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Azad edilmiş torpaqlarda
böyük quruculuq işlәri aparılır
Martın 15-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva Füzuli
vә Xocavәnd rayonlarında, martın
16-da isә Şuşa şәhәrindә olublar.
Füzuli vә Xocavәnd rayonlarına sәfәr zamanı
Prezident İlham Əliyev dedi ki, yenә işğaldan
azad edilmiş torpaqlardayam. Bu gün FüzuliHadrut avtomobil yolunun tәmәlini qoyacağam. Bu avtomobil yolunun inşası azad edilmiş
әrazilәrin bәrpası üçün böyük әhәmiyyәt daşıyır. Bu, birinci layihә deyil. Artıq bir neçә yol
layihәsi icra edilmәkdәdir. Azad edilmiş torpaqların bәrpası başlamışdır. Füzulidәn Şuşaya yol
çәkilir - Zәfәr yolu çәkilir. Eyni zamanda,
Bәrdә-Ağdam yolunun çәkilişi yaxın gәlәcәkdә
icra edilәcәkdir. Horadizdәn Zәngilana qәdәr
yol çәkilәcәk. Bir sözlә, müharibәdәn dörd ay
keçmәsinә baxmayaraq, böyük quruculuq işlәri
başlamışdır.
Yenә dә azad edilmiş torpaqlarda olarkәn, bu
dağıntıları görәrkәn bir daha görürük ki, mәnfur
düşmәn bizim bütün yaşayış mәntәqәlәrimizi
yerlә-yeksan etmişdir, bizim tarixi irsimizi silmәk istәmişdir. Amma buna nail ola bilmәdi.
Biz bu torpaqlara qayıtmışıq. Qәhrәman xalq
kimi, müzәffәr dövlәt kimi qayıtmışıq. Düşmәni öz doğma torpaqlarımızdan qovmuşuq.
Bu gün azad edilmiş torpaqlara gәlәrkәn
Qaraxanbәyli kәndindәn keçdik. Qaraxanbәyli
kәndi müharibәnin ilk günündә - sentyabrın 27dә azad edildi. Bax, biz mәhz buradan, o istiqamәtdәn öz şәrәfli missiyamızı icra etmәyә başladıq vә düşmәni torpaqlarımızdan qovduq. İndi isә quruculuq işlәri ilә mәşğuluq. İndi isә hәyatımızın yeni dövrü başlayır - quruculuq, inkişaf, torpaqlarımızın bәrpası dövrü.
Prezident İlham Əliyev sәfәr çәrçivәsindә
Füzuli-Hadrut avtomobil yolunun tәmәlini qoydu.
Bu yol başlanğıcını Zәfәr yolundan götürür
vә yeni inşa edilәcәk Hadrut-Cәbrayıl-Şükürbәyli avtomobil yoluna birlәşir. Uzunluğu 13
kilometr olan bu yol 4 hәrәkәt zolaqlı olacaq.
Yol boyunca avtomobil körpülәri inşa edilәcәk.
Sonra dövlәtimizin başçısı İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva vә qızları Leyla
Əliyeva Xocavәnd rayonuna yola düşdülәr.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, yenә azad
edilmiş torpaqlardayıq. Füzulidәn Xocavәnd
rayonuna gedirik. İşğaldan azad edilmiş Xocavәnd rayonuna gedirik. Yol boyunca bütün
yaşayış mәntәqәlәrinin dağıdılmasının bir daha
şahidi oluruq. Bütün kәndlәr, şәhәrlәr tamamilә
dağıdılıb. Özü dә bu dağıntılar müharibәdәn
sonra baş vermişdir. Müharibә dövründә - Birinci Qarabağ müharibәsi dövründә bu qәdәr
dağıntılar olmamışdır, ola da bilmәzdi. Mәhz
işğal dövründә mәnfur düşmәn bizim şәhәrlәrimizi bu hala salıb.
Bura Füzuli şәhәridir. Amma şәhәrdәn әsәrәlamәt qalmayıb. Şәhәr yoxdur, dağıdılıb. Ermәnilәr dağıdıblar. İşğal dövründә gәlib bizim
binalarımızı söküb, binaların daşlarını, damlarını aparıblar, oğru kimi, talançı kimi. Bunlar,
Füzuli şәhәrinin qalıqlarıdır. Bu gün dә Ermәnistanı müdafiә edәn xarici dairәlәr gözlәrini
açıb baxsınlar onların vәhşiliyinә. Onlar kimi
müdafiә edirlәr?!
Otuz il torpaqlarımızı işğal altında saxlayan
mәnfur düşmәn bir daşı-daş üstündә qoymayıb.
Görün, yollar nә gündәdir. Otuz il әrzindә bu
yollar asfalt görmәyib. Onların bütün tәbliğatı
yalandır, bütün tarixi saxtadır. Özlәrini dövlәt
adlandırırdılar, dırnaqarası “Artsax dövlәti” cәhәnnәmә getdi. “Dövlәt” idisә, bәs, niyә daşdaş üstә qoyulmayıb? Çünki bilirdilәr ki, bu torpaq onların deyil. Bu torpaq azәrbaycanlıların
torpağıdır.
Bura işğaldan azad edilmiş Xocavәnd rayonudur. Durduğumuz yer Xocavәnd rayonunun
Edilli kәndidir. Bura da Ağbulaq kәndidir.
Qәhrәman Azәrbaycan Ordusu qәdim Azәrbaycan torpağını işğalçılardan azad edib. Bura-
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Novruz bayramı
münasibәtilә Azәrbaycan
xalqına tәbrik
Hörmәtli hәmvәtәnlәr!
Sizi әziz Novruz bayramı münasibәtilә ürәkdәn tәbrik
edir, hamınıza cansağlığı vә sәadәt arzulayıram.
Novruz bayramı bizә ulu әcdadlarımızın tәbiәtin әbәdi
nizamına ehtiramını ifadә edәn müqәddәs yadigarıdır. Bu
bayram Azәrbaycan xalqının qәdim vә zәngin dünyagörüşünün, gәlәcәyә nikbin baxışının, bütövlükdә milli varlığımızın dolğun tәcәssümü olub, mәdәni sәrvәtlәr xәzinәmizdә müstәsna yer tutur. Yad tәsirlәrdәn qoruyaraq layiqincә yaşatdığımız Novruz әnәnәlәri çoxәsrlik keçmişinә
daim ehtiramla yanaşan xalqımızın, eyni zamanda, bәşәr
mәdәniyyәtinә töhfәsidir.
Yaz bayramının Odlar diyarına builki gәlişi xüsusәn әlamәtdardır. Şadam ki, müstәqilliyimizin bu baharına dövlәtçilik tariximizdә qızıl hәrflәrlә әbәdi qalacaq vә hәyatımıza hәlә yeni-yeni nailiyyәtlәr bәxş edәcәk parlaq Qәlәbә
ilә qәdәm qoymuşuq. Haqq işi uğrunda mübarizә duyğusundan aldığımız misilsiz mәnәvi güclә biz sınaq anında
yumruq kimi birlәşәrәk әzәli torpaqlarımıza xaincәsinә
uzanan әllәri kәsmiş, yurdumuzu bәdxah düşmәndәn tәmizlәmiş vә әdalәti qanımız bahasına bәrpa etmişik. Ruhumuzun yenilmәzliyinin tәntәnәsinә çevrilәn vә bizi dünyaya mәğrur millәt olaraq tanıdan şanlı Zәfәrimiz Azәrbaycana әbәdi bahar gәtirmişdir.
Xalqımızın qalibiyyәt ovqatını bütün qәlbi ilә yaşadığı
bu bayram günlәrindә bir daha Vәtәnimizin әrazi bütövlüyü naminә canlarını fәda etmiş qәhrәman övladlarımıza
rәhmәt dilәyir, onların әziz xatirәsini dәrin ehtiramla yad
edirik.
İrәlidә bizi işğaldan azad olunmuş yurd yerlәrimizdә
nәhәng quruculuq işlәri gözlәyir. İnanıram ki, yaz fәslinin
qurub-yaratmaq әzmimizi artıran yenilәşdirici ab havası ilә
hәmahәng birlik vә hәmrәylik nümayiş etdirәcәk, böyük
qayıdış planımızı sülh vә әmin-amanlıq şәraitindә uğurla
gerçәklәşdirәcәk, doğma Qarabağı qısa müddәtdә dirçәldәcәyik.
Hamınıza bahar әhval-ruhiyyәsi arzu edirәm. Bu bayram
öz gәlişi ilә evinizә, ocağınıza bol ruzi-bәrәkәt vә firavanlıq
gәtirsin!
Novruz bayramınız mübarәk olsun!
İlham Əliyev,
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şәhәri, 18 mart 2021-ci il

