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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Ölkәdә genişmiqyaslı
islahatlar aparılır
Martın 5-dә Yeni Azәrbaycan Partiyasının VII
qurultayı keçirilib.
Azәrbaycan Prezidenti, Yeni Azәrbaycan Partiyasının Sәdri
İlham Əliyev qurultayda videoformatda çıxış edib.
Dövlәtimizin başçısı, Yeni Azәrbaycan Partiyasının Sәdri İlham
Əliyev giriş nitqindә söylәdi ki, partiyamızın VI qurultayından üç il
ötür. Bu illәr ölkәmiz üçün, bölgәmiz üçün hәlledici illәr olmuşdur.
Üç il әrzindә ölkә hәyatında bir çox önәmli hadisәlәr baş vermişdir.
Tәbii ki, onların arasında әn önәmlisi әrazi bütövlüyümüzün bәrpa
edilmәsi, Vәtәn müharibәsindә parlaq Qәlәbәnin qazanılmasıdır.
Azәrbaycan öz әrazi bütövlüyünü bәrpa etdi, tarixi әdalәti bәrpa
etdi, işğalçıları әzәli torpaqlarımızdan qovdu vә belәliklә, tarixi
әdalәt bәrpa olundu. Bizim şanlı Qәlәbәmiz qürur mәnbәyimizdir.
Bu gün bizim Qәlәbәmiz dünyanın aparıcı ölkәlәrinin aparıcı ali
mәktәblәrindә öyrәnilir. Azәrbaycan xalqı birlik, hәmrәylik göstәrdi. Azәrbaycan Ordusu rәşadәt, qәhrәmanlıq, peşәkarlıq göstәrdi.
Bütün xalqımız bir yumruq kimi birlәşib, düşmәnә sarsıdıcı
zәrbәlәr vurub öz tarixi torpaqlarını işğalçılardan azad etmişdir. Biz
bu tarixi missiyanı yerinә yetirdik.
Mәn son 17 il әrzindә münaqişә ilә bağlı bütün çıxışlarımda
deyirdim ki, heç vaxt Azәrbaycan xalqı bu işğalla barışmayacaq.
Heç vaxt Azәrbaycan imkan vermәyәcәk ki, tarixi, әzәli torpaqlarında ikinci ermәni dövlәti yaradılsın. Heç vaxt bizi tam qane etmәyәn razılaşma ilә barışmayacağıq vә müharibәdәn әvvәl müxtәlif
çıxışlarda, müsahibәlәrdә deyirdim ki, bizә hansısa yarımçıq sülh
müqavilәsi lazım deyil. Biz әrazi bütövlüyümüzü tam bәrpa etmәliyik. Biz tarixi әdalәti tam bәrpa etmәliyik. Çünki yarımçıq razılaşma bizim xalqımızın maraqlarına cavab vermirdi, tarixi әdalәtә cavab vermirdi. Yarımçıq razılaşma istәr-istәmәz gәlәcәkdә müharibә
risklәrini artıra bilәrdi. Bizә isә tam, mütlәq qәlәbә lazım idi. Biz bu
mütlәq qәlәbәni qazandıq, düşmәni darmadağın etdik, düşmәn ordusunu mәhv etdik vә istәdiyimizә nail olduq.
Ötәn son 3 il әrzindә prezident vә parlament seçkilәri keçirilmişdir. Prezident vә parlament seçkilәrinin ölkәmizin müasir hәyatında
xüsusi yeri vardır. Xüsusilә nәzәrә alsaq ki, prezident vә parlament
seçkilәrindә ölkәmizdә gedәn islahatlar daha bir mәrhәlәyә qәdәm
qoydu vә bu gün Azәrbaycan genişmiqyaslı islahatlar aparan
ölkәdir. Biz gündәlik hәyatda, ölkәmizin iqtisadi göstәricilәrindә,
sosial sahәdә әldә edilmiş nailiyyәtlәrdә görürük ki, bu islahatların
çox böyük әhәmiyyәti var. Eyni zamanda, ictimai-siyasi iqlimin
sağlamlaşdırılmasında da bizim tәşәbbüslәrimizin, islahatlarımızın
böyük rolu vardır.
Prezident seçkilәrindәn sonra bәyan etdiyim proqram icra olunur
vә biz ardıcıllıqla öz hәdәflәrimizә çatırıq. Prezident seçkilәrindәn
sonra mәn әrazi bütövlüyümüzün bәrpasını qarşıya birinci dәrәcәli
vәzifә kimi qoymuşdum vә biz buna nail olduq. Eyni zamanda,
siyasi, iqtisadi, sosial vә başqa sahәlәrdә, o cümlәdәn xoşagәlmәz
hallara qarşı mübarizәdә dә qarşımıza açıq-aydın hәdәflәr qoyuldu.
Biz ardıcıllıqla vә mәqsәdyönlü şәkildә bu hәdәflәrә çatırıq.
Bu gün Yeni Azәrbaycan Partiyasının VII qurultayının keçirilmәsinin zәrurәti mәhz bu sәbәblәrdәn doğur. Yeni bir vәziyyәt
yaranmışdır, bu vәziyyәti biz yaratmışıq. Biz reallıqları yaradan ölkәyik. Bundan әvvәlki dövrlәrdә dә bizim tәşәbbüslәrimizlә reallaşan bir çox layihәlәr bölgәyә yenilik gәtirdi, әmәkdaşlığın yeni
formatlarını şәrtlәndirdi. Bizim uğurlu enerji siyasәtimiz, nәqliyyat
siyasәtimiz nәinki enerji vә nәqliyyat dәhlizlәrinin yaranmasına gәtirib çıxardı, eyni zamanda, bölgәdә vә geniş mәnada Avrasiya mәkanında yeni әmәkdaşlıq formatlarını yaratdı. Bu gün bu layihәlәr
әtrafında birlәşәn vә bu layihәlәri bizimlә bәrabәr icra edәn ölkәlәrin sayı artmaqdadır. Bu, istәr-istәmәz hәmin ölkәlәr arasında, hәtta
әvvәlki dövrlәrdә bir-biri ilә o qәdәr isti münasibәtlәri olmayan
ölkәlәr arasında da әmәkdaşlığı labüd edir. Ona görә son vaxtlar
bizim siyasәtimizlә bağlı dünyada gedәn düzgün tәhlillәr vә bizim
fәaliyyәtimizә verilәn yüksәk qiymәt hәqiqәti tam әks etdirir. İkinci
Qarabağ müharibәsinin nәticәlәri dә bölgә üçün yeni reallıqlar
yaratmışdır. Bölgәdә yeni әmәkdaşlıq imkanları yaranmışdır.
Uzunmüddәtli sülhün tәmin edilmәsi üçün çox önәmli şәrtlәr yaradılmışdır vә eyni zamanda, ölkәmizdә dә yeni dövrә qәdәm qoymaq üçün yeni imkanlar yaranıb.
Biz bütün işlәri ardıcıllıqla edirik vә әgәr son 17 illik tariximizә
nәzәr salsaq görәrik ki, qarşıya hәdәflәr qoyulurdu, hәdәflәr düzgün müәyyәn edilirdi, biz bu hәdәflәrә çatırdıq vә ondan sonra qarşımıza yeni hәdәflәri qoyurduq. Belәliklә, hәm siyasi, hәm iqtisadi
sahәdә dayanıqlı inkişafı tәmin etdik, beynәlxalq alәmdә Azәrbaycanı çox böyük nüfuza vә hörmәtә malik olan ölkәyә çevirdik vә
әsas mәsәlәmizi - әrazi bütövlüyümüzün bәrpasını tәmin etdik.
Yeni Azәrbaycan Partiyasının adı ulu öndәr Heydәr Əliyevin adı
ilә bağlıdır. Partiya Heydәr Əliyevin әtrafında yaradılmışdır, onun
siyasi tәcrübәsi, biliklәri, xalq qarşısında göstәrdiyi xidmәtlәr, Naxçıvanda çalışdığı dövrdә göstәrdiyi әsl vәtәnpәrvәrlik vә öz xalqına
olan sadiqlik Azәrbaycanın mütәrәqqi insanlarını onun әtrafında
birlәşdirdi. Burada, әlbәttә ki, onun 1970-1980-ci illәrin әvvәllәrindә gördüyü işlәr önәmli rol oynayırdı. Çünki mәn bunu dәfәlәrlә
demişәm vә partiya üzvlәri bunu yaxşı bilir, gәnc nәsil dә bilmәlidir
ki, Heydәr Əliyev 1969-cu ildә Azәrbaycana rәhbәrlik etmәyә
başlayanda Azәrbaycan Respublikası Sovet İttifaqının müttәfiq
respublikaları arasında bütün göstәricilәrә görә axırıncı yerlәrdә idi.
Heydәr Əliyevin fәaliyyәtinin nәticәsindә 1982-ci ildә isә qabaqcıl
yerlәrdә idi. Əgәr iki respublika donor respublika idisә, onlardan
biri dә Azәrbaycan idi. O vaxt onun gördüyü işlәr hәm sәnaye, hәm

kәnd tәsәrrüfatı, hәm yüngül sәnaye sahәlәrini böyük dәrәcәdә inkişaf etdirdi, canlandırdı vә insanlar o dövrü xatırlayırlar. Bir dә ki,
Heydәr Əliyevin qәtiyyәti, cәsarәti, müdrikliyi, xalqla daim tәmasda olması, korrupsiyaya vә rüşvәtxorluğa qarşı amansız mübarizәsi
haqlı olaraq xalq tәrәfindәn ona böyük rәğbәt qazandırmışdır.
Digәr önәmli amil Heydәr Əliyevin Naxçıvan dövrü ilә bağlıdır.
Çünki o vaxt Naxçıvan hәm Ermәnistanın hücumlarına mәruz qalırdı, eyni zamanda, o vaxtkı Azәrbaycan rәhbәrliyinin әsassız hücumlarına, tәqiblәrinә mәruz qalırdı. Faktiki olaraq blokada şәraitindә yaşayan respublika işıqsız, qazsız, susuz, heç bir maddi imkanı olmadan yaşayırdı vә Heydәr Əliyev amili burada әsas rol oynayırdı. Ermәnilәr nә qәdәr cәhd etsәlәr dә, Naxçıvanda öz istәklәrinә nail ola bilmәdilәr. Halbuki Qarabağdan sonra onların növbәti hücum hәdәfi Naxçıvan idi. Heydәr Əliyev vә onun әtrafında
birlәşmiş insanlar Naxçıvanı qoruya bildilәr, düşmәni yerinә oturtdular vә orada sәrhәddә gedәn şiddәtli döyüşlәrdә qalib gәldilәr.
Eyni zamanda, müstәqilliklә bağlı ulu öndәrin birmәnalı, qәtiyyәtli addımları xalq tәrәfindәn yüksәk qiymәtlәndirilirdi. O vaxt
Azәrbaycan Respublikasında Sovet İttifaqının saxlanmasına dair
referendum keçirilmişdi vә bu referendumun nәticәlәri kobudcasına saxtalaşdırılmışdı. Sanki Azәrbaycan xalqı müstәqillik istәmir,
sanki Azәrbaycan xalqı Sovet İttifaqının tәrkibindә yaşamaq istәyir.
Bu, absurd idi. Çünki 20 Yanvar hadisәlәri hәlә tәzә-tәzә baş vermişdi, Azәrbaycana qarşı edilәn әdalәtsizlik, Dağlıq Qarabağdan vә
ondan sonra әtraf bölgәlәrdәn azәrbaycanlıların qovulması, Ermәnistandan azәrbaycanlıların qovulması - bütün bunlar Azәrbaycan
xalqının qәlbindә yara kimi qalmışdı. Belә olan vәziyyәtdә hansı
vәtәnpәrvәr insan müstәqilliyin әleyhinә sәs verә bilәr? Yәni, tam
saxtalaşdırılmışdır. Ancaq Naxçıvan Muxtar Respublikasında Heydәr Əliyev referendumun keçirilmәsinә imkan vermәmişdir. Bu,
böyük cәsarәt, qәhrәmanlıq tәlәb edәn addım idi. Eyni zamanda, o
vaxt Bakıda sovet Azәrbaycanının bayrağı altında oturan rәhbәrlik
sanki o keçmişdәn elә ikiәlli yapışmışdı ki, onu buraxmaq istәmirdi. Ancaq Heydәr Əliyevin göstәrişi vә tәşәbbüsü ilә Naxçıvanda
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin üçrәngli bayrağı rәsmi bayraq

