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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Bundan sonra Azərbaycan xalqı
müzəffər xalq kimi yaşayacaq
Aprelin 22-dә Şuşa şәhәrindә Dünya Azәrbaycanlılarının V Qurultayı Zәfәr Qurultayı işә başlayıb.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Qurultayda geniş nitq söylәyib. Dövlәtimizin başçısı qurultay iştirakçılarını salamladıqdan sonra, Vәtәn uğrunda canından keçmiş,
qәhrәmancasına hәlak olmuş әziz şәhidlәrimizin
xatirәsi bir dәqiqәlik sükutla yad edilib.
Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, biz şәhidlәrimizin qanını döyüş meydanında aldıq, qisasımızı düşmәndәn döyüş meydanında aldıq.
Onların qanı yerdә qalmadı, bu, onların yaxınları
üçün, qohumları üçün, bütün Azәrbaycan xalqı
üçün tәsәlli verir.
Biz bu gün azad Qarabağda, azad Şuşada
Dünya Azәrbaycanlılarının Qurultayını keçiririk.
Bu qurultayın adı Zәfәr qurultayıdır vә bu, tәbiidir. Çünki tarixi Zәfәrdәn sonra ilk dәfәdir ki,
dünya azәrbaycanlıları toplaşır, qurultay keçirir
vә ümumiyyәtlә Zәfәr adı xalqımıza çox yaraşır.
Siz buraya Zәfәr yolu ilә gәlmisiniz, qurultayın
adı Zәfәr qurultayıdır. Hazırda ölkәmizin müxtәlif yerlәrindә, ilk növbәdә, azad edilmiş әrazilәrdә Zәfәr muzeylәri inşa edilir.
Bundan sonra Azәrbaycan xalqı müzәffәr
xalq kimi әbәdi yaşayacaq, bundan sonra bizim
dövlәtimiz qalib dövlәt kimi yaşayacaq. Bu, böyük xoşbәxtlikdir - hamımız üçün, Azәrbaycanda yaşayanlar, Azәrbaycan vәtәndaşları üçün,
xaricdә yaşayan azәrbaycanlılar üçün. Bu tarixi
missiyanı hәyata keçirәn bizim qәhrәman övladlarımız tarix qarşısında, xalq qarşısında, Vәtәn
qarşısında misilsiz xidmәtlәr göstәrmişlәr. Müstәqillik dövründә yetişәn gәnclәr, vәtәnpәrvәrlik
ruhunda yetişәn gәnclәr bu tarixi hadisәni, tarixi
müjdәni Azәrbaycan xalqına bәxş etmişlәr.
Buraya gәlәrkәn 2001-ci ildә keçirilmiş ilk
qurultayı xatırlayırdım. Bildiyiniz kimi, ulu öndәr Heydәr Əliyevin tәşәbbüsü ilә ilk qurultay
2001-ci ildә keçirilmişdir. Ulu öndәr dәrin mәzmunlu çıxışında, eyni zamanda, tәbii ki, Qarabağ
problemi ilә bağlı öz fikirlәrini bildirmişdir vә
demişdir ki, Azәrbaycan öz әrazi bütövlüyünü
bәrpa edәcәk, işğal altında olan torpaqlar işğaldan azad edilәcәk vә Azәrbaycan xalqı öz dәdәbaba torpaqlarına qayıdacaqdır. Biz - ulu öndәrin
davamçıları bu sözlәri gerçәyә çevirdik vә V qurultaya hazırlıq işlәri başlayarkәn mәnә mәruzә
edildi vә mәn dedim ki, bu qurultay mütlәq Şuşada keçirilmәlidir. Əminәm ki, qurultay iştirakçıları da buna çox müsbәt yanaşıblar vә böyük
hәvәslә Şuşaya, qәdim Şuşaya, bizim mәdәniyyәtimizin paytaxtı olan Şuşaya gәlmişlәr. Şuşa da
öz doğmalarını bax, belә günәşli hava ilә qarşılayır vә bu, bir daha onu göstәrir ki, bura bizim
tarixi torpağımızdır. Hәtta tәbiәt, günәş dә bizimlә hәmrәydir.
Qarabağ münaqişәsinin hәll edilmәsi Prezident kimi mәnim üçün başlıca vәzifә idi. Vәzifәyә seçildiyim ilk gündәn bu günә qәdәr bu mәsәlәnin hәlli vә postmünaqişә dövrünün Azәrbaycanın xeyrinә inkişaf etmәsi mәnim üçün başlıca
vәzifәdir vә bütün güclәr sәfәrbәr edilmişdir. Biz
hamımız - hәm Azәrbaycanda yaşayan Azәrbaycan vәtәndaşları, dünya azәrbaycanlıları bir nöqtәyә vururduq, bir hәdәfә çatmaq üçün çalışırdıq.
Mәn deyirdim ki, biz hәr birimiz hәr gün bu müqәddәs günü yaxınlaşdırmalıyıq, öz әmәyimizlә,
işimizlә, hәrә öz yerindә vә torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasından daha vacib vә ali vәzifә yox idi. Mәhz buna görә ordu quruculuğu
sürәtlә aparılmışdır, buna görә Azәrbaycan müasir orduya malik olmuşdur, buna görә gәnc nәsil
vәtәnpәrvәrlik, düşmәnә nifrәt, Vәtәnә sәdaqәt
ruhunda tәrbiyә olunurdu, buna görә iqtisadi islahatlar aparılmışdır. Bizim bütün işlәrimizin,
apardığımız siyasәtin, atdığımız addımların fövqündә bu müqәddәs günü yaxınlaşdırmaq vә bu
günü görmәk amalı dururdu. Biz buna öz gücümüzlә nail olduq. Azәrbaycan xalqı 30 il davam
edәn mәnasız danışıqlar әvәzinә öz gücünü ortaya qoydu, әdalәti bәrpa etdi, beynәlxalq hüququ bәrpa etdi vә bütün dünyaya sübut etdi ki, biz
böyük xalqıq vә heç vaxt bu xalq, Azәrbaycan
xalqı işğalla barışmaq fikrindә deyildi.
Mәn dәfәlәrlә, o cümlәdәn birinci qurultaydan sonra keçirilmiş Dünya Azәrbaycanlılarının

qurultaylarında çıxış edәrkәn deyirdim ki, biz
heç vaxt bu işğalla barışmayacağıq, nәyin bahasına olursa-olsun öz dәdә-baba torpaqlarımızı
işğaldan azad edәcәyik. Ancaq hәqiqәtәn mәn
istәyirdim ki, bu mәsәlә sülh yolu ilә hәll olunsun, müharibә yolu ilә yox. Çünki hesab edirdim
ki, sülh yolu ilә bu mәsәlәnin hәlli mümkündür.
Beynәlxalq hüququn norma vә prinsiplәri ölkәmizin mövqeyini müdafiә edirdi. Dünyanın aparıcı beynәlxalq tәşkilatları Azәrbaycanın mövqeyini dәstәklәyәn vә haqq-әdalәtә söykәnәn qәrar
vә qәtnamәlәr qәbul etmişlәr. Ermәnistanın
işğalçılıq siyasәti dünya miqyasında artıq heç
kimә sirr deyildi. Eyni zamanda, Azәrbaycanla
Ermәnistan arasındakı qüvvәlәr nisbәti bizim
xeyrimizә böyük dәrәcәdә dәyişdirilәndәn sonra
hesab edirdim ki, Ermәnistan rәhbәrliyi dә
nәhayәt dәrk edәcәk ki, bizimlә rәqabәt aparmaq
üçün onların heç bir resursu yoxdur - nә siyasi
resursu, nә iqtisadi, nә dә insan resursu yoxdur.
Hesab edirdim ki, Ermәnistanda nәhayәt anlayacaqlar ki, XXI әsrdә qonşu dövlәtin torpağının
böyük hissәsini işğal altında saxlamaq mümkün
deyil. Ancaq әfsuslar olsun ki, hәm Ermәnistan
rәhbәrliyi, eyni zamanda, beynәlxalq ictimaiyyәt, beynәlxalq tәşkilatlar fәrqli fikirdә idi vә
uzun sürәn - 30 ilә yaxın davam edәn danışıqlar,
sadәcә olaraq, bu işğalı әbәdilәşdirmәk, Ermәnistanın işğalçılıq siyasәtini pәrdәlәmәk vә bizi
bu acı vәziyyәtlә barışdırmaq mәqsәdi güdürdü.
Əlbәttә, biz heç vaxt buna razı ola bilmәzdik vә
Vәtәn müharibәsindәki göstәrdiyimiz iradә,
qәtiyyәt, döyüş meydanındakı qәhrәmanlıq bunu
bir daha göstәrdi. Biz tәkcә Ermәnistanla müharibә aparmamışıq. Biz tәkcә dünya ermәniliyi ilә

