağlamaq tapşırığı almışdılar. O yüksәkliyә
çıxanda onlar mәşhur idmançı polislәr idi. Çox ağır döyüşlә
rastlaşıblar. Ermәnilәr әvvәlcәdәn oranı zәbt ediblәrmiş. Onlar
mühasirәyә düşüblәr. Ermәni başbilәnlәri onlara güllә
atmayıb. “Onlar bizә diri lazımdır” deyәndә komandir olan
İlqar deyib ki, uşaqlar soyuqqanlı olun. Bir atәşlә hamımız onları yerә sәrmәliyik. Sağ qalanların dediyinә görә, qumbara
atmaqla, tüfәnglә, avtomatla, bir çox silah-sursatla 48 ermәninin meyitlәri yerә sәrilib. Axırda İlqar deyib ki, biz bunlara
tәslim olmamalıyıq. Bıçaqları çıxarın әlbәyaxa döyüşә keçәk.
Orada әlbәyaxa döyüş gedib, bu cәsur oğullar şәhid olublar.
İndi Şuşa, Laçın azad olunandan sonra o dağlara baxıb deyirәm, orada bitәn qırmızı lalәlәr, sizә qurban olum. Sizin rәnginiz ona görә qırmızıdır ki, o igidlәrin qanından su içmisiniz.
İndi Prezidentimizin sayәsindә, şәhidlәrin qanı bahasına torpaqlarımız azaddır, Şuşa da, Laçın da bizimdir. Bizim şәhidlәrin ruhu bir dә ona görә şaddır ki, cәnab Prezident, Siz şәhid
ailәlәrinә böyük qayğı ilә yanaşırsınız, onların hәr bir ehtiyacını çox hәvәslә ödәyirsiniz. Bu gün bizi buraya dәvәt edib
ehtiyacı olan şәhid ailәlәrinә ev bağışlamaqla yenidәn öz qayğınızı göstәrirsiniz. Xalqımız bunu duyur, hiss edir ki, biz Prezidentimizin himayәsindәyik.
Mәn hәmişә demişәm, heç kәs qorxmasın ki, gedib şәhid
olaram, ailәm baxımsız qalar. Bizim Prezidentimiz hәr bir şәhid
ailәsinin qayğısına qalır. Sizә bütün şәhid ailәlәri adından, öz
adımdan tәşәkkür vә minnәtdarlıq edirәm ki, Siz bizi bu cür
qayğı ilә әhatә edirsiniz. Allah Sizi qorusun, dövlәtimizi, xalqımızı qorusun. Bütün şәhidlәrimizә rәhmәt, qazilәrimizә cansağlığı dilәyirәm. Sizinlә fәxr edirik. Allah Sizi hәmişә qorusun.
* * *
İkinci qrup Qarabağ müharibәsi әlili Rahim Babayev dedi
ki, cәnab Prezident, müzәffәr xalqın Müzәffәr Ali Baş Komandanı, Sizә Qarabağ qazilәri adından, şәhid ailәlәri adından
böyük tәşәkkürümüzü, minnәtdarlığımızı bildiririk. Ona görә
ki, Siz nәinki bizim Azәrbaycan xalqına, bütün türk dünyasına
bir hәdiyyә etdiniz - Qarabağ hәdiyyәsi!
Vaxt uzandıqca son zamanlar insanlarda ümidsizlik yaranmışdı. Amma Siz bütün bu ümidsizliyә son qoydunuz. Dünyanın bir çox ölkәlәrindә müharibәlәr olur, amma 44 günlük
müharibә olmur. 44 gün әrzindә belә bir nәticә heç bir yerdә,
heç bir ölkәdә olmayıb, amma bunu Siz etdiniz. Tәkcә Azәrbaycan xalqı deyil, bütün türk dünyası Sizinlә fәxr edir. Siz bütün dünyaya türkün gücünü vә Sizin dediyiniz o “dәmir yumruğu” göstәrdiniz vә sübut etdiniz. Biz qazi olaraq, әsgәr olaraq yenә dә Sizin bütün әmr vә sәrәncamlarınızı yerinә yetirmәyә hazırıq.
Hörmәtli Prezident, biz qazi olaraq hәyatda hәr zaman Sizin
qayğınızı hiss edirik. Bizim tәqaüdlәrimiz, pensiyalarımız
mәhz Sizin sәrәncamlarınız әsasında mütәmadi surәtdә ilbәil,
aybaay artırılır. Mәhz bu ilin әvvәlindә dә sәrәncamınızla Qarabağ müharibәsi әlillәrinin, şәhid ailәlәrinin pensiya vә tәqaüdlәri artırıldı.
Bir neçә il bundan әvvәl biz Qarabağ qazilәrinә avtomobil
hәdiyyә etmisiniz. Mәnә dә o avtomobildәn hәdiyyә olunub.
Hazırda o avtomobili idarә edirәm. Bu gün isә mәni evlә tәmin
edirsiniz.
Cәnab Prezident, Siz nәinki bu xalqa, bütün türk dünyasına
lazım olan insansınız. Allah Sizi qorusun. Var olun, sağ olun.
Vәtәn sağ olsun!
Prezident İlham Əliyev bir daha şәhid ailәlәri vә müharibә
әlillәrinә minnәtdarlığını bildirdi, sonda xatirә şәkli çәkdirildi.
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Milli Prioritetlәr sosial-iqtisadi inkişafı
keyfiyyәtcә yeni mәrhәlәyә yüksәldәcәk
Prezident İlham Əliyevin “Azәrbaycan 2030:
sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlәr”in
tәsdiq edilmәsi haqqında sәrәncamına әsasәn
növbәti onillikdә ölkәmizin sosial-iqtisadi inkişafı
naminә beş Milli Prioritet reallaşdırılmalıdır.
Milli Prioritetlәr bunlardır: dayanıqlı artan rәqabәtqabiliyyәtli iqtisadiyyat; dinamik, inklüziv vә sosial әdalәtә әsaslanan
cәmiyyәt; rәqabәtli insan kapitalı vә müasir innovasiyalar
mәkanı; işğaldan azad olunmuş әrazilәrә böyük qayıdış; tәmiz
әtraf mühit vә “yaşıl artım” ölkәsi.
Qeyd edilәn Milli Prioritetlәr, eyni zamanda, Birlәşmiş
Millәtlәr Tәşkilatının “Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu
ilәdәk dayanıqlı inkişaf sahәsindә Gündәlik”dәn irәli gәlәn
öhdәliklәrin icrası istiqamәtindә dә xüsusi әhәmiyyәt kәsb
edir.
Dövlәt başçısının imzaladığı “Azәrbaycan 2030: sosialiqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlәr”in tәsdiq edilmәsi
haqqında sәrәncamda deyildiyi kimi, Azәrbaycan iqtisadi,
sosial, siyasi vә mәdәni inkişafının tarixi dönüş mәrhәlәsini
yaşamaqdadır. Son 17 ildә dinamik inkişaf әsasında ölkә
iqtisadiyyatının hәcmi 3 dәfәdәn çox böyüyüb, güclü sosialiqtisadi infrastruktur yaradılıb. Mövcud maliyyә imkanları tarixi maksimuma çatdırılıb vә ölkә yuxarı orta gәlirli dövlәtlәr
qrupunda möhkәmlәnib.
Artan iqtisadi güc Azәrbaycana Cәnubi Qafqazın vә әtraf
regionların iqtisadiyyatlarını dәyişdirmәyә qadir böyük layihәlәrin tәşәbbüskarı olmaq imkanı verib. Ölkә regional iqtisadiyyatın lokomotivi olaraq dünyanın enerji tәhlükәsizliyinin etibarlı tәrәfdaşlarından birinә çevrilib. Bütün bunlar Azәrbaycanın regionda iqtisadi rolunu yüksәldib, xarici tәsirlәrә davamlı
olmasına vә müstәqil dövlәt kimi suverenliyinin bәrpasına
möhkәm zәmin yaradıb.
Bu nailiyyәtlәr 44 günlük Vәtәn müharibәsindәki tarixi
qәlәbәyә dә transformasiya olundu. Ötәn il noyabrın 10-da
imzalanmış tarixi bәyanatla Azәrbaycanın siyasi vә iqtisadi suverenliyinin tәmini işğaldan azad edilmiş әrazilәrin mövcud iqtisadi potensialından ölkә әhalisinin rifahı üçün tam istifadә
olunmasına real zәmin yaradır. Əlbәttә ki, әldә edilmiş qәlәbә
qarşıdakı illәrdә sistemli vә davamlı islahatlarla inkişafa yeni