da döyüşlәr gedib. Vuruşaraq, döyüşәrәk düşmәni öz doğma torpaqlarımızdan qovmuşuq.
Bura da işğaldan azad edilmiş keçmiş Hadrut
rayonunun Düdükçü kәndidir. Görün, necә
gözәl mәnzәrәdir.
Azәrbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvәlәrin
Müzәffәr Ali Baş Komandanı İlham Əliyev
Hadrut qәsәbәsindә dövlәt bayrağımızı qaldırdı
vә çıxış etdi.
Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Hadrut
qәsәbәsi oktyabrın 9-da işğaldan azad edildi.
Hadrut qәsәbәsinin azad edilmәsi çox uğurlu
hәrbi әmәliyyat nәticәsindә mümkün olmuşdur.
İlk növbәdә, әtraf dağlar götürüldü. Hadrutun
әtrafında yerlәşәn yüksәkliklәr Azәrbaycan Ordusu tәrәfindәn götürülәndәn sonra faktiki olaraq nәzarәt Azәrbaycan Ordusuna keçdi vә
Hadrut qәsәbәsinin işğaldan azad edilmәsi artıq
qaçılmaz idi. Deyә bilәrәm ki, bütövlükdә 44
günlük müharibә zamanı mülki ermәni әhali
arasında itkilәr kifayәt qәdәr az idi. Ona görә ki,
Azәrbaycan Ordusu heç vaxt mülki әhaliyә qarşı müharibә aparmamışdır. Ermәnilәrdәn fәrqli
olaraq, biz müharibә dövründә ancaq hәrbi birlәşmәlәrә qarşı müharibә aparmışıq, onları
mәğlub etmişik, onları torpaqlarımızdan qovmuşuq. O ki qaldı, mülki әhaliyә, Ermәnistanın
statistikasına görә, müharibә dövründә tәqribәn
40-a yaxın mülki şәxs hәlak olmuşdur. Onların
da böyük әksәriyyәti mәhz hәrbi әmәliyyatlarda iştirak edәn mülki şәxslәr idi.
Hadrut qәsәbәsinin işğaldan azad edilmәsi
böyük әhәmiyyәtә malik olan bir әmәliyyat idi.
Çünki Cәbrayıl rayonundan, Cәbrayıl şәhәrindәn sonra Hadrutun azad edilmәsi hәrbi әmәliyyatlarımızın davam etdirilmәsi üçün xüsusi
әhәmiyyәtә malik olan hadisә idi.
Onu da bildirmәliyәm ki, Füzuli şәhәri Hadrutdan sonra azad edilmişdir - oktyabrın 17-dә.

Ermәnistan ordusu bizi mәhz digәr istiqamәtdә
gözlәyirdi. Ancaq müharibә qaydalarına әmәl
edәrәk, strateji planlaşdırmanı düzgün icra
edәrәk biz Cәbrayıldan sonra Hadrutu, ondan
sonra Füzulini işğaldan azad etdik.
Onu da demәliyәm ki, artıq Hadrut bizim
әlimizdә olan zaman Ermәnistan rәhbәrliyi, rәsmi şәxslәr vә eyni zamanda, Ermәnistanın dәyirmanına su tökәn bәzi xarici jurnalistlәr bәyan edirdilәr ki, Hadrut ermәnilәrin әlindәdir.
Mәn bu günә qәdәr başa düşә bilmirәm ki, Ermәnistan rәhbәrliyi nә üçün öz xalqını aldadırdı. Biz dәqiq bilirdik ki, Hadrut bizdәdir. Biz
bilirdik ki, artıq Ermәnistan ordusu burada tamamilә mәhv edilib vә sağ qalan ermәni hәrbçilәr buradan qorxaqcasına qaçıb dağlarda gizlәnmişdilәr. Hadrut tam bizdә idi. Ancaq bәzi
xarici jurnalistlәr bildirirdilәr ki, guya Hadrut
ermәnilәrin әlindәdir.
Hadrutun azad edilmәsindәn sonra biz Şuşaya istiqamәt götürdük. Şuşa әmәliyyatının
uğurlu keçirilmәsi üçün mәhz Hadrutu azad
etmәk önәmli idi. Yenә dә düşmәnin bizi gözlәmәdiyi istiqamәtdәn Şuşaya yaxınlaşdıq.
Dağlardan, dәrәlәrdәn, sıldırım qayalardan keçәrәk, o qayaları dırmaşaraq biz Şuşanı işğalçılardan azad etdik. Ona görә Hadrut әmәliyyatı
dünyanın hәrb elmindә xüsusi yer tutacaq.
Bütövlükdә 44 günlük şanlı müharibәmiz,
bizim Zәfәrimiz bu gün dünyanın aparıcı ali
mәktәblәrindә öyrәnilir vә artıq hәrbi ekspertlәr, mütәxәssislәr, hәtta bir çox ölkәlәrin siyasәtçilәri bizim müharibәdәn bәhs edәrәk bildirirlәr ki, bu, XXI әsrin müharibәsidir. Azәrbaycan müharibәdә Zәfәr çaldı, düşmәni әzәli
torpaqlarımızdan qovdu, tarixi әdalәti bәrpa
etdi. Hadrut qәsәbәsi keçmiş Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayәtinin Hadrut rayonunun mәrkәzi
sayılırdı. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәti lәğv

olunandan sonra keçmiş vilayәtin Martuni vә
Hadrut rayonları birlәşdirildi vә Xocavәnd rayonu yaradıldı. Bu әraziyә qәdim tarixi adı - Xocavәnd adı qaytarılmışdır. Müharibә dövründә
keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәtinin
Martuni rayonunun 50 faizdәn çox hissәsi vә
keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәtinin
Hadrut rayonunun 100 faiz әrazisi işğalçılardan
azad edilmişdir. Bәzilәri müharibәnin yekunlarını şәrh edәrkәn deyirlәr ki, Azәrbaycan yeddi
rayonu azad edib, bu, belә deyil. Biz yeddi rayonu, Şuşa şәhәrini, Suqovuşan qәsәbәsini, Talış
qәsәbәsini, keçmiş Hadrut rayonunu, keçmiş
Martuni rayonunun böyük hissәsini azad etmişik vә tarixi әdalәti bәrpa etmişik. Belәliklә,
Azәrbaycan öz әrazi bütövlüyünü bәrpa edәrkәn tarixi nailiyyәtlәrә imza atmışdır.
Biz xalqımızın yeni tarixini yazdıq, şanlı
qәhrәmanlıq tarixini yazdıq vә azad edilmiş torpaqlarda bu gün böyük quruculuq işlәri aparılır,
böyük infrastruktur layihәlәri icra edilir. Bu gün
Bakıdan gәlәrkәn, yenә dә dağıdılmış Füzuli
şәhәrindәn keçәrkәn bir daha gördüm ki,
ermәni vәhşiliyi hansı fәlakәt törәdib. Bu gün
onları müdafiә edәn, bu gün onların arxasında
dayanan bәzi xarici dairәlәr gözlәrini açıb görsünlәr ermәni vәhşiliyi nә günә salıb bizim şәhәrlәrimizi. Bizim bütün şәhәrlәrimiz dağıdılıb,
bütün kәndlәrimiz dağıdılıb, tarixi abidәlәr
dağıdılıb, mәscidlәr dağıdılıb, qәbirlәr dağıdılıb, misli görünmәmiş vandallıq, barbarlıq
törәdilib. Biz isә ancaq öz torpaqlarımızı azad
etmişik. Bax, bu qәsәbәdә qanunsuz olaraq Ermәnistandan vә xarici ölkәlәrdәn ermәnilәr gәtirilib zorla mәskunlaşdırılıb. Amma bu qәsәbә
salamatdır, bir bina da dağıdılmayıb, bir bina da
yandırılmayıb. Budur, Azәrbaycan Ordusunun
yanaşması, budur, bizim mәnәvi kodeksimiz.
davamı 2-ci sәh.