müharibә aparmamışıq, biz Ermәnistanın himayәdarları ilә müharibә aparmışıq vә bu müharibәdә Qәlәbә qazanmışıq. Ona görә bu Qәlәbәnin
tarixi әhәmiyyәti daha böyükdür. Biz sübut
etmişik ki, ölümә getmәyә hazırıq, öldü var, döndü yoxdur. Müstәqillik dövründә vәtәnpәrvәrlik
ruhunda yetişәn gәnclәrimiz ölümә gedirdilәr,
bilәrәkdәn ölümә gedirdilәr Vәtәn uğrunda.
İkinci Qarabağ müharibәsindә hәlak olanların
böyük әksәriyyәti gәnc nәslin nümayәndәlәri idi.
Onların heç biri Qarabağda olmamışdı, bu diyarı
görmәmişdilәr, amma onların qәlbindә yaşayan
milli ruh, әdalәt vә Vәtәn sevgisi onları ölümә
aparırdı. Biz bütün dünyaya sübut etdik ki, XXI
әsrdә necә müharibә aparmaq lazımdır, lәyaqәtlә
müharibә aparmaq lazımdır, müasir üsullarla
müharibә aparmaq lazımdır vә cәmi 44 gün әrzindә Ermәnistan ordusu tamamilә mәhv edilmişdir. Ermәnistanın mәhv edilmiş silah-sursatının, texnikasının vә qәnimәt götürülmüş texnikasının qiymәti әn aşağı 4-5 milyard dollar tәşkil
edir. O başqa mәsәlәdir ki, kasıb ölkә bu pulu haradan әldә edib. Ancaq demәk olar ki, Ermәnistan ordusu yoxdur. Ermәnistan ordusunda müharibә zamanı kütlәvi fәrarilik hökm sürürdü, onların özlәrinin etirafına görә, 10 min fәrari olmuşdur Ermәnistan ordusunda. Azәrbaycan Ordusunda bir dәnә dә fәrari olmamışdır. Budur, xalqımızın böyüklüyü, xalqımızın qәlәbәyә inamı,
xalq-iqtidar birliyi vә bütün dünya azәrbaycanlılarının birliyi. Mәn bilirәm ki, siz vә sizin kimi
xaricdә yaşayan milyonlarla azәrbaycanlı hәrә
öz ölkәsindә hәm müharibәnin gedişatını yaxından izlәyirdiniz, eyni zamanda, öz çıxışlarınızda,
öz şәrhlәrinizdә, sosial şәbәkәlәrdә vә digәr im-

kanlardan istifadә edәrәk, Azәrbaycanın haqq
sәsini, haqq işini yaşadığınız ölkәlәrin ictimaiyyәtinә çatdırırdınız. Buna bu gün dә ehtiyac var.
Bu gün dә ehtiyac var, çünki müharibә başa çatsa
da, bizә qarşı olan әrazi iddiaları hәlә ki, başa
çatmayıb. Mәn әminәm ki, bu da başa çatacaq.
Əminәm ki, biz postmüharibә dövründә göstәrdiyimiz sәylәr nәticәsindә vә bundan sonra göstәrәcәyimiz sәylәr nәticәsindә Ermәnistanın vә
dünya ermәniliyinin Azәrbaycana qarşı әrazi iddialarını da aradan götürәcәyik. Ancaq bu gün
hәlә ki, bu iddialar var vә biz buna hazır olmalıyıq. Biz müharibә dövründә - cәmi 44 gün әrzindә 300-dәn çox şәhәr vә kәndi döyüş meydanında azad etmişik. Mәhz buna görә Ermәnistan
mәcbur olub vә noyabrın 10-da - noyabrın 9-dan
10-na keçәn gecә kapitulyasiya aktına imza atdı.
Mәhz biz Şuşanı noyabrın 8-dә azad edәndәn
sonra Ermәnistan rәhbәrliyi nәhayәt anladı ki,
müharibәni davam etdirmәk onlara daha baha
başa gәlәcәk. Halbuki әgәr onlar müharibәnin ilk
günlәrindә dediyim sözlәrimә әmәl etsәydilәr vә
bizә işğal edilmiş torpaqlardan onların çıxarılmasının tarixini, cәdvәlini versәydilәr, müharibә daha tez dayana bilәrdi. Mәn müharibә dövründә
dәfәlәrlә Azәrbaycan xalqına müraciәt edәrkәn
deyirdim ki, Ermәnistan rәhbәrliyi bizә tarix versin, nә vaxt torpaqlarımızdan çıxır vә hәmin an
biz müharibәni dayandırmağa hazırıq. Belә dә
oldu. Ancaq mәcburәn bunu etdilәr. Qırx dörd
gün әrzindә tamamilә mәhv edilmiş Ermәnistan
ordusu vә Ermәnistan dövlәti faktiki olaraq uçurum kәnarında idi.

davamı 2-ci sәh.