imkanlar açacaq.
Qәlәbә nәticәsindә işğaldan azad edilmiş әrazilәrin ölkәnin
ümumi iqtisadiyyatına reinteqrasiyası, yeni beynәlxalq vә
regional nәqliyyat-logistika dәhlizlәrinin imkanlarından faydalanmaq Azәrbaycanın inkişafına böyük tәkan verәcәk. Bu
çәrçivәdә regionda tәhlükәsizliyin, sabitliyin, yüksәk rifahın vә
qarşılıqlı faydalı әmәkdaşlığın formalaşması, elәcә dә iqtisadi
vә ticarәt әlaqәlәrinin inkişaf etmәsi Cәnubi Qafqazın lider
dövlәti olan Azәrbaycanın region iqtisadiyyatının ümumi arxitekturasının müәyyәn edilmәsindә rolunu daha da möhkәmlәndirәcәk.
Hәmçinin sәnәddә qeyd edilir ki, Azәrbaycan postpandemiya vә postkonflikt dövründә keyfiyyәtcә yeni olan vә
2021-2030-cu illәri әhatә edәn strateji mәrhәlәyә daxil olur.
Ölkәnin әrazi bütövlüyünün bәrpası ilә sәciyyәlәnәn yeni strateji dövrdә dәrin struktur-institusional islahatlar hesabına yüksәk
iqtisadi artım mәnbәlәrinin tapılması vasitәsilә dövlәtin
qüdrәtinin daha da artırılması, yüksәk rifah cәmiyyәtinin qurulması, azad edilmiş bölgәlәrә tarixi qayıdış vә әbәdi mәskunlaşma tәmin edilmәlidir. Qlobal iqtisadi reallıqlar, elәcә dә yeni
inkişaf mәrhәlәsindә qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәr ölkәnin
uzunmüddәtli inkişaf vektorunun, әsas sosial-iqtisadi inkişaf
istiqamәtlәrinin vә buna uyğun milli prioritetlәrin müәyyәn
olunmasını tәlәb edir.
Son illәr Prezident İlham Əliyevin mütәrәqqi islahatları
sayәsindә әldә edilәn uğurlu sosial-iqtisadi vә siyasi nailiyyәtlәr,
milli vә multikultural dәyәrlәr qarşıdakı illәrdә Azәrbaycanın
qüdrәtinin daha da artacağına әminlik yaradır. Bu imkanlar
2030-cu ilә qәdәr olan mәrhәlәdә ölkәnin iqtisadi suverenliyinin
möhkәmlәndirilmәsinә vә müasir hәyat standartlarına әsaslanan
yüksәk sosial rifah cәmiyyәtinә malik qüdrәtli dövlәtә
çevrilmәsinә zәmanәt verir.
Sәnәddә davamlı vә yüksәk iqtisadi artım dinamik vә
inklüziv cәmiyyәtin formalaşmasına hәr bir vәtәndaşın öz
hәyatında bu inkişafı hiss etmәsinә hәdәflәnib. İnsanların sosial
statusundan vә yaşadığı әrazidәn asılı olmayaraq iqtisadi imkanlara çıxışı bәrabәr vә әdalәtli olmalıdır. Bu prioritet üç mәqsәd
әsasında (inkişafdan hәr bir vәtәndaşın bәhrәlәnmәsi, yüksәk vә
әdalәtli sosial tәminat, inklüziv cәmiyyәt, paytaxt vә regionların
tarazlı inkişafı) reallaşa bilәr.

