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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Bu Qələbə tarixdə
əbədi qalacaq

Müzәffәr Ali Baş Komandan, Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev sentyabrın 27-dә Anım
Günü ilә әlaqәdar xalqa müraciәt edib.
Prezident İlham Əliyev müraciәtindә bildirib ki,
düz bir il bundan әvvәl Ermәnistan Azәrbaycana
qarşı hәrbi tәxribat törәdәrәk bizim döyüş mövqelәrimizi vә yaşayış mәntәqәlәrimizi atәşә tutmuşdur. Bu namәrd atәş nәticәsindә ilk saatlarda
mülki şәxslәr, hәrbçilәr hәlak olmuşdur. Mәnim
әmrimlә Azәrbaycan Ordusu bu qanlı cinayәtә cavab olaraq genişmiqyaslı әks-hücum әmәliyyatına
başlamış vә 44 gün davam edәn İkinci Qarabağ
müharibәsindә tam Qәlәbә qazanmışdır. Keçәn il
dekabrın 2-dә mәnim Sәrәncamımla sentyabrın
27-si Azәrbaycanda Anım Günü kimi tәsis edilmişdir. İkinci Qarabağ müharibәsindә hәlak olmuş qәhrәman şәhidlәrimizin әziz xatirәsi qarşısında bu gün bir daha baş әyir, onlara Allahdan
rәhmәt dilәyirik. Biz şәhidlәrimizi öz qәlbimizdә
әbәdi saxlayacağıq. Eyni zamanda, bu gün Vәtәn
Müharibәsi Memorial Kompleksinin vә Zәfәr
Muzeyinin tәmәli qoyulacaq. Bu da keçәn ilin dekabrında mәnim Sәrәncamımla hәll olunan mәsәlәdir. Bakıda, şәhәrimizin әn gözәl yerlәrinin
birindә İkinci Qarabağ müharibәsinin qәhrәmanlarının şәrәfinә möhtәşәm abidә ucaldılacaqdır.
Onu da bildirmәliyәm ki, bu gün saat 12-dә bütün
ölkә üzrә bir dәqiqәlik sükut elan edilәcәkdir.
İkinci Qarabağ müharibәsi bizim şanlı tariximizdir. Bu Qәlәbә tarixdә әbәdi qalacaq. Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәri 44 gün әrzindә düşmәn
ordusunu mәhv edәrәk öz әrazi bütövlüyünü bәrpa etdi. Mәn dәfәlәrlә demişdim ki, Azәrbaycan
xalqı heç vaxt işğalla barışmayacaq. Dәfәlәrlә
demişdim ki, nәyin bahasına olursa-olsun biz öz
torpaqlarımızı geri qaytaracağıq. Dәfәlәrlә demişdim ki, düşmәn öz xoşu ilә torpaqlarımızdan çıxmasa, biz onu torpaqlarımızdan qovacağıq vә belә
dә oldu. Biz Birinci Qarabağ müharibәsindәki
mәğlubiyyәtlә barışmadıq, güc topladıq, bütün
güclәri sәfәrbәr etdik, ordumuzu güclәndirdik, ölkә iqtisadiyyatını güclәndirdik, ölkәmizin nüfuzunu qaldırdıq vә öz tarixi missiyamızı şәrәflә yerinә
yetirdik. Biz düşmәni torpaqlarımızdan qovduq
vә әdalәti, beynәlxalq hüququ bәrpa etdik. Biz
milli lәyaqәtimizi bәrpa etdik. Bu gün Azәrbaycan
xalqı müzәffәr xalq kimi yaşayır. Bu gün Azәrbaycan dövlәti qalib dövlәt kimi yaşayır. Biz bun-

dan sonra müzәffәr xalq vә qalib dövlәt kimi әbәdi yaşayacağıq.
Ermәnistan döyüş meydanında mәğlub olarkәn
yenә dә әn çirkin әmәllәrә әl atdı, mülki şәxslәrә
qarşı hәrbi tәxribat törәtdi. Yüzdәn çox mülki şәxs
ermәni faşizminin qurbanı oldu. Bizim şәhәr vә
kәndlәrimiz müntәzәm olaraq daim atәş altında
idi. Ermәnistan qadağan olunmuş silahlardan istifadә edirdi, ağ fosforlu bombalardan istifadә edirdi, ballistik raketlәrdәn istifadә edirdi. Ancaq heç
nә bizi dayandıra bilmәzdi. Azәrbaycan xalqı
әzm, iradә, cәsarәt göstәrәrәk bütün bu tәxribatlara sinә gәrdi. Bizi heç kim vә heç nә dayandıra
bilmәzdi. Müharibә dövründә dәfәlәrlә Azәrbaycan xalqına müraciәt edәrәk deyirdim ki, heç kim
vә heç nә bizi dayandırmayacaq. Biz әdalәt savaşına çıxmışıq. Biz lәyaqәt savaşına çıxmışıq. Biz
milli qürur savaşına çıxmışıq. Biz müqәddәs savaşa çıxmışıq.
Müharibә dövründә hamımız bir şüarla yaşayırdıq - öldü var, döndü yoxdur. Azәrbaycan xalqı
Azәrbaycan Ordusunun arxasında möhkәm dayanaraq ordumuza әlavә güc verirdi. Günahsız insanların hәlak olması, şәhәr vә kәndlәrimizin dağıdılması Azәrbaycan xalqının iradәsini qıra bilmәdi. Biz hәr gün irәli gedirdik, hәr gün qәlәbә
qazanırdıq, hәr gün yeni uğurlar haqqında mәlumatlar daxil olurdu. 44 gün әrzindә bir gün dә
olmayıb ki, biz geriyә addım ataq. Ancaq mәnfur
düşmәn, - baxmayaraq ki, onların әlindә әlverişli
mövqelәr var idi, әrazinin relyefi onlara böyük
üstünlük tәşkil edirdi, baxmayaraq ki, 30 il әrzindә
5-6 xәtdәn ibarәt müdafiә istehkamları qurulmuşdu, - geri getmәyә mәcbur olmuşdur. 44 günlük müharibә zamanı Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәrindә bir nәfәr dә olsun fәrari olmamışdır. Ancaq
Ermәnistan ordusunda 10 mindәn çox fәrari olmuşdur. Biz şәhidlәrimizlә, qazilәrimizlә fәxr edirik, eyni zamanda, Vәtәn müharibәsindә qәhrәmanlıq göstәrmiş hәrbçilәrimizlә, әsgәr-zabitlәrimizlә fәxr edirik. Onların qәhrәmanlığı, onların
fәdakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Biz bütün
dünyaya göstәrdik ki, Azәrbaycan xalqı böyük
xalqdır, Azәrbaycan xalqı bu әdalәtsizliklә heç
vaxt barışmaq fikrindә deyildi.
44 günlük Vәtәn müharibәsi milli iradә, milli
ruh, milli lәyaqәt tәntәnәsi idi. Biz Qәlәbәni döyüş
meydanında qazandıq. 300-dәn çox şәhәr vә kәnd
döyüş meydanında işğaldan azad edildi. Biz qan
tökәrәk, şәhidlәr verәrәk bu Qәlәbәni әldә etdik
vә düşmәni mәcbur etdik ki, bizim qabağımızda

diz çöksün vә kapitulyasiya aktına imza atsın. Hәmin düşmәn ki, 30 il әrzindә bizә meydan oxuyurdu, 30 il әrzindә Azәrbaycan xalqının şәrәf vә
lәyaqәtini tapdalamağa çalışırdı. Azğınlaşmış, harınlamış, quduzlaşmış, qudurmuş düşmәn bizim
qabağımızda diz çökdü, ağ bayraq qaldırdı, tәslim
oldu vә mәcbur oldu ki, noyabrın 9-dan 10-na keçәn gecә kapitulyasiya aktına imza atsın. Bunun
nәticәsindә yüzlәrlә şәhәr vә kәnd bir güllә atmadan, bir şәhid vermәdәn geri qaytarıldı.
Belәliklә, Azәrbaycan öz әrazi bütövlüyünü
bәrpa etdi. Biz müharibәni hәrbi-siyasi yollarla
hәll etdik, müharibә arxada qaldı, Dağlıq Qarabağ
münaqişәsi dә tarixdә qaldı. Azәrbaycanda “Dağlıq Qarabağ” adlı inzibati әrazi mövcud deyil vә
әgәr kimsә “Dağlıq Qarabağ” adlı ölünü diriltmәk
istәyirsә, onu öz әrazisindә diriltsin, öz әrazisindә
“Dağlıq Qarabağ” adlı qurum yaratsın, respublika
yaratsın, cәmiyyәt yaratsın. Biz dә onu tanıyarıq,
ancaq Azәrbaycanda yox! Bu mәsәlә öz hәllini
tapdı. Bunu mәn deyirәm - Azәrbaycanın Prezidenti, Silahlı Qüvvәlәrin Ali Baş Komandanı. Hәr
kәs bu sözlәrlә hesablaşmalıdır vә hesablaşacaqdır.
44 gün әrzindә bizә әn böyük dәstәk verәn qardaş Türkiyәyә bu gün - Anım Günündә öz dәrin
tәşәkkürümü bildirmәk istәyirәm. Qardaş Türkiyә
vә qardaş türk xalqı müharibәnin ilk saatlarından
Azәrbaycanla hәmrәy oldular, Azәrbaycana öz
dәstәyini göstәrdilәr. Türkiyә rәhbәrliyi vә әziz
qardaşım Prezident Rәcәb Tayyib Ərdoğan tәrәfindәn verilәn açıqlamalar bizә çox böyük siyasi
dәstәk oldu, bizә әlavә güc verdi vә biz bunu heç
vaxt unutmayacağıq. 44 günlük Vәtәn müharibәsi
bütün dünyaya Türkiyә-Azәrbaycan birliyini bir
daha göstәrdi.
Bütün digәr ölkәlәr ki, bizә siyasi dәstәk göstәrdilәr, biz onlara da minnәtdarıq. Bilirәm ki, xarici
ölkәlәrdә yaşayan milyonlarla azәrbaycanlının da
ürәyi tarixi Vәtәni ilә bir döyünürdü, onlar hәr gün
gedәn döyüşlәri izlәyirdilәr, bizim uğurlarımıza
sevinirdilәr. Onu da bildirmәliyәm ki, 44 gün әrzindә vә ondan sonra, hәtta bu günә qәdәr mәn
minlәrlә mәktub alıram. Hәm Azәrbaycan vәtәndaşlarından, hәm dünya azәrbaycanlılarından,
hәm dә bizә dost olan müxtәlif ölkәlәrin vәtәndaşlarından dәstәk mәktubları alıram, hәmrәylik
mәktubları alıram. Müharibәdәn bir il keçmәsinә
baxmayaraq, artıq bütün beynәlxalq alәm bizim
Qәlәbәmizlә razılaşıb, bunu qәbul edib. Bu gün
bölgәdә, o cümlәdәn Azәrbaycan-Ermәnistan