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

İşğaldan azad
olunmuş ərazilərdə
bərpa işləri sürətlə
və planlı şəkildə
aparılır
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev aprelin 21-dә Füzuli rayonunda Köndәlәnçay
su anbarlarında aparılacaq tәmir-bәrpa işlәri, Şuşa
rayonunun Daşaltı kәndindә Əhmәdbәyli-FüzuliŞuşa avtomobil yolunun vә bu yolun üzәrindәki tunellәrin inşası, Şuşa şәhәrindә inzibati binanın әsaslı
tәmiri vә konfrans zalının tikintisi ilә tanış olub.
İşğaldan azad olunmuş әrazilәrin bәrpasını öz maliyyә imkanları hesabına hәyata keçirәn Azәrbaycan bu sahәdә dә öz
standartlarını yaradıb. Mina problemi, eyni zamanda, pandemiyanın yaratdığı çәtinliklәrә rәğmәn, bәrpa vә yenidәnqurma
işlәri bütün istiqamәtlәr üzrә sürәtlә vә planlı şәkildә aparılır.
Su anbarlarının gәlәcәk istismarı, hidroehtiyatların ölkәnin su
tәsәrrüfatı sisteminә inteqrasiyası da bәrpa prosesinin vә Böyük Qayıdışın tәrkib hissәsidir.
Prezident İlham Əliyev Köndәlәnçay su anbarlarında aparılacaq tәmir-bәrpa işlәri ilә tanış oldu.
Bildirildi ki, işğal dövründә on minlәrlә hektar әkinәyararlı
torpaq sahәlәrinin suvarılmaması faktiki olaraq bu sahәlәrin
tәsәrrüfat dövriyyәsindәn çıxarılmasına sәbәb olub. Mövcud
su anbarlarının qәsdәn mәhv edilmәsi isә Ermәnistanın Qarabağda aqrar sahәdә dağıdıcı fәaliyyәtinin nәticәsidir. Köndәlәnçay su anbarı buna bariz misaldır. Ümumi sistemә daxil
olan “Köndәlәnçay-1”, “Köndәlәnçay-2” vә “Aşağı Köndәlәnçay” su anbarlarının bәrpası ilә Füzuli rayonu әrazisindә
6200 hektar әkin sahәsinin suvarılması mümkün olacaq.
Qeyd edәk ki, işğaldan azad olunmuş әrazilәrdә ümumilikdә
9 su anbarı tikilir vә ya tәmir olunur. Qarabağın zәngin su ehtiyatlarının düzgün vә sәmәrәli idarә olunması bütövlükdә regionun iqtisadi inkişafını sürәtlәndirәcәk.
İşğaldan azad olunan әrazilәrin kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә
potensialı ölkә iqtisadiyyatı üçün mühüm drayverlәrdәn birinә
çevrilәcәk. Su ehtiyatlarının düzgün idarә edilmәsi vә sәmәrәli
istifadәsi isә Qarabağda aqrar sahәnin inkişafına töhfә verәcәk.
Hazırda bәrpası nәzәrdә tutulan su anbarlarının istifadәyә verilmәsi ilә bu mәsәlә hәllini tapacaq.
İşğal dövründә Ermәnistan mәqsәdli şәkildә su ehtiyatlarından tәzyiq vasitәsi kimi istifadә edirdi. Bu gün Azәrbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin strateji kursuna әsasәn, bәrpa prosesi zamanı sudan mәqsәdyönlü istifadә üçün infrastruktur imkanları tәkmillәşdirilir. Bu, eyni zamanda, keçmiş mәcburi
köçkünlәrin hәyat şәraitinin yaxşılaşdırılması, mәşğulluğun
artırılması, ölkәdә әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasına
hesablanıb.
Sonra dövlәtimizin başçısı Şuşa rayonunun Daşaltı kәndindә Əhmәdbәyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun vә bu yolun
üzәrindәki tunellәrin inşası ilә tanış oldu.
Qeyd edәk ki, Qarabağın dirçәlişinә aparan Böyük Qayıdış
proqramının әsas tәrkib hissәlәrindәn biri yol infrastrukturunun qurulmasıdır. Şuşaya çәkilәn Zәfәr yolunun cığırı qәhrәman әsgәr vә zabitlәr tәrәfindәn açılıb. Hazırda bu yolda işlәr
davam etdirilir - mәqsәd Şuşaya avtomobillә daha tez vә rahat
çatmaqdır. Cәmi 10 ay әvvәlki vәziyyәtlә hazırkı mәrhәlәni
müqayisә etdikdә mübaliğәsiz demәk olar ki, dünyada bu sürәt vә keyfiyyәtdә görülәn işlәrә rast gәlmәk mümkün deyil.
Əhmәdbәyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun digәr önәmi
onun Zәngәzur dәhlizinin magistralı ilә birlәşmәsindәdir.
Mәlumat verildi ki, yolun uzunluğu 81,6 kilometr, hәrәkәt
zolaqlarının sayı 4-6, hәrәkәt zolağının eni isә 3,5 metrdir. Yolboyu 7 tunelin tikintisi aparılır. Bir neçә tuneldә qazma işlәri
artıq tamamlanıb, digәrlәrindә isә qazma, partlatma vә qırma
üsulları ilә qaya qruntlardan ibarәt hissәlәrin kәnarlaşdırılması
işlәri davam edir. Bundan başqa, tunellәrdә havalandırma vә
izolyasiya sistemlәri dә quraşdırılır.
Əhmәdbәyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunda tunellәrin
inşası ilә yanaşı, yolboyu müxtәlif hissәlәrdә torpaq yatağının,
körpülәrin, yeraltı keçid vә suötürücü boruların tikintisi dә
layihәyә uyğun şәkildә icra olunur.
Prezident İlham Əliyev avtomobili tuneldә idarә etdi.
Qeyd edәk ki, Qarabağ vә Şәrqi Zәngәzur iqtisadi rayonları
әrazisindә icra olunan yol-nәqliyyat infrastrukturu işğaldan
azad edilәn rayon vә kәndlәrin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq. Əhmәdbәyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun tikintisinin 2024-cü ildә başa çatdırılması planlaşdırılır.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev Şuşa şәhәrinә gәldi.
Mәlum olduğu kimi, aparılan kompleks işlәr çәrçivәsindә
Şuşa şәhәrinin tarixi görkәminin bәrpası, әvvәlki şöhrәtinin
özünә qaytarılması vә әnәnәvi dolğun mәdәni hәyatına qovuşması üçün bәrpa-quruculuq işlәri sürәtlә davam etdirilir.
Dövlәtimizin başçısı әvvәlcә Şuşa şәhәrindә tullantıların
idarә olunması poliqonunda gedәn işlәrlә tanış oldu.
Bildirildi ki, burada mәişәt tullantıları Avropa standartlarına
uyğun xüsusi yeraltı konteynerlәrdә yerlәşdirilәcәk. Poliqonda
4 çeşid üzrә 600 әdәd SMART yeraltı konteyner vә 11 әdәd
xüsusi texnika nәzәrdә tutulub. Ərazidә söküntü materiallarının çeşidlәnmәsi dә aparılacaq. Şәhәrin su tәchizatı sisteminin
dayanıqlığının tәmini dә iki mәrhәlәdә paralel layihәlәrlә hәyata keçirilәcәk.
Sonra Prezident İlham Əliyev Şuşa şәhәrindә inzibati binanın әsaslı tәmiri vә konfrans zalının tikintisi ilә tanış oldu.
Mәlumat verildi ki, hazırda binada işlәr tamamlanmaq üzrәdir. Şәhәrin arxitekturasına uyğun tikilәn binada hәr cür şәrait
yaradılacaq.
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Bundan sonra Azərbaycan xalqı
müzəffər xalq kimi yaşayacaq
әvvәli 1-ci sәh.
Mәcburәn noyabrın 10-da kapitulyasiya aktı
imzaladı vә biz bir güllә atmadan Ağdam, Kәlbәcәr
vә Laçın rayonlarını geri qaytardıq. Belәliklә, biz
müharibәni hәrbi-siyasi yollarla hәll etdik. Yenә dә
deyirәm, tәkbaşına, heç bir vasitәçi olmadan.
Vasitәçilәrә gәldikdә, әfsuslar olsun ki, bu gün dә
hәlә dә Minsk qrupu haqqında Ermәnistanda yüksәk
vәzifәli şәxslәr sözlәr deyirlәr. Hesab edirәm ki, bu,
әbәsdir, bunun heç bir mәnası yoxdur. Minsk qrupu
faktiki olaraq 2019-cu ildә iflic olmuşdur. 1992-ci
ildә bu mәsәlәni hәll etmәk üçün mandat almış bu
qrup faktiki olaraq heç bir nәticә әldә etmәmişdir.
İndi bu qrupun tarixçәsinә vә hәrәkәtlәrinә, verdiyi
tәkliflәrә nәzәr yetirәrkәn bir daha görmәk olar ki,
bu qrup mәsәlәni hәll etmәk üçün yaranmamışdır.
Sadәcә olaraq, biz o vaxt bir qәdәr sadәlövh idik. Bu
qrup mәsәlәni hәll etmәk üçün yox, işğalı әbәdilәşdirmәk üçün yaradılmışdır. Minsk qrupunun hәmsәdr ölkәlәrindә ermәni lobbi qrupları çox tәsirlidir.
Mәhz buna görә 28 il bu qrupun heç bir nәticәsi
olmamışdır.
2019-cu ildә isә qrupun fәaliyyәti demәk olar ki,
dayanmışdır. Bunun da sәbәbi Ermәnistanın yeni
rәhbәrliyinin çox qәribә davranışı olmuşdur. Çünki
Ermәnistanın yeni rәhbәrliyi 2018-ci ildә hakimiyyәtә gәlәndә hәm Minsk qrupunda, hәm, - onu da
açıq demәliyәm, - bizdә dә bәzi ümidlәr var idi ki,
indi kriminal xunta rejim artıq devrildi vә hakimiyyәtә gәlәn yeni nәsil siyasәtçilәr reallığı dәrk edәcәklәr, anlayacaqlar ki, Azәrbaycanla mübarizә
aparmaq, müharibә aparmaq onların iqtidarında deyil. Demәk olar ki, bir il әrzindә aparılan fәal danışıqlar bu fikri daha da güclәndirirdi. Ancaq 2019-cu
ildә Ermәnistan rәhbәrliyi tam fәrqli mövqe sәrgilәmәyә başlamışdır. Ermәnistan rәhbәrliyi tәrәfindәn
sәslәndirilәn cәfәng fikirlәr faktiki olaraq danışıqlar
prosesinә son qoymuşdur. “Qarabağ Ermәnistandır
vә nöqtә” demәklә danışıqlar prosesinә son qoyuldu
vә bu açıqlamadan sonra mәnimlә görüşә gәlәn
Minsk qrupu demәk olar ki, çox qeyri-müәyyәn vәziyyәtdә idi. Çünki bu bәyanatdan sonra hәr hansı
bir danışıqların aparılması qeyri-mümkündür. Çünki
danışıqların mahiyyәti ondan ibarәt idi ki, işğal altında olan torpaqlar azad olunacaq.
Faktiki olaraq Minsk qrupu ondan sonra, hәtta
görüntü naminә hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrә bilmәdi. Ancaq Ermәnistan rәhbәrliyi daha uzağa getdi. Ondan sonra bizә qarşı açıq tәhdidlәr dilә gәtirildi. Yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibә ilә bizi
hәdәlәdilәr. Amma yenә dә beynәlxalq ictimaiyyәt
buna susdu. Bu, açıq tәhdiddir. Özü dә işğalçı dövlәt
tәrәfindәn işğala mәruz qalan dövlәtә qarşı növbәti
tәhdiddir. Yәni, bizi növbәti işğalla hәdәlәyirdilәr.
Ancaq nә BMT, nә ATƏT, nә başqa tәşkilatlar, nә
Minsk qrupu heç bir açıqlama vermәmişdi. Əlbәttә
ki, işğalçı bundan ruhlanaraq daha da azğınlaşmışdı
vә faktiki olaraq Ermәnistan tәrәfindәn onilliklәr
әrzindә uydurduğu mifologiyaya inanmağa başlamışdı. Biz bu mifologiyanı darmadağın etdik, cәmi
44 gün әrzindә düşmәni torpağımızdan qovduq,
Ermәnistan bizim qabağımızda diz çökdü, başını
әydi, kapitulyasiya aktına imza atmağa mәcbur oldu,
imdad dilәdi vә bu gün dә hәmin vәziyyәtdәdir. Bu
gün dә yer qalmayıb qapısını döymәsin ki, amandır
Azәrbaycan bizi hәdәlәyir, Azәrbaycan bizi burada
boğmaq istәyir. Biz öz vәzifәmizi icra etmişik. Bizim başqa dövlәtlәrin torpağında gözümüz yoxdur,
heç vaxt olmayıb. Ancaq biz öz torpağımızı heç kimә verәsi deyilik vә İkinci Qarabağ müharibәsi bunu bir daha sübut etdi.
Yәni, münaqişәyә son qoyan Azәrbaycan әsgәri
oldu, qәhrәman Azәrbaycan әsgәri. Müharibәnin
son hadisәlәri mәhz burada - Şuşada baş vermişdir.
Sıldırım qayalara dırmaşaraq bizim qәhrәman әsgәrlәrimiz, zabitlәrimiz demәk olar ki, әlbәyaxa döyüşlәrdә burada topla, tankla, artilleriya ilә silahlanmış
Ermәnistan ordusuna qalib gәldilәr. Şuşa Zәfәrindәn
sonra faktiki olaraq Ermәnistan cәmi bir gün dirәniş,
- әgәr buna dirәniş demәk mümkündürsә, - göstәrmәyә cәhd etmişdir vә noyabrın 9-da artıq kapitulyasiya aktını imzalamağa hazır olduğunu bildirmişdir.
Biz müharibәni dә lәyaqәtlә aparmışıq, postmüharibә dövründә dә özümüzü lәyaqәtlә aparırıq.
Artıq postmünaqişә dövrünün nәticәlәri haqqında
danışmaq olar. Çünki bir daha demәk istәyirәm,
bizim Qәlәbәmiz, özü dә 44 gün әrzindә әldә etdiyimiz Qәlәbә bir çoxları üçün gözlәnilmәz idi. Hәrbi
ekspertlәr, siyasәtçilәr, bu mәsәlә ilә mәşğul olan
müxtәlif tәşkilatların nümayәndәlәri bizә hәmişә
deyirdilәr ki, bu müharibәni Azәrbaycan uda bilmәz.
Çünki Ermәnistan bu 30 il әrzindә işğal edilmiş torpaqlarda istehkamlar qurmuşdur, müdafiә xәtlәri
qurmuşdur. Eyni zamanda, Qarabağın tәbii relyefi
elәdir ki, torpaqları azad etmәk çәtin olacaq. Çoxlu
itkilәr olacaq, ancaq nәticәdә bütün bu fәrziyyәlәr
demәk olar ki, etibarsız oldu.
Onlar bir mәsәlәni diqqәtdәn kәnarda qoymuşdular - Azәrbaycan xalqının әzmini, Azәrbaycan әsgәrinin gücünü, Vәtәn sevgisini. Bәli, düzdür, bәzi yerlәrdә beş, bәzi yerlәrdә altı müdafiә xәtti qurulmuşdu, istehkamlar qurulmuşdu, tikanlı mәftillәr, dәmir
parçaları vә sair. Bölgәnin coğrafiyası bizim üçün
çox әlverişsiz idi. Bütün bunlara baxmayaraq, az itki
vermәklә, Ermәnistan ordusundan iki-üç dәfә az itki
vermәklә biz tarixi missiyamızı yerinә yetirdik vә
son nöqtәni burada - tarixi şәhәrimizdә qoyduq.
Bu gün Şuşaya gәlәn hәr bir insan, hәr bir azәrbaycanlı görür ki, Şuşa Azәrbaycan şәhәridir. Əgәr
belә olmasaydı, Şuşa belә ağır vәziyyәtdә olmazdı.
Siz, indi buraya gәlәn qonaqlar müharibәdәn ilyarım
keçәndәn sonra gәlirsiniz. Əgәr müharibәdәn dәrhal
sonra gәlsәydiniz, görәrdiniz ki, nә vәziyyәtdәdir.
Hәlә dә dağılmış vәziyyәtdәdir. Ancaq Şuşa bәrpa
olunur, Şuşa dirçәlir vә Şuşanın dirçәlmәsi ilә bağlı
gedәn işlәr çox genişmiqyaslıdır vә bu haqda sizә
mәlumat verilәcәk.