Tәbii ki, ölkәnin bütün tәbәqәlәri cәmiyyәtin ayrılmaz
hissәsidir vә dövlәt onların qayğısına qalır. Ölkәdә yoxsulluq
sәviyyәsinin minimuma endirilmәsi vә aşağı işsizlik sәviyyәsi,
elәcә dә yoxsul tәbәqәnin ehtiyaclarının qarşılanmasına yönәlәn
ünvanlı yardımların әhatә dairәsinin genişlәndirilmәsi vәtәndaşların sosial müdafiәsinә әlavә imkanlar yaradır.
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünün tәmin olunması xalqımızın çoxәsrlik tarixindә möhtәşәm hadisәdir. Dövlәt sәrhәdlәrini
bәrpa etmәklә Azәrbaycan xalqı son bir әsrdә hәrbi vә diplomatik sahәdә әn böyük zәfәrә nail oldu.
Sәnәddә qeyd edilir ki, qәlәbәnin әbәdilәşdirilmәsi üçün öz
doğma torpaqlarından mәcburi köçkün düşәn insanların vәtәnә
qayıdışı tәmin olunmalıdır. Bu Böyük Qayıdış vәtәndaşlarımızın işğaldan azad edilmiş әrazilәrdә dayanıqlı mәskunlaşmasında vә bu әrazilәrin ölkәnin iqtisadi fәaliyyәtinә qoşulmasında
bir körpü olacaq.
Regionda yeni beynәlxalq vә regional nәqliyyat-logistika
dәhlizinin bәrpa olunması ölkәmizin qlobal bazarlara çıxış
imkanlarını artırmaqla yanaşı, işğaldan azad edilmiş әrazilәrin
inkişafına әhәmiyyәtli tәkan verәcәk.
Əvvәlki dövrlәrdә olduğu kimi, işğaldan azad edilmiş
әrazilәrә qayıdan insanların tәhlükәsiz yaşayışı tәmin edilmәli,
bu region ölkәnin әn abad guşәlәrindәn birinә çevrilmәlidir.
Müasir hәyatın әsası olan layiqli yaşayışın bәrpası üçün bütün
sahәlәrdә quruculuğa nail olunmalıdır. Bu, stimullar әsasında vә
dövlәt-özәl tәrәfdaşlığının inkişafı çәrçivәsindә hәyata keçirilmәlidir. Yalnız belә şәraitdә işğaldan azad olunan әrazilәrin
Azәrbaycanın böyük gәlәcәyinә tam inteqrasiyasını tәmin etmәk mümkündür.
Bu prioritetin uğurla reallaşdırılması üçün aşağıdakı iki
mәqsәdә nail olunmalıdır - dayanıqlı mәskunlaşma vә iqtisadi
fәaliyyәtә reinteqrasiya... İlk mәqsәdә gәlincә, öncә onu deyәk
ki, Azәrbaycanın tarixi әrazi suverenliyinin bәrpası әhalinin öz
doğma torpaqlarına qayıdaraq yaşaması üçün yeni mәrhәlә
yaradıb. Ona görә dә ilk növbәdә işğaldan azad olunmuş bölgәlәrdә әhalinin dayanıqlı mәskunlaşması tәmin edilmәlidir. Bu
mәqsәdlә hәmin әrazilәr cәmiyyәtin әn sağlam, müasir vә abad
yaşayış mühitinә çevrilmәli, dayanıqlı mәskunlaşma üçün müasir prinsiplәrә әsaslanan komfortlu yaşayış mühiti yaradılmalıdır.