Xalqımızı
qarşıdan gələn
Novruz bayramı
münasibətilə təbrik
edirik!
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Azad edilmiş torpaqlarda
böyük quruculuq işlәri aparılır
әvvәli 1-ci sәh.
Ermәnilәr nә ediblәr? Bütün binalarımızı dağıdıblar, mәscidlәrimizi dağıdıblar. Mәscidlәrdә
heyvan saxlayıblar. Bizim müqәddәs abidәlәrimizi tәhqir ediblәr. Azәrbaycanlıların tikdirdiklәri,
- ermәnilәr orada qanunsuz yaşayıblar, - o evlәri
noyabrın 10-dan dekabrın 1-nә qәdәr yandırıblar,
dağıdıblar, meşәlәri qırıblar. Su elektrik stansiyalarını dağıdıblar. Bax, fәrq bundadır. Azәrbaycan
әsgәri yüksәk mәnәvi keyfiyyәtlәrә malik olan
әsgәrdir vә әsgәrә, bütün hәrbçilәrә verilәn tәlimat
yerinә yetirildi. Mәn demişdim ki, biz mülki әhali
ilә heç vaxt müharibә aparmamışıq vә bunu indi
hәr kәs görür. Mәn demişdim ki, Ermәnistan rәhbәrliyi bizә tarix versin, bizim torpaqlarımızdan nә
vaxt çıxır vә biz müharibәni dayandırmağa hazırıq, bunu da etdik. Bu gün buraya bu torpaqların
sahiblәri kimi qayıtmışıq, azad edilmiş bütün torpaqlarda Azәrbaycan bayrağı dalğalanır. Bu gün
mәn Müzәffәr Ordumuzun Ali Baş Komandanı
kimi Hadrut qәsәbәsindә milli bayrağımızı qaldırdım. Bu bayraq burada әbәdi dalğalanacaq. Biz
azәrbaycanlılar bundan sonra öz dәdә-baba torpaqlarımızda әbәdi yaşayacağıq. Bütün dağılmış
şәhәrlәri, kәndlәri yenidәn quracağıq, hәyat qayıdacaq, insanlar qayıdacaq vә biz bütün dünyaya
bir daha xalqımızın böyüklüyünü göstәrәcәyik.
Xocavәnd bizimdir, Qarabağ Azәrbaycandır!
Sonra Prezident İlham Əliyev Hadrut-CәbrayılŞükürbәyli avtomobil yolunun tәmәlini qoydu.
Bu yol başlanğıcını Hadrut yaşayış mәntәqәsindәn götürmәklә vә Cәbrayıl rayonundan keçmәklә Şükürbәyli kәndindә Hacıqabul-MincivanZәngәzur dәhlizi avtomobil yoluna birlәşir. Uzunluğu 43 kilometrdir. Dörd hәrәkәt zolaqlı bu yol
boyunca avtomobil körpülәri tikilәcәk.
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban
Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva keçmiş Hadrut
Rayon Partiya Komitәsinin binasında oldular.
Dövlәtimizin başçısı dedi ki, bu bina keçmiş
Hadrut Rayon Partiya Komitәsinin binasıdır. Qanunsuz rejim burada özlәri üçün administrasiya
yaratmışdı. Bu bina Azәrbaycan vәsaiti hesabına
tikilmişdir vә onu biz qaytarmışıq. Hadrut bizimdir!
Bu sözlәr köhnә әlifba ilә yazılıb: “Kolxozların
torpaqlardan әbәdilik faydalanması üçün”. Bu,
1939-cu ilә qәdәr yazılıb. 1939-cu ildә әlifbamızı
dәyişdirdilәr. Bu, tarixi sәnәddir.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva
Hünәrli kәndindәki Alban mәbәdi ilә tanış olublar.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, bura qәdim Alban mәbәdidir, Alban kilsәsidir, Hünәrli kәndindә
yerlәşir. Ermәnilәr bu kilsәni dә ermәnilәşdirmәk
istәmişlәr vә burada ermәni dilindә yazılar yazmışlar, ancaq buna nail ola bilmәmişlәr. İndi әgәr
bu, ermәni kilsәsi olsaydı, bunu belә vәziyyәtdә
qoyardılarmı? Tövlәyә oxşayır, elә bil ki, tövlәdir,
zibilxanadır. Bu, bizim qәdim tarixi abidәmizdir,
udi qardaşlarımızın mәbәdidir. Onlar buraya da
gәlәcәklәr. Ermәnilәr necә ki, bizim mәscidlәrimizi tәhqir ediblәr, qәdim Alban mәbәdini dә tәhqir etmişlәr. Amma biz bәrpa edәcәyik. Bütün bu
yazılar saxta yazılardır, sonradan yazılmış yazılardır. Onlar bizim qәdim torpaqlarımızda özlәri
üçün saxta tarix yaradıblar. Amma buna nail ola
bilmәyiblәr, biz onları ifşa etmişik. Bu kilsәnin alban mәbәdinin bu vәziyyәtdә olması bir daha
ermәni saxtakarlığını göstәrir. Ermәni kilsәsi
olsaydı, bunu tәmir etdirәrdilәr. Sonra da bәzilәri
bizә irad tuturlar ki, biz xristian abidәlәrinә yaxşı
baxmırıq. Bunu ermәnilәr bu günә salıblar.
İndi gәlsinlәr, baxsınlar Azәrbaycanın müxtәlif
yerlәrindә xristian abidәlәri necә qorunur. Bu
qәdim Alban kilsәsini görәrlәr bir müddәtdәn
sonra biz necә tәmir etdirәcәyik. Azәrbaycan әrazisindә bütün dinlәrin mәbәdlәri dövlәt tәrәfindәn
qorunur, dövlәt tәrәfindәn tikilir vә bütün dünya
bunu bilir. Ermәnilәrin vәhşiliyini dünya bilmәlidir, görmәlidir bizim mәscidlәrimiz nә gündәdir.
Azad edilmiş torpaqlarda 67 mәscid var idi, cәmi
ikisi qalıb, yarıdağılmış. Özü dә onlardan müxtәlif
mәqsәdlәr üçün istifadә ediblәr. Alban kilsәsini dә
bu günә qoyublar. Bәlkә burada da heyvan saxlayıblar, burada da dәmir-dümür saxlayıblar, orada
o dәmir-dümürlәrin bir hissәsi qalıb. Ona görә hәr
kәs bunu görmәlidir, bilmәlidir. Əgәr kimsә bundan sonra bizә qarşı hansısa әsassız ittiham irәli
sürmәk istәsә, o, cavabını alacaq, necә ki, bu günә
qәdәr alıb.
Baxın, buraya baxın, ermәni kilsәsi olsaydı,
bunları yazardılar? Yazardılar bunları? “Kamo”,
“Artur”, nә bilim, “Marta”. Öz kilsәlәrini belә tәhqir edәrdilәr? Bax, bu daşların hamısı saxtadır. Bu,
ermәni saxtakarlığıdır. İçәridә dә, gәlin buraya,
әgәr bu, ermәni kilsәsi olsaydı, bunu yazardı “İqor”, “Aşa”? Uçurublar, dağıdıblar, qapını da
yandırıblar.
Sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva Tuğ
kәndindә oldular.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, Tuğ kәndinә
gәlmişik. Tuğ kәndi qәdim Azәrbaycan kәndidir.
Ermәnilәrin dağıtdıqları Tuğ kәndinin mәktәbi.
Görün, nә günә qoyublar. Sonra da deyirdilәr ki,
Tuğ kәndi ermәni kәndidir. Ermәni kәndi olsaydı,
bunu dağıdardılar? Bura qәdim Azәrbaycan torpağıdır. Tuğ kәndi hәmişә Azәrbaycan kәndi olub,
bundan sonra da olacaq.
Tuğ kәndindә azәrbaycanlıların ermәnilәr
tәrәfindәn dağıdılmış evlәri. Buradan bütün dağıntılar yaxşı görsәnir. Tәbii ki, Tuğ kәndinin sakinlәri öz evlәrini tanıyırlar. Əminәm ki, yaxın gә-

lәcәkdә Tuğun sakinlәri öz doğma kәndlәrinә
qayıdacaqlar. Görün, Azәrbaycan necә dә gözәldir. Qarabağ necә dә gözәldir. Dağıdılmış bütün
kәndlәri, şәhәrlәri bәrpa edәcәyik.
Dövlәtimizin başçısı vә xanımı Tuğda Alban
mәbәdindә oldular.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, bunlar növbәti
ermәni saxtakarlığıdır. Sonradan gәtirilmiş daşlardır. Bu mәbәdә heç bir aidiyyәti yoxdur. Bura qәdim Alban mәbәdidir. Bu mәbәd dә udi qardaşlarımıza qaytarılacaqdır. Ermәnilәr bunu da ermәnilәşdirmәk istәyiblәr, amma alınmayıb vә alınmayacaq. Bundan sonra Azәrbaycan dövlәti bu Alban mәbәdini qoruyacaq.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva
Azıx kәndinә yola düşdülәr.
Dövlәtimizin başçısı dedi ki, Tuğ kәndindәn
çıxdıq, indi gedirik Azıx kәndinә. Azıx da qәdim
Azәrbaycan kәndidir, qәdim yaşayış yeridir. Buraların tәbiәti dә çox gözәldir.
Azıx kәndinә yaxınlaşırıq. Qarabağın gözәl
mәnzәrәsi. Bura Azıx kәndinin әrazisidir. Azıx
mağarasına gedirik, hәlә yolumuz uzaqdır.
Azıx mağarasının girişindәyik. Tәxminәn 800
pillә qalxmışıq. Yaxşı idman etmişik, fiziki formamızı göstәrmişik. İndi girәcәyik Azıx mağarasının
içinә. Bu mağaranı azәrbaycanlı alim, arxeoloq
Mәmmәdәli Hüseynov 1960-cı ildә aşkar etmişdir
vә ondan sonra burada tәdqiqatlar aparılmışdır.
Bu, dünyanın әn qәdim insanının yaşayış yerlәrindәn biridir, Azәrbaycan tarixinә mәxsusdur, bizim
tarixi sәrvәtimizdir. Ermәnistan bu mağarada qanunsuz olaraq işlәr aparmışdır, xaricdәn qanunsuz
olaraq alimlәr gәtizdirmişdir. Onlar bu mağaraya,
bizim tarixi irsimizә böyük ziyan vurmuşlar. Onlar
bu ziyanın hamısını ödәyәcәklәr. Onları mәcbur
edәcәyik.
Azıx mağarasını azәrbaycanlı alim aşkarlayıb.
Azıx mağarası Azәrbaycan әrazisindә yerlәşir.
Bundan sonra azәrbaycanlı alimlәr vә onların dәvәti ilә gәlәcәk xarici alimlәr burada qanuni yollarla tәdqiqatlar aparacaqlar.
Buradan isә gözәl mәnzәrә açılır. Azıx kәndi,
bax, oradadır. Bax, buradan daha yaxşı çәkmәk
olar. Biz bu zirvәni qәt etmişik. Bütün zirvәlәri qәt
edәcәyik. Elә zirvә yoxdur ki, onu biz qәt edә bilmәyәk. Gәlin, bir yerdә deyәk: “Azıx Azәrbaycandır!”, “Qarabağ Azәrbaycandır!”.
Xәbәr verildiyi kimi, Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva martın
16-da Şuşa şәhәrindә olublar.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, dünәn Azıxdan
çıxdıq Şuşaya gәldik. Yollar hәlә ki, çox bәrbad
vәziyyәtdәdir, çünki yol yoxdur, Zәfәr yolu ilә
gәlmişdik. Hәlәlik ancaq torpaq yoludur, çünki
havalar soyuq keçir, asfalt döşәmәk mümkün deyil. Palçıq idi vә güclü duman var idi. Ona görә
Azıxdan Şuşaya 1 saat 45 dәqiqәyә gәldik. Gecә
Şuşada qaldıq. Sәhәr saat 9-da çıxmışıq vә gedirik,
bir neçә tәdbir var. Hava açıqdır, ancaq yenә dә