Əgәr bu şәhәr ermәnilәrә mәnsub olsaydı, bu günә qoyardılarmı bunu? Burada cәmi 1800 adam yaşayırdı. Özü dә onların 90 faizi hәrbçilәr vә onların
ailә üzvlәri idi. Burada bir dәnә dә salamat tarixi
bina qalmamışdır. Ermәnilәr 17 bulağın 17-sini dә
qurutmuşdular, mәscidlәrimizi tәhqir etmişdilәr,
sökmüşdülәr, saraylarımızı sökmüşdülәr. Yәni, bir
dәnә dә burada yeni bir bina tikilmәmişdi. Sadәcә
olaraq, bizim tәbii sәrvәtlәrimizi istismar ediblәr vә
tәkcә Şuşa yox, bütün digәr şәhәrlәr dә eyni vәziyyәtdәdir. Tamamilә dağılmış Ağdamı xarici ekspertlәr, jurnalistlәr Xirosimaya bәnzәdirlәr. Bәli, Xirosima atom bombası nәticәsindә mәhv edildi. Ağdam
vә digәr şәhәrlәr ermәni vandallığı nәticәsindә mәhv
edildi. Birinci Qarabağ müharibәsi dayanandan
sonra 30 il әrzindә binaları daş-daş söküb, daşıyıb
satmışdılar vә beynәlxalq tәşkilatların hesabatlarında bu, var. Qәbirlәri qazırdılar, ölülәrin qızıl dişlәrini
çıxarırdılar. Yәni, Ermәnistan vә ermәni xalqı bu
vәhşiliyә görә dünya miqyasında rәzil oldu. Ona
görә gәlәn hәr qonaq, azad edilmiş torpaqlara gedәn
hәr qonaq ermәni vәhşiliyini görür vә görmәlidir.
Görmәlidir ki, biz tәkcә işğalçını yox, faşistlәri
mәhv etdik. Onların Birinci Qarabağ müharibәsindә, İkinci Qarabağ müharibәsindә, iki müharibә
arasındakı dövr әrzindә bütün әmәllәri faşist әmәllәridir. Bizim dinc şәhәrlәrimizi müharibә dövründә
ballistik raketlәrlә atәşә tutmaq, insanları mәhv etmәk faşizm deyil, bәs nәdir? “Tocka-U”, “SCUD”,
“İskәndәr-M” raketi ilә Şuşa vurulmuşdur. Qar әriyәndәn sonra Şuşada, şәhәrin mәrkәzindә “İskәndәr-M” raketinin qalıqları aşkarlanmışdır vә bir daha
biz sübut etdik ki, Ermәnistan bu ölümcül silahdan,
qadağan edilmiş silahdan vә onlarda heç cür
olmayan silahdan istifadә edib. Buna inanmayanlar
gәlib Hәrbi Qәnimәtlәr Parkında “İskәndәr-M”
raketinin qalıqlarını görә bilәrlәr.
Biz faşizmi mәhv etdik. Biz Cәnubi Qafqazı faşizmdәn xilas etdik. Ancaq hәlә dә faşizmin tәzahürlәri baş qaldırır, hәlә dә Ermәnistanda bәzi dairәlәr vә dünya ermәniliyi, xarici ölkәlәrdә yaşayan ermәnilәr bizi hәdәlәmәyә çalışırlar. Amma İkinci
Qarabağ müharibәsinin tarixçәsi onların yadından
çıxmamalıdır. Biz gücümüzü artırmışıq. İlyarım әr-

zindә ordu quruculuğu sahәsindә çox böyük işlәr
görüldü. Bu işlәrin bir hissәsi ictimaiyyәtә tәqdim
edildi, bir hissәsi, әlbәttә ki, tәqdim edilә bilmәz.
Ancaq hәr kәs bilmәlidir, bu gün Azәrbaycan Ordusu istәnilәn vәzifәni icra edә bilәr. Hәm döyüş
qabiliyyәti, hәm milli ruh, hәm mәnәvi ruh, silahsursat, texnika, yeni döyüşkәn hәrbi birlәşmәlәrin
yaradılması - bütün bunları biz mәhz ona görә edirik
ki, ermәni faşizminin hәlә dә tәzahürlәri var vә biz
hәr an ermәni faşizmini, - әgәr bir daha baş qaldırsa,
- әzmәyә hazır olmalıyıq vә hazırıq. Ermәnistan
bunu yaxşı bilir, yaxşı başa düşür vә heç vaxt bunu
unutmamalıdır.
Biz bundan sonra ancaq vә ancaq güclәnәcәyik
vә postmüharibә dövrü bunu bir daha göstәrdi. Hәm
әrazilәrin bәrpası, hәm beynәlxalq müstәvidә addımlarımız bizim gücümüzü göstәrdi. Çünki postmüharibә dövrü çox hәssas bir dövrdür vә artıq il
yarım keçәndәn sonra tam әminliklә demәk olar ki,
biz bu çәtin sınaqdan da şәrәflә çıxdıq. Aparıcı beynәlxalq tәşkilatlar postmüharibә reallıqlarını qәbul
etdilәr. BMT, hansı ki, Şuşada beynәlxalq tәdbir
keçirmişdir. Avropa İttifaqı hazırda Azәrbaycan-Ermәnistan arasında normallaşma prosesindә çox fәal
iştirak edir. ATƏT, hansı ki, çox yaxşı başa düşür
Minsk qrupu artıq yoxdur. Düzdür mәn, bir neçә ay
bundan әvvәl, hәlә Rusiya-Ukrayna müharibәsindәn әvvәl demişdim, mәndәn soruşmuşdular ki,
Minsk qrupu nә ilә mәşğul olacaq? Dedim ki, 2022ci ildә onların yaranmasının 30 illik yubileyidir. Yubiley keçirәcәklәr, sonra pensiyaya gedәcәklәr. Amma Rusiya-Ukrayna müharibәsi başlayandan sonra
heç yubiley keçirmәyә bunlarda fürsәt olmadı.
Digәr beynәlxalq tәşkilatlar - mәsәlәn, sәdrlik
etdiyimiz Qoşulmama Hәrәkatı, İslam Əmәkdaşlıq
Tәşkilatı, bütün aparıcı beynәlxalq tәşkilatlar bizim
mövqeyimizi dәstәklәmişlәr vә postmünaqişә reallıqlarını qәbul etmişlәr. İndi qonşu ölkәlәr 3+3 formatda beş ölkә hazırda әmәkdaşlıq formatı yaradıbdır. Qonşu ölkәlәrin hamısı postmünaqişә reallıqlarını qәbul etmişlәr. Böyük dövlәtlәr - Amerika
Birlәşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Amerika Prezidenti, Böyük Britaniyanın Baş naziri mәnә göndәrdiklәri mәktublarda bu, açıq-aydın göstәrilir. Yәni,