Hәrtәrәfli tәhlükәsiz vә әlverişli hәyat şәraitinin yaradılması
vәtәndaşların әbәdi mәskunlaşması üçün böyük әhәmiyyәt
daşıyacaq. Bunun üçün yeni әrazilәrdә layiqli yaşayış tәmin
edilmәli, müasir infrastruktur qurulmalı, rahat hәyat tәrzi vә
müasir xidmәtlәrә әlçatanlıq olmalıdır. Regionun iqtisadi
potensialından sәmәrәli istifadә olunmaqla әhalinin mәskunlaşma sәviyyәsinin işğaldan әvvәlki sәviyyәyә çatdırılması tәmin
edilmәlidir.
Yeni bölgә iqtisadi fәaliyyәtin aparıcı hәlqәlәrindәn birinә
çevrilmәli vә ölkәnin digәr regionlarına uyğun inkişaf sәviyyәsinә malik olmalıdır. Möhkәm tәmәl üzәrindә qurulan yaşayışı
tәmin etmәklә bölgәnin ölkә üzrә iqtisadi fәaliyyәtdә payını işğaldan öncәki vәziyyәtә çatdırmaq vә onu davamlı artırmaq
mümkündür. Bu prosesdә zәruri stimullara әsaslanan özәl tәşәbbüslәrin hәrtәrәfli tәşviqi, elәcә dә dövlәt-özәl tәrәfdaşlığının inkişafı vacibdir.
Göründüyü kimi, Vәtәn müharibәsindә әldә olunmuş tarixi
qәlәbә ölkәmiz üçün hәm dә yeni iqtisadi imkanlar açıb. Belә
ki, işğaldan azad olunmuş әrazilәr böyük iqtisadi potensiala malikdir vә tәbii ki, Azәrbaycan bu potensialdan maksimum yararlanacaq.
Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn növbәti 10 il üçün ölkәnin
sosial-iqtisadi inkişafına dair Milli Prioritetlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi bu sahәdә indiyәdәk görünmәmiş nәticәlәrin әldә
olunmasına zәmin yaradır. Qazanılan yüksәk sosial-iqtisadi
göstәricilәr vә möhtәşәm siyasi nailiyyәtlәr, formalaşmış milli
vә multikultural dәyәrlәr qarşıdakı illәrdә dövlәtin qüdrәtinin
daha da artacağına әminlik yaradır.
Müәyyәn edilmiş Milli Prioritetlәr birmәnalı olaraq
Azәrbaycanın uzunmüddәtli davamlı inkişafının tәmin edilmәsi
üçün zәruri olan cәmiyyәt, biznes vә dövlәt üçlüyünün uğurlu
әlaqәsini daha da möhkәmlәndirәcәk. Nәzәrdә tutulan istiqamәtlәr növbәti onillikdә ölkәnin sosial-iqtisadi inkişafını yeni,
keyfiyyәtcә daha yüksәk mәrhәlәyә çıxaracaq.
Bu gün Azәrbaycanın qazandığı uğurları şәrtlәndirәn әsas
amil Prezident İlham Əliyevin düşünülmüş iqtisadi konsepsiyasının tam doğru formada icrasına bağlıdır. Bütün bunlar isә
verilәn vәdlәrin uğurla reallaşması nәticәsindә baş tutub. Günün
reallıqları onu göstәrir ki, Azәrbaycan düzgün yolda gәlәcәyә
doğru inamla addımlayır.