buludlar şәhәrin üstündәdir.
Keçәn dәfә yanvar ayında gәlmişdik. Natәvanın, Üzeyir Hacıbәylinin vә Bülbülün büstlәrini
Şuşaya qaytardıq. Bu gün bir daha Şuşaya gәlmәk
insana böyük zövq verir. Sol tәrәfdә Şuşanın qarlı,
dumanlı dağlarıdır.
Vaqifin mәqbәrәsindә tezliklә bәrpa işlәri başlanacaq. Mәqbәrәnin әvvәlki görkәmi bәrpa edilәcәk. Bu gün bәrpa işlәrinә start verilәcәk.
Mәscidlәrin bәrpası ilә bağlı artıq müvafiq göstәrişlәr verildi. İlkin araşdırmalar başlanıldı vә yaxın gәlәcәkdә layihә tәqdim edilәcәk.
Şuşa bütün mövsümlәrdә gözәldir. Bulaqları da
bәrpa edәcәyik. Otuz il әrzindә ermәnilәr bütün
bulaqlarımızı qurudublar. Görün, şәhәr nә gündәdir, düşmәn Şuşanı nә günә salıb.
Vaqifin mәqbәrәsinә yaxınlaşırıq. Artıq işlәrә
start verilib. Layihәyә baxmışam. Bax, burada,
fotoşәkillәr dә var. Ulu öndәr Heydәr Əliyev burada olarkәn hәm açılışda, hәm dә Vaqif poeziya günündә iştirak edib. Tarixi bәrpa edirik. Bu layihәni
Heydәr Əliyev Fondu öz vәsaiti hesabına icra
edәcәk, Heydәr Əliyev Fonduna xas olan zövqlә,
Mehriban xanımın rәhbәrliyi ilә.
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban
Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva Şuşada Molla
Pәnah Vaqifin muzey-mәqbәrә kompleksinә gәldilәr.
Prezidentin kömәkçisi Anar Əlәkbәrov dövlәtimizin başçısına vә birinci xanıma bu kompleksin
bәrpası layihәsi ilә bağlı mәlumat verdi. Bu layihә
Heydәr Əliyev Fondu tәrәfindәn hәyata keçirilәcәk. Layihәnin icrası zamanı mәqbәrәnin әvvәlki
vәziyyәtinin bәrpasına xüsusi diqqәt yetirilәcәk.
1992-ci ildә ermәnilәr Şuşanı işğal edәrkәn bu
abidәni dә vәhşicәsinә dağıdıblar.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, mәn bu şәkillәri
arxivdәn tapmışdım. Vaqif poeziya günlәri keçirilir, 1982-ci ilin yay ayında. Mәqbәrәnin önündә
ulu öndәr Heydәr Əliyev. İnsanlar da bax, burada,
bu tәdbirdә iştirak edirdilәr. Keçәn dәfә burada
olarkәn bu yerә fikir verdim vә dedim ki, arxivdәn
şәkillәr tapılsın, burada nә olub vә bu şәkil tapıldı.
Görürsünüz, Vaqifin tәsviri bax, bu divarda olmuşdur. Mәnfur düşmәn bunu da sökdü, bu mәrmәri dә sökdü. Bu da qәbirin üstündә sinә daşı idi.
Vandal ermәni bunu da söküb. Bunu bәrpa edәcәyik. Ulu öndәrin o vaxt Şuşaya sәfәri ilә әlaqәdar
daha bir neçә şәkil tapmışam arxivdәn, mәn dә
buradayam. Bu da Cıdır düzündә. Bunu bir dәfә
göstәrmişdim, Natәvan bulağının önündә. Bir şәkil dә var, onu da göstәrmәliyәm. Burada Vaqifin
büstü dә var idi. Keçәn dәfә Şuşada olarkәn mәn
göstәrdim ki, ermәnilәr büstü söküb dükan
tikiblәr. Bax, budur. Vaqifin büstü, ulu öndәr dә
baxır. Bu büstü dә bәrpa edәcәyik.
Sonra dövlәtimizin başçısı, birinci xanım vә
Leyla Əliyeva Pәnahәli xanın sarayının qalıqlarına
baxdılar. Bu tikili Şuşa şәhәrinin tarixi mәrkәzindә
yerlәşir vә Qarabağ xanlığının banisi Pәnahәli xanın iqamәtgahı olmuş tarixi saray idi. Ermәni vandalları işğal zamanı bu tarixi binanı da dağıdıblar.

Prezident İlham Əliyev ki, bura Pәnahәli xanın
sarayı olub. Şuşanı quran, Şuşanı salan Pәnahәli
xan özü üçün burada saray tikdirib. İndi görün,
ermәnilәr nә günә salıblar bu sarayı. Tarixi abidә
idi. Mәnfur düşmәn gәlib bizim torpağımızı zәbt
edib, insanları qovub, tarixi abidәlәrimizi dağıdıb,
söküb, vandallıq edib, barbarlıq edib.
Bütün beynәlxalq tәşkilatlar gәlsinlәr, görsünlәr
bunu. Ermәnilәri müdafiә edәn, onları dәstәklәyәn, onlara hәmişә arxa, dayaq olan dairәlәr gәlsinlәr, görsünlәr bu vәhşilәr nә ediblәr.
Azad edilmiş torpaqlar ermәni vәhşiliyinin şahididir. Dünya tarixindә buna oxşar vәhşilik bәlkә
dә olmamışdır. Gәlәsәn, başqasının torpağında yaşayasan, sonra fürsәtdәn istifadә edib buradan yerli әhalini qovasan, öldürәsәn, yandırasan, soyqırımı törәdәsәn. Sonra da o xalq ki, sәnә qucaq açıb,
sәni qәbul edib, sәnә burada yaşamağa imkan verib, onun tarixi abidәsini bax, bu günә qoyasan.
Vәhşilik. Mәn deyәndә ki, sanki vәhşi qәbilә keçib buradan, bax, bu mәnzәrәni nәzәrdә tuturam.
Sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva Molla
Pәnah Vaqifin büstünün qoyulacağı әraziyә gәldilәr. Molla Pәnah Vaqifin büstünün bәrpası layihәsi dә Heydәr Əliyev Fondu tәrәfindәn icra olunacaq.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, bu, postamentin
bünövrәsidir. Ermәnilәr dağıdıblar, biz bәrpa
edәcәyik. Ermәni vandalları işğal zamanı Şuşa
şәhәrinin mәrkәzi meydanında yerlәşәn, XIX әsrә
aid Karvansaray tarix-memarlıq kompleksini dә
dağıdıblar.
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban
Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva Karvansaray tarix-memarlıq kompleksinә baxdılar. Dövlәtimizin
başçısına burada görülәcәk işlәrlә bağlı mәlumat
verildi.
Şәhәrdә ermәni vәhşiliyi ilә üz-üzә qalan tikililәrdәn biri dә Şuşa Dövlәt Rәsm Qalereyasının binasıdır. Qalereya 1982-ci ildә yaradılıb vә işğal
dövrünәdәk - 1992-ci ilәdәk fәaliyyәt göstәrib.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, bura Şuşa şәhәrinin rәsm qalereyası olub. Azәrbaycan hökumәti
burada qalereya tәşkil etmişdi. İşğal zamanı düşmәnlәr buradan öz mәqsәdlәri üçün istifadә etmişlәr. İndi tamamilә yenidәn bәrpa edilәcәk vә yenә
dә rәsm qalereyası kimi fәaliyyәt göstәrәcәk.
Sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva “Qarabağ” mehmanxanasında aparılacaq tәmir-bәrpa
işlәri ilә tanış oldular. Mehmanxana ötәn әsrin 80ci illәrinin әvvәllәrindә inşa edilib. Bina baxımsızlıqdan tamamilә yararsız vәziyyәtә düşüb. Burada
görülәcәk işlәr nәticәsindә mehmanxana müasir
sәviyyәyә çatdırılacaq vә Şuşa şәhәrinә sәfәr edәcәk qonaqların rahatlığı üçün bütün şәrait yaradılacaq.
Dövlәtimizin başçısına vә birinci xanıma Şuşa
şәhәrindә tarixi-dini abidәlәrin bәrpası ilә bağlı
görülәn işlәr haqqında mәlumat verildi.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, otelin otaqları