biz artıq bu mәrhәlәni keçdik vә bundan sonra Azәrbaycan-Ermәnistan әlaqәlәrinin normallaşması mәsәlәsi gündәlikdәdir. Yenә dә bu gündәliyi biz ortaya
qoyduq. Bütün ağrılı mәqamlara baxmayaraq, işğala
baxmayaraq, edilmiş bu vәhşiliklәrә baxmayaraq,
bölgәnin gәlәcәyi naminә biz hesab edirik ki, buna
ehtiyac var vә biz sülh gündәliyi tәqdim etdik vә Ermәnistandan hәr hansı bir cavab gәlmәdi. Beynәlxalq tәşkilatlar da demәk olar ki, buna o qәdәr dә
maraq göstәrmәdilәr. Ona görә biz konkret olaraq
beş prinsipdәn ibarәt tәklif irәli sürdük vә Ermәnistan bu beş prinsipi qәbul etdi. Belәliklә, Ermәnistan rәhbәrliyi rәsmәn bәyan etdi ki, Azәrbaycanın
әrazi bütövlüyünü tanıyır vә Azәrbaycana hәr hansı
bir әrazi iddiası yoxdur vә gәlәcәkdә dә olmayacaq.
Hesab edirәm ki, bu, postmünaqişә dövrü üçün
vacib mәqamdır vә biz mәhz bu beş prinsip әsasında
danışıqları aparmaq fikrindәyik.
Hazırda iki ölkәnin xarici işlәr nazirlәri, nazirliklәri işçi qrupları formalaşdırır vә hesab edirәm ki, yaxın gәlәcәkdә konkret danışıqlara başlamaq lazımdır
vә danışıqları çox uzatmaq lazım deyil. Çünki mәhz
beş prinsip әsasında sülh müqavilәsi imzalanacaq.
Ona görә müqavilәnin mәtni tezliklә hazırlana bilәr,
imzalana bilәr vә belәliklә, Ermәnistanla Azәrbaycan arasında әlaqәlәr, o cümlәdәn diplomatik әlaqәlәr yaradıla bilәr. Bu tәklifi irәli sürmәklә bir daha biz
xoş niyyәtimizi göstәririk vә yenә dә deyirәm, uzaqgörәnlik göstәririk. Ermәnistanda hәrdәnbir baş qaldıran revanşist qüvvәlәr bilmәlidirlәr ki, bu, Ermәnistan üçün yeganә çıxış yoludur vә bәlkә dә son
şansdır. Əgәr bundan imtina etsәlәr, onda biz dә Ermәnistanın әrazi bütövlüyünü tanımayacağıq, bunu
rәsmәn bәyan edәcәyik. İkinci Qarabağ müharibәsinin nәticәlәrini nәzәrә alaraq Ermәnistan tәrәfi yaxşı
başa düşmәlidir ki, bu addım nәyә gәtirib çıxaracaq.
Amma yenә dә dediyim bütün bu müsbәt mәqamlara baxmayaraq, hәr birimiz - hәm Azәrbaycan
hökumәti, hәm sәfirliklәr, diaspor tәşkilatları, bütün
fәallar yeni reallıqları dünya ictimaiyyәtinә çatdırmalıdırlar. Sizin - xaricdә yaşayan azәrbaycanlıların
bu sahәdә daha böyük imkanlarınız var. Son illәr
әrzindә bizim diaspor tәşkilatlarımız çox fәallaşıb,
hәm İkinci Qarabağ müharibәsindә biz bunu