Soyqırımı qurbanlarının Gömrük Akademiyasında “Xocalıya
Zәfәrlә” adlı anım tәdbiri keçirilib
xatirәsi yad edilib
Bu gün Azәrbaycan xalqının üzlәşdiyi әn dәhşәtli faciәdәn - Xocalı soyqırımından 29 il ötür.
Fevralın 26-da Dövlәt Gömrük
Komitәsinin rәhbәrliyi Xocalı faciәsi qurbanlarının xatirәsinә ucaldılmış abidәni ziyarәt ediblәr.
DGK rәhbәrliyi Xocalı soyqırımı abidәsinin önünә gül dәstәlәri
qoyub, faciә qurbanlarının xatirәsini ehtiramla yad ediblәr.
Allah bütün şәhidlәrimizә rәhmәt elәsin!

İnformasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının tәtbiqinә
xüsusi önәm verilir
Dövlәt Gömrük Komitәsi
öz fәaliyyәtindә informasiyakommunikasiya texnologiyalarının tәtbiqinә xüsusi
önәm verir vә bu sahәdә
davamlı islahatlar hәyata
keçirir.
Ötәn il әrzindә Komitәnin internet saytında tәkmillәşdirmәlәr
aparılıb, yeni bölmәlәr әlavә edilib, Azәrbaycan Respublikasının
xarici ticarәtinin gömrük statistikasına dair mәlumatlara әlçatanlığın tәmin edilmәsi mәqsәdilә
“Ticarәt statistikası” portalının beta
versiyası hazırlanıb. İnternet üzәrindәn
elektron ticarәt yolu ilә idxal olunan
malların rәsmilәşdirilmәsi vә nәzarәtin
hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә “Sadәlәşdirilmiş bәyannamә - elektron ticarәt” elektron gömrük xidmәti istifadәyә verilib.
Gömrük-Biznes
әmәkdaşlığının
(C2B) daha da inkişaf etdirilmәsi,
biznes subyektlәrinә göstәrilәn xidmәtlәrin keyfiyyәtinin artırılması, mәmurvәtәndaş tәmasının aradan qaldırılması
vә şәffaflığın tәmin edilmәsi mәqsәdilә
www.e.customs.gov.az portalı hazırlanıb. Elektron gömrük xidmәtlәri
hәmin portal üzәrindәn göstәrilir vә
“Sadәlәşdirilmiş bәyannamә - elektron
ticarәt” xidmәti bu portal üzәrindәn
tәtbiq edilib. Hәmçinin, portalda xarici