münasibәtlәrindә gündәliyi formalaşdıran tәrәf dә
Azәrbaycandır.
44 gün әrzindә biz tәkcә öz әrazi bütövlüyümüzü bәrpa etmәdik, tәkcә düşmәni torpağımızdan
qovmadıq, tәkcә milli lәyaqәtimizi bәrpa etmәdik,
biz ermәni faşizminin başını әzdik. Bu gün azad
edilmiş torpaqlara gәlәn hәr bir insan ermәni vәhşiliyinin tәzahürlәrini öz gözlәri ilә görür. Bizim
bütün şәhәrlәrimiz yerlә-yeksan edilib, bütün tarixi abidәlәrimiz, mәscidlәrimiz ermәnilәr tәrәfindәn ya tam dağıdılıb, ya da tәhqir olunub. 67 mәsciddәn 65-i tamamilә dağıdılıb, qalan yarıdağılmış
mәscidlәrdә mәnfur düşmәn bizi tәhqir etmәk
üçün, bütün dünya müsәlmanlarını tәhqir etmәk
üçün heyvan saxlayırdı, inәk, donuz saxlayırdı.
Mәn әminәm ki, dünya müsәlmanları buna adekvat reaksiya verәcәklәr. Mәn bir çox müsәlman
ölkәlәrindәn bu mәsәlә ilә bağlı mәktublar alıram.
Biz işğal dövründәki ermәni vәhşiliyi ilә bağlı, ermәni faşizmi ilә bağlı әmәli işlәr aparırıq, bütün
dünyanı mәlumatlandırırıq vә mәlumatlandıracağıq. Ona görә dә bizim Qәlәbәmiz qeyd etdiyim
kimi, ermәni faşizmi üzәrindә әldә edilmiş Qәlәbәdir.
Ermәnistanda hakimiyyәt dәyişikliyi olur vә
olubdur, ancaq düşmәnin xislәti dәyişmir. Ermәnistanda tüğyan edәn azәrbaycanofobiya, islamofobiya psixi xәstәlik dәrәcәsinә çatmışdır. Azәrbaycanlılara qarşı olan nifrәt orada rәsmi ideologiya kimi bәrqәrar edilib. Əks tәqdirdә, bu qәdәr
vәhşilik törәdilmәzdi. Azad edilmiş torpaqlara hәr
gәlәn insan dәhşәtә gәlir ki, bunu törәdәn insan
deyil. Mәn hәtta deyә bilәrәm ki, bunu törәdәn
heyvan da deyil. Bunu törәdәn azğınlaşmış, quduzlaşmış, azәrbaycanofob kütlәdir, qәbilәdir. Buna başqa ad vermәk olmaz vә bütün dünya bunu
görmәlidir. Ermәnistanın havadarları bunu görmәlidirlәr. Görmәk istәmәsәlәr dә, görmәlidirlәr
vә görәcәklәr, biz göstәrәcәyik, bütün dünyaya
göstәrәcәyik ki, biz hansı bәlanın dәrsini verdik,
biz bölgәmizi hansı bәladan xilas etdik. 30 il әrzindә bizim bütün tarixi abidәlәrimizi, milli sәrvәtlәrimizi, tәbii resurslarımızı talayan, dağıdan
düşmәnә dәrs verilmәli idi, yoxsa yox?! Buna baxmayaraq, müharibәdәn әvvәl mәn dәfәlәrlә demişdim ki, әgәr Ermәnistan rәhbәrliyi öz xoşu ilә,
beynәlxalq hüququn norma vә prinsiplәrinә riayәt
edәrәk torpaqlarımızdan çıxarsa, müharibә tәbii ki,
istisna edilәcәkdir. Müharibә dövründә dә mәn
bunu dәfәlәrlә demişәm. Demişәm ki, Ermәnistan
rәhbәrliyi bizә tarix versin, hansı gündә hansı
torpağımızdan çıxır vә biz müharibәni dayandırmağa hazırıq. Ancaq bunu etmәdilәr. 44 gündәn
sonra - artıq Ermәnistan ordusunun beli qırılandan,
biz alınmaz qala sayılan Şuşanı vә ardınca 70-dәn
çox kәndi işğalçılardan azad edәndәn sonra
düşmәn mәcbur qalıb tәslim olub. Bu dәrs әbәdi
dәrsdir, bunu heç kim yaddan çıxarmasın!
Ermәni faşizmi mәhv edilib, ancaq onun tәzahürlәri görünmәkdәdir. Bu, çox tәhlükәli tendensiyadır, ilk növbәdә, Ermәnistan dövlәti üçün.
Mәn bunu demişәm, bu gün Anım Günündә şәhidlәrimizin әziz xatirәsi önündә bir daha deyirәm, әgәr biz görsәk ki, ermәni faşizmi baş qaldırır, әgәr biz görsәk ki, xalqımıza, dövlәtimizә yeni
tәhlükә mәnbәyi yaranır, heç tәrәddüd etmәdәn
ermәni faşizminin başını bir daha әzәcәyik. Bunu
hәr kәs bilsin! Müharibәnin vә Qәlәbәnin rәmzi
olan “Dәmir yumruq” yerindәdir, bunu heç kim
unutmasın!
Əziz hәmvәtәnlәr, Anım Günündә bütün şәhidlәrimizin xatirәsi qarşısında, Birinci vә İkinci
Qarabağ müharibәlәrinin şәhidlәrinin ruhu qarşısında bir daha baş әyir, onlara Allahdan rәhmәt
dilәyirәm. Onların yaxınlarına, qohumlarına deyirәm ki, mәn demişdim, onların qanı yerdә qalmayacaq vә qalmadı. Biz onların qanını aldıq!
Mәn demişdim ki, biz onların qisasını döyüş
meydanında alacağıq, belә dә oldu. Bu Qәlәbәni
bizә bәxş edәn qәhrәman әsgәr vә zabitlәrimiz
bizim qürur mәnbәyimizdir. Onların qәhrәmanlığı, onların şücaәti, fәdakarlığı artıq dastana çevrilib.
Biz bundan sonra qalib ölkә, müzәffәr xalq kimi
yaşayacağıq vә azad edilmiş torpaqları quracağıq,
bәrpa edәcәyik. O torpaqlara artıq hәyat qayıdır,
insanlar qayıdır. Bu qayıdışı әn qısa müddәt әrzindә tәmin etmәk bu gün bizim başlıca vәzifәmizdir.
Öz müraciәtimi Qәlәbәmizin ayrılmaz hissәsi
olan sözlәrlә tamamlamaq istәyirәm: Qarabağ
bizimdir! Qarabağ Azәrbaycandır!

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Azərbaycan
Ordusu
Azərbaycanın
qürur tarixini
yazdı
Vәtәn müharibәsi zamanı Azәrbaycanın әrazi
bütövlüyü uğrunda döyüşlәrdә hәlak olmuş әsgәr
vә zabitlәrimizә, qәtlә yetirilәn mülki vәtәndaşlarımıza vә itkin düşmüş soydaşlarımıza ehtiram
әlamәti olaraq sentyabrın 27-dә - Anım Günündә
Bakı şәhәrindә yürüş tәşkil edilib.