kimi tәsis edildi vә Sovet İttifaqının dağılmasına hәlә çox vaxt var idi.
Yәni, bütün bu faktorlar, bütün bu amillәr Heydәr Əliyevin xalq
qarşısında olan hörmәtini daha da artırmışdır.
Yeni Azәrbaycan Partiyasının yaradılması zәrurәt idi. O vaxt, yenә dә deyirәm, cәsarәtli, qorxmaz insanlar açıq-aydın görürdülәr ki,
tәzә-tәzә müstәqilliyә qovuşmuş gәnc ölkәmiz böyük fәlakәtlә üzüzәdir vә artıq ölkәdә gedәn proseslәr idarәolunmaz xarakter almışdır. Hәrbi mәğlubiyyәt eyni zamanda, daxili böhranla tamamlanır.
Ölkә daxilindә gedәn xoşagәlmәz proseslәr, siyasi çәkişmәlәr,
hakimiyyәt uğrunda mübarizә ölkәmizin müstәqil yaşamasını sual
altına qoymuşdur. O günlәri, o ayları tәsәvvür etmәk üçün, bu gün
Ermәnistanda baş verәn hadisәlәrә nәzәr yetirmәk kifayәtdir. Faktiki olaraq onun әksidir, ümidsizlik, cәmiyyәtdә hökm sürәn total
apatiya, depressiya, heç bir siyasi qüvvәyә inamın olmaması, iqtidara inamın olmaması, müxalifәtә inamın olmaması, bax, bu, idi o
vaxt gәnc müstәqil Azәrbaycanın mәnzәrәsi. Belә olan vәziyyәtdә
ölkә necә inkişaf edә bilәrdi?! Bizim torpaqlarımız әldәn gedirdi,
әrazi bütövlüyümüz pozulmuşdu, Ermәnistandan 300 mindәn çox
azәrbaycanlı qovulmuşdu, Dağlıq Qarabağdan bütün azәrbaycanlılar qovulmuşdu, Şuşa vә Laçın işğal altına düşmüşdü, Dağlıq Qarabağla Ermәnistan arasında coğrafi bağlantı yaranmışdı, qaçqınlar,
köçkünlәr yaranmışdı vә gәlәcәk üçün, bu vәziyyәti dәyişdirmәk
üçün heç bir әsas yox idi. Kim bu vәziyyәti dәyişdirәcәkdi? O vaxt
hakimiyyәtdә olan AXC-Müsavat cütlüyü ancaq öz maraqlarını
güdürdü. Hakimiyyәtә gәlmiş tәsadüfi adamlar eynәn Ermәnistanda 2018-ci ildә hakimiyyәtә gәlәn insanlarla, elә bil ki, әkiz qardaşdırlar. Tәcrübәsiz, biliksiz, mәdәniyyәtsiz, sәriştәsiz, qorxaq, fәrari,
daha hansı epitet qaldı. İstәnilәn mәnfi epitet bunlara yaraşır. Bax,
bunlar idi o vaxt Azәrbaycanı idarә edәnlәr.
Belә insanlara xalq tәrәfindәn inam ola bilәrdimi? Ölkә tamamilә
idarәolunmaz vәziyyәtdә idi. Köhnә part-nomenklatura demәk olar
ki, tamamilә iflic vәziyyәtә düşmüşdür, hakimiyyәtә qanunsuz yollarla gәlmiş AXC-Müsavat cütlüyü ölkәni talayırdı, dağıdırdı,
müharibә gedә-gedә Ermәnistana benzin satırdı.

davamı 2-ci sәh.

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Azәrbaycan
beynәlxalq hәmrәyliyә
vә әmәkdaşlığa
sadiqdir
Martın 4-dә İqtisadi Əmәkdaşlıq Tәşkilatının
XIV onlayn Zirvә toplantısı keçirilib.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
toplantıda videoformatda çıxış edib.
Zirvә toplantısına sәdrlik edәn Pakistanın Baş naziri İmran
Xan әvvәlcә sammit iştirakçılarını salamladı vә Azәrbaycanın
Qәlәbәsi münasibәtilә tәbriklәrini çatdıraraq dedi ki, mәn
Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrinin müvәffәqiyyәtlә azad
edilmәsi münasibәtilә Prezident İlham Əliyevi xüsusilә tәbrik
etmәk istәyirәm.
Pakistanın Baş naziri belә çәtin bir zamanda Zirvә
toplantısının tәşkilinin birgә sәylәr sayәsindә mümkün olduğunu qeyd etdi. Pakistan hökumәtinin başçısı çıxışında tәşkilata üzv ölkәlәr arasında ticarәt әlaqәlәrinin inkişafının vacibliyini vurğuladı.
Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğan ölkәsinin tәşkilata sәdrliyi dövründә görülәn işlәrdәn danışdı. O, bir çox
sahәlәrdә tәnәzzülә sәbәb olan pandemiyaya yalnız hәmrәylik, regional әmәkdaşlıq sayәsindә qalib gәlmәyin mümkün
olduğunu qeyd etdi.
Prezident Rәcәb Tayyib Ərdoğan Azәrbaycanın işğal altında qalan torpaqlarını uğurla azad etdiyini bildirәrәk dedi ki,
qardaşımız Azәrbaycan ermәni işğalı altındakı torpaqlarını
şanlı bir Zәfәrlә azad etmiş, bölgәdә yeni bir dövrün qapılarını
açmışdır. Bundan sonra hәdәfimiz Qarabağda tәhlükәsizlik vә
sabitliyin formalaşmasına yardım etmәk, 30 illik işğalın fәsadlarını birlikdә aradan qaldırmaqdır. Bu prosesdә dә tәşkilat
olaraq Azәrbaycan ilә tam hәmrәylik içindә olacağımıza
inanıram. Ermәnistanın da atacağı sülhsevәr addımlarla regional sabitliyin bir hissәsi olacağına ümid edirik. Xalqın iradәsini
heçә sayan antidemokratik müdaxilәlәri әsla qәbul etmәdiyimizi vә etmәyәcәyimizi burada tәkrarlamaq istәyirәm.
İqtisadi Əmәkdaşlıq Tәşkilatının Baş katibi Hadi Suleymanpur qarşıda duran vәzifәlәrdәn danışaraq tәşkilat çәrçivәsindә iqtisadi-ticari әlaqәlәrin inkişafının prioritet olduğunu
vurğuladı. Baş katib investisiyaların stimullaşdırılması
zәrurәtindәn danışdı, pandemiya ilә mübarizәdә kollektiv sәylәrin әhәmiyyәtini vurğuladı.
Hadi Suleymanpur Azәrbaycanı parlaq Qәlәbәsi münasibәtilә tәbrik edәrәk dedi ki, mәn mәrhum Prezident, zati-alilәri
Heydәr Əliyevin tәşәbbüsü olan Bakıda İqtisadi Əmәkdaşlıq
Tәşkilatının Tәdqiqat Mәrkәzinin yaradılmasına görә Azәrbaycan Respublikasının hörmәtli Prezidenti cәnab İlham Əliyevi
tәbrik edirәm. Bu, tәşkilatı çoxşaxәli etmәk mәqsәdilә İƏT
ailәsi üçün böyük bir nailiyyәtdir. Gәlin Azәrbaycan Respublikasının әrazi bütövlüyünün müdafiәsi uğrunda hәyatlarını
qurban vermiş azәrbaycanlı şәhidlәrin xatirәsini dә yad edәk.
Sonra Əfqanıstan Prezidenti Mәhәmmәd Əşrәf Qani çıxış
edәrәk dedi ki, mәn tarixi nailiyyәt münasibәtilә qardaşım
Prezident Əliyevi tәbrik etmәkdәn mәmnunluq hissi duyuram.
Azәrbaycan xalqı kimi atanız da Sizinlә fәxr edәrdi.
İqtisadi Əmәkdaşlıq Tәşkilatının üzv ölkәlәrin baxışlarının
hәyata keçirilmәsi üçün mühüm platforma olduğunu deyәn
Mәhәmmәd Əşrәf Qani pandemiyanın mәnfi tәzahürlәrinin
minimuma endirilmәsi üçün regional әmәkdaşlığın böyük
әhәmiyyәt kәsb etdiyini dedi.
Sonra Prezident Rәcәb Tayyib Ərdoğan dedi ki, әlbәttә,
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti, mәnim qardaşım
İlham Əliyevә söz vermәdәn öncә bildirim ki, hәqiqәtәn dә 30
illik işğal baş vermişdir vә orada olan milyonlarla azәrbaycanlı
qardaşımız, bildiyiniz kimi, öz torpaqlarından qovulmuşdur.
Onlar tәxminәn 30 il idi ki, öz doğma torpaqlarından uzaqda
yaşayırdılar. Əfsuslar olsun ki, Minsk qrupu heç bir nәticә әldә
edә bilmәmişdir vә buna görә İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә
bizim azәrbaycanlı qardaşlarımız bu torpaqları işğaldan azad
etmişdir. İndi infrastruktur üzrә hazırlıq işlәri davam edir vә
tezliklә bu torpaqların hәqiqi sahiblәri öz әrazilәrindә
yaşayacaqlar.
Prezident İlham Əliyev çıxış edәrәk Türkiyә dövlәt başçısına tәşәkkürünü bildirdi. Azәrbaycan Prezidenti diqqәtә
çatdırdı ki, Prezident Ərdoğanın yalnız müharibә vaxtı deyil,
ümumiyyәtlә, Türkiyәnin Prezidenti vә lideri olduğu müddәtdә Azәrbaycana davamlı dәstәyi Azәrbaycan torpaqlarının
işğaldan azad edilmәsindә mühüm rol oynamışdır.
Türkiyә bizim qardaşımızdır. Türkiyә bizim böyük müttәfiqimizdir. Azәrbaycan xalqı Türkiyә kimi müttәfiqi olmasından çox mәmnundur. Azәrbaycan vә Türkiyә xalqları vә әminәm ki, dünyada bir çoxları Prezident Ərdoğanın Türkiyәnin
yalnız dünyada әn önәmli güc mәrkәzlәrindәn birinә çevrilmәsindә deyil, elәcә dә regionda tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsindәki tarixi rolundan açıq şәkildә xәbәrdardırlar. Türkiyә geniş
regionda tәhlükәsizlik vә sabitliyin tәmin olunmasında çox
önәmli rol oynayır. Əvvәllәr dә çox demişәm, indi dә bir daha
bildirmәk istәrdim ki, Türkiyәnin güclü olması Azәrbaycan vә
bütün digәr müttәfiqlәrin dә güclü olması demәkdir.
Hörmәtli cәnab sәdr, әziz qardaşım Rәcәb Tayyib Ərdoğan.
Hörmәtli dövlәt vә hökumәt başçıları. Hörmәtli cәnab baş katib. Əvvәlcә, mәn bir daha әziz qardaşlarıma, Prezident Ərdoğana, Prezident Əşrәf Qaniyә, Baş nazir İmran Xana Azәrbaycanın Qәlәbәsi vә әrazi bütövlüyünü bәrpa etmәsi münasibәtilә sәslәndirdiklәri xoş tәbriklәrә görә tәşәkkürümü bildirmәk istәrdim.
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Ölkәdә genişmiqyaslı islahatlar aparılır
әvvәli 1-ci sәh.
Bütün vәzifәlәrә rüşvәt müqabilindә insanlar tәyin
edilirdi, tәsadüfi insanlar, küçәdәn keçәnlәr. Baxın,
indi mәn bunu dәfәlәrlә demişәm, kim idarә edirdi
Azәrbaycanı, hansı әxlaq, hansı bilik sahiblәri.
Eynәn 2018-ci ildә Ermәnistanda hakimiyyәtә
gәlmiş adamlar kimi, onlar da ölkәni dağıdırdılar vә
nәticә etibarı ilә bizi gәtirib uçurum kәnarına qoydular. Azәrbaycan xalqı buna dözә bilәrdimi? Əlbәttә
ki, yox. Mәhz bu idi Yeni Azәrbaycan Partiyasının
yaranmasının tarixi zәrurәti.
Deyә bilәrәm ki, 2003-2020-ci illәr, әgәr indi
tarixә bu prizmadan yanaşsaq, bir hazırlıq dövrü idi.
Biz hazırlaşmalı idik vә mәn bunu gizlәtmirdim.
Mәn deyirdim ki, sülh yolu ilә mәsәlә hәll olunmasa,
müharibә yolu ilә bunu hәll edәcәyik. Nә qәdәr
mәnә qarşı tәzyiqlәr oldu buna görә. Nә qәdәr mәni
ittiham etdilәr böyük ölkәlәrin nümayәndәlәri ki,
İlham Əliyev sülh istәmir, müharibә istәyir, kimisә
hәdәlәyir. Müharibә mümkün deyil. Nә qәdәr siz dә
eşitmişiniz, Azәrbaycan xalqı da eşidib ki, Dağlıq
Qarabağ münaqişәsinin hәrbi hәlli yoxdur. Ta adam
qalmamışdı bunu demәsin. Mәn buna razılıq verdimmi? Xeyr. Nә qәdәr mәni, necә deyәrlәr, inandırmağa çalışırdılar ki, Ermәnistan ilә hәr hansı bir
formada bir protokol imzalansın ki, ancaq mәsәlә
sülh yolu ilә hәll olunsun. Yәni, hәrbi yol istisna
edilsin. Mәn buna razılıq vermәmişdim. Ondan sonra mәni ittiham etmәyә başlamışdılar ki, әgәr Prezident buna razılıq vermirsә, demәli müharibәyә hazırlaşır. Deyirdim, bәli, hazırlaşıram, xalq hazırlaşır,
dövlәt hazırlaşır. Demişdim ki, әgәr mәsәlә hәll
olunmasa müharibә yolu ilә bunu hәll edәcәyik.
Açıq demişdim, bunu mәn gizlәtmirdim. Bu hazırlıq
dövrü idi. İlk növbәdә biz mәnәvi cәhәtdәn hazır
olmalı idik. Bütün başqa amillәrlә bәrabәr, bax, bu
amil hәlledici rol oynamışdır. Müharibәnin ilk günündәn mәnәvi üstünlük bizdә idi. Tәkcә ona görә
yox ki, biz haqlı idik, onlar nahaq. Ermәni rәsmi
tәbliğatı ermәni xalqının beynini elә zәhәrlәyib ki,
onların bәlkә bir çoxları hesab edirdilәr onlar haqlıdır
ki, bizim torpaqlarımızı zәbt edirlәr. Mәn demişdim,
onları müalicә etdirmәk lazımdır. Onlar xәstәlәniblәr, koronavirusdan da betәr bir virus hopub bunların
canına. O millәtçi vә irqçi, azәrbaycanafob, islamafob ermәni siyasәtçilәri, bax, buna gәtirib çıxardılar.
Tәkcә ona görә yox ki, biz haqlı idik. Biz mәnәvi üstünlüyü ona görә әldә etdik ki, bütün bu illәr әrzindә
bir amalla yaşamışıq: әrazi bütövlüyümüzün bәrpa
edilmәsi, düşmәnlәrin torpaqlarımızdan qovulması.
Mәn demәk olar ki, bütün çıxışlarımda, beynәlxalq müstәvidә bütün tәdbirlәrdә bu mәsәlәni dilә
gәtirirdim, münaqişәni dilә gәtirirdim. Bilirdim ki,
gәnc nәslin tәrbiyә edilmәsindә bu amil hәlledici
olacaq. Amma, baxın, görün, bizi nәyә sürüklәyirdilәr bәzi qeyri-hökumәt tәşkilatları, bәzi guya sülhsevәr dairәlәr ki, gәlin, bax indi vәtәndaş cәmiyyәtinin
nümayәndәlәri, digәr nümayәndәlәr bir-biri ilә görüşsünlәr, әmәkdaşlıq olsun, Ermәnistanla Azәrbaycan әmәkdaşlıq etsin. Mәn bu sözlәri әn böyük kürsülәrdәn, bir çox ikitәrәfli görüşlәrdә çox eşitmişdim
ki, siz әmәkdaşlıq etmәlisiniz, әmәkdaşlıq etsәniz,
siz Qarabağda yaşayanları inandıra bilsәniz, Ermәnistan әgәr görsә ki, Azәrbaycan xoşniyyәt göstәrir,
onda mәsәlә hәll olunacaq. Başımızı aldatmaq istәyirdilәr.
Mәn isә deyirdim ki, әmәkdaşlıq ancaq o tәqdirdә
ola bilәr ki, düşmәn torpaqlarımızdan çıxsın. Bax,
yenә dә sözümә sadiqәm. İndi düşmәn özü çıxmayıb
biz onu rәdd elәmişik, qovmuşuq, eyni zamanda,
әmәkdaşlığa hazırıq. Azәrbaycan-Ermәnistan-Rusiya Baş nazirlәrinin müavinlәri artıq neçә dәfә artıq
görüşüblәr. Nә barәdә danışırlar? Əmәkdaşlıq barәsindә. Biz әmәkdaşlığın әleyhinәyikmi? Yox! İndi
Ermәnistan әmәkdaşlıqdan boyun qaçırır. İndi Ermәnistan Zәngәzur dәhlizinin icrasına әngәl törәtmәk istәyir. Amma nail ola bilmәyәcәk. Mәcbur
edәcәyik onları, mәcbur edәcәyik. Necә ki, qovmuşuq torpaqlarımızdan, bütün istәdiyimizә nail olacağıq. Amma o vaxt Ermәnistanla әmәkdaşlıq etmәk
bizim işimizә gәlәrdimi? Əlbәttә ki, yox. Nә qәdәr
deyirdilәr ki, qoy, vәtәndaş cәmiyyәtinin nümayәndәlәri gәlsinlәr, görüşsünlәr. Bir müddәt belә görüşlәr var idi. Amma biz gördük ki, burada әsas
mahiyyәt kәnarda qalır. Sanki müharibә olmayıb.