belә olacaq. İşğal dövründә oteli dә demәk olar ki,
dağıdıblar, burada cәmi bir mәrtәbә işlәyib. Pis
vәziyyәtdә idi, qısa müddәt әrzindә şourum kimi
hazırlanıb. Otelin bütün otaqları bu stildә olacaq.
“Qarabağ” otelindә gedәn yenidәnqurma işlәri
ilә tanış olduq. İşğal dövründә otel faktiki olaraq
fәaliyyәt göstәrmirdi, cәmi bir, ya iki mәrtәbә fәaliyyәt göstәrirdi. Bu otel dә sovet dövründә Azәrbaycanın büdcәsi hesabına tikilmişdir vә ona
“Qarabağ” adı verilmişdir. Sonra mәnfur düşmәn
otelin adını dәyişdirib “Şuşi palace” qoyub. “Şuşi”
adlı bir şәhәr yoxdur, olmayıb vә heç vaxt olmayacaq.
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban
Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva Şuşa Xalça
Muzeyindә dә oldular. Qarabağ xalçaçılıq sәnәti
әnәnәlәrinin öyrәnilmәsi, qorunması vә yaşadılması mәqsәdilә yaradılan bu muzey dә işğal zamanı ciddi ziyan görüb.
Dövlәtimizin başçısı, birinci xanım vә Leyla
Əliyeva Şuşada Park otelin yerlәşәcәyi binaya da
baxdılar. Yenidәnqurmadan sonra otel qonaqlarını
müasir sәviyyәdә qarşılaya bilәcәk.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, burada keçmiş
sanatoriya korpusu olub. İşğal dövründә buradan
kiçik otel kimi istifadә etmişlәr, amma çox primitiv qaydada. Çox biabırçı bir şәrait var idi. İndi
yenidәn bәrpa edilir. Bu da şourumdur, otelin
otaqları bax belә olacaq vә bu il otel artıq istifadәyә verilәcәkdir.
Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayәndәsi Aydın Kәrimov dövlәtimizin başçısına icra
olunacaq layihәlәrlә bağlı mәruzә etdi.
Prezident İlham Əliyev Şuşada görülәcәk işlәrlә
әlaqәdar tapşırıq vә göstәrişlәrini verdi.
Dövlәtimizin başçısı dedi ki, Şuşa sanatoriyasına da baxış keçirdik. Orada da korpusların bir
çoxu ermәnilәr tәrәfindәn dağıdılıb. Amma bәzi
korpuslardan istifadә etmәk mümkün olacaq.
Burada da kiçik otellәrin yaradılması nәzәrdә tutulur. Nәzәrә almalıyıq ki, Şuşaya çox böyük turist
axını olacaq, ona görә burada “beş”, “dörd” vә
“üç” ulduzlu otellәr olmalıdır.
Buradan da şәhәrә, şәhәrin әtrafında yerlәşәn
dağlara gözәl mәnzәrә açılır. Amma bir daha
görürük, ermәnilәr burada demәk olar ki, bir dәnә
dә bina tikmәyiblәr. Bәlkә bu binanı tikiblәr, bu da
eybәcәr bir tikilidir. Ancaq sovet vaxtında Azәrbaycan tәrәfindәn tikilmiş binalardan istifadә
etmişlәr, azәrbaycanlıların evlәrindә yerlәşmişlәr.
Bütün bu evlәr sovet vaxtından qalan evlәrdir,
“xruşşovka”lardır. Bunlar da öz müddәtini çoxdan
bitiriblәr. Bu binaların vәziyyәtinә indi diqqәt yetirilmәlidir.
Şuşada işğal dövründә tәxminәn 2000 adam
yaşayırdı, onların da böyük hissәsi hәrbçilәr vә
onların ailә üzvlәri idi. Ona görә dә bu binaların
böyük hissәsi boş qalmışdır. Baxın, burada bir
dәnә normal vәziyyәtdә bina var, yoxsa yox?
Ermәnilәr Şuşanı ermәni şәhәri kimi qәlәmә
vermәk istәyirlәr. Halbuki, Şuşanın tәmәlini qoyan Pәnahәli xan olub vә hәmişә burada azәrbaycanlılar yaşayıb. Yaxşı, ermәni şәhәri idisә, niyә
әl gәzdirmәmisiniz? Şuşa kimi mәnzәrәsi, tәbiәti
olan şәhәri belә günә salmaq vәhşilikdir. Azәrbaycanlıların evlәrini dağıdıblar vә hesab edirdilәr ki, bu işğal әbәdi olacaq. Biz işğala son qoyduq.
Mәn demişәm ki, Şuşa nәinki Azәrbaycanın,
dünyanın әn gözәl şәhәrlәrindәn birinә çevrilәcәkdir vә buna nail olacağıq, 100 faiz. Bu da Realnı
Mәktәbin dağılmış binasıdır, görün, ermәnilәr bu
binanı nә günә salıblar. Sol tәrәfdә dә mәnә verilәn mәlumata görә, internat mәktәbi olub. Bunu
da dağıdıblar, ancaq fasad hissәsi qalıb.
Biz artıq Şuşadan ayrılırıq, ancaq yenә dә
ayrılmaq istәmirik. Şuşa insanı özünә o qәdәr cәlb
edir ki, buraya gәlәnlәr qayıtmaq, getmәk istәmirlәr. Ancaq indi biz Bakıya qayıtmalıyıq. Yolüstü Daşaltı kәndindә dayanacağıq. O, kәndә dә
baxacağıq. Ondan sonra istiqamәt Bakı şәhәridir.
Şuşaya “hәlәlik” deyirik. Şuşanın girişindә
Azәrbaycan bayrağı dalğalanır vә bundan sonra
әbәdi dalğalanacaqdır. Aşağıda da Laçın dәhlizidir. Hava da yenә bizimlә hәmrәydir. Günәş yolumuzu işıqlandırır. Bura isә Şuşa yarımstansiyasının binasıdır. Bu bina qısa müddәt әrzindә inşa
edildi vә Şuşanı dayanıqlı enerji ilә tәchiz edәcәkdir. Keçәn dәfә dә yanvar ayında Şuşaya gәlәndә, Şuşaya yaxınlaşanda hava açıldı, Günәş
bizi salamladı.
Buradan da Şuşanın qayaları gözәl görsәnir.
Çünki biz haqq yolundayıq, işimiz dә haqq işidir.
Tәbiәt dә bizi salamlayır. Çünki bu Azәrbaycan
tәbiәtidir.
Bura isә Daşaltı kәndidir. Daşaltı kәndi ilә dә
tanış olacağıq.
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban
Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva Şuşa rayonunun
Daşaltı kәndinә gәldilәr.
Dövlәtimizin başçısı dedi ki, hәm sağ tәrәfdә,
hәm dә sol tәrәfdә Daşaltı kәndinin gözәl mәnzәrәsidir. Daşaltı kәndi dә işğalçılardan azad edilib.
Mәhz bizim müzәffәr ordumuz Daşaltıdan qalxaraq, sıldırım qayaları qәt edәrәk Şuşaya daxil
oldu. İrәlidә dә Böyük Kirs dağıdır. Azәrbaycanın
gözәl tәbiәti gözümüzün önündәdir. Hansı tәrәfә
baxsan gözәllik, yaşıllıq. Bura Azәrbaycan torpağıdır, Qarabağ torpağıdır. Bundan sonra Azәrbaycan xalqı burada әbәdi yaşayacaq.
Xatırladaq ki, ermәni qәsbkarlar tәrәfindәn
1992-ci ildә işğal olunan Daşaltı kәndi dә hәrtәrәfli terrora mәruz qalıb. Prezident İlham Əliyev
kәndin bәrpası ilә bağlı tapşırıqlarını verdi.
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Gömrük orqanlarının gәlәcәk Discussions held on
fәaliyyәtinin prioritetlәri priorities of future activity
of
customs
bodies
müzakirә edilib
Martın 18-dә Ümumdünya
Gömrük Tәşkilatının Baş katibi vә Şura sәdri, eyni zamanda,
Şuranın sәdr müavinlәrinin iştirakı ilә onlayn formatda
görüş keçirilib.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri,
gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev görüşdә ÜGT-nin Avropa
Regionu üzrә sәdr müavini qismindә
iştirak edib.
Tәdbir ÜGT-nin Siyasi Komissiyası
vә Şurasının iclaslarının nәticәlәrinә әsasәn hәyata keçirilәn fәaliyyәtlәrin davam etdirilmәsi üçün növbәti tәdbirlәrin planlaşdırılması, xüsusilә dә iş metodlarının vә prioritetlәrin
müәyyәnlәşdirilmәsi mәqsәdilә keçirilib.
İclasda çıxış edәn ÜGT-nin Baş katibi Kunio
Mikuriya COVID-19 pandemiyasının dünyada
yaratdığı mürәkkәb şәraitdәn danışıb, pandemiya
zamanı gömrük orqanlarının әhәmiyyәtli rolunun
fonunda fәaliyyәtlәrin fasilәsizliyinin tәmin etdirilmәsi mәsәlәlәrinә diqqәt çәkib, gömrük orqanlarının gәlәcәk fәaliyyәtinin prioritetlәri barәdә fikirlә-