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzәffәr Ali
Baş Komandan İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, gәnc kursantlar vә hәrbçilәr Vәtәn müharibәsi zamanı Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü uğrunda şәhid olan igidlәrimiz, itkin düşәn hәrbçilәrimiz vә Ermәnistan dövlәti
tәrәfindәn törәdilәn insanlıq әleyhinә vә müharibә cinayәtlәri nәticәsindә qәtlә yetirilәn mülki әhalimizin hәr birinin
fotolarından ibarәt plakatlarla yürüş edәrәk xalqın birliyinin daimi vә sarsılmaz olduğunu, Vәtәnә sevgi, şәhidlәrimizә ehtiramın әbәdiliyini bir daha nümayiş etdiriblәr.
Dövlәtimizin başçısı yürüşdә şәhid Adil Asәm oğlu İbrahimlinin fotosu әks olunmuş plakatı aparırdı. Müdafiә
Nazirliyinin hәrbi hissәsinin zabiti baş leytenant Adil İbrahimli 2020-ci il noyabrın 7-dә Xocavәnd rayonu әrazisindә
gedәn hәrbi әmәliyyatlar zamanı hәlak olub. O, Şuşa istiqamәtindә aparılmış döyüş әmәliyyatlarında xüsusi tapşırıqların yerinә yetirilmәsindә şәxsi igidlik göstәrib. Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Adil İbrahimlini “Vәtәn müharibәsi qәhrәmanı” adı, “Vәtәn uğrunda”, “Kәlbәcәrin azad olunmasına görә”, “Şuşanın azad
olunmasına görә”, “Xocavәndin azad olunmasına görә”
medalları ilә tәltif edib.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva isә yürüşdә şәhid Narin
Teymur qızı Xalıqovanın fotosu әks olunmuş plakatla irәlilәyirdi. Narin Xalıqova 2019-cu il dekabrın 17-dә Gәncә
şәhәrindә doğulub. Ailәnin tәk övladı olan Narin 5 illik
hәsrәtin sonunda dünyaya göz açmışdı. Narin Xalıqova
2020-ci il oktyabrın 17-dә Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin
Gәncәni raket atәşinә tutması nәticәsindә anası Sevil Əsgәrova, hәmçinin yaxın qohumları Suliddin Əsgәrov, Bәxtiyar Əsgәrov, Nigar Əsgәrova ilә birlikdә hәlak olub. Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn Narin Teymur qızı Xalıqovaya şәhid statusu verilib.
Neftçilәr prospektindәn başlayan yürüş Azәrbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tәrәfindәn bu gün
tәmәli qoyulan Vәtәn Müharibәsi Memorial Kompleksi vә
Zәfәr Muzeyinәdәk davam edib. Yürüşdә Azәrbaycan
Respublikası Müdafiә Nazirliyinin Heydәr Əliyev adına
Azәrbaycan Ali Hәrbi Mәktәbinin vә Bakı qarnizonunda
yerlәşәn hәrbi hissәlәrin 3000 nәfәrdәn çox kursant vә hәrbi qulluqçusu iştirak edib.
Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı növbәti hәrbi tәxribatlarına cavab olaraq 2020-ci il sentyabrın 27-dәn başlayan
Vәtәn müharibәsi zamanı xalqımız işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilmәsi uğrunda dәmir yumruq kimi birlәşәrәk dövlәtimizin düşmәnә layiqli cavab vermәsinә nail
oldu. Xalqımız Vәtәnin müdafiәsi vә torpaqlarımızın düşmәn işğalından azad edilmәsi uğrunda birliyin gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Azәrbaycana, onun xalqına
layiqli övlad olmağa, daim Vәtәnin keşiyindә cәsarәtlә
dayanmağa and içәn gәnc kursant vә hәrbçilәr әrazi bütövlüyümüz uğrunda şәhid olan soydaşlarımızı dәrin ehtiramla anır, Vәtәn müharibәsi zamanı Azәrbaycan Ordusunun
tarixi Zәfәrini şәrәflә xatırlayırlar.
davamı 2-ci sәh.
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Azərbaycan Ordusu Azərbaycanın
qürur tarixini yazdı
әvvәli 1-ci sәh.
Qeyd edәk ki, 44 günlük Vәtәn müharibәsi zamanı 2907 nәfәr şәhid olub, 7 nәfәr itkin düşüb,
Ermәnistanın dinc әhaliyә qarşı cinayәtlәri nәticәsindә hәlak olan 94 mülki şәxsә şәhid statusu
verilib. Düşmәnin hәdәf aldığı Gәncә şәhәrinin,
Ağdam, Ağcabәdi, Bәrdә, Füzuli, Goranboy,
Tәrtәr rayonlarının dinc sakinlәri әzizlәrini, evlәrini itirsәlәr dә, әn ağır günlәrindә Vәtәn uğrunda әzmkarlıq vә birlik nümayiş etdiriblәr.
44 günlük Vәtәn müharibәsindә ölkәmizin
әrazi bütövlüyünün tәmin edilmәsi, haqq vә әdalәtin bәrpası naminә Azәrbaycanda әsrlәr boyu
sülh vә әmin-amanlıq şәraitindә yaşayan müxtәlif millәtlәrin vә dinlәrin tәmsilçilәri iştirak ediblәr. Qarabağ müharibәsi Azәrbaycan cәmiyyәtinin fәrqli dini vә etnik-milli mәnsubiyyәtinә
baxmayaraq hәmrәy olduğunu bir daha nümayiş
etdirdi. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә Azәrbaycan Ordusu İkinci Qarabağ
müharibәsindә bizә zәfәr sevincini yaşatdı vә
Azәrbaycanın qürur tarixini yazdı.
Vәtәn müharibәsi Azәrbaycan gәnclәrindә,
torpaq, Vәtәn sevgisinin nә qәdәr böyük olduğunu bir daha nümayiş etdirdi, xalqımız Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin әtrafında yumruq
kimi birlәşdi. “Dәmir yumruq” hәrbi әmәliyyatı
zamanı Ordumuz düşmәnin 30 ilә yaxın müddәtdә qurduğu istehkamları, müdafiә xәtlәrini
qәhrәmancasına yararaq irәlilәdi.
Anım Günündә Vәtәn müharibәsindә torpaqlarımızın işğaldan azad edilmәsi uğrunda şәhid
olan әsgәr vә zabitlәrimizin, mülki vәtәndaşlarımızın xatirәsinә hәsr olunmuş silsilә tәdbirlәr
keçirilib.
Şәhidlәrimizin әziz xatirәsi Azәrbaycanda
fәaliyyәt göstәrәn dini mәbәdlәrdә - Heydәr
mәscidindә, Tәzәpir mәscidindә, “Jen Mironosits” pravoslav kafedral kilsәsindә, Bakının
Avropa Aşkenazi Yәhudi Sinaqoqunda, Ağdam
Cümә mәscidindә, Kәlbәcәrdәki Xudavәng
mәbәdindә, Laçındakı Ağoğlan mәbәdindә, Şuşadakı Yuxarı Gövhәr Ağa mәscidindә vә digәr
mәscidlәrdә, kilsәlәrdә, sinaqoqlarda dәrin ehtiramla yad edilib, ölkәmizin әrazi bütövlüyü uğ-

runda canından keçmiş Vәtәn övladlarının ruhuna dualar oxunub, dini ayinlәr icra olunub, bölgәmizdә vә bütövlükdә dünyada әbәdi sülhün

bәrqәrar olması üçün dualar oxunub.
Vaxtilә işğal altında olan, düşmәn tәrәfindәn
viran edilәn torpaqlarımızda müzәffәr Azәr-

baycan Ordusunun tarixi Qәlәbәsi sayәsindә
hәyat yenidәn canlanır, hәmin әrazilәrә insanlarımızın qayıtması üçün şәrait yaradılır.

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakı
şәhәri, 8 Noyabr prospektindә Vәtәn Müharibәsi
Memorial Kompleksi vә Zәfәr Muzeyinin tәmәlqoyma mәrasimindә iştirak etdilәr.
Dövlәtimizin başçısı vә birinci xanım Vәtәn
Müharibәsi Memorial Kompleksinin vә Zәfәr
Muzeyinin tәmәlini qoydular.
Tәmәlqoyma mәrasimindәn sonra Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Himni sәslәndirildi.
Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin 2020ci il dekabrın 3-dә imzaladığı Sәrәncamda,
Azәrbaycan xalqının Vәtәn müharibәsindә göstәrdiyi misilsiz qәhrәmanlığın vә qazandığı
möhtәşәm tarixi Zәfәrin yaddaşlarda yaşadılması vә ictimaiyyәtә nümayiş etdirilmәsi, şәhidlәrimizin әziz xatirәsinin әbәdilәşdirilmәsi mәqsәdilә Bakı şәhәrindә Vәtәn Müharibәsi Memorial Kompleksinin vә Zәfәr Muzeyinin yaradılması tapşırılmışdı.
Ötәn müddәt әrzindә Vәtәn Müharibәsi Memorial Kompleksi vә Zәfәr Muzeyinin layihәsi
hazırlanıb. Layihәyә әsasәn, kompleksin әrazisindә torpaqlarımızın azad olunması uğrunda tarixi Qәlәbәyә gedәn yolu, Vәtәn müharibәsindә
qәhrәmancasına döyüşmüş әsgәr vә zabitlәrimizin, bütün şәhidlәrimizin xatirәsini yaşatmaq
mәqsәdilә muzeyin yaradılması nәzәrdә tutulur.
Muzey kompleksindә Vәtәn müharibәsi şәhidlәrinin hәr birinin adı hәkk olunacaq, burada
toplanacaq eksponatlar әrazilәrimizin azadlığı
uğrunda mübarizә aparan әsgәr vә zabitlәrin
igidliyini, xalqın әzmini bir daha nümayiş etdirәcәk. Kompleks park ilә әhatә olunacaq.
Yerli vaxtla saat 12:00-da bütün ölkә әrazisindә şәhidlәrin xatirәsi bir dәqiqәlik sükutla
yad olundu.
Tәmәlqoyma mәrasimindәn sonra Prezident,
Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva Dәnizkәnarı bulvar
әrazisinә gәlәrәk qәhrәman şәhidlәrimizin әziz
xatirәsini bir dәqiqәlik sükutla yad etdilәr.
Xәzәr dәnizinin sahil sularında sıralanan hәrbi
gәmilәrdәn fasilәsiz fit sәsi verildi, yaylım atәşi
açıldı.

Azərbaycan dövləti Böyük Qələbəyə
doğru hər gün inamla irəliləyirdi
2020-ci il sentyabrın 27-dә başlayan
vә cәmi 44 gün sürәn Vәtәn müharibәsi
Azәrbaycan tarixinә şanlı Zәfәr kimi
hәkk olundu. Düz 30 ildir davam edәn
Qarabağ münaqişәsi Müzәffәr Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin uzaqgörәn
siyasәti, mükәmmәl hәrbi taktikası sayәsindә Qәlәbә ilә başa çatdı.
Azәrbaycan Ordusu düşmәn tapdağında qalan
dәdә-baba torpaqlarımızı işğaldan azad etdi,
“Dәmir yumruğ”un sayәsindә düşmәni qarşısında baş әymәyә, tәslimçilik bәyanatına imza
atmağa mәcbur etdi.
Əslindә, Azәrbaycan dövlәti qәtiyyәtli lider
İlham Əliyevin ötәn 18 il әrzindә mәharәtlә qurduğu güclü iqtisadiyyat, qüdrәtli ordu, malik
olduğu yüksәk beynәlxalq nüfuz sayәsindә Böyük Qәlәbәyә doğru hәr gün inamla irәlilәyirdi.
Qarabağın qurtuluşunu qarşısına prioritet
mәqsәd kimi qoyan Prezident İlham Əliyev bu
müqәddәs mәqsәdә çatacağımızın yaxın olduğunu, Azәrbaycan xalqına, keçmiş mәcburi
köçkünlәrә, hәlә 2016-cı il Lәlәtәpә zәfәri zamanı bәyan etmişdi: “...Azәrbaycan bayrağı bu
gün Lәlәtәpәdә vә Ağdәrәdә dalğalanır, Şuşada
da, Xankәndidә dә dalğalanacaq”.
2019-cu ildә “Valday” Beynәlxalq Diskussiya
Klubunun iclasında Azәrbaycan Prezidentinin
sәslәndirdiyi “Qarabağ Azәrbaycandır!” qәlәbә
nidalı bәyanat isә 30 ildir torpaqlarımızı işğal
altında saxlayan mәnfur düşmәnin bağrına qan
saldı... 2020-ci ilin 27 sentyabrında Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı növbәti hәrbi tәxribatı vә
birbaşa mülki әhalini hәdәfә alması isә sәbrimizin son hәddi oldu.
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Vәtәn uğrunda “İrәli!” әmri ilә mәrd igidlәrimiz mәnfur
düşmәnә hәddini bildirmәyә yollandılar. Elә ilk
gündәn düşmәnin ön müdafiә xәtti yarıldı, qısa
zamanda bir neçә kәnd vә strateji әhәmiyyәtli
yüksәklik işğaldan azad edildi. Qәlәbәyә doğru
әzmlә irәlilәyәn cәsur döyüşçülәrimiz hәr gün
yeni-yeni yaşayış mәntәqәlәrimizi azad etmәyә,
Qarabağı qarış-qarış, addım-addım düşmәndәn
tәmizlәmәyә başladılar.
Qarabağa doğru Zәfәr yürüşünün qәlәbә müjdәlәrini isә Azәrbaycan xalqına Müzәffәr Ali