Xocalı soyqırımı olmayıb. Bizim qaçqınlarımız, köçkünlәrimiz sanki öz torpaqlarından ermәnilәr tәrәfindәn qovulmayıb. Binalarımız, mәscidlәrimiz dağıdılmayıb. Biz bunu necә unuda bilәrik? Nә qәdәr çalışdılar bizi inandırsınlar ki, neft kәmәrlәrimiz Ermәnistan әrazisindәn keçsin. Mәn buna rәdd cavabı verәndә ondan sonra Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kәmәrinin maliyyәlәşmәsini bir il yubatdılar. O vaxt biz
kreditlәrә möhtac idik. Aparıcı beynәlxalq maliyyә
qurumları bir il kredit vermәdilәr ki, bizi mәcbur etsinlәr buna. Dedim ki, vermirlәr, necә deyәrlәr, cәhәnnәmә vermәsinlәr, özümüz vәsait taparıq.
Bax bu reallığı biz yaratmışıq vә yenә dә deyirәm,
mәnәvi hazırlıq hәlledici rol oynamışdır. Gәnc nәsil
yetişdi, Vәtәnә sevgi, düşmәnә nifrәt hissi ilә yetişdi
vә bu gәnc nәsil torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdi. Mәn demişәm ki, torpaqlarımızın azad edilmәsindә bütün nәsillәrin nümayәndәlәri uğurlu fәaliyyәt göstәrib, ancaq döyüşdә iştirak edәnlәrin mütlәq
әksәriyyәti 2003-cü ildә mәn hakimiyyәtә gәlәndә
uşaq olan insanlardır. Onlar yetişdi, onlar vәtәnpәrvәrlik vә fәdakarlıq göstәrәrәk canlarından keçdilәr,
şәhid oldular, qazi oldular, qәhrәmanlıq göstәrdilәr
vә tarixi әdalәti bәrpa etdilәr.
Ondan sonra hansı hazırlıq işlәri aparılmalı idi?
Əlbәttә, iqtisadi hazırlıq. İqtisadi hazırlıq olmadan
heç nәyi etmәk mümkün deyil. Ermәnistandan fәrqli
olaraq, Azәrbaycana heç kim kömәk etmirdi. Biz hәr
şeyi öz hesabımıza әldә etmişik. Ermәnistan kimi
heç vaxt gedib qapı-qapı gәzmәmişik, özümüzü alçaltmamışıq, yalvarmamışıq, heç kimdәn yardım istәmәmişik. Ona görә iqtisadi müstәqillik hәm hazırlıq baxımından, hәm siyasi müstәqilliyin möhkәmlәndirilmәsi baxımından әsas şәrt idi. Buna da nail
olduq. Bu gün istәnilәn meyar üzrә, istәnilәn parametr üzrә heç kimdәn asılı deyilik, iqtisadi sahәdә әn
qabaqcıl yerlәrdәyik - istәr xarici borc baxımından,
istәr iqtisadi artım baxımından vә adambaşına düşәn
valyuta ehtiyatları baxımından. Yәni, biz istәnilәn
meyar üzrә qabaqcıl yerlәrdәyik vә bu sahәdә şәffaflığı tәmin etdik. Mәnә dünәn mәlumat verildi ki,
çox mötәbәr tәşkilat tәrәfindәn dünyanın 60-dan
artıq suveren fondlarının tәhlili aparılıb vә Azәrbaycan Dövlәt Neft Fondu bütün parametrlәr, bütün
meyarlar üzrә beşinci yerdәdir. Mәn demişәm bu
siyahı dәrc edilsin, hәr kәs görsün ki, hansı ölkәlәrin
suveren neft fondları, yaxud da ki, ehtiyat fondları
orada göstәrilir. Görün biz kimlәri qabaqlamışıq?
Davos İqtisadi Forumunun hesabatına baxın, biz
iqtisadi inkişaf baxımından, infrastruktur layihәlәri
baxımından inkişaf etmiş ölkәlәri qabaqlamışıq.
Kimsә bizә kömәk edib? Yox. Bunu borca girib

etmişik? Yox. Bizim xarici borcumuz ümumi daxili
mәhsulun cәmi 18-19 faizini tәşkil edir. Bir dә ki,
bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzdan 5-6
dәfә çoxdur. Biz istәsәk sabah, birisi gün, bir aydan
sonra bütün xarici borcumuzu ödәyә bilәrik. Yәni,
bu nailiyyәtlәri öz zәhmәtimiz hesabına qazanmışıq,
әrazilәri işğal olunmuş ölkә kimi qazanmışıq, çox
çәtin geosiyasi vәziyyәtdә olan ölkә kimi qazanmışıq. Bu, Vәtәn müharibәsi üçün iqtisadi sahәdә,
siyasi sahәdә, daxili sabitlik sahәsindә hazırlıq idi.
Baxın, indi Azәrbaycana xaricdәn nә qәdәr investisiyalar qoyulur. Bunun әsas amili daxili sabitlikdir.
“Doing Business” proqramında, biz yaxşı yerlәrdәyik. İndi bizim yerimizi dә artırıblar vә qabaqcıl ölkәlәr sırasındayıq. Ermәnistana bir manat qoyan
var? Yox. Adam gәrәk dәli olsun oraya pul qoysun.
Heç xaricdә yaşayan ermәnilәr dә pul qoymurlar. Nә
üçün? Çünki hәrc-mәrclik var, alәm qarışıb, sabitlik
yoxdur, lider yoxdur, etibar edә bilәcәyi bir şәxs yoxdur ki, investor gәlsin desin, bәli, mәn inanıram bu
dövlәtә, bu dövlәt başçısına, mәn vәsait qoyuram.
Biz bu il tәqribәn 400-500 milyon dollarlıq ancaq
xarici investisiyaları bәrpa olunan enerji növlәrinә
gәtirmişik. Artıq bir müqavilә bağlanıb, bir müqavilә
dә bu ay, ya gәlәn ay bağlanacaq. Onlar özlәri bunu
tәklif etmişdilәr. Yeddi aparıcı şirkәt bu layihәlәr
uğrunda mübarizә aparırdı. Onlardan ikisi bizә әn
sәrf edәn tәkliflәr irәli sürdü. Onlar 440 meqavat gücündә günәş vә külәk elektrik stansiyalarını öz vәsaiti hesabına inşa edәcәk. Azәrbaycanlılar hәm
inşaat dövründә orada işlәyәcәk, hәm dә istismar
dövründә vә bizә nә qәdәr xeyir gәtirәcәk. Azad
edilmiş torpaqlara indi nә qәdәr tәkliflәr var? Biz
indi onları cәmlәşdiririk. Biz gәrәk onların arasında
әn yaxşılarını seçәk. İndi vәziyyәt elә deyil ki, biz
gedib kiminsә qapısını döyәk, yaxud da, hansısa
bankdan kredit istәyәk. Mәn, ümumiyyәtlә, hökumәtә xarici kreditlәri götürmәyi qadağan etmişәm.
Biz ancaq yüksәk texnoloji layihәlәrә kredit götürmәliyik ki, oraya texnologiyalar gәtiririk. Yoxsa yol
çәkirik, asfalt bizim, bitum bizim, çınqıl bizim, niyә
biz xarici kredit götürmәliyik? Yaxud da ki, buna
oxşar layihәlәr. Bu proses davam etdirilir.
Ona görә daxili sabitlik әsas amildir. Azәrbaycanda bu, var. Amma baxın görün, bizim bölgәmizdә bir
çox yerlәrdә bu varmı? Xeyr. Baxın görün, hansı
proseslәr gedir, hansı ixtilaflar cәrәyan edir. Xaricdәn gәlәnlәr gәlirlәr bәzilәrini barışdırmağa. Bәs
onda ölkәdaxili proseslәr nәyә lazımdır, әgәr kimsә
xaricdәn gәlir kimisә barışdırmağa? Yaxud da ki,
baxın Ermәnistana, indi xaricdәn yardım olmasa,
birdәfәlik batacaq, birdәfәlik! Heç ümid yeri dә yox-

dur. İnkişaf üçün heç bir әsas yoxdur. Daxili sabitlik
üçün heç bir әsas yoxdur. Bunlar heç dövlәt çevrilişi
dә edә bilmirlәr. Gah bunu ediblәr, gah etmәyiblәr,
heç özlәri dә bilmirlәr. İndi ordu hakimiyyәtә tabe
olmur. Prezident deyir ki, mәn siyasәtlә mәşğul olmuram, mәni bu işlәrә qatmayın, qoyun sakit oturum. Belә dә biabırçılıq olar? Baş nazir, mәn onun
haqqında daha bir şey demәk istәmirәm. Ona görә
başqa yerlәrә dә baxın, mәn postsovet mәkanını deyirәm, başqa yerlәrә. Ona görә daxili sabitlik olmalı
idi. Nәyin hesabına? Siyasәt hesabına, xalq-iqtidar
birliyi hesabına. Zor gücü hesabına yox. Buna da biz
nail olduq. Eyni zamanda, bu sahәdә sosial tәminat,
sosial әdalәt mәsәlәlәri önәmli rol oynamışdır.
İndi biz yeni dövrә qәdәm qoyuruq. Bu dövrlә
bağlı mәn bundan sonra da öz fikirlәrimi bildirәcәyәm. Çünki konseptual nöqteyi-nәzәrdәn bütün
baxışlar yerindәdir. Hәr şeyi açıq-aydın görürük.
Amma, әlbәttә ki, hәyat vә xüsusilә Qarabağın bәrpası ilә bağlı mәsәlәlәr bizim planlarımıza müxtәlif
korrektәlәr edәcәk. Bu da tәbiidir. Ancaq konseptual
nöqteyi-nәzәrdәn gәlәcәklә bağlı bәzi fikirlәrimi
bölüşmәk istәrdim.
Biz yeni dövrdә siyasi dialoqu daha da dәrinlәşdirmәliyik. Bu prosesә müharibәdәn әvvәl start verildi
vә hesab edirәm ki, qısa müddәt әrzindә yaxşı nәticәlәr әldә olundu. Demәk olar ki, bütün partiyalar
arasında, - bir siyasi, özünü siyasi qurum adlandıran
antimilli şuranı әgәr biz istisna etsәk, bütün siyasi
qüvvәlәr dialoqa meyil göstәrmişlәr, bizim tәşәbbüsümüzü alqışlamışlar vә artıq bu dialoq baş tutub.
Bunu mәn tam әminliklә deyә bilәrәm vә heç bir
kәnar müdaxilә olmadan. Çünki mәnim yadımdadır,
90-cı illәrdә, hәtta indi mәnim dövrümdә dә bәzilәri
xaricdәn gәlirdilәr ki, burada siyasi dialoqu bunlar
bizim üçün tәşkil etsinlәr. Bu, bizim üçün tәhqir idi.
Siz kimsiniz, gedin öz işinizlә mәşğul olun. Sizin
ölkәnizdә indi siyasi dialoqa daha böyük ehtiyac var
nәinki Azәrbaycanda. Bir-birini indi didirlәr, necә
deyәrlәr, başqa mәsәlәnin mövzusudur. Ancaq biz
buna nail olduq. Qısa müddәt әrzindә yenә dә sadәcә
olaraq baxdıq ki, hansı fundamental ziddiyyәtlәr var.
Harada biz, necә deyәrlәr, bir-birimizlә razılığa gәlә
bilmirik. Belә qәrara gәldik ki, belә tәklif etdik ki,
ümummilli mәsәlәlәrdә heç bir, necә deyәrlәr, fәrqli
fikir ola bilmәz. Ümumi mәsәlәlәr Qarabağ mәsәlәsidir. Ümumi mәsәlәlәr siyasi partiyaların fәaliyyәtidir, demokratiyanın inkişafıdır, iqtisadi azadlıqların
bәrqәrar olmasıdır, ölkәmizin güclәnmәsidir. Bu gün
bu siyasi dialoq aparılır. Mәn bunu çox tәqdir edirәm. Hesab edirәm ki, ölkәmizin gәlәcәk siyasi sistemi üçün, siyasi sisteminin tәkmillәşmәsi üçün bu-