gördük, hәm dә ondan әvvәlki dövrdә. Hәtta ermәni
radikal qüvvәlәrinin fiziki hücumlarına baxmayaraq, - onlar yenә dә say çoxluğundan istifadә edib
bizim fәallara qarşı cinayәt törәtmişlәr, - azәrbaycanlılar öz sözünü demişdilәr, bu gün dә bunu etmәk
lazımdır.
Yәni, yaşadığınız ölkәlәrin ictimaiyyәtini, әgәr
belә demәk mümkündürsә, maariflәndirmәk lazımdır - hәm Azәrbaycan reallıqları haqqında, postmünaqişә dövrü haqqında vә Azәrbaycan tarixi haqqında. Hesab edirәm ki, bu, çox vacibdir. Çünki tarixi amillәr hәmişә istәnilәn münaqişәnin siyasi vә
digәr yollarla hәll edilmәsi üçün çox vacibdir. Tarix
dә göz qabağındadır. Uzaq tarixә getmәyә ehtiyac
yoxdur. Sadәcә olaraq, XIX әsrdә imzalanmış müqavilәlәri beynәlxalq ictimaiyyәtә çatdırmaq kifayәtdir. Kürәkçay, Gülüstan, Türkmәnçay sülh
müqavilәlәri. Orada ermәni әhalisindәn söhbәt getmir. Kürәkçay müqavilәsini İbrahimxәlil xan Şuşalı
vә Qarabağlı, - titulu belә dә gedib, - imzalayıb. XIX
әsrin bu tarixi hadisәlәrindәn sonra Qarabağa
ermәnilәrin kütlәvi köçü başlamışdır. Bu da heç
kimә sirr deyil vә artıq dünya ictimaiyyәti, ekspertlәr
bunu bilir, yaxşı olar ki, geniş ictimaiyyәt dә bunu
bilsin. Azәrbaycan xalqına qarşı edilәn haqsızlıqlar
haqqında biz beynәlxalq ictimaiyyәti mütlәq mәlumatlandırmalıyıq. XIX әsrdә, XX әsrin әvvәllәrindә
ermәnilәrin Azәrbaycan torpaqlarına köçürülmәsi.
1920-ci ildә sovet hakimiyyәti tәrәfindәn Zәngәzurun Azәrbaycandan qoparılıb Ermәnistana verilmәsi, bu da tarixi faktdır. Ondan iki il әvvәl Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin İrәvanı Ermәnistana
bağışlaması, bu da sәnәdlәrlә tәsdiq olunan faktdır.
1921-ci ildә sovet hakimiyyәti tәrәfindәn bizә qarşı
növbәti tәxribat hazırlanırdı. Zәngәzur 1920-ci ilin
noyabrında bizdәn qoparıldı, bir il sonra Qafqaz
Bürosu Qarabağı da bizdәn qoparmaq istәyirdi.
Ancaq alınmadı vә qәrar qәbul olundu ki, Dağlıq
Qarabağ Azәrbaycanın tәrkibindә saxlanılsın.
Amma buna baxmayaraq, il yarım keçәndәn sonra 1923-cü il iyulun 7-dә Azәrbaycan әrazisindә
tamamilә әsassız, süni bir qurum yaradıldı - Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayәti. Bunun yaradılmasının heç
bir әsası yox idi. O vaxt indiki Ermәnistanda yaşayan azәrbaycanlıların sayı Qarabağda yaşayan ermәnilәrlә müqayisәdә bәlkә dә iki dәfә çox idi.
Ancaq nәdәnsә bu muxtar vilayәti orada yox, burada
yaradıblar. Bunu yaradıblar vә eyni zamanda, qәdim
Azәrbaycan şәhәrini - Şuşanı da onun tәrkibinә
salıblar, bir mәqsәdlә ki, Şuşa ermәnilәşsin. Çünki
Şuşa tәk bir qala kimi qalmışdı vә yaxşı bilirsiniz ki,
Şuşaya bütün yollar ermәnilәrin mәskunlaşdığı
yerlәrdәn keçirdi, әrazilәrdәn keçirdi. Yәni, Şuşaya
gәlmәk üçün mütlәq ermәnilәrin yaşadıqları
kәndlәrdәn keçmәk lazım idi. İndi biz Zәfәr yolunu
çәkmişik. Zәfәr yolunu bizim әsgәr, zabitlәr ayaqla
açdılar, o dağın, dәrәnin, meşәnin içi ilә. Yәni, bu da
tәxribat idi. Yәni, Şuşanı bizdәn qoparmaq üçün,
ermәnilәşdirmәk üçün Şuşanı da saldılar bu süni
qurumun tәrkibinә. Amma alınmadı, nә qәdәr
çalışsalar da, alınmadı. Şuşa öz milli ruhunu o vaxt
hәmişә qoruyurdu vә işğal dövründә ermәnilәr
Şuşanı ermәnilәşdirә bilmәdilәr.
Ondan sonra 1940-1950-ci illәrdә azәrbaycanlıların Ermәnistandan kütlәvi deportasiyası, - bu da
xalqımız üçün böyük faciә vә böyük әdalәtsizlik idi.
Azәrbaycanlılar öz tarixi torpaqlarından Azәrbaycanın Mil-Muğan zonasına zorla köçürülmüşdür. O
Azәrbaycana qarşı bu edildi ki, İkinci Dünya müharibәsindә 300 min Azәrbaycan övladı müharibәyә
getdi, qayıtmadı. O Azәrbaycan ki, İkinci Dünya
müharibәsindә Sovet Ordusunun yanacağının 90
faizini verirdi. Əgәr Azәrbaycan olmasaydı, Azәrbaycan nefti olmasaydı, Sovet İttifaqı müharibәdә
qәlәbә qazana bilmәzdi vә 3-4 il bundan sonra xalqımıza qarşı bu әdalәtsizlik hansı mәnәviyyata sığır?
Bu, tarixdir. Bu tarixi biz bilmәliyik. Bu tarixi
bilmәdәn 1980-1990-cı illәrin tarixi yarımçıq qalacaq. Ondan sonra 1980-ci illәrin sonlarında başlamış
separatizm meyillәri faktiki olaraq Qarabağın böyük
hissәsini Azәrbaycandan qopardı. Hәlә Sovet İttifaqı
dövründә bunu etdilәr. Xüsusi idarәetmә komitәsi
yaradıldı vә Moskvadan bir ermәnipәrәst adam tәyin olundu. Ondan sonrakı tarix dә bәllidir. Bax, bizim xalqımız iki әsr әrzindә bütün bu iztirablardan
keçib vә nәhayәt, öz sözünü deyib. Nәhayәt, “dәmir
yumruq”la düşmәnin başını әzib, tarixi әdalәti vә
milli lәyaqәti bәrpa edibdir. Ona görә, çox vacibdir
ki, bu tarixi mәqamlar daim diaspor tәşkilatlarının
gündәliyindә olsun.
Əlbәttә, mәn çox şadam ki, xaricdә fәaliyyәt
göstәrәn diaspor tәşkilatlarımız Azәrbaycan ilә daim
tәmasdadırlar, Dövlәt Komitәsi ilә tәmasdadırlar vә
müxtәlif ölkәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn diaspor tәşkilatları arasında koordinasiya da tәkmillәşir. Bu da
çox vacibdir. Əlbәttә, biz hamımız - Azәrbaycanda
yaşayan azәrbaycanlılar istәyirik ki, xaricdә yaşayan
azәrbaycanlılar öz tarixi Vәtәni ilә sıx bağlı olsunlar.
Heç olmasa ildә bir dәfә hәr bir azәrbaycanlı öz
ailәsi ilә Azәrbaycana gәlsә çox yaxşı olar - xüsusilә
azad edilmiş torpaqlara getmәk üçün. İndi bu gün
biz qurultayı Şuşada keçiririk. Ancaq azad edilmiş
әrazilәr 10 min kvadratkilometrdәn çoxdur vә indi
marşrutlar da açılır, aeroportlar da tikilir. Ona görә
gәliş-gediş çox rahat olacaq.
Əlbәttә, çox istәyirik ki, ikinci, üçüncü nәsil azәrbaycanlılar öz mәdәniyyәtinә bağlı olsunlar. Əlbәttә,
bu, o qәdәr dә asan mәsәlә deyil. Burada onlar ilk
növbәdә Azәrbaycan dilini bilmәlidirlәr. Burada әlbәttә ki, tәkcә ailәlәrdә Azәrbaycan dilini yaşatmaq
mümkündür, ancaq kifayәt deyil. Ona görә Azәrbaycan mәktәblәrinin, bazar günü mәktәblәrinin
açılması istiqamәtindә dә biz hәr zaman kömәk
göstәrmәyә hazırıq. Əslindә bunu edirik. Bәlkә dә
bunu daha da tәşkilatlanmış şәkildә etmәk lazımdır.
Çünki Ana dili әsas amildir. Ana dili bütün Azәrbaycan vәtәndaşlarını birlәşdirir. İkinci Qarabağ
müharibәsinin tarixini yaxşı bilmәlidirlәr.
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Qırğızıstan-Azərbaycan münasibətləri
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatır
Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov dir. Əminәm ki, gәlәcәkdә dә hәmişә, beynәlxalq qurumlarda da müzdә mәn Sizi Azәrbaycana sәfәrә dәvәt etdim. Şadam ki, qısa iş aparmaq üçün yaxın vaxtlarda Qırğızıstana sәfәr edәcәk. Əlvaxtdan sonra, - heç 6 ay keçmәmiş, - Siz Azәrbaycana gәlmisiniz. bәttә, bizi birlәşdirәn humanitar sahә, bizim mәdәni irsimiz, bizim
bir-birimizi dәstәklәyәcәk, ikitәrәfli planda fәal işlәyәcәyik.
aprelin 20-dә ölkәmizdә rәsmi sәfәrdә olub.
Hәmin gün rәsmi qarşılanma mәrasimindәn sonra Azәrbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Qırğız Respublikasının
Prezidenti Sadır Japarov ilә tәkbәtәk görüşü keçirilib.
Qırğızıstan Prezidentini salamlayan Azәrbaycan Prezidenti
İlham Əliyev dedi ki, Sizi Azәrbaycanda salamlamağa şadam. Bizim ölkәmizә xoş gәlmisiniz. Əminәm ki, sәfәr çox sәmәrәli olacaq, yaxşı nәticәlәr verәcәk. Biz bütün sahәlәrdә fәal qarşılıqlı әlaqә saxlamaq әzmindәyik. Əminәm ki, Sizin sәfәriniz bizim münasibәtlәrimizin daha da möhkәmlәnmәsinә xidmәt edәcәk, çoxlu
sәnәdlәr imzalanacaq. Əlbәttә, hesab edirәm ki, hәmin sәnәdlәrdәn әn әsası Strateji Tәrәfdaşlıq haqqında Bәyannamәdir. Bu,
bizim münasibәtlәrimizi keyfiyyәtcә yeni sәviyyәyә çatdıracaq.
Biz buna görә çox şadıq. Münasibәtlәrimizin möhkәm tәmәli var.
Bu, xalqlarımızın qardaşlıq әlaqәlәridir. Bu gün biz dövlәtlәrarası
münasibәtlәri belә bir möhkәm tәmәl üzәrindә, bu prinsiplәr әsasında qururuq.
Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov dedi ki, ilk növbәdә, mәni
Azәrbaycan Respublikasına rәsmi sәfәrә dәvәt etdiyinizә görә
Sizә sәmimi qәlbdәn minnәtdaram. Qonaqpәrvәrliyә vә sәmimi
qәbula görә tәşәkkürümü bildirirәm.
Vurğulamaq lazımdır ki, Qırğızıstan-Azәrbaycan münasibәtlәrinin әsası beynәlxalq miqyaslı tarixi şәxsiyyәt, Sizin atanız, möhtәrәm Heydәr Əliyev tәrәfindәn qoyulub. O vaxtdan bizim aramızda, Qırğızıstan ilә Azәrbaycan arasında çox yaxşı münasibәtlәr var.
Biz azәrbaycanlı qardaşlarımızla әmәkdaşlığa hәmişә hazırıq.
İcazә verin, qonaqpәrvәrliyә vә Sizinlә görüşmәk imkanı yaratdığınıza görә bir daha tәşәkkürümü bildirim.
Aprelin 20-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin vә Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun
geniş tәrkibdә görüşü keçirilib.
Görüşdә çıxış edәn Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev dedi
ki, bu gün bizim ikitәrәfli münasibәtlәrdә çox әlamәtdar gündür Qırğızıstan Prezidenti Azәrbaycanda rәsmi sәfәrdәdir. Biz Sizi salamlamağa vә münasibәtlәrimizin inkişaf perspektivlәrini müzakirә etmәk imkanına görә çox şadıq.
Cәnab Prezidentlә biz ikitәrәfli gündәlik, regional mәsәlәlәr
barәdә fikir mübadilәsi aparmışıq vә bu sәfәrdәn istifadә edәrәk
maksimum nәticәyә nail olmaq әzmindәyik. Bu gün çoxlu
sәnәdlәr imzalanacaq. Bu barәdә biz artıq danışmışıq. Bizim
münasibәtlәr strateji tәrәfdaşlıq sәviyyәsinә çatır.
Bu, çox әlamәtdar hadisәdir, çünki qarşılıqlı fәaliyyәtdә olduğumuz 29 il әrzindә biz, әlbәttә, bir sıra istiqamәtlәr üzrә fәal işlәmişik, lakin münasibәtlәrimiz bu sәviyyәdә olmayıb. Strateji tәrәfdaşlıq hәm böyük üstünlüklәr, hәm dә böyük mәsuliyyәt demәk-