rini bölüşüb.
Bildirilib ki, ÜGT-nin müvafiq strukturları fәaliyyәtlәrini virtual formatda hәyata keçirir, prioritetlәr dә mövcud fәaliyyәtә uyğunlaşdırılır. Baş katib COVID-19 pandemiyası ilә bağlı vaksinlәrin
daşınması vә tәhlükәsizliyi mәsәlәlәrinin xüsusi
әhәmiyyәt daşıdığını bildirib.
ÜGT-nin Şura sәdri Əhmәd Əl Xәlifә çıxış
edәrәk müzakirәlәrin sәmәrәli keçәcәyinә әminliyini bildirib, pandemiyanın yaratdığı çәtinliklәrdәn,

fәaliyyәtin pandemiyaya uyğunlaşdırılmasından, tәşkilatın maliyyәlәşmәsi mәsәlәlәrindәn danışıb. O
da qeyd olunub ki, pandemiya şәraitindә onlayn ticarәtin hәcmi
artıb vә bu da gömrük orqanlarının
iş yükünü artıran amillәrdәndir.
Görüşdә çıxış edәn digәr iştirakçılar pandemiyanın yaratdığı
çәtin şәraitdә gömrük orqanlarının
fәaliyyәti ilә bağlı fikirlәrini bölüşüblәr.
Öz növbәsindә, Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, ÜGT-nin
Avropa Regionu üzrә sәdr müavini
Sәfәr Mehdiyev gәlәcәk fәaliyyәtin sәmәrәli şәkildә qurulması,
pandemiyanın yaratdığı çәtinliklәrә uyğunlaşdırılması istiqamәtindә fikirlәrini dilә gәtirib.
Komitә sәdri hazırda Avropa regionunda peyvәndlәmә prosesinin sürәtlә hәyata keçirildiyini,
Azәrbaycanda da bu istiqamәtdә xüsusi tәdbirlәrin
reallaşdırıldığını bildirib.
Görüşdә ÜGT-nin 2021/2022-ci illәr üçün
iclaslarının tәqvimi, prioritetlәrin müәyyәn edilmәsi
vә iş metodları barәdә mәsәlәlәr dә müzakirә edilib.

On March 18, an online meeting
was held with the participation of the
Secretary General of the World Customs Organization and the Chairman
of the Council, as well as the ViceChairmen of the Council.

Chairman of the State Customs Committee,
customs service Colonel-General Safar
Mehdiyev attended the meeting in capacity of
the WCO Vice-Chair for Europe Region.
The event aimed at planning further steps to
continue the activities carried out based on the
results of the meetings of the WCO Political
Commission and the Council, particularly, at
determining the methods and priorities.
Addressing the meeting, WCO Secretary
General Kunio Mikuriya spoke about the complicated situation caused by the COVID-19
pandemic worldwide, drew attention to ensuring the continuity of the important role of customs bodies amid the pandemic and shared his
views on the future priorities of customs bodies.
It was said that the relevant structures of
the WCO were working in a virtual format,
and the priorities were adjusted to the existing activities. The Secretary General
stressed the importance of transportation

and safety of vaccines amid the COVID-19
pandemic.
The chairman of the WCO Council Ahmed
Al Khalifa expressed confidence that the discussions would be productive, spoke about the
difficulties caused by the pandemic, adjustment of the activity to the pandemic, and financing of the organization. It was also noted
that the volume of online trade had increased
during the pandemic, which was one of the
factors increasing the workload of customs bodies.
The other participants shared their views on
the activity of customs bodies in the time of
the pandemic.
In his turn, the chairman of the State
Customs Committee, WCO Vice-Chair for
Europe Region Safar Mehdiyev expressed his
views on the effective organization of future
activities, adjustment of the activity to the difficulties caused by the pandemic.
The chairman of the committee said that the
vaccination process was being carried out rapidly in the European region, and special measures were underway in Azerbaijan in this
regard.
Discussions were also held on the schedule
of the WCO meetings for 2021/2022, priorities and working methods.

Əfqanıstan gömrük xidmәtinin "Sәrhәddә ticarәt" işçi
ekspertlәri üçün seminar keçirilib qrupunun növbәti iclası
Martın 16-da Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi Əfqanıstan İslam Respublikası gömrük xidmәtinin ekspertlәri üçün onlayn formatda seminar keçirib.
Tәdbirdә çıxış edәn Dövlәt Gömrük
Komitәsi sәdrinin birinci müavini, gömrük
xidmәti general-leytenantı İsmayıl Hüseynov
bildirib ki, Azәrbaycan gömrük xidmәti daxili bazarın qorunması vә yerli istehsalın tәşviq edilmәsindә, qanuni ticarәtә әlverişli şәraitin yaradılmasında, tәchizat zәncirinin
beynәlxalq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsindә, bölgәdәki xarici iqtisadi fәaliyyәtin stimullaşdırılmasında mühüm rol oynayır. O da qeyd edilib
ki, Tarixi İpәk yolu üzәrindә yerlәşәn, Şimal-Cәnub,
Şәrq-Qәrb nәqliyyat dәhlizlәrini özündә birlәşdirәn
Azәrbaycan Respublikası beynәlxalq ticarәt vә
tranzitin asan, sürәtli şәkildә hәyata keçirilmәsindә
xüsusi rol oynayır.
Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin birinci
müavini Bakı Beynәlxalq Dәniz Ticarәt Limanı,
Bakı-Tbilisi-Qars dәmir yolu, nәqliyyat, logistika
sahәsindәki digәr irimiqyaslı layihәlәrin bu istiqamәtdәki әhәmiyyәtindәn dә bәhs edib. Eyni zamanda, 2017-ci ilin noyabrında Azәrbaycan, Türkiyә,
Əfqanıstan, Gürcüstan vә Türkmәnistan arasında
"Lapis lazuli" tranzit nәqliyyat dәhlizinin yaradılması ilә bağlı imzalanan sazişin iştirakçı dövlәtlәrin

әrazısındә olan infrastruktur, hava, avtomobil, dәniz
vә dәmir yolu şәbәkәsini birlәşdırmәklә Əfqanıstanın Avropa nәqliyyat sisteminә çıxışını tәmin etdiyi vurğulanıb.
Diqqәtә çatdırılıb ki, bu ilin yanvarında "Azәrbaycan Respublikası, Əfqanıstan İslam Respublikası vә Türkmәnistan arasında ticarәt vә investisiya,
energetika, nәqliyyat vә logistika, telekommunikasiya vә informasiya texnologiyaları, gömrük vә
sәrhәd mәsәlәlәri sahәlәrindә әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsi vә dәrinlәşdirilmәsi üzrә Yol Xәritәsi"
hәr üç ölkәnin aidiyyәti qurumlarının sәlahiyyәtli
nümayәndәlәrindәn ibarәt işçı qrupun videokonfrans formatında keçirilmiş görüşündә imzalanıb vә
sәnәdin icrasının uğurla hәyata keçirilmәsi üçün bir
sıra addımlar atılıb.
Sonra tәdbir barәdә mәlumat verәn Komitә sәd-

Qaçaqmalçılığa qarşı
mübarizәdә beynәlxalq әmәkdaşlığın
güclәndirilmәsi diqqәt mәrkәzindәdir

Martın 16-da Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Bakıda yerlәşәn Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә Avropa Regional Ofisindә
"Qaçaqmalçılığa qarşı mübarizәdә beynәlxalq әmәkdaşlığın güclәndirilmәsinin prioritetlәri" mövzusunda vebinar keçirilib.
Tәdbiri sözügedәn regional ofis tәşkil edib.
Vebinara Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük
Komitәsinin әmәkdaşları da daxil olmaqla, Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Avropa regionu üzrә 21
ölkәnin gömrük administrasiyalarının 70-dәn artıq
nümayәndәsi qatılıb.