nun böyük әhәmiyyәti var. Yeni Azәrbaycan Partiyasının nümayәndәlәrini dә, üzvlәrini dә buna necә
deyәrlәr fikir vermәyә çağırıram ki, bizim ölkә daxilindә heç bir siyasi qurumla heç bir problemimiz
yoxdur. Antimilli ünsürlәrlә әlbәttә ki, biz heç vaxt
bir masa arxasında otura bilmәrik, çünki onlar satqınlardır, xaindirlәr. Onlar tәlimatları xaricdәn alırlar.
Onların emissarları xarici paytaxtlarda oturublar.
Oradan pul alırlar bura göndәrirlәr, camaatı çaşdırmaq üçün, onlar bizim şanlı Qәlәbәmizә kölgә salmaq istәyirlәr. Onlar Paşinyanı bizә nümunә gәtirirdilәr, onu tәmiz adam adlandırırdılar, onu demokrat
adlandırırdılar. Deyirdilәr ki, kaş ki, Azәrbaycanda
da belә bir lider olaydı. Hәmin bu demokrat bütün
müxalifәti hәbs etdirdi. Əgәr 27-si sentyabrda müharibә başlamasaydı o, onları heç buraxmazdı. Əsas
müxalifәt partiyasının liderini müharibәdәn bir neçә
gün әvvәl hәbs etdi. Cinayәt işlәri. İndi özünü orada
bir müxalifәt lideri adlandıran bir adam var, o da
keçmişdәn qalan naftalindәn çıxarıblar onu, onu da
indi çağırıblar, ona da ölkәdәn çıxmağa qadağa qoyublar. Budurmu demokratiya? İndi Qәrb buna göz
yumur o öz yerindә. Qәrb artıq bu demokratiya mәsәlәlәri ilә bağlı özünü tam ifşa edib. Yәni, artıq heç
bir ikinci fikir ola bilmәz. Ona göz yumur, o tәbiidir.
Amma bizim bu dırnaqarası “demokratlar” indi niyә
susurlar? İndi niyә demirlәr ki, Paşinyan bizә nümunә olmalıdır. Gәlsin desin. Öz zibilini yalasın. Adam
qalmayıb Ermәnistanda ki, onu lağa qoymasın. Hansısa adlar veriblәr indi özlәri bilәrlәr. Bunu bizә nümunә gәtirirdilәr. Nә üçün? Çünki oradan, mәrkәzdәn, onların mәrkәzindәn tәlimat almışdılar. Mәqsәd
nә idi? Mәqsәd Azәrbaycanı qarışdırmaq, Azәrbaycanı çökdürmәk, Azәrbaycan rәhbәrliyini hörmәtdәn salmaq, çirkin uydurmalar, iftiralar, yalançı mәqalәlәr yazdırmaq - hamısı bizim gözümüzün qabağındadır. Biz bunları unutmamışıq. Bizi әsas vәzifәmizdәn çәkindirmәk ki, başımız qarışsın, başımız
qarışsın daxili çәkişmәlәrә, başımız qarışsın bax bu
әsassız ittihamları yalanlamağa, әsas vәzifәdәn bizi
çәkindirsin ki, işğal edilmiş torpaqlar әbәdi ermәnilәrin әlindә olsun. Bu idi mәqsәd. Bu gün antimilli
şurada cәmlәşәn milli satqınlar da bu mәqsәdi güdür.
Bizim şanlı ordumuzun Qәlәbәsinә kölgә salmaq
istәyәnlәr dә bu mәqsәdi güdür. Onlar kimi iyrәnc
bәlkә dә Azәrbaycan tarixindә insanlar olmayıb.
Amma bütün digәr siyasi qurumlarla biz әmәkdaşlıq
edirik vә edәcәyik.
İqtisadi sahәyә gәldikdә, burada da yeni dövr artıq
göz qabağındadır. Bu, şәffaflıq dövrüdür, dürüstlük
dövrüdür, inhisarlara son dövrüdür. Artıq bunu biz
dәfәlәrlә nümayiş etdirmişik. Bu ilin iki ayının nәticәlәri bir daha onu göstәrir. Bu ilin iki ayında bizim
gәlirlәrimiz proqnozdan әlavә haradasa 200, ya 300
milyon, 300 milyon artım olub. Bunun böyük hissәsi
vergi orqanlarının hesabınadır. Bir hissәsi dә gömrük
orqanlarının hesabınadır. Nәyin hesabına? Vergitutma bazası genişlәnir, kölgәdәn biznes çıxır. Sahibkarlara düzgün istiqamәt verilir. Davranış qaydaları
müәyyәndir. Bunu camaat da görür, sahibkarlar da
görür. Belәliklә, hәtta böhranlı pandemiya dövründә
biz indi maliyyә baxımdan çox özümüzü rahat hiss
edirik, büdcәnin icrası ilә heç bir problem görmürük.
Əksinә biz böyük bәrpa işlәrini başlamışıq Qarabağda. Bütün bunlar vәsait tәlәb edir. Ona görә iqtisadi sahәdә әsas mәsәlә budur. Özәl sahibkarlığın
inkişafı, o cümlәdәn azad edilmiş torpaqlarda bütün
işlәrin planlı şәkildә aparılması, investisiyalar üçün
imtiyazların müәyyәn edilmәsi bu tәlimat da verilib.
Əminәm ki, xarici investorlar azad edilmiş torpaqlara böyük hәvәslә gәlәcәklәr.
Xarici siyasәtlә bağlı kursumuz dәyişmәz olaraq
qalır. Müharibә dövründә vә müharibәdәn sonrakı
dövr bir dә onu göstәrdi ki, bu çox düzgün kurs idi.
Müharibә dövründә bәzi ölkәlәr bizә qarşı müәyyәn
iradlar irәli sürdülәr. Amma mәnim cavabım da nә
oldu. Azәrbaycan xalqı bunu bildi. Artıq bu iradlar
da yoxdur. Arıq bu әsassız ittihamlar da aradan qaldırılıb. Hәtta müharibә dövründә hesab edirәm ki,
әdalәtsiz mövqe sәrgilәyәn ölkәlәrlә dә indi münasibәtlәr normallaşır. Yәni ki, onlar tәrәfindәn belә bir
tәklif irәli sürüldü, biz dә bunu qәbul etdik. Biz indi
anlayırıq ki, bәzi daxili sәbәblәr ola bilәr. Bәzi indi
yalan mәlumatlar ola bilәrdi.
davamı 3-cü sәh.

Azәrbaycan beynәlxalq hәmrәyliyә vә әmәkdaşlığa sadiqdir
әvvәli 1-ci sәh.
Qardaş Türkiyәni İqtisadi Əmәkdaşlıq Tәşkilatında uğurlu sәdrliyi münasibәtilә tәbrik etmәk
istәrdim. Yeni sәdr ölkә kimi qardaş Türkmәnistana uğurlar arzulayıram.
Azәrbaycan İqtisadi Əmәkdaşlıq Tәşkilatına
üzv dövlәtlәrlә münasibәtlәrinә böyük әhәmiyyәt
verir. Bu gün burada İqtisadi Əmәkdaşlıq Tәşkilatının Tәdqiqat Mәrkәzinin nizamnamәsini imzalayacağıq. Biz Azәrbaycanın mәrhum Prezidenti
Heydәr Əliyevin tәşәbbüsünü dәstәklәdiklәrinә
görә üzv dövlәtlәrә minnәtdarıq vә Azәrbaycanda
yerlәşәcәk Mәrkәzin sәmәrәli fәaliyyәti üçün әlimizdәn gәlәni edәcәyik.
2020-ci ildә Azәrbaycan öz torpaqlarının Ermәnistan tәrәfindәn 30 ilә yaxın davam edәn işğalına
hәrbi-siyasi yollarla son qoydu. Ermәnistan üzәrindә döyüş meydanında әldә edilmiş hәrbi Zәfәr
siyasi yollarla tam tәmin edildi.
BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 1993-cü ildә qәbul edilmiş vә Ermәnistan qoşunlarının Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindәn dәrhal, tam vә
qeyd-şәrtsiz çıxarılmasını tәlәb edәn qәtnamәlәri
27 il kağız üzәrindә qalmışdı. Azәrbaycan özü hәmin qәtnamәlәrin icrasını tәmin edәrәk әrazi bütövlüyünü bәrpa etdi. İşğalçılar qәdim Azәrbaycan
torpağı olan Qarabağdan qovuldu. 44 gün әrzindә
Ermәnistan ordusu tam darmadağın edildi. 2020-ci
il noyabrın 10-da Azәrbaycan Ermәnistanı kapitulyasiya aktı imzalamağa mәcbur etdi.
Müharibә başlayan kimi bizi dәstәklәyәn ilk
ölkә qardaş Türkiyә oldu. Əziz qardaşım, Türkiyә

Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğanın açıqlamalarını
vә onun siyasi vә mәnәvi dәstәyini yüksәk qiymәtlәndiririk.
Ötәn il sentyabrın 27-dә vә 28-dә - müharibәnin
birinci vә ikinci günü qardaş Pakistan vә Əfqanıstan Ermәnistanı işğala son qoymağa, BMT Tәhlükәsizlik Şurasının müvafiq qәtnamәlәrini icra
etmәyә çağırmış vә Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünә öz dәstәklәrini ifadә etmişlәr. Mәn bizi
dәstәklәdiklәrinә görә onlara dәrin tәşәkkürümü
bildirirәm. Eyni zamanda, müharibә dövründә bizi
dәstәklәyәn ölkәlәrin dövlәt vә hökumәt başçılarına da tәşәkkür edirәm.
İşğal zamanı Ermәnistan işğal etdiyi әrazilәrdә
Azәrbaycanın kәnd vә şәhәrlәrini, bütün mәdәni vә
dini abidәlәrini qәsdәn dağıtmışdır. Bizim
mәscidlәr donuz vә inәk saxlanılan yerlәrә çevrilmişdir. Bütün bunların foto vә videoları internetdә
var. Bu, bütün İslam dünyasına qarşı düşmәnçilikdir. Azәrbaycan xalqının mәdәni vә dini irsinin
qәsdәn dağıdılması vә tәhqir edilmәsi faktları beynәlxalq media nümayәndәlәri tәrәfindәn әks etdirilmişdir. Bütün müsәlmanların hisslәrini tәhqir
edәn Ermәnistanın müsәlman ölkәlәri ilә әlaqәlәrini genişlәndirmәk cәhdlәri riyakarlıqdan başqa
bir şey deyil. Azәrbaycan müsәlman ölkәlәri arasında hәmrәyliyә dәyәrli töhfәlәr vermişdir. Biz
müxtәlif beynәlxalq kürsülәrdәn İslam ölkәlәrini
birliyә çağırmışıq.
Azәrbaycan İslam dininin zorakılıq vә terrorla
әlaqәlәndirilmәsini kәskin şәkildә pislәyir. Biz
islamofobiyaya qarşı mübarizә aparmalı vә İslamın

hәqiqi dәyәrlәrini - sülh, tolerantlıq vә әdalәti
tәşviq etmәliyik. Bu mәnada, qardaş Pakistanın
tәşәbbüsü ilә İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatının martın 15-nin Beynәlxalq İslamofobiya ilә Mübarizә
Günü elan olunması qәrarını alqışlayırıq.
Hazırda qarşımızda azad olunmuş әrazilәrin
yenidәn qurulması kimi nәhәng vәzifә dayanır. Biz
azad olunmuş әrazilәrdә şәhәr vә kәndlәrimizi
yenidәn quracağıq, mәdәni vә dini abidәlәrimizi
bәrpa edәcәyik.
Azәrbaycan COVID-19 pandemiyası ilә
mübarizәdә qlobal sәylәri sәfәrbәr edәn ilk ölkәlәrdәn olmuşdur. Azәrbaycan ötәn il hazırda sәdrlik
etdiyi iki beynәlxalq tәşkilatın - Türk Şurası vә
Qoşulmama Hәrәkatının Zirvә toplantıları, elәcә dә
BMT Baş Assambleyasının dövlәt vә hökumәt
başçıları sәviyyәsindә Xüsusi Sessiyasının keçirilmәsinin tәşәbbüskarı olmuşdur. Bu tәşәbbüslәr bizim beynәlxalq hәmrәyliyә vә әmәkdaşlığa sadiqliyimizi bir daha nümayiş etdirmişdir.
Pandemiyanın ilk günlәrindәn biz Ümumdünya
Sәhiyyә Tәşkilatı ilә sıx әmәkdaşlıq edirik. Biz
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatına 10 milyon dollar
hәcmindә könüllü maliyyә yardımı etmişik. Azәrbaycan koronavirusla әlaqәdar dünyanın 30-dan
artıq ölkәsinә humanitar vә maliyyә yardımı edib.
Azәrbaycan yanvar ayının 18-dәn peyvәndlәmә
prosesinә başlayıb. Biz regionda peyvәndlәmәyә
start vermiş ilk ölkәlәrdәn biriyik. Biz vaksinlәrin
inkişaf etmiş vә inkişaf etmәkdә olan dövlәtlәr
arasında qeyri-bәrabәr vә әdalәtsiz şәkildә bölünmәsini pislәyirik. Bәzi ölkәlәr özlәrinin ehtiyacları