Bu gün biz investisiya layihәlәri ilә bağlı çox mәsәlәlәri müzakirә etdik. Bu gün geniş tәrkibdә görüşdә bu barәdә daha әtraflı
danışacağıq - nәqliyyat infrastrukturu ilә bağlı mәsәlәlәr, bizim
nәqliyyat imkanlarımızı birlәşdirmәyin mümkünlüyü. Biz Qırğızıstanda vә Azәrbaycanda hәyata keçirilmiş layihәlәr vә onları
qarşılıqlı faydalı şәkildә necә әlaqәlәndirmәyin mümkün olması
barәdә fikir mübadilәsi aparmışıq. Kәnd tәsәrrüfatında әmәkdaşlığın inkişafı ilә bağlı mәsәlәlәri dә müzakirә etmişik. Burada da
böyük perspektivlәr var. Yәni, mәsәlәlәrin әhatә dairәsi genişdir.
Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov dedi ki, ilk növbәdә, mәni
Azәrbaycan Respublikasına rәsmi sәfәrә dәvәt etdiyinizә görә
Sizә sәmimi qәlbdәn minnәtdaram. Azәrbaycanlı qardaşlarımız
tәrәfindәn әnәnәvi qonaqpәrvәrliyә vә sәmimi qәbula görә bizim
nümayәndә heyәti adından tәşәkkürümü bildirirәm. Fikrimcә,
rәmzi haldır ki, bizim bugünkü görüşümüz Qırğız Respublikası ilә
Azәrbaycan Respublikası arasında Dostluq vә Əmәkdaşlıq Haqqında Müqavilәnin 25 illiyi vә Qırğız Respublikası ilә Azәrbaycan
Respublikası arasında diplomatik münasibәtlәr qurulmasının 30cu ildönümü әrәfәsindә keçirilir. Vurğulamaq lazımdır ki, Qırğızıstan-Azәrbaycan qarşılıqlı münasibәtlәrinin әsası beynәlxalq
miqyaslı tarixi şәxsiyyәt, Azәrbaycanın ümummilli lideri möhtәrәm Heydәr Əliyev tәrәfindәn qoyulub.
Hörmәtli İlham Heydәr oğlu, icazә verin, varisliyi qoruyub
saxladığınıza görә Sizә minnәtdarlığımı bildirim. Bu varislik sayәsindә bizim münasibәtlәrimiz bu gün dә uğurla inkişaf edir. Hesab
edirәm ki, bizim müasir Qırğızıstan-Azәrbaycan münasibәtlәrinin
qurduğumuz etibarlı tәmәli olmasaydı, qarşılıqlı әlaqәlәrimizin
fәallığı mümkün olmazdı. Bu, xalqlarımız arasında dәrin tarixi vә
mәnәvi әlaqәlәrdir. Bu baxımdan mәmnunluqla qeyd edirik ki, iki
ölkә arasında hәr hansı siyasi ziddiyyәt yoxdur. Buna görә biz bu
әlverişli şәraitdәn istifadә etmәyә vә qurucu sәylәrimizi birlәşdirәrәk iki ölkәnin qardaş xalqları naminә әmәkdaşlığımızı genişlәndirmәyә borcluyuq.
Aprelin 20-dә Bakıda geniş tәrkibdә görüş başa çatdıqdan sonra
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin vә Qırğız
Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilә Azәrbaycan-Qırğızıstan sәnәdlәrinin imzalanması mәrasimi olub.
Daha sonra Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev vә Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov mәtbuata
bәyanatlarla çıxış ediblәr.
Əvvәlcә Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev bәyanatla çıxış
etdi. Dövlәtimizin başçısı Qırğız Respublikasının Prezidentini bir
daha salamlayaraq onun dәvәti qәbul edib ölkәmizә rәsmi sәfәrә
gәldiyinә görә şad olduğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev dedi
ki, biz Sizinlә ötәn ilin sonunda görüşmüşük. Bizim ilk görüşü-

Biz buna dostluğumuzun vә qardaşlıq münasibәtlәrimizin әlamәti
kimi baxırıq. Bu gün Qırğızıstan Prezidentinin Azәrbaycana rәsmi
sәfәri çәrçivәsindә biz ikitәrәfli qarşılıqlı fәaliyyәtin geniş spektrini
gözdәn keçirdik, әmәkdaşlığımızın gündәliyindәki mәsәlәlәrә
әtraflı nәzәr saldıq. Hәm tәkbәtәk görüşdә, hәm dә nümayәndә
heyәtlәrinin iştirakı ilә keçirilәn görüşdә münasibәtlәrimizi intensivlәşdirmәk әzmindә olduğumuzu bildirdik. Biz dost vә qardaş
dövlәtlәrik. Bu gün bizim münasibәtlәrimiz keyfiyyәtcә yeni
sәviyyәyә çatıb. On sәnәd imzalanıb, mәn onların arasında ikisini
- Strateji Tәrәfdaşlıq haqqında Bәyannamәni vә Dövlәtlәrarası
Şuranın yaradılması haqqında Memorandumu xüsusi vurğulamaq
istәrdim. Hәr iki sәnәd bizim münasibәtlәrin xarakterini vә formasını әsasәn qabaqcadan müәyyәn edәcәk. Strateji tәrәfdaşlıq qarşılıqlı fәaliyyәtin yüksәk sәviyyәsidir vә bizi mәhz strateji xarakterli
әmәkdaşlığa köklәyir. Biz Dövlәtlәrarası Şura çәrçivәsindә hәm
ikitәrәfli gündәliyә aid mәsәlәlәri, hәm dә regional vә beynәlxalq
problemlәri daha effektli vә fәal surәtdә müntәzәm müzakirә edәcәyik.
Beynәlxalq sahәyә gәlincә, demәliyәm ki, Qırğızıstan vә
Azәrbaycan bütün beynәlxalq tәşkilatlarda әnәnәvi olaraq hәmişә
bir-birini dәstәklәyir. Biz Qoşulmama Hәrәkatında Azәrbaycanın
sәdrliyi müddәtinin uzadılmasında Qırğızıstanın dәstәyinә görә
minnәtdarıq. Biz BMT, ATƏT, İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatı, Türk
Dövlәtlәri Tәşkilatı, ECO çәrçivәsindә hәmişә bir-birimizi
dәstәklәyirik.
Ticari-iqtisadi sahәyә gәlincә, bu gün bu mәsәlәyә xüsusi
diqqәt yetirildi. Çünki әlbәttә, Prezidentlә fikir mübadilәsi apardıq
ki, әmtәә dövriyyәsinin mövcud sәviyyәsi bizi qane edә bilmәz.
Fikrimcә, nümayәndә heyәtlәrinin üzvlәrinә verilәn tapşırıqlar
qarşılıqlı ticarәtin hәcmini qısa müddәt әrzindә artırmağa imkan
verәcәk.
Mәn әminәm ki, bu vә digәr mәsәlәlәr bu gün cәnab Prezidentin Azәrbaycanın aparıcı şirkәtlәri ilә görüşü zamanı daha әtraflı
müzakirә edilәcәk. Dediyim kimi, Azәrbaycan şirkәtlәrinin bu görüşә çox böyük marağı var. Bu, mәhz onunla bağlıdır ki, Qırğızıstan Prezidentinin rәhbәrliyi ilә hәm xarici investisiyaların cәlb
edilmәsi, hәm dә әlverişli investisiya şәraitinin yaradılması üçün
çox mükәmmәl investisiya siyasәti hәyata keçirilir. Bu, әlbәttә ki,
Qırğızıstan Prezidentinin nәzәrdә tutduğu bütün planların qısa
müddәt әrzindә yerinә yetirilmәsinә imkan verәcәk.
Biz, әlbәttә, ticari-iqtisadi münasibәtlәr mәsәlәlәri ilә yanaşı,
kәnd tәsәrrüfatı ilә bağlı mәsәlәlәri dә müzakirә etdik. Burada müvafiq nazirlәrә konkret tapşırıqlar verdik. Fikrimcә, Azәrbaycanın
Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyinin nümayәndә heyәti prezidentlәrin
tapşırıqlarının әmәli surәtdә yerinә yetirilmәsi mәqsәdilә yerindә