Baş Komandan İlham Əliyev özü çatdırırdı. Noyabrın 8-dә isә şanlı Ordumuz Qarabağın baş
tacı Şuşa şәhәrini ermәni tapdağından azad etdi.
Vә elә bu tarixi hadisә ilә dә düşmәnin beli qırıldı...
Müzәffәr Ali Baş Komandanın rәhbәrliyi altında şanlı Azәrbaycan Ordusu düşmәnin belini
qıraraq qarşısında diz çökdürdü, onu yalvarmağa, tәslim olmağa mәcbur etdi. 10 noyabr gecәsi

Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev doğma xalqını böyük
Zәfәr xәbәri ilә müjdәlәdi, müharibәnin, 30 illik
Qarabağ münaqişәsinin bitdiyi şad xәbәrini verdi.
Bu tarixi qәlәbәdәn bir ay sonra Azadlıq meydanında Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәrinin Vәtәn
müharibәsindә qazandığı parlaq qәlәbәyә hәsr
olunmuş möhtәşәm Zәfәr paradında Ali Baş Ko-

mandan bir daha bәyan etdi ki, bu zәfәr tarixi zәfәrdir: “Azәrbaycan xalqı bu günü 30 ilә yaxın
müddәt әrzindә gözlәyirdi, 30 ilә yaxın müddәt
әrzindә Ali Baş Komandanın әmrini gözlәyirdi.
Mәn dәfәlәrlә Azәrbaycan xalqına müraciәt
edәrkәn deyirdim ki, biz daha güclü olmalıyıq
vә nәyi nә vaxt, necә etmәk lazımdır, biz bilirik.
Hәyat göstәrdi ki, vaxtında addımlar atdıq, bütün gücümüzü sәfәrbәr edәrәk bir “dәmir yum-

ruq” yaradıb düşmәnin başını әzdik”.
27 sentyabr 2021-ci ildә - Anım Günündә xalqa müraciәtindә Prezident İlham Əliyev bәyan
etdi ki, müharibәdәn bir il keçmәsinә baxmayaraq, artıq bütün beynәlxalq alәm bizim qәlәbәmizlә razılaşıb, bunu qәbul edib: “Bu gün bölgәdә, o cümlәdәn Azәrbaycan-Ermәnistan münasibәtlәrindә gündәliyi formalaşdıran tәrәf dә
Azәrbaycandır”.
Dövlәt başçısı hәmin gün xalqa müraciәtindә
Azәrbaycanın 44 gün әrzindә ermәni faşizminin
başını әzdiyini bildirәrәk, bir daha qәtiyyәtlә
vurğuladı ki, ermәni faşizmi mәhv edilib, ancaq
onun tәzahürlәri görünmәkdәdir. Bu, çox tәhlükәli tendensiyadır, ilk növbәdә, Ermәnistan dövlәti üçün: “Mәn bunu demişәm, bu gün Anım
Günündә şәhidlәrimizin әziz xatirәsi önündә bir
daha deyirәm, әgәr biz görsәk ki, ermәni faşizmi
baş qaldırır, әgәr biz görsәk ki, xalqımıza, dövlәtimizә yeni tәhlükә mәnbәyi yaranır, heç tәrәddüd etmәdәn ermәni faşizminin başını bir daha әzәcәyik. Bunu hәr kәs bilsin! Müharibәnin
vә Qәlәbәnin rәmzi olan “Dәmir yumruq” yerindәdir, bunu heç kim unutmasın!”
Ötәn il sentyabrın 27-dә başlayan 44 günlük
Vәtәn müharibәsi nәticәsindә Azәrbaycan tarixi
әrazilәrini bәrpa etdi vә indi o yerlәrә hәyat qayıdır, sürәtli tikinti-quruculuq, bәrpa işlәri görülür. Bu il sentyabrın 28-dә Prezident İlham Əliyev Türkiyәnin “Anadolu” Agentliyinә müsahibәsi zamanı da söylәdi ki, burada hәyata keçirilәn bütün layihәlәr vәtәndaşlarımız üçündür:
“...Tәbii, biz bunu, ilk növbәdә, öz vәtәndaşlarımız üçün edirik ki, bu bölgәni yenidәn quraq vә
keçmiş mәcburi köçkünlәr tezliklә oraya qayıda
bilsinlәr...”
Bәli, bu illәr әrzindә yüzminlәrlә mәcburi
köçkünün hәr biri inanırdı ki, Prezident İlham
Əliyev mütlәq onları öz doğma yurdlarına qaytaracaq. Bu qәti inam isә hәr zaman dövlәt başçısından gördüklәri birbaşa diqqәt vә qayğıdan
doğurdu. “Anadolu” Agentliyinә müsahibәsi
zamanı Prezident İlham Əliyevin özünün dә
keçmiş mәcburi köçkünlәrlә bağlı duyğulanaraq
ifadә etdiyi kimi: “...Hәr zaman mәnim gözlәrimin önündә onlar idi, nә qәdәr әzab çәkdilәr, nә
qәdәr әziyyәt çәkdilәr, amma sınmadılar, möhkәm durdular. Budur Azәrbaycan! Budur Azәrbaycan xalqı!”
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Şəhidlərimiz, qazilərimiz heç
zaman unudulmayacaq, daim
diqqət mərkəzində olacaqlar
qanı, canı bahasına başa gәldi. Buna görә indi hәr bir Azәrbaycan
vәtәndaşı bizә qәlәbә sevinci yaşadan şәhidlәrimizә vә qazilәrimizә borcludur.
Vәtәn müharibәsindә Dövlәt
Gömrük Komitәsinin dә 60 nәfәr
әmәkdaşının iştirak etdiyini diqqәtә çatdıran Komitә sәdrinin müavini onlardan Ülvi Hacıyevin şәhadәtә qovuşduğunu, 9 nәfәrinin isә yaralandığını bildirib. İqbal Babayev
vurğulayıb ki, şәhidlәrimiz, qazilәrimiz heç zaman unudulmayacaq,
daim diqqәt mәrkәzindә olacaqlar.
Gömrük Akademiyasının rәisi,
gömrük xidmәti general-mayoru
Qulu Novruzov bildirib ki, Vәtәn
müharibәsi bizim şanlı tariximiz,
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akaşәhidlәr vә qazilәr qürur mәnbәyimizdir. Xalqımız bu müharibәdә
demiyasında 27 sentyabr - Anım Günü
әzm vә iradә, birlik vә hәmrәylik
münasibәtilә tәdbir keçirilib.
nümayiş etdirәrәk, düşmәnә sarsıdıcı zәrbәlәr endirib. Vәtәn müharibәsindә әldә edilәn böyük qәlәbә
xalqımızın, xüsusilә dә gәnc nәslin
milli vәtәnpәrvәrlik ruhunun yüksәk olduğunu, dövlәt başçısı vә
xalq birliyinin sarsılmazlığını, millәtimizin Vәtәn, dövlәt sevgisini
parlaq şәkildә nümayiş etdirdi.
Qulu Novruzov diqqәtә çatdırıb
ki, bu mәrasimdә Gömrük Akademiyasına yeni qәbul olunan tәlәbәlәr, könüllü gömrükçülәr dә iştirak
edir. Vәtәn müharibәsinin qәhrәmanları gәnclәrimiz üçün vәtәnpәrvәrlik nümunәsidir. Tәlәbәlәr
әldә edәcәklәri bilik vә bacarıqları
ilә Azәrbaycanın uğurlu inkişafı prosesinә
fәal şәkildә qoşulacaq, dövlәtin onlara olan
etimadını doğruldacaqlar.
Daha sonra mәrasimdә şәhid gömrükçü Ülvi Hacıyevin anası Hәmidә Qurbanova çıxış
edib. Ülvinin istәr orta vә ali mәktәb illәrindә,
istәrsә dә çalışdığı tәşkilatlarda hörmәt qazandığını qeyd edәn şәhid anası övladının hәr zaman Vәtәnini hәr şeydәn üstün tutduğunu vur-

Mәrasimdәn öncә Vәtәn uğrunda canlarını
fәda etmiş әsgәr vә zabitlәrimizin, bütün şәhidlәrimizin xatirәsi bir dәqiqәlik sükutla yad
edilib.
Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin müavini,
gömrük xidmәti general-mayoru İqbal Babayev bildirib ki, bu gün Azәrbaycan xalqı, bütün
dünya azәrbaycanlıları ölkәmizin әrazi bütövlüyü uğrunda canından keçәn Vәtәn övladlarının xatirәsini ehtiramla anır.
İqbal Babayev qeyd edib ki, xalqımız işğalla
heç zaman barışmadı, yekun nәticәdә Azәrbaycan vәtәndaşlarının 30 ilә yaxın davam
edәn torpaq hәsrәtinә son qoyuldu. Prezident,
Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rәhbәrliyi ilә rәşadәtli ordumuz işğal altındakı
torpaqlarımızı 44 gün әrzindә geri qaytardı. Bu
tarixi qәlәbә isә şәhidlәrimizin, qazilәrimizin