Heydәr Əliyevin әsasını qoyduğu, Prezident İlham Əliyev
tәrәfindәn uğurla davam etdirilәn siyasәtin nәticәsindә xalqımızın
yaşadığı mәhrumiyyәtlәr geridә qaldı, Azәrbaycan xalqı qalib
xalqa çevrildi.
Akademiya rәisi istәr ermәni tәxribatı nәticәsindә
Azәrbaycanın qәrb sәrhәdlәrindә olan Tovuz döyüşlәrindә,
istәrsә dә 44 günlük Vәtәn müharibәsindә müasir Azәrbaycan
Öncә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt himni sәslәndirilib. gәncliyinin göstәrdiyi şücaәtdәn söz açıb. “Bu gün hәr bir
Tәdbirin әvvәlindә Xocalı soyqırımı qurbanlarının, elәcә dә Azәrbaycan gәnci, vәtәndaşı ulu öndәrin dediyi kimi, mәn fәxr
Azәrbaycanın azadlığı, әrazi bütövlüyü vә dövlәt müstәqilliyi edirәm ki, azәrbaycanlıyam sözlәrini qürurla söylәyә bilәr”, uğrunda canlarını fәda etmiş bütün Vәtәn övladlarının әziz deyә Qulu Novruzov qeyd edib. O, Xocalı soyqırımı qurbanları,
hәmçinin bütün şәhidlәrin әziz xatirәsinin әbәdi olaraq qәlblәrdә
xatirәsi bir dәqiqәlik sükutla yad edilib.
Açılış nitqi ilә çıxış edәn Akademiyanın rәisi, gömrük xidmәti yaşayacağını bildirib.
Monitorinq vә qiymәtlәndirmә şöbәsinin rәisi, gömrük
general-mayoru Qulu Novruzov Xocalı soyqırımının XX әsrin әn
dәhşәtli, insanlıq adına utanc gәtirәn, yaddaşlarda әn acı xatirәlәr xidmәti kapitanı Araz Aslanlı vә “Hüquqşünaslıq” ixtisasının 3buraxmış bir faciә olduğunu deyib. Xocalı soyqırımının cü kurs tәlәbәsi Cәbrayıl Mәmmәdzadә mәruzә ilә çıxış edәrәk,
törәdilmәsindә mәnfur ermәnilәrin Azәrbaycan xalqına qarşı Azәrbaycan tarixinә әn dәhşәtli vә faciәli sәhifәlәrdәn biri kimi
әsrlәrdәn bәri mәkrli niyyәt vә nifrәtinin, işğalçılıq planlarının daxil olan Xocalı soyqırımının insanlıq tarixindә әn qorxulu
dayandığını, 29 il bundan öncә әrazilәrimizin 20 faizinin kütlәvi terror aktlarından biri olduğunu bildiriblәr. Xocalı
tәcavüzkar Ermәnistan tәrәfindәn işğala mәruz qaldığını deyib. O, soyqırımının bütün bәşәriyyәtә qarşı cinayәt olduğunu
işğal altında olan torpaqların Müzәffәr Ali Baş Komandan, vurğulayan çıxışçılar bu qanlı hadisәnin hüquqi vә siyasi-ictimai
Prezident İlham Əliyevin qәtiyyәti vә iradәsi sayәsindә şanlı tәhlilinә toxunublar. Vurğulanıb ki, Xocalı soqırımına siyasiAzәrbaycan Ordusunun dәmir yumruğunun gücü ilә azad hüquqi qiymәt yalnız ümummilli lider Heydәr Əliyev yenidәn
olunduğunu bildirib. Qulu Novruzov deyib ki, ümummilli lider hakimiyyәtә qayıtdıqdan sonra verilib.
İşğal altında olan torpaqların azad olunması üçün Müzәffәr Ali
Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin qәtiyyәti vә rәhbәrliyi
altında aparılan 44 günlük Vәtәn müharibәsinin sonunda bütün
dünyanın haqqın vә әdalәtin zәfәr çalmasının şahidi olduğu
bildirilib, Azәrbaycanın möhtәşәm qәlәbәsinin tariximizә qızıl
hәrflәrlә yazıldığı vurğulanıb. Şanlı Azәrbaycan Ordusunun
qәhrәmanlığı nәticәsindә Vәtәn müharibәsindә parlaq Qәlәbә
qazanmaqla Xocalı soyqırımı qurbanlarının intiqamının alındığı
qeyd edilib.
Tәdbirdә Xocalı soyqırımına hәsr olunmuş videoçarx nümayiş
olunub.
Sonda tәlәbәlәr әdәbi-bәdii kompozisiya tәqdim ediblәr.
Kompozisiyada Xocalıya hәsr olunmuş şeirlәr sәslәndirilib,
Akademiyanın xor qrupunun ifasında “Azәrbaycan” mahnısı
tәqdim olunub.

Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasında
Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünә hәsr
olunmuş “Xocalıya Zәfәrlә” adlı anım tәdbiri keçirilib. “Zoom” platforması üzәrindәn tәşkil olunan
tәdbirdә Akademiyanın әmәkdaşları vә tәlәbәlәri
iştirak ediblәr.

iqtisadi fәaliyyәt iştirakçıları üçün gömrük rәsmilәşdirilmәsi üzrә lazım olan
sәnәdlәrin elektron qaydada gömrük
orqanlarına göndәrilmәsi mәqsәdilә
“Sәnәdlәrin qeydiyyatı” bölmәsi
yaradılıb.
Beynәlxalq ticarәt zәnciri üzrә
malların vaxt vә xәrc itkisinә mәruz
qalmadan maneәsiz vә sürәtli hәrәkәtinin, о cümlәdәn xarici ticarәt iştirakçılarına öncәdәn biznes proqnozlaşdırılmasının tәmin olunması mәqsәdilә
“Mәcburi qәrarlar” elektron gömrük
xidmәti hazırlanıb vә istifadәyә verilib.
“Smart Customs” mobil tәtbiqinin yeni
versiyası istifadәyә verilib, ilkin olaraq
“Sadәlәşdirilmiş bәyannamә - elektron
ticarәt”, “Elektron növbә”, “Sürәtli keçid” vә “Yüngül minik nәqliyyat vasitәlәrinin idxalı ilә bağlı gömrük ödә-