ilә müqayisәdә bir neçә dәfә çox hәcmdә vaksin
alır. Aydındır ki, belә olduğu tәqdirdә, bәzi ölkәlәrә
peyvәnd çatmayacaq.
Azәrbaycan bu mәsәlә ilә bağlı BMT-nin İnsan
Hüquqları Şurasında Qoşulmama Hәrәkatı adından
qәtnamә layihәsi ilә çıxış etmәyi planlaşdırır vә
mәn İqtisadi Əmәkdaşlıq Tәşkilatının üzv dövlәtlәrini hәmin tәşәbbüsü dәstәklәmәyә dәvәt edirәm.
Azәrbaycan Avrasiyada enerji tәhlükәsizliyini
tәmin edәn mühüm tәrәfdaş ölkәdir. Cәnub Qaz
Dәhlizi 2020-ci il dekabrın 31-dә istismara verildi.
Yeddi ölkәni birlәşdirәn 3500 kilometr uzunluğunda Cәnub Qaz Dәhlizi dünyanın әn böyük
enerji infrastrukturu layihәlәrindәn biridir.
Azәrbaycan Şәrq-Qәrb, Şimal-Cәnub vә ŞimalQәrb nәqliyyat dәhlizlәri kimi regional bağlantı
layihәlәrindә fәal iştirak edir vә ölkәmiz Avrasiyanın әsas vә etibarlı nәqliyyat vә logistika mәrkәzlәrindәn birinә çevrilib. Biz öz tәrәfdaşlarımızla birgә Azәrbaycanın nәqliyyat infrastrukturunu Lapis
Lazuli nәqliyyat dәhlizi ilә birlәşdirdik vә nәqliyyat
sahәsindә çoxtәrәfli әmәkdaşlıq üçün geniş imkanlar yaratdıq.
Artıq qeyd etdiyim kimi, Azәrbaycanın Ermәnistan üzәrindә şanlı Qәlәbәsindәn sonra Dağlıq
Qarabağ münaqişәsinә son qoyuldu. Dağlıq Qarabağ münaqişәsi tarixdә qaldı.
Biz indi gәlәcәk haqqında düşünürük. Biz bölgәdә sülh vә sabitliyi tәmin etmәk üçün bir çox
ölkәlәri birlәşdirәn nәqliyyat layihәlәrini müzakirә
etmәyә başlamışıq. Azәrbaycan, Türkiyә vә İran
bölgәdә nәqliyyat layihәlәrinin icrası ilә bağlı

vahid mövqe sәrgilәyir. Ermәnistan da özünü normal apararsa, bu prosesdәn faydalana bilәr.
Bu xüsusda qeyd etmәk istәrdim ki, Azәrbaycanın tarixi әrazisi olan Zәngәzurdan keçәcәk vә
Azәrbaycanın әsas hissәsi ilә ölkәmizin ayrılmaz
hissәsi Naxçıvan Muxtar Respublikasını vә Türkiyәni birlәşdirәcәk yeni bağlantı dәhlizi regionda
nәqliyyat sektorunda yeni imkanlar yaradacaq. Biz
İqtisadi Əmәkdaşlıq Tәşkilatının üzv dövlәtlәrini
Zәngәzur dәhlizindәn faydalanmağa dәvәt edirik.
Prezident Rәcәb Tayyib Ərdoğan çox dәyәrli fikirlәrinә vә mülahizәlәrinә görә Azәrbaycan Prezidentinә tәşәkkürünü bildirdi. Türkiyә dövlәt başçısı
dedi ki, siz bu problemli vә ağrılı dövrü uğurla
geridә qoymusunuz. Bu günlәri arxada qoyduğunuzu görmәyә çox şadıq. İndi isә Dağlıq Qarabağdakı torpaqların sahiblәrinin öz doğma yurdlarına
qayıtmasını tәmin etmәk vaxtıdır.
Daha sonra Türkmәnistan Prezidenti Qurbanqulu Berdimәhәmmәdov, İran İslam Respublikasının Prezidenti Hәsәn Ruhani, Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev, Qırğızıstan Prezidenti
Sadır Japarov, Tacikistan Prezidenti Emomәli Rahmon, Özbәkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev,
Türk Şurasının Baş katibi Bağdad Amreyev, Şimali
Kiprin Prezidenti Ersin Tatar vә Beynәlxalq Enerji
Xartiyasının Baş katibi Urban Rusnak çıxış etdilәr.
Sonda İqtisadi Əmәkdaşlıq Tәşkilatının Araşdırma Mәrkәzinin Nizamnamәsi imzalandı.
Qeyd edәk ki, İqtisadi Əmәkdaşlıq Tәşkilatının
növbәti zirvә toplantısı Türkmәnistanda keçirilәcәk.
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Ölkәdә genişmiqyaslı islahatlar aparılır
әvvәli 2-ci sәh.
Hәr halda biz maraqlı deyilik ki, bu mәsәlәni
uzadaq. Mәn demişәm hәtta Ermәnistanla biz bu
sәhifәni bağlamalıyıq, vәssalam, qurtardı getdi. Biz
heç vaxt Xocalı soyqırımını unutmayacağıq. Heç
vaxt şәhidlәrimizin qәhrәmanlığını unutmayacağıq.
Amma biz şәhidlәrimizin, o cümlәdәn Xocalı qurbanlarının qanını aldıq. Düşmәndәn qisasımızı aldıq
döyüş meydanında. Xalqımızın böyüklüyünü bir
daha göstәrmәk üçün hesab edirәm ki, әldә edilmiş
qәlәbә tam bizi qane edir. Biz bundan sonra belә yaşamalıyıq. Biz şәhidlәrimizin qanını yerdә qoymadıq, qisasımızı aldıq, düşmәni cәzalandırdıq. Bütün
dünyanın gözü qarşısında onlar bizim qabağımızda
diz çöküblәr, tәslim olublar, ağ bayraq qaldırıblar vә
bundan sonra bu mәğlub edilmiş ölkә damğası ilә
әbәdi yaşayacaqlar. Biz isә bundan sonra qürurlu
xalq kimi vә mübariz dövlәt kimi yaşayacağıq.
Ona görә xarici siyasәtlә bağlı biz әmәkdaşlığa
hazırıq. Bir çox ölkәlәr indi bәrpa işlәrindә
Qarabağda maraq göstәrirlәr. Onları da biz dәvәt
etmişik. Xarici siyasәt dәyişmәz olaraq qalacaq. Bu
gün Azәrbaycan nәinki siyasi müstәvidә özünü
tәsdiqlәdi. Qoşulmama Hәrәkatının mәsuliyyәtli
sәdri kimi özünü göstәrdi, eyni zamanda, öz
haqlarını özü müdafiә edә bilәn ölkә kimi özünü
göstәrdi. Döyüş meydanında da, siyasi meydanda
da qәlәbә qazandıq. Müharibәdәn sonra nә qәdәr
çalışsa Ermәnistan öz istәyinә nail ola bilmәdi. İndi
bәzi ölkәlәrin bәlәdiyyәlәri hansısa isә qәrar qәbul
edirlәr. Bunlar ümumiyyәtlә әhәmiyyәtli deyil.
Onların heç adı heç bir siyahıda yoxdur. O bizi
maraqlandırmır. Hәtta bәzi parlamentlәrin qәrarları
qәbul edilir. Ancaq nәyi biz görürük? Bizim dә tәbii
ki, haqlı iradlarımız var. O ölkәlәrin rәsmi şәxslәri
ya xarici işlәr nazirlәri, ya digәr nazirlәr deyirlәr ki,
bunu etmәyin. Bu demәli qәbul edilmәzdir. Yәni
heç bir ölkә ilә. Bir ölkә mәnә mәlumat verildi.
Lüksemburq. Onun xarici işlәr naziri hansısa bir
qәbul edilmәz ifadә işlәtdi. Özü dә mәn başa
düşmürәm. Lüksemburqun bizә nә daxili var.
Lüksemburq ümumiyyәtlә bu bölgәdәn uzaq olan
bir ölkәdir. Dünya miqyasında o qәdәr dә böyük
yumşaq desәk siyasi çәkiyә malik olan ölkә deyil
ki, onun xarici işlәr naziri bizә irad tutsun. Ondan
başqa belә bir qәbuledilmәz ifadәlәr olmamışdır.
Ona görә müharibәdәn sonrakı dövr dә bizim xarici
siyasimizin uğurlu olmasını bir daha göstәrir.
Əlbәttә ki, hәrbi sahәdә müharibә bizim şanlı sәhifәmizdir. Amma, eyni zamanda, tәcrübәdir. Ali Baş
Komandan bütün işlәrә rәhbәrlik edәn şәxs kimi
mәn bilirәm ki, bizim zәif yerlәrimiz dә hardadır.
Onları biz hәtta müharibә dövründә o zәif yerlәri
düzәltdik. Müharibә dövründә önәmli qәrarlar qәbul
edilmişdir. Bundan sonra әlbәttә ki, bu tәcrübә bizim
üçün әsas olacaq, olmalıdır. Göstәrişlәr verildi ki,
daha müasir ordu yaradaq. Çünki indi hәrbi ekspertlәr, beynәlxalq hәrbi ekspertlәr deyirlәr ki,
Azәrbaycan XXI әsrin müharibәsini aparıbdır. Biz
yәqin ki, elә planlaşdırmalıyıq ki, bәlkә dә әlli ildәn
sonra biz XXII әsrin müharibәsinә dә hazır
olmalıyıq. Çünki güc hәr şeyi hәll edir. Əfsuslar olsun ki, bu belәdir. Beynәlxalq hüquq işlәmәdiyi yerdә ancaq güc amili hәlledici ola bilәr.
Mәn bu gün bax bu qarşıda duran bәzi vәzifәlәrlә
öz fikirlәrimi hәm partiya üzvlәri ilә, hәm Azәrbaycan xalqı ilә bölüşmәklә әlbәttә ki, bütün siyasi
qüvvәlәri, bütün ictimaiyyәti geniş diskussiyaya
çağırıram. Buna ehtiyac var. Çünki bir dә demәk istәyirәm ki, biz yeni dövrә qәdәm qoyduq. Tamamilә
yeni geosiyasi vәziyyәtdir vә bölgәdә vә ölkәmizdә.
Ona görә biz bütün addımlarımızı düzgün atmalıyıq
ki, daima biz qәlәbә qazanaq. Daima Azәrbaycan
bayrağı yüksәklәrdә olsun.
Sonra tәdbirdә çıxış edәn digәr şәxslәr ötәn dövrdә
görülәn işlәr vә qarşıda duran vәzifәlәr barәdә danışdılar.