ğulayıb. 26 yaşlı Ülvinin itkisinin bir ana kimi
ona ağır olduğunu bildirәn Hәmidә xanım, eyni zamanda, övladı ilә fәxr etdiyini deyib.
Hәmidә Qurbanova Gömrük Akademiyasına yeni qәbul olunan tәlәbәlәrә tәhsildә
uğurlar arzulayıb, onlara hәr zaman vәtәnin vә
xalqın marağını uca tutmağı tövsiyә edib. Şә-

hid anası qeyd edib ki, müstәqil Azәrbaycan
dövlәti vә ona sadiq vәtәndaşlar olduqca şәhidlәrimizin dә xatirәsi әbәdi yaşayacaq.
Şәhid Tahir Əliyevin atası Mahir Əliyev şәhidlәrimizin qanının yerdә qalmadığını, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması kimi tarixi bir qәlәbәnin qazanıldığını vә bu qәlәbәdә
hәr bir әsgәrin Vәtәn qarşısındakı borcunu
şәrәflә yerinә yetirdiyini söylәyib.
Şәhid atası bildirib ki, övladının da әn böyük
arzusu torpaqlarımızı azad görmәk idi. Mәhz
bu istәk onu ön cәbhәyә - Vәtәn torpaqları uğrunda döyüşlәrә aparıb. Şәhid ailәlәrinә, qazilәrә xalqımızın vә dövlәtimizin qayğısından
razılığını ifadә edәn Mahir Əliyev vurğulayıb
ki, Vәtәn, torpaq uğrunda şәhid olan oğullarımızla fәxr etmәli, qürur duymalıyıq.
Mәrasimdә Vәtәn müharibәsi qazilәri Elvin
Qazaxov vә Seyidәkbәr Xaliqov çıxış edәrәk
onlara göstәrilәn etimada vә dәstәyә görә tәşәkkür ediblәr. Qazilәr Vәtәn borcunu yerinә
yetirmәk imkanına görә şәrәf duyduqlarını, şәhid olan qardaşlarının xatirәsinin onların qәlbindә daim yaşayacağını bildiriblәr.
Mәrasimin sonunda könüllü gömrükçülәrin
ifasında şәhidlәrimizin xatirәsinә hәsr olunmuş bәdii kompozisiya tәqdim olunub.

Sentyabrın 28-dә Mәrkәzi Asiya Regional İqtisadi Əmәkdaşlıq
(CAREC) Proqramının Gömrük
Əmәkdaşlığı Komitәsinin 20-ci
iclası keçirilib.

intellektin tәtbiqinә yer verilmәsi vә bu istiqamәtdә hәyata keçirilәn işlәrin daha yüksәk sәviyyәdә yerinә yetirilmәsi vacibdir.
Tәdbirdә CAREC üzv ölkәlәrinin nümayәndәlәri tәrәfindәn (Azәrbaycan, Çin Xalq
Respublikası, Gürcüstan, Monqolustan, Pakis-

tan, Türkmәnistan, Tacikistan, Özbәkistan,
Qazaxıstan) gömrük sistemlәrindә hәyata
keçirilәn yeniliklәr, sәlahiyyәtli iqtisadi
operator sәlahiyyәtlәrinin genişlәndirilmәsi, elektron "bir pәncәrә" sisteminin tәtbiqi,
gömrük nәzarәti vә gömrük rәsmilәşdirilmәsi sahәsindә tәtbiq edilәn rәqәmsal layihәlәr barәdә mәlumatlar iclas iştirakçılarının diqqәtinә çatdırılıb.
Hәmçinin, iclasda COVID-19 pandemiyası vә post-pandemiya dövründә ticarәttәchizat zәncirinin davamlılığının tәmin
edilmәsi vә sәrhәdlәrarası ticarәtә zәrbә vura bilәcәk planlaşdırılmamış hadisәlәrin
öncәdәn qarşısının alınması istiqamәtindә
hәyata keçirilmәli olan tәdbirlәrә dair mәlumatlar müzakirә edilib.
İclas zamanı Azәrbaycan Respublikası
Dövlәt Gömrük Komitәsinin nümayәndәsinin tәklifinә әsasәn Asiya İnkişaf Bankı
vә CAREC İnstitutunun dәstәyi çәrçivәsindә elektron "bir pәncәrә" sisteminin Azәrbaycan vә digәr CAREC üzv dövlәtlәri
tәrәfindәn tәtbiqinin layihәlәndirilmәsi
mәsәlәsinә baxılması qәrarlaşdırılıb.
Elәcә dә CAREC nümayәndәsinin tәklifi ilә "CAREC-in tәkmillәşdirilmiş tranzit sisteminin vә mәlumatların ümumi mübadilәsinin
pilot yoxlanılmasına dair üçtәrәfli Saziş"
layihәsinin Azәrbaycan Respublikası ilә
Gürcüstan arasında imzalanması istiqamәtindә
işlәrin başlanılmasına dair qәrar qәbul edilib.
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Vətən müharibəsində şəhidlik
zirvəsinə ucalan gömrükçünün
xatirəsi yad edilib
Sentyabrın 27-dә gömrük әmәkdaşları
Anım Günü münasibәtilә İkinci Fәxri xiyabanı ziyarәt ediblәr.

Gömrükçülәr Vәtәn müharibәsindә şәhidlik zirvәsinә
ucalan gömrük әmәkdaşı Ülvi Hacıyevin mәzarına әklil
qoyub, xatirәsini ehtiramla yad ediblәr.
Xiyabanda uyuyan digәr şәhidlәrimizin dә mәzarları
ziyarәt edilib, bütün şәhidlәrimizin xatirәsinә ehtiram
ifadә olunub.
Sonra gömrük әmәkdaşları Dövlәt Gömrük Komitәsi
"Azәrterminalkompleks" Birliyinin inzibati binasına
gәlәrәk, burada Ülvi Hacıyevin xatirәsinә ucaldılmış
büstün qarşısına әklil qoyublar.
Anım mәrasimindә Ülvi Hacıyevin hәyat yolu barәdә
mәlumat verilib, onun bütün gömrük әmәkdaşları üçün
vәtәnpәrvәrlik nümunәsi olduğu vә xatirәsinin daim
yaşadılacağı vurğulanıb.
26 yaşında şәhidlik zirvәsinә ucalan Ülvi Hacıyev
Vәtәn müharibәsinә könüllü yollanıb. Füzuli, Cәb-

CAREC Proqramının Gömrük
Əməkdaşlığı Komitəsinin iclası keçirilib
Videokonfrans formatında tәşkil olunan
tәdbirә Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdr
müavini, gömrük-xidmәti general mayoru
Cavad Qasımov sәdrlik edib.
İclasda Azәrbaycan ilә yanaşı, CAREC
üzv ölkәlәrinin nümayәndәlәri, elәcә dә
Asiya İnkişaf Bankı, Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı vә BMT Avropa İqtisadi Komissiyasının ekspertlәri iştirak ediblәr.
Cavad Qasımov Gömrük Əmәkdaşlıq
Komitәsinin 20-ci iclasını açıq elan edәrәk
bildirib ki, tәdbirin әsas mәqsәdi ticarәtin
asanlaşdırılması vә sәrhәd-keçid proseslәrindә davamlı tәchizat zәncirinin tәmin
edilmәsi, pandemiya vә postpandemiya
dövründә avtomatlaşdırılma proseslәri vә
innovativ texnologiyalar, kağızsız ticarәtin
tәtbiqinә dair fәaliyyәt, "CAREC inteqrasiya edilmiş Ticarәt gündәliyi 2030" vә
onun "2021-2023-cü illәr üçün Strateji Fәaliyyәt Planı", elәcә dә digәr aidiyyәti mәsәlәlәr әtrafında müzakirәlәrin aparılmasından ibarәtdir.
Vurğulanıb ki, xüsusilә, müasir dövrün tәlәblәrini nәzәrә alaraq ticarәt-tәchizat zәncirindә
hәyata keçirilәn әmәliyyatlar zamanı artıq süni
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rayıl, Xocavәnd rayonları vә Hadrut uğrunda gedәn
döyüşlәrdә qәhrәmanlıq göstәrib. Ülvi Hacıyev oktyabrın 19-da Şuşa şәhәri yaxınlığında döyüşlәr zamanı şәhid olub.
Ülvi Hacıyev "Vәtәn uğrunda" medalı ilә tәltif edilib.