nişlәrinin hesablanması” gömrük
xidmәtlәri bu tәtbiqә inteqrasiya edilib.
Xarici vәtәndaşların elektron gömrük xidmәtlәrindәn istifadә edә
bilmәsini tәmin etmәk üçün
www.e.customs.gov.az portalında
qeydiyyatdan keçmә vә istifadә üzrә
modulu hazırlanıb vә tәtbiq edilib.
“Elektron Gömrük Bәyannamәsi
haqqında mәlumatların әldә edilmәsi” gömrük xidmәti tәkmillәşdirilib,
idxal-ixrac olunan mala görә bank
ödәnişlәri üzrә banklar tәrәfindәn
edilmiş qeydlәrin bankların özlәri
tәrәfindәn silinmәsi vә onlara düzәliş
edilmәsi imkanı yaradılıb. Pul köçürmәlәrinә nәzarәtin sәmәrәliliyinin
artırılması mәqsәdilә hesabat formalarında tәkmillәşdirmәlәr aparılıb.
Poçtdaşıma vә kuryer şirkәtlәri üçün
elektron ticarәt platforması hazırlanıb,
hәmin şirkәtlәr üçün fiziki şәxslәrә gәtirdiklәri yüklәrin malın dәyәrinә vә
miqdarına görә tәtbiq olunan güzәştlәr
nәzәrә alınmaqla sadәlәşdirilmiş qaydada rәsmilәşdirilmәsi imkanı (o cümlәdәn “Smart Customs” mobil tәtbiqindә)
yaradılıb. Dövlәt Gömrük Komitәsinin
www.customs.gov.az rәsmi internet
sәhifәsinin müraciәtlәr bölmәsindә “Könüllü gömrükçü” alt bölmәsi yaradılıb
ki, bu da öz növbәsindә növbәti dәfә könüllü olmaq istәyәn gәnclәrә rahat formada müraciәt etmәk imkanını yaradıb.

Gömrük Akademiyasının tәlәbәlәri gömrük
orqanlarında tәcrübәyә başlayıblar
Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Akademiyasının IV kurs tәlәbәlәri
fevralın 22-dәn Komitәnin struktur bölmәlәrindә 14 hәftәlik
istehsalat tәcrübәsinә başlayıblar.
Akademiyanın rәisi, gömrük xidmәti
general-mayoru Qulu Novruzov tәlәbәlәr
vә onların tәcrübә rәhbәrlәri ilә görüşüb.
Akademiya rәisi son illәr gömrük sahәsindә aparılan islahatlardan, elәcә dә
Akademiyada keçirilәn beynәlxalq tәdbirlәrdәn danışıb. Qulu Novruzov bu tәcrübәnin nәzәri fәnlәri uğurla bitirmiş
tәlәbәlәrә gömrük sahәsindә praktiki bi-

liklәri әldә etmәlәri üçün önәmli bir
fürsәt olduğunu, buraxılış işlәrinin
zәnginlәşdirilmәsindә mühüm rol
oynayacağını qeyd edib.
Vurğulanıb ki, istehsalat tәcrübәsi
dördillik tәhsilin sonuncu, çox önәmli
mәrhәlәsidir vә bu zaman tәlәbәlәr
dörd ildә qazandıqları nәzәri biliklәri
tәcrübә vaxtı әyani şәkildә tәtbiq etmәyi öyrәnirlәr. Akademiya rәisi tәlәbәlәrә tövsiyәlәrini verib vә uğurlar
arzulayıb.
Qeyd edәk ki, "İqtisadiyyat" vә "Hüquqşünaslıq" ixtisası üzrә IV kurs tәlәbәlәri Akademiyanın müvafiq tәdris planla-

rına әsasәn bütün dәrslәri uğurla başa çatdıraraq gömrük sahәsi üzrә ixtisaslarına
uyğun buraxılış işi mövzuları seçiblәr.
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Azәrbaycan Respublikası xarici
ticarәtinin gömrük statistikası

Çantada gizlәdilәn brilyant
qaşlar aşkar edildi
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları
külli miqdarda brilyant qaşların qaçaqmalçılıq yolu ilә ölkә
әrazisinә gәtirilmәsinin qarşısını alıblar.
HNBG-nin Əmәliyyat
vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil
olan mәlumat әsasında, Ankara-Bakı aviareysi ilә gәlәn
Azәrbaycan Respublikası
vәtәndaşının baqajı rentgen
aparatından keçirilib. Sonra
hәmin şәxs saxlanılaraq inzibati binaya dәvәt olunub.
Yoxlama zamanı vәtәndaşa mәxsus böyük ölçülü
karton qutuda, şәxsi geyim әşyalarının arasındakı çantada gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn 16 әdәd sellofan bükümdә brilyant
qaşlar aşkar olunub. Müxtәlif ölçüdә olan hәmin brilyant
qaşların ümumi kütlәsi 4500 karat (948 qram) tәşkil edib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.