Azәrbaycan Prezidenti, Yeni Azәrbaycan Partiyasının Sәdri İlham Əliyev qurultayda yekun nitqi söylәdi.
Dövlәtimizin başçısı bildirdi ki, partiyamızın rәhbәr orqanlarına seçilmiş bütün partiya üzvlәrini tәbrik edirәm, onlara öz fәaliyyәtlәrindә uğurlar arzulayıram.
Partiyamızın VII qurultayı ölkәmizin ictimaisiyasi hәyatında önәmli hadisәdir. Yeni Azәrbaycan
Partiyası nәinki Azәrbaycanın, Cәnubi Qafqazın әn
böyük siyasi partiyasıdır. Partiyamızın böyük әnәnәlәri var. Qeyd olunduğu kimi, biz gәlәn il, partiyamızın 30 illik yubileyini keçirәcәyik. Hesab edirәm ki,
partiya yenilәşmiş formatda, o cümlәdәn rәhbәr orqanlarında tәmsil olunan namizәdlәri nәzәrә alsaq
daha fәal olacaq, ölkә qarşısında duran problemlәri
daha fәal icra edәcәkdir. Hәyat dәyişir, zәmanә dәyişir. Bir daha demәk istәyirәm ki, biz әn müasir tәcrübәni Azәrbaycanda bütün sahәlәrdә tәtbiq etmәliyik,
o cümlәdәn siyasi islahatlar sahәsindә. Əminәm ki,
partiyanın rәhbәr orqanlarında tәmsil olunan üzvlәri
fәal olacaqlar, partiyamızın fәaliyyәtindә öz rolunu
oynayacaqlar, ümumi işimizә öz töhfәsini verәcәklәr
ki, partiyamız bundan sonra da ölkәmizin aparıcı
siyasi qüvvәsi olaraq qalsın. Mәn buna şübhә etmirәm. Bizim dost partiyalarımızın bu gün partiyamıza
qoşulması da bunu göstәrir. Bu da çox önәmli, әlamәtdar hadisәdir. Bu da siyasi sistemimizin tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtindә atılan növbәti addımdır vә
eyni zamanda, göstәrir ki, partiyamızın hәm mәramı,
hәm proqramı, fәaliyyәti vә әldә etdiyi nailiyyәtlәr
dost partiyalar üçün dә cәlbedicidir. Əminәm ki, bir
neçә partiyanın Yeni Azәrbaycan Partiyası ilә birlәşmәsi partiyamızı güclәndirәcәk. Bu partiyaların
üzvlәrini biz qәbul edirik, onlara bizim ailәyә “Xoş
gәlmisiniz!” deyirik vә birgә fәaliyyәtlә bağlı әlbәttә
ki, әlavә addımlar da atılacaqdır. Bütün bunları nәzәrә alaraq hesab edirәm ki, partiyamızın yeni proqramı da hazırlanmalıdır. Bu proqram yeni dövrlә bağlı
bütün mәsәlәlәri özündә ehtiva etmәlidir. İdarә heyәtinә tapşırıq verirәm ki, 3 ay әrzindә partiyamızın
yeni proqramı hazırlansın vә tәqdim edilsin.
Qurultayımızın keçirilmәsi bir daha demәk
istәyirәm ki, ölkәmizin hәyatında önәmli hadisәdir.
Yeni Azәrbaycan Partiyası bundan sonra da bütün
ölkәmizdә gedәn proseslәrin mәrkәzindә olacaq.
Partiyamızın çoxminli üzvlәri xalqımızın bütün tәbәqәlәrini tәmsil edirlәr.
Görülәcәk işlәrә qayıtdıqda, mәn xüsusilә şәhid
ailәlәrinә göstәrilәn dәstәyi qeyd etmәk istәyirәm.
Partiyamızın fәalları bu sahәdә dә fәal olmalıdırlar,
dövlәt öz üzәrinә düşәn vәzifәni icra edir. Müharibәdәn 4 ay keçmәsinә baxmayaraq, artıq 1500 şәhid
ailәsi vә müharibә әlili üçün mәnzillәrin tәqdim edilmәsi mәrasimi dә keçirilmişdir. Keçәn il şәhid ailәlәrinә verilәn mәnzillәrin sayı 1572 idi, bu, rekord
göstәricidir. Bu il isә 3 minә yaxın şәhid ailәsi vә müharibә әlili yeni mәnzillәr alacaq. Bildirmәliyәm ki,
belәliklә, Bakı, Sumqayıt şәhәrlәrindә vә Abşeron
rayonunda növbәdә dayanan, o cümlәdәn ilk növbәdә Birinci Qarabağ müharibәsinin şәhid ailәlәrinin
nümayәndәlәrinә tam şәkildә mәnzillәr, evlәr verilәcәkdir. Növbәti illәr әrzindә bu gün növbәdә dayanan Birinci vә İkinci Qarabağ müharibәsinin şәhidlәrinin yaxınlarına mәnzillәr verilәcәkdir. Ancaq şәhid ailәlәrimizә qayğımız mәnzillәrin, yaxud da ki,
avtomobillәrin verilmәsi ilә bitmir. Yeni Azәrbaycan
Partiyasının nümayәndәlәri bu kateqoriyadan olan
insanlara daim qayğı, diqqәt göstәrmәlidirlәr.
Eyni zamanda, qazilәrimiz dә dövlәt tәrәfindәn
bütün lazımi müalicә vasitәlәri ilә tәmin edilir, әn
müasir protezlәr sifariş olunubdur. Müharibә zamanı
sağlamlığını itirәn qazilәrimizi biz tezliklә normal
hәyata qaytaracağıq. Onu da bildirmәliyәm ki, bizә
bu mәsәlәdә xaricdәn gәlәn hәkimlәr dә kömәk
göstәrirlәr. Bir neçә ölkәdәn hәkimlәr artıq Azәrbaycana gәlmişlәr, әmәliyyatlar aparırlar, kömәk göstә-

rirlәr. Bu xoş missiyaya görә bütün xarici dostlarımıza da tәşәkkürümü bildirirәm.
Hәmçinin biz Böyük Qayıdış proqramı icra olunmağa başlayanda mәcburi köçkünlәrin öz doğma
torpaqlarına qaytarılması prosesinә dә start verәcәyik
vә burada da Yeni Azәrbaycan Partiyasının üzvlәri,
fәallar ön planda olmalıdırlar, öz rolunu oynamalıdılar. Çünki bu proses müәyyәn zaman kәsiyindә baş
verәcәk. Biz bir gündә, yaxud da ki, bir il, ya iki ildә
dağılmış bütün şәhәr vә kәndlәrimizi bәrpa edә bilmәrik. Ona görә burada ardıcıllıq, әlbәttә ki, gözlәnilәcәk. Bu ardıcıllıqla bağlı, әlbәttә, hesab edirәm ki,
ilk növbәdә, әn ağır vәziyyәtdә yaşayan mәcburi
köçkünlәrә üstünlük verilmәlidir. Çünki 300 mindәn
çox mәcburi köçkün dövlәt tәrәfindәn evlәrlә, mәnzillәrlә tәmin edilib, onların mәişәt şәraiti yaxşıdır.
Ancaq hәlә dә uşaq bağçalarında, yataqxanalarda vә
digәr yararsız, yәni uyğunlaşdırılmış binalarda köçkünlәr yaşayır vә burada da sosial әdalәtin gözlәnilmәsi üçün Yeni Azәrbaycan Partiyasının fәalları öz
rolunu oynamalıdırlar.
Gәnc nәslin tәrbiyә edilmәsi hәr bir dövlәt üçün
xüsusi әhәmiyyәt daşıyan mәsәlәdir. O ölkәlәrdә
ki, bu mәsәlәyә fikir verilmir, o ölkәlәr vaxt
keçdikcә böyük problemlәrlә üzlәşә bilәrlәr. Çünki
dünyada gedәn proseslәr demәyә әsas verir ki, bәzi
yerlәrdә bu proses kortәbii şәkildә aparılır. Belә
olan halda, әlbәttә ki, gәlәcәkdә - 10 ildәn, 20 ildәn
sonra çox ciddi problemlәr yaşana bilәr. Əgәr gәnc
nәsil tәrbiyә edilmәsә, әgәr gәnc nәslә ümumbәşәri
dәyәrlәr aşılanmasa, o zaman gәlәcәkdә problemlәr qaçılmazdır. Çünki biz bu gün dә görürük ki,
nәsillәr dәyişdikcә bәzi ölkәlәrdә radikal qüvvәlәr
ya hakimiyyәtә gәlir, ya da ki, ildәn-ilә,
seçkilәrdәn-seçkilәrә onlara verilәn sәslәrin sayı
çoxalır. Onların arasında faşist partiyaları var,
onların arasında islamofob şüarlarla hakimiyyәtә
gәlmәk istәyәnlәr var, onların arasında radikallar
var. Bütün bunlar onu göstәrir ki, tәrbiyә işindә
boşluqlar olub. Sadәcә olaraq, ölkәlәrin tәhsil sistemi bu sahәyә diqqәt yetirmәyib. Amma tәrbiyә
hәm dәrslәr zamanı verilmәlidir, eyni zamanda,
ölkәdә hökm sürәn ab-hava ilә - o da tәrbiyә üsullarından biridir. Mәsәlәn, әgәr Azәrbaycanı misal
gәtirsәk, bizdә iqtidarın siyasәti xalq tәrәfindәn
mәhz ona görә dәstәklәnir ki, iqtidarın siyasәti xalqın maraqlarını güdür. Harada ki, xalqın maraqları
ön plandadır, o ölkәlәrdә nәsildәn-nәslә keçәn
әnәnәlәrlә yaşayır vә biz bu әnәnәlәri yaşatmalıyıq.
O ölkәlәrdә ki, milli identifikasiya artıq arxa plana
keçir, o ölkәlәrdә ki, әnәnәvi dәyәrlәr demәk olar
ki, deqradasiyaya uğrayır, o ölkәlәrin gәlәcәyi çox
problemli ola bilәr. Biz indi qlobal dünyada, qlobal
informasiya mәkanında yaşayırıq. Xüsusilә nәzәrә
alsaq ki, Azәrbaycan daim informasiya hücumuna
mәruz qalan ölkәdir vә bizә qarşı nә qәdәr çirkin
kampaniyalar aparılıb, istisna edilmir ki, gәlәcәkdә
dә aparılacaqdır. Ölkәmizin imicini aşağı salmaq,
ölkә daxilindә inamsızlıq yaratmaq, saxta faktlar
ortaya atmaq - bütün bunların bir mәqsәdi var,
çaxnaşma, xaos şәraitindә gәlәcәkdә, hansısa xarici
dairәlәr üçün zәmin yaratmaq. Biz buna imkan verә
bilmәrik. Ona görә gәnc nәslin tәrbiyә edilmәsi
gündәlik fәaliyyәtimiz olmalıdır. Hәm ali
mәktәblәrdә, ilk növbәdә, ailәlәrdә vә eyni zamanda, siyasi partiyalarda buna fikir verilmәlidir. Siyasi
partiyalarda fәaliyyәt göstәrәn gәnc nәslә elә
tәlimat verilmәlidir ki, onlar gәlәcәk hәyata hazırlıqlı olsunlar, onlar ölkәmizin müstәqilliyini hәr
şeydәn üstün tutsunlar. Burada, әlbәttә ki, tәcrübәli
nәslin fәaliyyәtindәn çox şey asılıdır. Misal üçün,
Yeni Azәrbaycan Partiyasında Veteranlar Şurası
yaradılıb. Hesab edirәm ki bu, çox önәmli addımdır. Bu Veteranlar Şurasının tәrkibindә tanınmış
hörmәtli insanlar fәaliyyәt göstәrәcәklәr. Mәn
onlardan da xahiş edirәm ki, onlar da çox fәal
olsunlar, bölgәlәrdә olsunlar, gәnc nәslin nümayәn-

dәlәri ilә görüşsünlәr. Ölkә haqqında hәqiqәtlәri
gәnc nәsil bilmir, hansı ki, 1991-1992-ci illәri
görmәyiblәr. Bu haqda mәlumat verilmәlidir ki,
onlar bilsinlәr, biz nәyin bahasına bugünkü
reallıqları әldә etmişik. Vәtәn müharibәsi ilә bağlı,
postmüharibә dövrü ilә bağlı mәlumatlar verilmәli,
bütün bunlar izah edilmәlidir. Çünki xaricdәn,
oradan-burdan yalan, saxta mәlumatlar gәlir vә
bәzi hallarda gәnc insanlar buna inanırlar. Mәhz o
hesabat da bunun üzәrindә qurulur vә gәnc nәslimizin milli ruhda, milli-mәnәvi dәyәrlәr ruhunda
tәrbiyә edilmәsi әn başlıca vәzifәlәrdәn biridir.
Ənәnәlәrimiz, dәyәrlәrimiz, yaşayış tәrzimiz bütün bunlar bizim sәrvәtimizdir, biz bunu itirә
bilmәrik vә itirmәmәliyik. Ona görә gәnc nәslin
tәrbiyә edilmәsi çox önәmli mәsәlәdir vә burada
milli-mәnәvi dәyәrlәr ön plandadır. Digәr önәmli
mәsәlә isә odur ki, - Yeni Azәrbaycan Partiyası
hәmişә bu sahәdә fәal olub, bizim dövlәt siyasәtimiz dә bu sahәdә birmәnalıdır, - Azәrbaycanda
yaşayan bütün xalqların nümayәndәlәri bir ailә
kimi yaşayırlar vә bundan sonra da bir ailә kimi
yaşayacaqlar. Bu, bizim böyük sәrvәtimizdir. Mәn
dә müxtәlif tәdbirlәrdә demişәm ki, bizim dini vә
etnik müxtәlifliyimiz bizim böyük sәrvәtimizdir.
Biz hamımız Azәrbaycan xalqının nümayәndәlәriyik. Ancaq, eyni zamanda, Azәrbaycan çoxmillәtli,
çoxkonfessiyalı ölkә olduğu üçün hәr bir xalqın, hәr
bir dinin nümayәndәsinin öz әnәnәlәri var, öz
bayramları var, öz hәyat tәrzi var vә bir-birimizә hörmәtlә yanaşmağımız bizim böyük sәrvәtimizdir.
Mәn deyә bilәrәm ki, Azәrbaycan bu sahәdә dә dünyada nadir ölkәlәrdәn biridir. Çünki baxın, inkişaf
etmiş ölkәlәrdә indi hansı problemlәr yaşanır. Onlar
bu problemlәrin öhdәsindәn gәlә bilmәyiblәr. Orada
dini, milli zәmindә ziddiyyәtlәr, ayrı-seçkilik baş
verir. O ölkәlәrin bәzi şәhәrlәrindә elә bölgәlәr var
ki, oraya heç polis girә bilmir. Sanki bir dövlәt içindә
dövlәt qurublar. Nәyә görә? Çünki siyasәt düzgün
aparılmayıb, ümumiyyәtlә, siyasәt aparılmayıb.
Hesab edirdilәr ki, iqtisadi nailiyyәtlәr vә meyarların
yüksәk olması orada yaşayan vә oraya gәlәn bütün
başqa xalqların nümayәndәlәri üçün xoşbәxtlik
gәtirәcәk. Amma bu, belә deyil. Orada әdalәtsizlik
hökm sürür, tәbәqәlәşmә hökm sürür, milli, dini
zәmindә ayrı-seçkilik var, irqçilik var. Biz bunun
tәzahürlәrini görürük vә son zamanlar bu, özünü daha qabarıq şәkildә göstәrir, xüsusilә miqrant böhranı
ilә әlaqәdar. Miqrant böhranı da, әslindә, göstәrdi ki,
elan edilmiş dәyәrlәr bir çox hallarda, sadәcә olaraq,
şüar idi, real hәyatda bu, yoxdur.
Bizim üstünlüyümüz ondan ibarәtdir ki,
Azәrbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayәndәlәri özlәrini rahat hiss edirlәr, öz ailәsindә, öz
doğma torpağında hiss edirlәr. Xalqlar arasındakı
dostluq, mehriban münasibәt bizim böyük sәrvәtimizdir. Biz bunu qorumalıyıq. Burada siyasәt
bundan sonra da ardıcıl şәkildә aparılacaq. Bizim
siyasәtimiz xalq tәrәfindәn dә qәbul edilir. İkinci
Qarabağ müharibәsindә Azәrbaycanda yaşayan
bütün xalqların nümayәndәlәri fәdakarlıq, qәhrәmanlıq göstәrmişlәr, şәhid olmuşlar, Vәtәn uğrunda vuruşmuşlar, Azәrbaycan bayrağı altında ölümә
gedirdilәr. Azәrbaycanda belә cәmiyyәt mövcuddur. Bu, bizim böyük sәrvәtimizdir.
Amma biz yaxşı bilirik ki, son 30 il әrzindә Ermәnistan dövlәtinin vә ermәni diasporunun әsas
fәaliyyәtlәrindәn biri Azәrbaycanda yaşayan xalqlar
arasında qarşıdurma yaratmaq olub. Onlar bunu
gizlәtmirlәr vә hesab edirdilәr ki, burada hansısa
uğura nail ola bilәrlәr. Amma görünür ki, onlar Azәrbaycan reallıqlarından xәbәrsizdirlәr.
Ermәnistan düşmәn dövlәt kimi Azәrbaycanda
yaşayan hәr bir xalqın nümayәndәsi üçün bir
nömrәli hәdәf idi. Dinindәn, milli mәnsubiyyәtindәn
asılı olmayaraq, bizim bütün gәnclәrimiz ölümә
gedirdilәr. Bu, bizim böyük sәrvәtimizdir. Ona görә