Discussions held on prospects of
cooperation between Azerbaijani
and Israeli customs bodies
On September 23, chairman of the
State Customs Committee, customs service Colonel-General Safar Mehdiyev met
with Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the State of Israel to the
Republic of Azerbaijan George Deek.
Safar Mehdiyev praised the mutually effective
cooperation between Azerbaijan and Israel, said
productive relations had been established in all
spheres, including customs.
Speaking about the glorious victory of the
Azerbaijani Army in the Patriotic War under the
leadership of Azerbaijan’s President, Supreme
Commander-in-Chief Ilham Aliyev, chairman of
the Committee said new economic opportunities
emerged in the region as the Karabakh conflict came to
an end. Expressing gratitude to the State of Israel for
supporting Azerbaijan’s territorial integrity, Safar
Mehdiyev underlined the importance of the Israeli
companies’ participation in the restoration of the liberated territories.
Giving information about the modernization projects
implemented in the customs system as part of the
reforms carried out in Azerbaijan, chairman of the State
Customs Committee underlined that formation of more
flexible and dynamic structure in the customs service
had paved the way for increase of the country’s transit
and export potential, facilitation of international trade.
Speaking about the trade turnover between
Azerbaijan and Israel, Safar Mehdiyev said customs
bodies were also playing an important role in this
regard. Drawing attention to the mutual relations
between the customs bodies of the two countries, chairman of the Committee said mutual visits, exchange of

information and experience had played a special role in
strengthening cooperation.
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of
the State of Israel to the Republic of Azerbaijan George
Deek thanked for warm welcome, expressed satisfaction with the next meeting with the officials of the State
Customs Committee.
George Deek extended congratulations on the victory won in the Patriotic War, said the visit to the liberated territories had made deep impressions on him.
Underlining that the State of Israel always supported
Azerbaijan, the Ambassador highly appreciated the
current level of economic, political and cultural relations between the two countries, spoke about the relations and prospects of joint cooperation between the
customs bodies.
Views were exchanged on the issues of mutual interest.
Press and Public Affairs Department of the
State Customs Committee

Customs Cooperation Committee of
CAREC Program holds a meeting
The Customs Cooperation Committee of
the Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Program held the 20th meeting on September 28.
The virtual event was chaired by deputy chairman of
the State Customs Committee, customs service Major
Javad Gasimov.
The meeting was attended by the representatives of
Azerbaijan, CAREC member states, as well as experts
of the Asian Development Bank, World Customs Organizations and the UN Economic Commission for
Europe (UN ECE).
Opening the 20th meeting of the Customs Cooperation Committee, Javad Gasimov said the main
goal of the event was to hold discussions on trade facilitation and supply chain in the border crossing processes, processes of automatization amid pandemic and during the post-pandemic period, innovative technologies,
paperless trade, CAREC Integrated Trade Agenda 2030
and 2021-2023 Strategic Action Plan and other related
issues. It was underlined that taking into account the
present-day requirements, it is important to apply artificial intellect during the operations in the trade supply

chain.
Representatives of the CAREC member states
(Azerbaijan, People’s Republic of China, Georgia,
Mongolia, Pakistan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan) gave detailed information about the innovations in the customs systems, empowerment of
authorized economic operators, application of electronic one-stop shop system, digital projects on customs
control and customs inspection.
Discussions were held on the upcoming steps for
ensuring trade supply chain amid the COVID-19 pandemic and during the post-pandemic period and for preventing unplanned events that may undermine the
cross-border trade.
Basing on the proposal of the representative of the
State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan, it was decided to review the issue on designing the
application of the electronic one-stop shop system by
Azerbaijan and other CAREC member states with the
support of the Asian Development Bank and CAREC
Institute.
Basing on the proposal of the CAREC representative, it was decided to start work on signing the draft
"Trilateral Agreement on pilot inspection of CAREC's
improved transit system and general data exchange"
between the Republic of Azerbaijan and Georgia.
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Gömrük Hospitalının
Azərbaycanın milli maraqları
inamla təmin edilir
həkimləri COVID-19-a yoluxmuş
həmkarlarını həyata qaytarıblar
Mәrkәzi Gömrük Hospitalına
ağır vәziyyәtdә daxil olan xәstә "HB Güven" klinikasının hәkimi,
ümumi cәrrah Dr.Niyazi Eminov
COVID-19 xәstәliyindәn müalicә
olunaraq sağalıb.

Sentyabrın 29-da evә yazılan Mәrkәzi
Gömrük Hospitalının pasiyenti Niyazi
Eminov bu barәdә deyib: “İlk olaraq sağlamlığıma qovuşduğum üçün çox sevincliyәm. Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev
vә birinci xanım Mehriban Əliyevanın
sәhiyyәmizin inkişafına göstәrdiklәri diqqәt
vә qayğının tәzahürüdür ki, Mәrkәzi Gömrük Hospitalı kimi tibb ocaqları vә burada
tәtbiq olunan yüksәk texnologiyalar, elәcә
dә hospitalın tәmin olunduğu müasir tibbi
avadanlıqlar insan hәyatını xilas etmәyә vә
sağlamlığını qorumağa tam şәkildә imkan
verir vә mәn öz adımdan, ailәm adından
dövlәt başçısı İlham Əliyevә, birinci xanım
Mehriban Əliyevaya dәrin tәşәkkürümü bil-

dirirәm.
Hospitalın әn böyük dәyәri isә burada çalışan, öz sahәlәrinin yüksәk sәviyyәli peşәkarları olan tanınmış mütәxәssislәrdir.
Mәnim ölümdәn dönmәyimdә әmәyi keçәn bütün hәkim briqadasına - baş hәkimin
rәhbәrliyi vә nәzarәti altında çalışan hәkimlәrә vә tibbi personalın hәr bir üzvünә tәşәkkür edirәm, onlara çox mәsul vә ağır işlәrindә uğur arzulayıram. Mәn, hәmçinin, әn
müasir avadanlıqlarla tәchiz edilәn bu hospitalda dövrün әn tәhlükәli, ölüm saçan xәstәliyi - COVID-19-la mübarizәdә hәkimlәr
üçün gözәl şәrait yaratmış Dövlәt Gömrük
Komitәsinin sәdri Sәfәr Mehdiyevә, DGK
Tibbi Xidmәt İdarәsinin rәisi Ceyhun
Mәmmәdova vә hospitalın baş hәkimi Elman Mәmmәdova dәrin minnәtdarlığımı
bildirir, gәlәcәk fәaliyyәtlәrindә uğur dilәyirәm”.
Niyazi Eminovun müalicә olunub sağalmasında hospitalın reanimasiya vә intensiv
terapiya şöbәsinin әmәkdaşlarının әmәyini
qeyd etmәk yerinә düşәr. Şöbәnin rәisi

Dr.Tural Sadıqovun rәhbәrliyi
altında reanimatoloqlar - Dr.Mehdi
Əliyev, Dr.Rәşad Nәsirli, Dr.Könül
Hәsәnova, Dr.Tәranә Göyüşova,
Dr.Xәyal Mәmmәdov, Dr.Sevda
Quliyeva, Dr.Mirmәnsim Mәmmәdovdan ibarәt peşәkar hәkim briqadası әn ağır COVID-19 xәstәlәrinin
müalicәsini uğurla icra edirlәr.
Hospitalın pasiyenti Niyazi Eminov COVID-19 xәstәliyinә sentyabrın 10-da yoluxub, ilkin müalicәsini ev şәraitindә alıb. Vәziyyәti
ağırlaşdığından sentyabrın 16-da
"Yeni klinika" tibb müәssisәsinә
yerlәşdirilib vә müalicәsini orada
davam etdirib.
Mәrkәzi Gömrük Hospitalının reanimasiya şöbәsinin rәisi Tural Sadıqov bildirib ki,
pasiyent Niyazi Eminov vәziyyәti ağır olduğuna görә süni tәnәffüs aparatına qoşulub,
ECMO aparatına qoşulma ehtiyacı olduğundan Mәrkәzi Gömrük Hospitalının reanimasiya şöbәsinә köçürülüb. Şöbәyә qәbul
zamanı xәstәnin vәziyyәti kritik olub: ağciyәr zәdәlәnmәsi әn yüksәk hәddә olan xәstә
100% oksigenlә süni tәnәffüs aparatında vә
86% saturasiya ilә qәbul edilib.
Dәrhal intensiv müalicәyә başlanılıb,
şöbә hәkimlәrinin - reanimatoloqlar vә hospitalın tibbi heyәtinin sәyi nәticәsindә
ECMO aparatına qoşulmadan xәstәnin vәziyyәtindә müsbәt dinamika әldә edilib.
Sentyabrın 24-dә isә artıq xәstә oyadılaraq
süni tәnәffüs aparatından ayrılıb. Hazırda
Niyazi Eminov ev şәraitindә müalicәsini davam etdirir vә vәziyyәti stabildir.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

Təkcə bu il 1 tondan çox narkotik
vasitə və psixotrop maddə
qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb
Azәrbaycan Respublikasının iqtisadi tәhlükәsizliyini qorumaq, dayanıqlı
sosial-iqtisadi inkişafı tәmin etmәk
istiqamәtindә dövlәt başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq Dövlәt Gömrük Komitәsi vә onun struktur bölmәlәrinin son illәr hәyata keçirdiyi tәdbirlәr müsbәt nәticә vermәkdәdir.
Dövlәt Gömrük Komitәsi gömrük hüquqpozmaları ilә mübarizә sahәsindә әmәliyyat-axtarış fәaliyyәtini güclәndirir, narkotik vasitәlәrin aşkar edilmәsindә xidmәti itlәrin tәtbiqi nәzәrә alınaraq DGK-nın Kinoloji Mәrkәzinin bazasında tәcrübәli vә yüksәkixtisaslı mütәxәssislәr tәrәfindәn kinoloqlar vә narkotik vasitәlәrin axtarışında xidmәti itlәrin hazırlanması işi davam etdirilir.
Eyni zamanda, ölkә әrazisinә idxal olu-

nan mallar, onların idxalatçıları vә ixracatçıları, hәrәkәt marşrutu haqqında öncәdәn
gömrük orqanlarına tәqdim olunan mәlumatların emal edilәrәk riskli halların әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirilmәsi, hәmçinin riskli
halların vә şәxslәrin, marşrutların, yüklәrin
müәyyәn edilmәsi sahәsindә Hәdәf Mәrkәzinin fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi, digәr
hüquq-mühafizә orqanları ilә birgә әmәkdaşlığın möhkәmlәndirilmәsi tәmin edilir.
Dövlәt Gömrük Komitәsi “Narkotik
vasitәlәrin, psixotrop maddәlәrin vә onların
prekursorlarının qanunsuz dövriyyәsinә vә
narkomanlığa qarşı mübarizәyә dair 20192024-cü illәr üçün Dövlәt Proqramı”nın icrasının tәmin edilmәsi istiqamәtindә üzәrinә
düşәn vәzifәlәri layiqincә yerinә yetirir.
Gömrük orqanları tәrәfindәn (o cümlәdәn
digәr hüquq-mühafizә orqanları ilә birlikdә)
görülәn qәtiyyәtli tәdbirlәr nәticәsindә hәr il
külli miqdarda narkotik vasitә, psixotrop

maddә vә onların prekursorlarının gömrük
sәrhәdindәn qanunsuz keçirilmәsinin qarşısı
alınır.
Görülmüş tәdbirlәr nәticәsindә 20192021-ci illәr әrzindә 537 fakt üzrә qanunsuz
dövriyyәdәn götürülәn cәmi 5 ton 106 kiloqrama yaxın narkotikin 81 faizdәn çoxu,
başqa sözlә, 4 ton 155 kq 720 qramı daha
tәhlükәli ağır narkotik vasitә hesab edilәn
heroindәn ibarәt olub.
Ciddi narahatlıq doğuran mәqamlardan
biri dә saxlanılan psixotrop maddәlәrin
99,4%-nin, yәni 274 kq 715 qramının “qara
bazar”da “patı” vә “şüşә” adı altında satılan
metamfetaminin tәşkil etmәsidir.
Tәkcә bu il aşkar olunan faktlar üzrә 903
kq 454 qram heroin, 484 kq 362 qram tiryәk, 194 kq 115 qram metamfetamin vә s.
olmaqla, ümumilikdә 1 ton 626 kq 860
qram narkotik vasitә vә psixotrop maddә
qanunsuz dövriyyәdәn çıxarılıb.