01.01.2020 - 31.01.2020

Siqaretlәri qanunsuz yolla
gәtirmәk cәhdlәri baş tutmadı
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları 7 fakt
üzrә siqaretlәrin qanunsuz yolla ölkә әrazisinә gәtirilmәsinin
qarşısını alıblar.
İdarәnin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda
Gürcüstan istiqamәtindәn
gәlәn yük nәqliyyat vasitәlәri saxlanılıb vә gömrük baxışı keçirilib. Yoxlama zamanı hәmin nәqliyyat vasitәlәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn cәmi 8880 әdәd müxtәlif markalı
siqaretlәr aşkarlanıb.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

Sәsgüclәndiricidәn vә
yanğınsöndürәn qabdan
dәrman preparatları çıxdı
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları dәrman
preparatlarının ölkә әrazisinә qanunsuz yolla gәtirilmәsinin
qarşısını alıblar.
İdarәnin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda "MercedesBenz" markalı avtomobil saxlanılıb vә sürücü sorğu-sual olunub. Hәmin şәxs idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin
olmadığını bildirib.
Lakin gömrük baxışı zamanı avtomobilin salonunda olan
sәsgüclәndiricinin vә nәqliyyat vasitәsinin qoşqusunda yerlәşәn
yanğınsöndürәn qabın içәrisindә 2382 әdәd hәb, 283 әdәd
dәrmanı ilә birlikdә şpris, 240 әdәd iynә başlığı vә 50 әdәd şüşә
flakonda olan müxtәlif adda dәrman preparatları aşkar edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Экспорт зерна из России
с начала сельхозгода
вырос на 28,5%
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В 2020-2021 сельскохозяйственном году уже экспортировали зерновых культур 36,3 млн тонн, уточнили в
Минсельхозе.
Экспорт зерна из
России с начала
2020-2021 сельскохозяйственного года (1
июля 2020 года - 30
июня 2021 года), по
данным на 11 февраля, вырос на 28,5%
по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого сельхозгода и достиг 36,3 млн тонн. Об этом говорится
в материалах Минсельхоза.
"По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами - членами
ЕАЭС за январь и февраль) на 11 февраля 2021 года, в
текущем 2020-2021 сельскохозяйственном году уже экспортировано зерновых культур 36,3 млн тонн, что на
28,5% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона
(28,3 млн тонн)", - сообщили в министерстве.
В Минсельхозе отметили, что объем экспорта пшеницы
за сезон составил 30,1 млн тонн, что на 28,2% выше уровня аналогичного периода сезона 2019-2020 сельхозгода,
ячменя - 4,1 млн тонн (+48,5%), кукурузы - 1,8 млн тонн (0,6%). В материалах министерства со ссылкой на
Международный совет по зерну также говорится о том,
что, по данным на 11 февраля 2021 года цены на условиях
FOB (при которых продавец выполняет свои условия,
когда груз попадает на борт судна в порту погрузки) в
Новороссийске составили: на российскую пшеницу IV
класса (с содержанием протеина 12,5%) - $280 за тонну,
что на $7 за тонну ниже показателя неделей ранее, на
ячмень - $247 за тонну (минус $3 за тонну за неделю). Как
добавили в Минсельхозе, по данным экспертов зернового
рынка, за неделю цены на кукурузу выросли на $4 за
тонну и достигли $264 за тонну.
Объем зерна федерального интервенционного фонда по
состоянию на 12 февраля 2021 года составляет 135,3 тыс.
тонн, добавили в министерстве. По данным региональных
органов управления АПК на 11 февраля 2021 года среднероссийские цены на пшеницу третьего класса составили
14 тыс. 274 рублей за тонну (+0,1% за неделю), на пшеницу четвертого класса - 13 тыс. 541 рублей за тонну (+0,7%
за неделю), на пшеницу пятого класса - 12 тыс. 874 рублей
за тонну (+0,6% за неделю), на ячмень фуражный - 11 тыс.
608 рублей за тонну (+0,8% за неделю), на рожь продовольственную - 10 тыс. 611 рублей за тонну (-1,6% за неделю) , на кукурузу - 13 тыс. 314 рублей за тонну (+2% за
неделю).
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