bu sahәyә çox böyük diqqәt verilmәlidir vә Azәrbaycan, - necә ki, biz bu gün dünya miqyasında multikulturalizm mәrkәzlәrindәn birinә çevirmişik, bundan sonra da hәm ölkә daxilindә, hәm dә beynәlxalq fәaliyyәtdә daim bu mәsәlәyә diqqәt yetirmәlidir.
Biz bu il müstәqilliyimizin 30 illiyini qeyd edәcәyik. Mәn giriş sözümdә bu mәsәlә ilә bağlı öz
fikirlәrimi dedim. Bir daha demәk istәyirәm ki, 30
ildәn sonra biz bu günü qürur hissi ilә qarşılayırıq.
Biz müstәqilliyimizin 30 illiyini Qәlәbә qazanmış,
Zәfәr çalmış xalq kimi, dövlәt kimi qeyd edәcәyik.
Müstәqilliyimizin möhkәmlәndirilmәsi işindә
bundan sonra da fәaliyyәt göstәrilәcәkdir. Bu,
әbәdi prosesdir. Müstәqillik deyәndә tәbii ki, mәn
real müstәqilliyi nәzәrdә tuturam. Burada da
Azәrbaycan dünya miqyasında nadir ölkәlәrdәndir
ki, tam müstәqil şәkildә öz daxili, xarici siyasәtini
aparır, öz dostlarını özü seçir, heç kimin qabağında
baş әymir, heç kimә hesabat vermir. Ancaq
Azәrbaycan xalqının iradәsi Prezident kimi mәnim
üçün әsas mәsәlәdir. Son illәrin tarixi göstәrdi ki,
bütün cәhdlәrә baxmayaraq, heç kim Azәrbaycanı
öz müstәqil yolundan döndәrә bilmәdi. Nә qәdәr
cәhdlәr göstәrildi ki, bizi bu vә ya digәr avantüraya
cәlb etsinlәr, bizi tәhrik etsinlәr, hәtta bәzi dost
ölkәlәrlә bizim aramıza girsinlәr. Bu cәhdlәr çox
olub. Sadәcә olaraq, geniş ictimaiyyәt bundan
xәbәrsizdir. İstisna edilmir ki, bundan sonra da çox
olacaq. Ancaq biz müstәqil siyasәt apararaq bütün
bu cәhdlәri alt-üst edirik. Buna görә müstәqilliyin
bundan sonra da möhkәmlәndirilmәsi işindә
partiyamız vә bütün cәmiyyәtimiz fәal olmalıdır.
Əlbәttә ki, biz dövlәt müstәqilliyini әldә edәndә, mәn bu mәsәlә ilә bağlı öz fikirlәrimi bildirdim, müstәqilliyimiz şәrti xarakter daşıyırdı. Müstәqillikdәn dörd ay sonra Ermәnistan bizә qarşı Xocalı soyqırımını törәtdi. Müstәqillikdәn yeddi ay sonra Şuşa
vә Laçın işğal altına düşdü. Yәni, müstәqilliyimizin
ilk illәri faciәvi illәr idi vә biz müstәqilliyi tamamilә
itirә bilәrdik. İndi isә - 30 ildәn sonra biz әrazi bütövlüyünü bәrpa etmiş ölkә kimi, Ermәnistanı mәğlub
etmiş ölkә kimi bu yubileyi qarşılayırıq. Müharibә
ilә bağlı bәzi yerlәrdә gedәn müzakirәlәrdәn görürәm deyirlәr ki, biz yeddi rayonu azad etmişik. Elә
deyil. Biz, eyni zamanda, Şuşanı azad etmişik, eyni
zamanda, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәtinin keçmiş Hadrut rayonunu tam azad etmişik.
Keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәtinin keçmiş
Martuni, indiki Xocavәnd rayonunun 50 faizdәn çox
hissәsini azad etmişik. Keçmiş Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayәtinin keçmiş Mardakert, indiki Ağdәrә
rayonunun böyük hissәsini azad etmişik, o cümlәdәn
Suqovuşan qәsәbәsini. Biz tәkcә yeddi rayonu azad
etmәmişik. Daha çox әrazini azad etmişik vә bu gün
yaratdığımız reallıq artıq dünya tәrәfindәn qәbul
edilir. Bir daha demәk istәyirәm ki, bu reallığı biz
yaratmışıq - güc hesabına, iradә hesabına, birlik hesabına.
Müharibәnin nәticәlәrindәn biri dә әlbәttә ki, bu
gün müzakirә mövzusu olan Zәngәzur dәhlizidir.
Zәngәzur dәhlizi tarixi nailiyyәtdir. Üçtәrәfli Bәyanatda xüsusilә bu mәsәlәnin әks olunması bizim,
eyni zamanda, böyük siyasi qәlәbәmizdir. Hazırda
Zәngәzur dәhlizinin fәaliyyәti istiqamәtindә fәal
işlәr aparılır, bir çox tәkliflәr var, artıq bir çox nәqliyyat-kommunikasiya layihәlәri masa üzәrindәdir,
müzakirә edilir vә bu, bizim növbәti tarixi uğurumuz
olacaqdır.
Müstәqillik bizim әn böyük sәrvәtimizdir, әn böyük dәyәrimizdir. Müstәqillik illәrindә biz bir amalla
yaşayırdıq ki, doğma torpağımızı düşmәnin әlindәn
alaq, işğaldan azad edәk vә әrazi bütövlüyümüzü
bәrpa edәk. Biz buna nail olduq.
Belәliklә, bir çox hallarda dediyim kimi, bugünkü
qurultayı da bu sözlәrlә yekunlaşdırmaq istәrdim:
“Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azәrbaycandır!”.

2020-ci ilin yekunları vә qarşıda duran vәzifәlәr
mövzusunda mәtbuat konfransı keçirilib
Martın 4-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri,
gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr
Mehdiyevin iştirakı ilә "2020-ci ilin yekunları,
qarşıda duran vәzifәlәr" mövzusunda mәtbuat
konfransı keçirilib.

Konfransda çıxış edәn Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri
Sәfәr Mehdiyev Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rәhbәrliyi altında rәşadәtli Azәrbaycan ordusunun Vәtәn müharibәsindәki tarixi qәlәbәsindәn danışıb vә 2020-ci ilin
Azәrbaycan tarixindә zәfәr ili kimi yadda qalacağını diqqәtә
çatdırıb.

Komitә sәdri 2020-ci ilin әvvәlindәn başlayan COVID-19
pandemiyasının yaratdığı çәtin sosial-iqtisadi şәraitdә ölkә әhalisinin sağlamlığının qorunması ilә yanaşı, idxal-ixrac әmәliyyatlarının davamlığının tәmin edilmәsi mәqsәdilә Prezident
İlham Əliyev vә Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva tәrәfindәn hәyata keçirilәn qabaqlayıcı tәdbirlәrin uğurla icra edilmәsi üçün gömrük orqanları tәrәfindәn bütün zәruri addımların
atıldığını bildirib. Vurğulanıb ki, yük nәqliyyat vasitәlәrinin
dezinfeksiya edilmәsi üçün qısa müddәt әrzindә gömrük-sәrhәd
keçid mәntәqәlәrindә xüsusi avadanlıqlar quraşdırılıb, fiziki

şәxslәrin yoxlanılması mәqsәdilә piyada keçid xәtlәri termovizor vә lazımi dezinfeksiya vasitәlәri ilә tәmin edilib.

Sәfәr Mehdiyev onu da bildirib ki, pandemiyanın yaratdığı
mürәkkәb şәraitә baxmayaraq ölkә rәhbәri tәrәfindәn atılan
qәtiyyәtli addımlar nәticәsindә iqtisadiyyatdakı çәtinliklәr minimuma endirilib. Dövlәt Gömrük Komitәsi dә fәaliyyәtini
pandemiyanın tәlәblәrinә uyğun şәkildә quraraq idxal-ixrac
әmәliyyatlarının davamlığının tәmin olunması mәqsәdilә bütün
zәruri addımları atıb vә gömrük orqanları 2020-ci ili dә uğurla
başa vurub.
Sonra Komitә sәdri gömrük orqanlarının 2020-ci ildәki fәaliyyәti ilә bağlı xüsusi tәqdimatla media nümayәndәlәrinә
mәlumat verib.
Xarici ticarәtin gömrük statistikasının göstәricilәri, 2020-ci

ildә idxal-ixrac әmәliyyatlarının aylar üzrә dinamikasından
danışan Sәfәr Mehdiyev bildirib ki, ötәn il gömrük orqanları 3
milyard 830 milyon manat proqnoza qarşı 3 milyard 938 milyon 242 min manat gömrük ödәnişlәrinin toplanaraq dövlәt
büdcәsinә köçürülmәsini tәmin edib.
Eyni zamanda, büdcә daxilolmaları haqqında mәlumat, büdcә daxilolmalarında DGK-nın xüsusi çәkisi barәdә müqayisәli
tәhlillәri diqqәtә çatdıran Sәfәr Mehdiyev vurğulayıb ki, dövlәt
başçısı tәrәfindәn şәffaflığın tәmin olunması, “kölgә
iqtisadiyyatı”nın aradan qaldırılması mәqsәdilә aparılan islahatlar gömrük orqanlarının bu istiqamәtdә uğurlu nәticәlәr әldә
etmәsinә şәrait yaradıb.
Qeyd olunub ki, ötәn il ümumi idxalın 41 faizi rüsuma cәlb
olunub. İdxal rüsumu üzrә azadolmaların ümumi idxalda çәkisi
59 faiz, ƏDV üzrә azadolmaların ümumi idxalda çәkisi 26 faiz
tәşkil edib. Komitә sәdri son dövrlәrdә bәzi ekspertlәr tәrәfindәn xarici ticarәt dövriyyәsinin statistik göstәricilәri әsasında
yanlış üsullarla hesablamaların aparıldığını vә nәticәdә ortaya
çıxan rәqәmlәrin cәmiyyәtdә gömrük orqanlarının fәaliyyәti
haqqında hәqiqәtә uyğun olmayan rәyin formalaşmasına yol
açdığını diqqәtә çatdırıb.
Bildirilib ki, gömrük orqanları fәaliyyәtini qanunvericiliyin
tәlәblәrinә әsasәn şәffaf şәkildә qurub vә bu barәdә mütәmadi
olaraq cәmiyyәt mәlumatlandırılır.
Komitә sәdri 2019-cu ildәn tәtbiqinә başlanan "Yaşıl dәhliz"
buraxılış sistemindәn idxalda 430, ixracda isә 235 xarici ticarәt
iştirakçısına istifadә hüququnun verildiyini, ümumi idxalın 40
faizinin, ümumi ixracın isә 32,8 faizinin "Yaşıl dәhliz" istifadәçilәrinin payına düşdüyünü bildirib.
Daha sonra media nümayәndәlәrinin sualları cavablandırılıb.
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Gömrük Akademiyası beynәlxalq Discussions held on assessment
sertifikata layiq görüldü of logistics sector
An online meeting was held with
the World Bank experts on the assessment of the logistics sector as part of
the private sector diagnostics.

Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası
tәhsildә vә idarәetmәdә keyfiyyәt standartının
yüksәldilmәsi ilә bağlı növbәti uğura imza atıb.
Türk Standartları İnstitutu (TSE) tәrәfindәn
"Keyfiyyәti İdarәetmә Sistemi" standartı üzrә beynәlxalq TS EN ISO 9001:2015 sertifikatına layiq
görülәn DGKA Azәrbaycanda bu statusu alan 3-cü
ali tәhsil müәssisәsidir.
İki il öncә DGKA ilә Türk Standartları İnstitutu
arasında Akademiyada beynәlxalq standartlar sisteminin qurulması, beynәlxalq tәhsil mәkanına inteqrasiya, tәhsil sahәsindә beynәlxalq layihәlәrә qoşulma, tәhsilin keyfiyyәti, әmәyin mühafizәsi, tәhlükәsizlik texnikasının tәmin olunması sahәlәrindә
fәaliyyәtin ISO (International Organization for
Standardization) standartlarının tәlәblәrinә uyğun
sәviyyәdә tәşkil olunması mәqsәdilә müqavilә imzalanıb. Müqavilә çәrçivәsindә Akademiyada Beynәlxalq Standartlar Sisteminin tәtbiqi, tәhsilin vә
idarәetmәnin ISO standartlarının tәlәblәrinә uyğun
sәviyyәdә tәşkil edilmәsi mәqsәdilә struktur bölmәlәrin әmәkdaşları üçün tәlimlәr keçirilib.
Türk Standartları İnstitutunun baş katibinin
müşaviri, TS EN ISO 9001 - Keyfiyyәti İdarәetmә
Sistemi üzrә baş auditor Arif Qani tәrәfindәn aparılan tәlimlәri uğurla başa vuran Akademiya әmәkdaşlarına müvafiq sertifikatlar verilib.

Türk Standartları İnstitutunun 2021-ci ilin yanvarında bütün strukturlarda apardığı audit nәticәsindә
Akademiyanın "Keyfiyyәti İdarәetmә Sistemi"
standartı üzrә beynәlxalq standartın tәlәblәrini tam
olaraq ödәdiyi müәyyәn edilib. Prosesin yekununda
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası "Keyfiyyәti İdarәetmә Sistemi" standartı üzrә beynәlxalq
TS EN ISO 9001:2015 sertifikatına layiq görülüb.
Qeyd edәk ki, DGKA kadr hazırlığında keyfiyyәt
standartının yüksәldilmәsi üçün ali tәhsil sahәsindә
dünyada mövcud olan әn qabaqcıl tәlim texnologiyaları vә innovasiyaların tәtbiqini başlıca hәdәf kimi
müәyyәnlәşdirib.

Gömrük Akademiyasında onlayn tәlimlәrin
qiymәtlәndirmә mәrhәlәsi keçirilib
vә digәr mәsәlәlәrlә bağlı mәlumatlandırılıblar.
Qiymәtlәndirmәdәn öncә Akademiya
rәisi, gömrük xidmәti general-mayoru
Qulu Novruzov tәlim iştirakçıları ilә görüşüb, onlayn tәlimlәrin üstünlüklәrindәn söz açıb. Tәlim dinlәyicilәri ilә
mәmnunluqla bağlı sorğu keçirildiyini
deyәn Akademiya rәisi qeyd edib ki,
әmәkdaşların fikir vә rәylәri Akademiya
üçün çox dәyәrlidir. "Dinlәyicilәrin rәylәri onlayn tәlim-tәdris prosesini inkişaf
etdirmәyә töhfә verir", - deyә Qulu
Novruzov dinlәyicilәrә uğurlar arzulayıb.
Sonra tәlim iştirakçılarının biliklәrinin
yekun qiymәtlәndirilmәsi keçirilib.

Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Akademiyasında gömrük xidmәti әmәkdaşlarının bir qrupu
üçün onlayn tәşkil olunmuş xidmәtә ilkin hazırlıq tәlimlәri başa
çatıb.
Hәmin tәlimlәrdә iştirak edәn gömrük
xidmәti әmәkdaşlarının biliklәrinin qiymәtlәndirilmәsi karantin rejiminin şәrtlәri gözlәnilmәklә Akademiyada әnәnәvi formada keçirilib. Ümumilikdә, 30
gömrük әmәkdaşı qiymәtlәndirmәdә iştirak edib.
İmtahandan öncә tәlim iştirakçıları
Akademiyanın imtahan sisteminә daxil
olmaq, sualların necә cavablandırılması

Информационно-аналитический обзор
Таможенные органы оформили
около 120 млн цветов
ФТС России информирует: в период с 15 февраля по 3 марта 2021 года в целом по России
центры электронного декларирования (ЦЭДы)
выпустили около 9,15 тыс. тонн срезанных цветов и бутонов - в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (4259 тонн) и в 1,7 раза
больше, чем за аналогичный период 2019 года
(5271 тонн). Выпущенный за 15 февраля - 3 марта
2021 года объем эквивалентен 120 млн цветов.
В 2021 году (как и в 2020 году) основными
странами-поставщиками цветов являются Нидерланды и Эквадор. Крупные партии цветочной
продукции также ввозятся из Кении и Колумбии.
Таможенное оформление проходит без сбоев,
несмотря на увеличивающийся объем прохождения грузовых транспортных средств с партиями
цветочной продукции.
www.vch.ru

2,6 млн упаковок парфюмерии
ввезли импортеры накануне
Международного женского дня
2,6 млн упаковок духов и туалетной воды оформила Московская областная таможня в феврале
2021 года. Всего с начала года было выпущено 5,8
млн упаковок маркированного парфюма, который
ввозился в основном из Германии. Ежегодно рост
объемов ввоза парфюмерной продукции наблюдается в феврале-марте и ноябре-декабре.
Также в феврале 2021 года таможней было
выпущено 4,6 млн пар маркированной обуви.
Объем ввезенной обувной продукции вырос на
18% по сравнению с январем текущего года.
Внедрение системы маркировки позволяет
отследить информацию от производителя до
потребителя и оградить население от покупки
поддельной продукции.
www.tks.ru

Автомобиль BMW намеревались
незаконно ввезти из Евросоюза
Попытку незаконного ввоза на территорию Ев-

Baş redaktor
N.S.AXUNDOV

разийского экономического союза легкового автомобиля пресекли гродненские таможенники в
пункте пропуска «Берестовица». На авто BMW
320 через белорусско-польскую границу следовал
гражданин России.
При проведении таможенного контроля у
таможенников возникли сомнения в подлинности технического паспорта на авто. Криминалистическая экспертиза ГКСЭ подтвердила,
что свидетельство о регистрации транспортного средства является поддельным. Следует
отметить, что подделка почти не уступает оригиналу в качестве: в бланк профессионально
имитированы кинеграмма и защитные волокна.
www.customs.gov.by

Балтийские таможенники
обнаружили более 20 тыс. пачек
белорусских сигарет
Более 20 тыс. пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь обнаружили в мешках
с декоративной щепой сотрудники Турухтанного
таможенного поста Балтийской таможни.
Санкт-Петербургская фирма экспортировала
в Германию 19,5 тонн товара «щепа древесная
декоративная из хвойных пород древесины». В
отношении товарной партии сработал риск
высокой вероятности заявления недостоверных
сведений.
В ходе осмотра контейнера с применением
инспекционно-досмотрового комплекса были
выявлены нехарактерные для структуры товара
затемнения. При вскрытии 40-футового контейнера таможенники обнаружили более тысячи
бумажных коричневых мешков. Внутри упаковок находились черные полиэтиленовые пакеты
с пачками сигарет NZ, маркированных акцизными марками Республики Беларусь.
В настоящий момент выявлено 20 тыс. пачек
сигарет. Таможенный досмотр продолжается.
Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.
www.customs.gov.ru

«Gömrük xәbәrlәri»
ictimai-siyasi qәzet

Более двух тысяч запчастей
пытался незаконно ввезти
Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Минской области, не задекларировал партию автомобильных запчастей стоимостью более 23 тыс. рублей, которые намеревался переместить через белорусско-литовскую границу.
Нарушение выявили гродненские таможенники в пункте пропуска «Каменный Лог» в рамках
системы управления рисками.
По результатам сканирования грузового отсека
авто с применением инспекционно-досмотрового
комплекса и последующего досмотра установлено, что, помимо заявленных в сопроводительных
документах каталогов, белорус перемещает более
двух тысяч единиц запасных частей и принадлежностей для грузовых автомобильных прицепов.
www.customs.gov.by

Самарские таможенники
обнаружили 960 г сибутрамина
960 г сибутрамина обнаружили таможенники
в кабине водителя грузового автомобиля, следовавшего из Киргизии в Москву.
Попытку незаконного ввоза сильнодействующего вещества пресекли сотрудники мобильной
группы Самарской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области.
Транспортное средство таможенники остановили в районе поселка Акбулак (Оренбургская
область). Согласно документам, в нем перевозились яблоки и груши. При этом в кабине водителя
таможенники обнаружили пакеты, в которых
находились таблетки для похудения: 55 металлических банок с капсулами Lishou и 30 картонных
коробок с капсулами Lipotrim. Разрешительные
документы на данный товар у водителя отсутствовали.
Экспертиза установила, что в капсулах содержится суммарно более 960 г сильнодействующего вещества сибутрамин.
www.tamognia.ru
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The event was attended by the deputy
chairman of the State Customs Committee,
customs service Major-General Javad Gasimov, representatives of the Committee’s relevant bodies, World Bank expert Daniel Saslavsky and representatives of the bank.
The deputy chairman of the State Customs
Committee Javad Gasimov said that longterm relations had been established and productive cooperation was developing between
the World Bank and the State Customs Committee.
The deputy chairman of the Committee
said the reforms carried out under the leadership of President Ilham Aliyev over the recent
years had paved the way for strengthening the
human resources, material-technical and normative-legal basis of customs bodies, integrating into the world customs system, enhancing and developing customs cooperation
on the international level.
Underlining that the measures aiming to
improve the business environment were being
continued in Azerbaijan, Javad Gasimov said
the World Bank’s assessment tools and report
indicators were of great importance for Azerbaijan, noted that the measures taken to improve the business environment were producing positive results.
The deputy chairman of the committee said

that a special commission had been set up to
improve the business environment in Azerbaijan and the working group "Trade at the
border" was functioning under the auspices of
the State Customs Committee.
Speaking about the development of logistics and trade, as well as the projects implemented in this area, Javad Gasimov spoke
about the work done to establish logistics centers, open new customs checkpoints and expand the infrastructure of the existing checkpoints and to increase the competitiveness of
transport corridors.
World Bank expert Daniel Saslavsky
expressed satisfaction with the relations between the World Bank and the State Customs
Committee, thanked for the meeting and information provided for diagnostics of the private sector.
Daniel Saslavsky expressed confidence
that the mutual relations would further strengthen, productive cooperation would contribute to facilitating the international trade,
improving the business environment.
Then, discussions were held on assessing
the logistics sector, increasing involvement of
the private sector in economy.

Gömrük әmәkdaşları üçün
"İlk tibbi yardım" mövzusunda
tәlim tәşkil edilib
Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Akademiyasında "İlk tibbi yardım" mövzusunda tәlim keçirilib.
Bu tәdbir Dövlәt Gömrük Komitәsi
sisteminә daxil olan gömrük orqanlarının
vәzifәli şәxslәrinin peşә vә ixtisas biliklәrini artırmaq vә onların peşәkarlıq sәviyyәsinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk mәqsәdilә gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrinin әmәkdaşları üçün tәşkil olunub.
Tәlim "Uptodate in Medicine MMC"
şirkәtinin tәlimçilәri, hәmçinin Azәrbaycan
Respublikası Sәhiyyә Nazirliyi İctimai Sәhiyyә vә İslahatlar Mәrkәzinin Sәhiyyә siyasәti
vә planlaşdırma şöbәsinin müdiri Nabil
Seyidov vә hәmin şöbәnin hәkim-metodisti
Könül İsmayılova tәrәfindәn keçirilib. Tәdbirin tәşkilindә hәmin Mәrkәzin Tәlim Resurs
şöbәsinin tәrcümәçisi, hәmçinin AHA (Amerikan Heart Association - Amerika Ürәk Assosiasiyası) vә "Uptodate in Medicine MMC"
şirkәtinin koordinatoru Leyla Eyvazova
iştirak edib.

Gömrük Akademiyasının rәisi, gömrük
xidmәti general-mayoru Qulu Novruzov tәlimçilәr ilә görüş zamanı bildirib ki, bu tәlim
vәtәndaşlara göstәrilәn xidmәt sәviyyәsinin
artırılması üçün әhәmiyyәtlidir.
Tәlimçilәr üçün Akademiyada qısa ekskursiya tәşkil olunub, onlar yaradılan şәrait vә
infrastrukturla tanış olublar.
Tәlimә 24 gömrük әmәkdaşı qatılıb vә
dinlәyicilәrin hәr biri AHA-nın (Amerikan
Heart Association - Amerika Ürәk Assosiasiyası) sertifikatını әldә edәcәk.

“First aid” exercise organized
for customs officers
An exercise on the theme “Fist
aid” was held at the Academy of
the State Customs Committee.
The event was organized for the customs officers with the view of improving professional and specialty knowledge of the officials of customs bodies
and upgrading their professionalism.
The exercise was held by the trainers
of the Uptodate in Medicine LLC,
director of Health policy and planning
department of the Public Health and
Reforms Center of the Health Ministry
of the Republic of Azerbaijan Nabil
Seyidov and doctor-supervisor of the
department Konul Ismayilova. Translator of the Center’s Training Resources
Department, coordinator of the American Heart Association and Uptodate in
Medicine LLC Leyla Eyvazova took
part in the organization of the event.
Meeting with the trainers chief of the
Customs Academy, customs service MajorGeneral Gulu Novruzov said that the exercise
was important in terms of improving the level
of service provided to the citizens.
A brief tour was arranged for the trainers in
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the Academy, they reviewed the conditions
and infrastructure created there.
24 customs officers attended the exercise,
each of them will get the certificate of the
American Heart Association.
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