Информационно-аналитический обзор
Таможенники и пограничники
пресекли канал контрабанды
сильнодействующих веществ
из Китая
Деятельность международной преступной группировки, занимавшейся
поставками в Россию сильнодействующих веществ (СДВ) из Китая транзитом
через Казахстан, пресекли сотрудники
Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с региональными таможенными органами,
Пограничной службой ФСБ России и
пограничным управлением ФСБ России
по Оренбургской области. Из незаконного оборота изъято более 180 кг запрещенных веществ.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Оренбургской области
выявлен грузовой автомобиль, в котором
находилась партия препаратов для похудения, содержащих сильнодействующее
вещество сибутрамин. Под оперативным
контролем правоохранителей фура проследовала до торгового комплекса в
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Москве, а затем товар был доставлен
заказчику в Красноярске. При получении груза таможенники задержали организатора канала контрабанды. В ходе
последующих обысков в квартире мужчины оперативники также обнаружили
крупную партию СДВ.
В отношении организатора поставки
возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2
ст.226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Участники преступной группировки
задержаны.
www.customs.gov.ru

Россия значительно нарастила
ввоз пальмового масла
Росстат: РФ за 7 месяцев увеличила
импорт пальмового масла и нарастила
экспорт удобренийРоссия в январе-июле
2021 года увеличила импорт пальмового
масла и его фракций на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года - до 629 тысяч тонн, следует из материалов Росстата.

«Gömrük xәbәrlәri»
ictimai-siyasi qәzet

За июль объем импорта составил 99,9
тысячи тонн, что на 3,2% больше показателя июля 2020 года, но на 6,1% меньше,
чем в июне текущего года. Ввоз в страну
кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за семь месяцев
увеличился на 17,8% - до 71,3 тысячи
тонн. В июле импорт этих товаров составил 9,6 тысячи тонн, увеличившись на
24,6% в годовом выражении, но уменьшившись на 13,9% - в месячном.
Импорт подсолнечного, сафлорового,
хлопкового масел и их фракций в январе-июле увеличился на 30,9%, до 0,8
тысячи тонн. В июле поставки составили 0,2 тысячи тонн, что в 2,4 раза больше, чем в июле 2020 года и на 50,8%
больше, чем в июне 2021 года.
По данным Росстата, импорт пальмового масла в Россию в 2020 году уменьшился на 3,4% по сравнению с предыдущим годом - до 1,025 миллиона тонн. Основными странами-поставщиками данной продукции в РФ являются Индонезия и Малайзия.
www.tks.ru
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Oktyabrın 18-dә Azәrbaycan
xalqı özünün dövlәt müstәqilliyinin bәrpa olunmasının 30-cu ildönümünü qeyd edәcәk. Ötәn 30
ildә dövlәtimizin taleyindә çox hadisәlәr baş verdi, bir çox çәtin vәziyyәtlәrә düşdük, maneәlәrlә üzlәşdik. Lakin Heydәr Əliyev vә İlham Əliyev kimi qüdrәtli liderlәrin sayәsindә, hәmçinin milli
hәmrәyliyimizin nәticәsindә bütün çәtinliklәrә sinә gәrdik, dövlәtçiliyimizi vә müstәqilliyimizi qoruduq, әbәdi etdik.