Mәqsәd qaçaqmalçılıq hallarının qarşısının alınması
vә bu istiqamәtdә görülәcәk tәsirli tәdbirlәr, beynәlxalq әmәkdaşlıq vә istintaq strategiyalarının tәşviqi
mәsәlәlәrini, elәcә dә әldә olunan son nailiyyәtlәri nәzәrdәn keçirmәk olub.
Tәdbirdә giriş sözü ilә çıxış edәn ÜGT Potensialın
Güclәndirilmәsi üzrә Avropa Regional Ofisinin rәhbәri Eser Çengel qaçaqmalçılığa qarşı mübarizә istiqamәtindә qarşılıqlı әlaqәlәrin vә regional müzakirәlәrin strateji әmәkdaşlıq sәviyyәsindә önәmini qeyd
edәrәk, beynәlxalq sәviyyәdә koordinasiya işi sahәsindә sәmәrәliliyin artırılmasına töhfә verdiyini bildirib.
Sonra Mәrkәzi Asiya Regional İnformasiyaƏlaqәlәndirmә Mәrkәzi (CARICC), BMT-nin Narkotiklәr vә Cinayәtkarlıq üzrә İdarәsi (UNODC) vә
Cәnub-Şәrqi Avropa Hüquq Mühafizә Mәrkәzinin
(SELEC) ekspertlәri çıxış ediblәr.
Mütәxәssislәr tәmsil etdiklәri tәşkilatların fәaliyyәti
üzrә tәqdimatlarda qaçaqmalçılıqla mübarizә istiqamәtindә әldә olunan nailiyyәtlәr, bu mübarizәdә gömrük әmәkdaşları üçün potensialın güclәndirilmәsilә
әlaqәdar müvafiq tәlim mövzuları, beynәlxalq әlaqәlәrin güclәndirilmәsi vә qeyd olunan tәşkilatlara üzv
dövlәtlәrin gömrük vә digәr hüquq-mühafizә orqanları ilә qarşılıqlı әlaqәlәrin inkişaf etdirilmәsi vә koordinasiyası işinin daha effektli şәkildә qurulması üzrә
görülәn işlәr barәdә mәlumat veriblәr.

rinin birinci müavini bildirib ki, seminar Yol
Xәritәsinin 5.5-ci - "Əfqanıstanın gömrük
orqanlarının modernlәşdirilmәsindә, elәcә dә
TIR üçün tranzit parklarının vә quru limanların infrastrukturunun dizaynı vә inkişaf
etdirilmәsindә tәcrübә mübadilәsi" bәndinin
icrası vә Azәrbaycan Respublikası gömrük
orqanlarının bu istiqamәtdә tәcrübәsinin bölüşdürülmәsi mәqsәdilә keçirilir. O da qeyd
olunub ki, seminar sәmәrәli vә işgüzar münasibәtlәrin qurulmasına, konstruktiv әmәkdaşlığa әlverişli zәmin yaradacaq.
Daha sonra Dövlәt Gömrük Komitәsi
Tranzit Əmәliyyatları şöbәsinin rәisi Fәrid
Vәliyev vә Transsәrhәd Əmәkdaşlığı şöbәsinin rәisi Cәfәr Quluzadә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin gömrük-sәrhәd keçid mәntәqәlәrindә işin tәşkili vә inkişafı ilә
bağlı tәdbirlәr vә gәlәcәk planlar, Əfqanıstan
istehsalı olan malların ixracı vә bu ölkәyә idxal
zamanı daşımaların böyük әksәriyyәtini tәşkil edәn
BYD prosedurlarının gәlәcәk perspektivlәri, sistem
imkanlarının modernlәşdirilmәsi, TIR parklarını
inkişaf etdirmәk üçün nümunә, Ticarәtin Asanlaşdırılması Mәrkәzindә, elәcә dә nәqliyyat vasitәlәri
üçün mövcud parklar, quru limanlar kimi tәsnif edilәn terminallar vә "Quru limanlar haqqında" sazişlәrlә müәyyәn edilmiş kateqoriyalara әsasәn logistik
mәrkәzlәrdә aparılan gömrük әmәliyyatları, "Bir
pәncәrә" prinsipini tәtbiq etmәklә idxal-ixrac әmәliyyatlarının sürәtlәndirilmәsi mövzularında tәqdimatlarla çıxış edib, iştirakçıların suallarını cavablandırıblar.

Gömrük idarәlәri
güclәndirilmiş iş rejimindә
fәaliyyәt göstәrәcәk

Martın 19-da Azәrbaycan Respublikasının Biznes Mühiti vә Beynәlxalq
Reytinqlәr üzrә Komissiyasının "Sәrhәddә ticarәt" işçi qrupunun onlayn
formatda növbәti iclası keçirilib.
İclasa işçi qrupun rәhbәri Dövlәt
Gömrük Komitәsi sәdrinin birinci müavini, gömrük xidmәti general-leytenantı
İsmayıl Hüseynov sәdrlik edib.
Tәdbirә Azәrbaycan Respublikası
Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadi siyasәt vә sәnaye mәsәlәlәri şöbәsinin
İqtisadi islahatların monitorinqi, koordinasiyası vә qiymәtlәndirilmәsi sektorunun müdiri, Biznes Mühiti vә Beynәlxalq Reytinqlәr üzrә Komissiyanın Katibliyinin rәhbәri Vüsal Şıxәliyev, Dövlәt
Gömrük Komitәsi sәdrinin müavini,
gömrük xidmәti general-mayoru Cavad
Qasımov, Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Baş İdarә vә idarә rәislәri, İqtisadiyyat,
Ədliyyә nazirliklәri, Vәtәndaşlara Xidmәt vә
Sosial İnnovasiyalar üzrә Dövlәt Agentliyi,
İqtisadi İslahatların Tәhlili vә Kommunikasiya
Mәrkәzi, Milli Elmlәr Akademiyası, Qida Tәhlükәsizliyi Agentliyi, elәcә dә AzәrbaycanFransa Ticarәt vә Sәnaye Palatası vә konsaltinq
şirkәtlәrinin nümayәndәlәri vә gömrük tәmsilçilәri qatılıb.
İclasda çıxış edәn Dövlәt Gömrük Komitәsi
sәdrinin birinci müavini İsmayıl Hüseynov ötәn
il uğurlu nәticәlәrin әldә edildiyini, cari il üçün
dә konkret hәdәflәr istiqamәtindә tәdbirlәr planının tәsdiq olunduğunu diqqәtә çatdırıb. Gömrük tәmsilçiliyi institutunun formalaşdırılması,
gömrük rәsmilәşdirilmәsi vә sәrhәdkeçmә proseslәrinin sadәlәşdirilmәsi sahәsindә mühüm
addımların atıldığını bildirәn İsmayıl Hüseynov
әldә edilәn uğurlu nәticәlәrin biznes nümayәndәlәri tәrәfindәn dә yüksәk qiymәtlәndirildiyini
vurğulayıb.
Biznes Mühiti vә Beynәlxalq Reytinqlәr üz-

rә Komissiyanın Katibliyinin rәhbәri Vüsal
Şıxәliyev "Sәrhәddә ticarәt" işçi qrupu tәrәfindәn yanvar ayında tәsdiq olunan tәdbirlәr planına uyğun şәkildә mühüm addımların atıldığını vә görülәn işlәrin biznes nümayәndәlәri,
konsaltinq şirkәtlәri ilә müzakirә olunmasının
xüsusi әhәmiyyәt daşıdığını diqqәtә çatdırıb.
Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin müavini
Cavad Qasımov azad rәqabәt mühitinin formalaşması, şәffaflığın tәmin olunması, gömrük
prosedurlarının sadәlәşdirilmәsi, xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi mәqsәdilә görülәn işlәrdәn, Yeni Kompüterlәşdirilmiş Tranzit Sistemi,
gömrük tәmsilçiliyi institutunun formalaşdırılması istiqamәtindә hәyata keçirilәn tәdbirlәrdәn
danışıb.
Daha sonra Dövlәt Gömrük Komitәsinin
әmәkdaşları gömrük tәmsilçiliyi vә "elektron
pәncәrә" sistemi haqqında xüsusi tәqdimatlarla
çıxış ediblәr.
Sonda tәdbirlәr planının müvafiq bәndlәri
üzrә müzakirәlәr aparılıb.

Layihә üzrә nәzәrdә tutulan
işlәr uğurla yerinә yetirilir
"Ümumi Tranzit Proseduru Konvensiyası, Mallarla Ticarәtdә
Sәnәdlәşmәnin Sadәlәşdirilmәsi Konvensiyası vә Yeni Kompüterlәşdirilmiş
Tranzit Sisteminә (YKTS) qoşulmaq prosesindә Azәrbaycan Respublikası
Dövlәt Gömrük Komitәsinә Dәstәk" layihәsinin Rәhbәr Komitәsinin 3-cü
iclası keçirilib.

Novruz bayramı ilә әlaqәdar qeyri-iş günlәrindә gömrük sәrhәdindәn keçirilәn malların
operativ şәkildә gecikmәdәn rәsmilәşdirilmәsi,
mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin sürәtli keçidinin tәmin edilmәsi mәqsәdilә Dövlәt Gömrük Komitәsinin strukturuna daxil olan әrazi vә ixtisaslaşdırılmış gömrük idarәlәri martın 23-dәn güclәndirilmiş iş rejimindә fәaliyyәt göstәrәcәk.
Gömrük rәsmilәşdirilmәsi zamanı xarici
ticarәt iştirakçıları hökumәt ödәniş portalının xidmәtindәn istifadә etmәklә mal vә nәqliyyat vasitәlәrinә görә gömrük ödәnişlәrini hәyata keçirә
bilәr.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

Tәdbirdә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi, İtaliya Gömrük vә İnhisar
Agentliyi, Avropa İttifaqının
Azәrbaycandakı nümayәndәliyi
vә Azәrbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin nümayәndәlәri iştirak edib.
Dövlәt Gömrük Komitәsi Katibliyinin rәisi, Azәrbaycan tәrәfdәn layihә qrupunun rәhbәri Anar Süleymanov
iclasda çıxış edәrәk layihә çәrçivәsindә fәaliyyәtlәrin müvafiq plana uyğun yerinә yetirildiyini bildirib, buna görә italiyalı hәmkarlarına tәşәkkür edib. Layihәnin icrası ilә әlaqәdar tәrәflәr arasında әmәkdaşlığın bundan sonra da
uğurla davam etdirilәcәyinә әminlik ifadә

olunub.
Eyni zamanda, İtaliya nümayәndәlәri çıxış
edәrәk layihәnin icrası ilә bağlı fikir vә tәkliflәrini diqqәtә çatdırıblar.
Daha sonra iclasda müvafiq iş planı vә layihәnin büdcә sәnәdlәri nәzәrdәn keçirilәrәk qәbul edilib.
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Azәrbaycan Respublikası xarici 21 mart Beynəlxalq
ticarәtinin gömrük statistikası Novruz Günüdür
01.01.2021 - 28.02.2021

Artıq neçә illәrdir ki, dünyanın müxtәlif ölkәlәrindә
Novruz bayramı qeyd edilir. 2009-cu ildә Novruz bayramı UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mәdәni İrs Siyahısına daxil edilib. 2010-cu ildә BMT Baş Assambleyasının 64-cü sessiyasında martın 21-i Beynәlxalq
Novruz Günü elan olunub.
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Beynәlxalq Novruz Günü münasibәtilә hazırlanan qәtnamәnin preambula hissәsindә deyilir: "Yeni gün" mәnası verәn, martın 21-dә, gecә vә gündüzün bәrabәrlәşdiyi gün qeyd
olunan Novruz bütün dünyada 300 milyondan artıq adam
tәrәfindәn yeni ilin başlanğıcı kimi qәbul olunur”.
Bu bayram artıq 3 min ildir ki, Balkanlarda, Qara dәniz
hövzәsi regionunda, Qafqazda, Mәrkәzi Asiya, Yaxın Şәrq vә
digәr regionlarda qeyd olunur.
Novruzun qәdim xalq bayramı olması haqqında tarixi vә
әdәbi mәnbәlәrdә mәlumat vә fikirlәrә rast gәlinir. Novruz
haqqında geniş vә çoxsaylı faktlarla zәngin mәnbәlәrdәn biri
dә Azәrbaycan miflәridir. Elәcә dә Azәrbaycanda olan sәyyahlar öz qeydlәrindә Novruzla bağlı maraqlı fikirlәr söylәyiblәr. Bu qәdim bayramla bağlı mәlumatlara Nizam әlMülkün "Siyasәtnamә"sindә dә rast gәlirik. Zәrdüştilik dövründә dә qeyd edilәn bayramın әn maraqlısı mәhz Novruz idi.
Ömәr Xәyyam (1048-1131) "Novruznamә" adlı әsәrindә astronomik tәdqiqatlara әsasәn elmi surәtdә göstәrib ki, Novruzun yaranması Günәş tәqvimi ilә bağlıdır. Novruz hәqiqәtәn
dә ilin dәyişmәsi demәkdir.
XVII әsrdә yaşamış fransız sәyyahı Jan Şardәn Şәrq ölkәlәrinә sәyahәtә çıxır. Gәncәdә, Naxçıvanda, Tiflisdә, İrәvanda, Tәbrizdә, İsfahanda olur... Vәtәninә qayıtdıqdan sonra
"Sәyahәtnamә" adlı kitab yazır.
Maraqlıdır ki, onun sәfәrlәrindәn biri mart ayına düşdüyündәn o, Azәrbaycanda qeyd edilәn Novruz bayramının
iştirakçısı olub. Hәmin bayramla bağlı "Sәyahәtnamә" adlı kitabında yazırdı ki, Sәfәvilәrdә dini vә mülki bayramlar lap
çoxdur. Bu bayramların üçü tәntәnәli surәtdә qeyd edilir:
Orucluq, Qurban vә Yaz bayramı. Yaz bayramı, әslindә, Yeni
il demәkdir. Hәmin gün gecә ilә gündüz bәrabәrlәşir.
Fransız sәyyahını heyrәtә gәtirәn yumurtaların qızıl suyuna
boyanması vә insanların bir-birinә nadir tapılan, hәm dә bahalı әşyalardan - cavahiratdan, qızıldan, gümüşdәn, parçadan,
әtriyyatdan, qaş-daşdan hәdiyyә vermәsi olub. Bu cür bayramlaşmanın әkinçidәn şaha qәdәr davam etmәsi avropalı
sәyyahı daha çox heyrәtlәndirib.
Xüsusilә dә İrәvan bәylәrbәyliyindә keçirilәn Novruz bayramı Jan Şardәni valeh edib. Sәyyahı tәәccüblәndirәn amillәrdәn biri dә insanların bayramın birinci günü Allaha dua etmәlәri olub. Sәyyah yazırdı: "Onlar sübh çağı bütün bәdәnlәrini su ilә yuyurlar. Sonra tәrtәmiz paltar geyinirlәr, xoş
sözlәr danışırlar, bir-birlәri ilә mehribançılıq edirlәr. Bu ovqat
onlarda Yeni ilin xoş keçәcәyinә, xoşbәxtlik gәtirәcәyinә
inam yaradır".
Mәtbuatımızın cәfakeşi Hәsәn bәy Zәrdabi "Quyruq doğdu, çillә çıxdı" adlı mәqalәsindә yazırdı: "Tәәccüblüdür ki,
bizim heç bir yerdә oxumamış kәndli nә filan ayın neçәsi olduğunu, hәtta ayların adlarını belә bilmәyib. Amma onunla
belә, tәsbehini alaraq Novruzdan tutub hesab çәkib ki, quyruq
doğmağa neçә gün qalıb vә filan gün çillә çıxacaqdır. Bundan
belә mәlum olur ki, bu hesab çox doğru vә asan hesabdır vә
bunun belә olmağına sәbәb hesabın Novruzdan çәkilmәyidir.
Novruz ki o vaxt gün - bahar nöqtәsindәn keçir, heç vaxt
dәyişmir".
Orta әsrlәrdә Azәrbaycanda xüsusi şәxslәr - astroloqlar Günәşin hәrәkәtini izlәyәr, bu barәdә әhaliyә mәlumat verәrdilәr.
1637-ci ildә alman sәyyahı Adam Oleari Şamaxıda azәrbaycanlıların Yeni il mәrasimini - Novruzu necә qarşılamalarının
şahidi olmuş vә bu barәdә yazmışdır: "Astroloq tez-tez stolun
arxasında durur, xüsusi alәtlәr vasitәsilә Günәşi müşahidә
edir, Günәşin gecә ilә gündüzün bәrabәrlik nöqtәsinә çatacağı
anı müşahidә edirdi. Elә ki, gözlәnilәn mәqam çatdı, astroloqun xәbәri ilә әlaqәdar şәhәrdә yaylım atәşlәri açıldı. Şamaxı
şәhәrinin Qala divarları boyunca tәbillәr döyüldü, xalq şәnliyә
başladı".
Bu fakt göstәrir ki, Novruz kor-koranә qәbul edilmәyib.
Onun kökündә elmi әsaslar dayanıb. Yeni ilin mәhz martın
21-dә başlanması tam elmi tәsdiqini tapmışdır. Novruzun heç
bir dinlә әlaqәsi yoxdur. O, xalqımızın mәişәti, adәt-әnәnәsi,
gün-güzәranı, hәyat tәrzi, tәfәkkürü, intellektual sәviyyәsi ilә
qırılmaz tellәrlә bağlı olub. Novruz nәsildәn-nәslә, әsrdәn-әsrә keçәrәk milli bayram vә xalq mәrasimi kimi yaşamaqdadır.
Bәli, Azәrbaycan xalqı әsrlәr boyu zәngin әnәnә vә dәyәrlәrini yaşadaraq yad tәzahürlәrdәn hifz etmişdir. Əsrlәrin sәrt
sınaqlarından üzüağ çıxan xalqımız tarixinin әn keşmәkeşli,
çәtin anlarında belә, mәnәviyyatın tәntәnәsinә xidmәt edәn bu
dәyәrlәrdәn dönmәyib, onları daim uca tutub. 70 il tәrkibindә
yaşadığımız sovet imperiyası öz ideologiyasına uyğun tәbliğat apararaq xalqımızı tarixi keçmişindәn, milli-mәnәvi dәyәrlәrindәn uzaqlaşdırmaq istәsә dә, buna әsla nail olmayıb.
Azәrbaycan Respublikası müstәqillik әldә etdikdәn sonra
Novruz bayramı dövlәt sәviyyәsindә qeyd olunur, dövlәt başçısı xalqı rәsmi müraciәtlә tәbrik edir. Milli Mәclisdә qәbul
olunmuş "Azәrbaycan Respublikasının bayramları haqqında"
qanuna vә Azәrbaycan Respublikasının Əmәk Mәcәllәsinin
105-ci maddәsinә әsasәn bu bayram iş günü hesab edilmir.
Minilliklәr içәrisindәn keçib gәlәn bu qәdim el bayramı
tarix boyu qadağalara vә tәqiblәrә mәruz qalsa da, öz gözәlliyini indi dә saxlayır. Novruz Azәrbaycan xalqının zәngin
maddi vә mәnәvi dәyәrlәrinin mühüm hissәsini özündә ehtiva
edәn unikal mәdәniyyәt hadisәsidir. Bu bayrama tarixi inkişaf
yönümündәn baxdığımız zaman onun qәdim mәdәni köklәrә
vә mәnәvi qaynaqlara bağlı olduğu aydın görünür.
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