Bu baxımdan müstәqilliyimizin bәrpasının 30-cu ildönümünә doğru tariximiz
dövlәtçiliyimizi şәrәflәndirәn hadisәlәrlә zәngindir. 2020ci ilin 44 günlük Vәtәn müharibәsi isә bu hadisәlәrin zirvә
nöqtәsi oldu. Çünki bu müharibәdә müstәqillik illәri boyu
üzlәşmiş olduğumuz әsas ağrılı problem sona yetdi, torpaqlarımız işğaldan azad edildi. Ona görә müstәqilliyimizin bәrpasının 30-cu ildönümü әrәfәsindә daha qürurluyuq, başımız dik, alnımız açıqdır.
Hazırda müasir beynәlxalq münasibәtlәr müstәvisindә
özünün haqlı milli marağını tәkbaşına vә ya güc yolu ilә
tәmin etmәk mümkün deyil. Son onilliklәrdә bu barәdә
bir nümunә dә göstәrmәk olmaz. Ən acınacaqlısı odur ki,
planetimizin müxtәlif yerlәrindә yaranan müharibә
ocaqları dәrhal lokal müstәvidәn çıxaraq qlobal xarakter
alıb vә hәmin әrazilәr ayrı-ayrı güclәrin plastarmına, poliqonuna çevrilib.
Azәrbaycanın ötәn әsrin 80-ci illәrinin sonundan üzlәşdiyi vә sonradan qanlı müharibәyә çevrilәn Dağlıq Qarabağ problemi mahiyyәtcә hansısa silahlı qarşıdurmadan
fәrqlәnmirdi. Tarix boyu Azәrbaycan әrazilәrini işğal edәn
Ermәnistan bu dәfә Qarabağa göz dikmişdi vә tәәssüf ki,
respublikamızda müstәqilliyin ilk illәrindә Birinci Qarabağ müharibәsi bir sıra rayonlarımızın işğalı ilә nәticәlәnmişdi. Ermәnistanın vә dünya ermәniliyinin mәqsәdi Qarabağda ikinci ermәni dövlәtinin yaradılmasına nail olmaq
idi. Bunun üçün Azәrbaycana olduqca güclü beynәlxalq
tәzyiq dә var idi. Lakin 1993-cü ildәn ölkәyә rәhbәrlik
edәn ulu öndәr Heydәr Əliyev bütün tәzyiqlәrin qarşısını
qәtiyyәtlә aldı.
Azәrbaycanın hәlә çәtin, zәif vaxtlarında ulu öndәr
dövlәtimizin milli maraqlarını inamla tәmin etdi, dünya
ermәniliyinin niyyәtinin qarşısını uzaqgörәnliklә aldı.
Hәlә 90-cı illәrdә dünya ermәniliyinin tәzyiqlәrini dәf
edәn, onların Ermәnistanın maraqlarına xidmәt edәn tәkliflәrini yaxına buraxmayan Azәrbaycan iqtisadi baxımdan güclәndikcә, beynәlxalq mövqelәrini möhkәmlәndirdikcә öz әrazi bütövlüyünün bәrpası üçün dә әlverişli
şәraiti yaxınlaşdırdı vә yetişdirdi. Belәliklә, 2020-ci ilin
Vәtәn müharibәsinin nәticәlәri torpaqlarımızın işğaldan
azad olunması ilә yanaşı, hәm dә Azәrbaycanın artıq öz
milli marağını silah yolu ilә tәmin edәcәk qәdәr güclü
dövlәtә çevrilmәsinin tәcәssümü oldu. Müasir dünya nizamında öz pozulmuş hüququnu güc vә ya digәr yolla tәkbaşına hәll edәn dövlәt göstәrmәk ümumiyyәtlә mümkün
deyil. Amma Azәrbaycan bunu etdi: tәkbaşına vә güc yolu
ilә.
Bu Qәlәbәnin kökündә dayanan әsas amillәr qәtiyyәtli
liderin rәhbәrliyi, mükәmmәl idarәçilik, güclü dövlәtçilik
vә müstәqil siyasәtdir. Mәhz bu amillәr Azәrbaycanın әn
ağrılı vә yeganә probleminә son qoydu, İkinci Qarabağ
müharibәsinin taleyini hәll etdi. Tәsadüfi deyil ki, hәlә
müharibәnin baş vermәsinә qәdәr Azәrbaycan ictimaiyyәti әmin idi ki, torpaqlarımız mütlәq işğaldan azad olunacaq. Çünki Prezident İlham Əliyevin uzaqgörәnliklә
hәyata keçirdiyi siyasi kurs әrazilәrimizin işğaldan azad
edilәcәyi günü sürәtlә yaxınlaşdırırdı. Bu siyasәt hәm dә
çox mәsәlәlәri kompleks şәkildә özündә birlәşdirirdi.
Hәyata keçirilәn enerji layihәlәri, ordu quruculuğu, Ermәnistanın işğal siyasәtinin ifşası, cәmiyyәtin dövlәt başçısı
İlham Əliyevin әtrafında sıx hәmrәyliyi kimi mühüm
mәsәlәlәrin hәr biri torpaqlarımızın azadlığına aparan böyük siyasәtin tәrkib hissәlәri idi. Cәmi 44 günә qazanılan
hәrbi-siyasi qәlәbә İlham Əliyevin bu istiqamәtdә yürütdüyü siyasәtin nә qәdәr mükәmmәl olduğunu göstәrdi.
Bu qәlәbәnin memarı olan Prezident İlham Əliyev yalnız Ermәnistanı diz çökdürmәdi, hәm dә dünya ermәniliyinә, ermәni tәәssübünü çәkәn siyasi mәrkәzlәrә qalib
gәldi. İlham Əliyev ermәni yalanlarını vә iddialarını altüst etdi, Qarabağla bağlı yüz ildәn çox bir müddәtdә dünyada formalaşmış saxta stereotiplәri kökündәn dәyişdi.
Bu Qәlәbә ilә İlham Əliyev bütün dünyaya hәm dә sübut
etdi ki, Qarabağ Azәrbaycandır!
Azәrbaycan tәkcә torpaqlarını azad etmәdi, hәm dә
dövlәt sәrhәdlәrini tәmin etdi. Hәlә sovet illәrindәn öz tәsәrrüfat sistemini Azәrbaycan sәrhәdlәrini pozaraq formalaşdıran Ermәnistan sәrhәdlәrin o biri tayına çәkilmәyә
mәcbur olundu. Müharibәdәn sonrakı aylarda Azәrbaycan
hәrbçilәri dövlәt sәrhәdlәrimizdә mövqe tutdular. Ermәnistan hay-hәşir salsa da, ora-bura müraciәt etsә dә, sovet
dövrü xәritәlәrinә әsasәn torpaqlarımızdan tam qovuldular. Bununla sovet dövründәn qalmış inzibati sәrhәd
dövlәt sәrhәdinә çevrilib.
Mәlum olduğu kimi, Ermәnistanda Gorus-Qafan avtomobil yolu, İrәvanı Qafan şәhәri ilә birlәşdirәn yolun 21
kilometrlik hissәsi respublikamızın әrazisindәn keçir.
Müharibәdәn sonra sәrhәdlәrin müәyyәn edilmәsindәn
sonra hәmin hissә Azәrbaycan hәrbçilәrinin nәzarәtindәdir. Humanistlik nümayiş etdirәn Azәrbaycan hәmin
vaxtdan yolun bu hissәsindәn avtomobillәrin hәrәkәtinә
imkan vermişdi. Amma ermәnilәr öz xislәtlәrinә sadiq
qalaraq bunu dәyәrlәndirә bilmәdilәr. Belә ki, bir müddәt
әvvәl ermәnilәr sәrhәd-döyüş mәntәqәsinin әrazisindә
xidmәtdә olan әsgәrimizә hücum edәrәk ona xәsarәt yetirdilәr.
Ermәnistanın bu tәxribatına dәrhal adekvat cavab verildi vә ona qәdәr sәrbәst şәkildә yoldan istifadә edәn avtomobillәr indi Azәrbaycanın aidiyyәti dövlәt qurumları tә-
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rәfindәn yoxlanılır. Ermәnistan әrazisindәn yük daşımaq
mәqsәdilә qanunsuz yollarla Azәrbaycan әrazisinә keçәn
avtomobillәrin sürücülәri barәsindә isә Azәrbaycanın qanunlarına uyğun müvafiq tәdbirlәr görülür. 44 günlük
Vәtәn müharibәsindә olduğu kimi, savaşdan sonra da
Azәrbaycan öz maraqlarını qәtiyyәtlә tәmin edir. Ermәnistanın isә bu maraqla hesablaşmaqdan başqa yolu yoxdur.
Son illәr ölkәdә dövlәt idarәçiliyi sistemi sürәtlә tәkmillәşdirilir. Postmüharibә dövründә dә bu istiqamәtdә islahatlar davam etdirilir. Bütün islahatlar zamanı Prezident
İlham Əliyev, ilk növbәdә, xalqın vә dövlәtin maraqlarını,
milli mәnafeyini nәzәrә alır. Cәmiyyәtin islahatlara
münasibәtinә çox yüksәk önәm verir vә vәtәndaşların
proseslәrlә bağlı nә düşünmәsi, hansı sahәlәrdә nәdәn razı
vә ya narazı olması diqqәtdә saxlanılır. Ona görәdir ki,
ölkә ictimaiyyәti Prezidentin bütün yenilik vә dәyişikliklәrini müsbәt dәyәrlәndirir.
Dövlәt idarәetmә sistemindә hәyata keçirilәn struktur
islahatları çәrçivәsindә yenilikçi, müasir düşüncәli, intellektual kadrlara yüksәk etimadın göstәrilmәsi xalq tәrәfindәn tәqdirәlayiq hal kimi qiymәtlәndirilir.
Prezident İlham Əliyev hәr zaman qeyd edir ki, kadr siyasәtindә şәxsi tanışlıq, rәğbәt, dostluq әlaqәlәri yox, peşәkarlıq, vәtәnpәrvәrlik vә milli dәyәrlәr әsas olmalıdır.
Peşәkar, Vәtәnә bağlı olan, bilikli vә Azәrbaycanın maraqlarını layiqincә müdafiә edә bilәn kadrlar önә çәkilmәlidir.
Ümumiyyәtlә, Azәrbaycanda dövlәt idarәçiliyindә
müasir, kreativ düşüncәli kadrların irәli çәkilmәsi әnәnәsi
hәr zaman mövcud olub. Mәhz İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi siyasәtin nәticәsidir ki, artıq ölkәdә bütün
sahәlәrdә peşәkar kadr potensialı formalaşıb. Hazırda
dövlәt idarәetmәsinin müxtәlif sferalarında bu potensialdan sәmәrәli istifadә etmәk imkanları yaranıb.
Yeni dövlәt idarәçiliyinin tәlәblәrinә cavab verәn islahatlarla bağlı qәtiyyәtli mövqe ortaya qoyan Prezidentin
kadr siyasәtinin әsas mәqsәdi idarәetmәdә çevikliyi vә
sәmәrәliliyi artırmaq, cәmiyyәtdә formalaşan yeni çağırışlara adekvat uyğunlaşmanı tәmin etmәkdir.
Prezident İlham Əliyev bütün dövlәt mәmurlarını vәzifәyә tәyin edәrkәn bu mәsәlәlәrә toxunur vә öz mәslәhәtlәrini verir, әvvәlcәdәn xәbәrdarlığını edir. Hәr dәfә diqqәtә çatdırır ki, heç kim qanundan yuxarı dayana bilmәz
vә burada hәr kәs qanun qarşısında bәrabәrdir. Heç kimdә
immunitet yoxdur vә ola bilmәz... Əgәr siz bu mәsuliyyәtin altına girirsinizsә, onda, bax, dediyim kimi, qanun çәrçivәsindә işlәmәlisiniz vә bu yüksәk etimadı doğrultmalısınız. Elә işlәmәlisiniz ki, vәtәndaşlar sizdәn razı olsunlar.
Prezidentin sәslәndirdiyi fikir vә tәlәblәr bir daha tәsdiq edir ki, dövlәt korrupsiya vә rüşvәtxorluqla mübarizә
prosesindә, o cümlәdәn islahatların davamlılığında qәtiyyәtli mövqe tutub. Dövlәt başçısı yeni kadrlardan gözlәntilәrini, onların idarәçilikdә daha çox hansı proseslәrә
üstünlük vermәli olduqlarını belә açıqlayır: vәtәndaşlarla
bir yerdә olmaq, daim xalqın qayğıları ilә yaşamaq, rüşvәtxorluğa, korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizә aparmaq,
rayonların sosial-iqtisadi inkişafına töhfә vermәk, vәtәndaş mәmnunluğunu, hәmçinin rayonların inkişafı üçün
daxili vә xarici investisiyaların cәlb edilmәsini tәmin etmәk.
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, artıq hәr kәs başa düşüb ki, dövlәt mәmuru nümunә olmalıdır, yerlәrdә
insanların rifahı, rahat yaşayışı mәmurun fәaliyyәtindәn
asılıdır. Yәni, Prezidentin yerlәrdәki nümayәndәsi insanların arasında olmalı, qayğıları ilә yaşamalı vә imkan
daxilindә onlara kömәk etmәlidir.
Əlbәttә ki, kadr islahatlarının sәmәrәsini görmәk üçün
tәyin edilәn şәxslәrin fәaliyyәtlәrinin nәticәlәrini müәyyәn müddәt gözlәmәk lazımdır. Bu baxımdan indiyәdәk
tәyin edilәn kadrlarla bağlı problem yoxdur, әksinә, bir
çox sahәlәrdә ciddi uğurlara imza atılıb. Bu da onu demәyә әsas verir ki, Prezidentin yeni kadr tәyinatları uğurludur.
Əgәr Prezidentin tapşırıqları layiqincә yerinә yetirilәrsә, hәm dövlәt, hәm dә ölkә vәtәndaşları yeni kadrların
fәaliyyәtindәn razı qalacaq. Yox, әgәr bu etimad doğrulmasa, ilk növbәdә, cәmiyyәtdә mәyusluq yaranacaq. Ona
görә dә yeni kadrlar cavabdeh olduqları sahәdә daim
vәziyyәti tәhlil etmәli, insanları narahat edәn mәsәlәlәri
ciddi araşdırmalı vә onların hәlli yolları ilә bağlı tәkliflәrini hazırlamalıdırlar.
Prezident yeni çağırışların tәlәbinә uyğun olaraq müasir baxışlı, dünyagörüşlü yanaşmaları özündә tәcәssüm
etdirәn vә әvvәlki işindә bunu göstәrәn şәxslәri vәzifәyә
tәyin edir. Göründüyü kimi, Prezidentin kadr islahatları
davam edir. Bu, ölkә rәhbәrinin mütәrәqqi islahatlarının
tәrkib hissәsidir. Prezident İlham Əliyev bu proseslәri
dәyәrlәndirәrkәn vurğulayır ki, islahatlar tәkmillәşmә,
yeni dövrә uyğunlaşma vә tәrәqqi demәkdir. Hәqiqәtәn dә
dünya miqyasında uğurlar әldә etmiş ölkәlәrin tәcrübәsinә
nәzәr salsaq görәrik ki, bu nailiyyәtlәr mәhz tәrәqqi hesabına әldә edilib. Azәrbaycanı tarixinin әn qüdrәtli dövlәtinә çevirәn İlham Əliyev bu gün kadr vә struktur islahatları ilә daha çevik, operativ idarәçilik mexanizmi formalaşdırır.
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