Gömrük Akademiyasında şəhid
ailələri ilə görüş keçirilib
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasında
ölkәmizin әrazi bütövlüyü uğrunda şәhidlik
zirvәsinә ucalan qәhrәman oğullarımızın ailә
üzvlәri ilә görüş keçirilib.
Tәdbirdә Akademiyanın rәhbәrliyi vә әmәkdaşları, millәt vәkillәri Sadiq Qurbanov, Fazil Mustafa vә Əliabbas Salahzadә,
Zabrat qәsәbәsi Ağsaqqallar Şurasının sәdri Sәfixan Gәncәliyev
vә ictimaiyyәt nümayәndәlәri iştirak ediblәr.
Öncә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Himni sәslәndirilib,
әrazi bütövlüyümüzün tәmin edilmәsi uğrunda şәhidlik zirvәsinә
ucalan qәhrәmanlarımızın әziz xatirәsi bir dәqiqәlik sükutla yad
edilib.
Giriş nitqi ilә çıxış edәn Akademiyanın rәisi, gömrük xidmәti
general-mayoru Qulu Novruzov tәdbir iştirakçılarını salamlayaraq
tәhsil alanların dövlәtә vә dövlәtçiliyә sadiq, vәtәnpәrvәrlik ruhunda yetişdirilmәsi istiqamәtindә Akademiyada keçirilәn silsilә
tәdbirlәrdәn söz açıb. Müqәddәs Ramazan ayına tәsadüf edәn tәdbirin әhәmiyyәtindәn bәhs edәn Akademiya rәisi, dәvәti qәbul
edib gәldiklәrinә görә qonaqlara vә xüsusilә şәhid ailәlәrinә tәşәkkürünü bildirib.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә 44 günlük Vәtәn müharibәsindә
qüdrәtli Azәrbaycan Ordusunun qazandığı tarixi Qәlәbәdәn söz
açan Qulu Novruzov hәmin qәlәbәdә payı olan qәhrәman oğullarımızla bu gün hәr birimizin qürur duyduğunu bildirib. Vәtәn müharibәsindә qazanılan şanlı qәlәbәnin Azәrbaycan tarixinin әn qü-

rurlu sәhifәlәrini tәşkil etdiyini qeyd edәn Akademiya rәisi ölkәmizin әrazi bütövlüyünün bәrpa edilmәsi uğrunda canından vә qanından keçәn bütün Vәtәn övladlarına rәhmәt, qazilәrә isә şәfa dilәyib.
Millәt vәkillәri Sadiq Qurbanov vә Fazil Mustafa adları Vәtәn
tarixinә qızıl hәrflәrlә yazılan şәhidlәrimizin daim hörmәt vә ehtiramla yad edildiyini, onların gәlәcәk nәsillәrә örnәk olduğunu bildiriblәr. Tarixi Qәlәbәnin şәhidlәrin qanı bahasına әldә edildiyini
vurğulayan millәt vәkillәri belә vәtәnpәrvәr, mәrd, şücaәtli övladlar yetişdirdiklәrinә görә şәhid ailәlәrinә minnәtdarlıqlarını bildiriblәr. Onlar hәmçinin dövlәtimizin vә xalqımızın hәr zaman şәhidlәrin әziz xatirәsini uca tutacağını vә şәhid ailәlәrinin hәmişә
dövlәtimizin diqqәt vә qayğısı ilә әhatә olunacağını diqqәtә çatdı-

rıblar.
Zabrat qәsәbәsi Ağsaqqallar Şurasının sәdri, Respublika vә
Sabunçu rayon Ağsaqqallar Şurasının üzvü Sәfixan Gәncәliyev
Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә qәhrәman oğullarımızın hәyatları bahasına azad olunmuş torpaqlarımızda bu gün müqәddәs bayrağımızın vüqarla dalğalanmasının hәr
birimiz üçün qürurverici olduğunu bildirib.
Şәhid polkovnik-leytenant Rәşad Quliyevin anası Mәtanәt
Quliyeva vә şәhid mayor Elçin Mansurovun anası Mәleykә Mәcidova çıxış edәrәk dövlәt tәrәfindәn onlara göstәrilәn diqqәt vә
qayğıdan mәmnun olduqlarını bildirib, şәhidlәrimizin adlarının
әbәdilәşdirilmәsi istiqamәtindә tәşkil edilәn bu cür önәmli tәdbirә
görә Akademiya rәhbәrliyinә tәşәkkür ediblәr.
Daha sonra tәdbir tәlәbәlәrin tәqdim etdiklәri vәtәnpәrvәrlik
ruhunda şeirlәr, musiqi nömrәlәri vә kompozisiyalar ilә davam
edib.
Rәsmi hissәdәn sonra şәhid ailәlәrinin üzvlәri üçün iftar süfrәsi
açılıb. Mәrasimdә Azәrbaycanın suverenliyi vә әrazi bütövlüyü
uğrunda canlarından keçәn Vәtәn övladlarının ruhuna dualar
oxunub, onların xatirәsi ehtiramla yad edilib.
Onu da qeyd edәk ki, aprelin 20-dә Gömrük Akademiyasının
bir qrup әmәkdaşı vә tәlәbәlәri 44 günlük Vәtәn müharibәsindә
şәhidlik zirvәsinә ucalan qәhrәman oğullarımızdan biri - Azәrbaycan Ordusunun baş leytenantı Tural Əsgәrlinin doğum günü
münasibәtilә onun mәzarını vә ailәsini dә ziyarәt ediblәr. Ziyarәt
zamanı şәhidlәrimizin әziz xatirәsinin daim uca tutularaq heç zaman unudulmayacağı, hәmçinin Akademiya tәrәfindәn şәhid ailәlәrinә vә Vәtәn müharibәsi qazilәrinә göstәrilәn diqqәt vә qayğının
bundan sonra da davam etdirilәcәyi vurğulanıb.

Xüsusi təhlükəli infeksiyalarla mübarizəyə Poçt göndərişləri sahəsində
dair maarifləndirici təlim keçirilib
nəzarət tədbirləri gücləndirilib
Cәnub Ərazi Baş Gömrük
İdarәsindә gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindә xüsusi
tәhlükәli infeksiyalara qarşı әksepidemik tәdbirlәr çәrçivәsindә
maariflәndirici tәlim keçirilib.

Tәlim Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Sәrәncamı ilә tәsdiq olunan “Azәrbaycan Respublikasının gömrük-sәrhәd
buraxılış mәntәqәlәrindә xüsusi tәhlükәli infeksiyalara qarşı әks-epidemik
tәdbirlәrә dair tәlimat”a әsasәn tәşkil
edilib.
İki gün davam edәn tәlimi Dövlәt
Gömrük Komitәsinin Tibbi Xidmәt
İdarәsi Sanitar-karantin xidmәtinin
rәisi Mәhәrrәm Nәbiyev vә Sanitarkarantin xidmәtinin hәkim-statisti Natiq Zülfüqarov keçiblәr.
Tәlim zamanı gömrük sәrhәdindә

әks-epidemik tәdbirlәr, fәrdi qoruyucu
vasitәlәrdәn istifadә qaydaları, xüsusi
tәhlükәli infeksiyaya yoluxmaya şübhәli bilinәn şәxslәrin izolyasiyası barәdә mәlumat verilib. Tәlimin sonunda
iştirakçıların sualları cavablandırılıb vә
onlara maariflәndirici çap materialları
paylanılıb.
Xatırladaq ki, sözügedәn tәlimat
Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn

gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindә xüsusi tәhlükәli infeksiyalara qarşı hәyata keçirilәn әks-epidemik tәdbirlәri tәnzimlәyir. Bu
sәnәd sanitariya nәzarәtini hәyata
keçirәn baş müfәttişlәrin xüsusi
tәhlükәli infeksiyalara qarşı әksepidemik fәaliyyәtini, o cümlәdәn
Dövlәt Gömrük Komitәsi Tibbi
Xidmәt İdarәsinin Sanitar-karantin
xidmәti tәrәfindәn bu fәaliyyәtin
әlaqәlәndirilmәsi istiqamәtindә zәruri mәsәlәlәri dә tәnzimlәyir.
Tәlimatda yoluxmaya şübhәli bilinәn şәxslәrin müәyyәn edildiyi zaman
görülәcәk tәdbirlәr, tәxliyә marşrutu vә
qurumlararası mәlumat mübadilәsi әksini tapıb.
Bu kimi tәlimlәrin Tibbi Xidmәt
İdarәsinin tәlim-tәdris planına әsasәn
bütün gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindә keçirilmәsi planlaşdırılır.

Bir sıra kütlәvi informasiya vasitәlәri vә sosial şәbәkәlәrdә Dövlәt
Gömrük Komitәsi Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin
“Poçt göndәrişlәri” gömrük postunda hәyata keçirilәn yoxlamalar
nәticәsindә poçt göndәrişlәrinin,
daşıyıcı şirkәtlәr vasitәsilә xaricdәn
gәtirilәn bağlamaların sahiblәrinә
çatdırılması prosesindә gecikmәlәrin müşahidә olunduğuna dair
mәlumatlar yayımlanıb.
Dövlәt Gömrük Komitәsi bildirir
ki, aparılan tәhlillәr nәticәsindә poçt
göndәrişlәri vasitәsilә narkotik vasitәlәrin, psixotrop maddәlәrin, cәmiyyәtdә “patı” adlandırılan metamfetaminin, qanunla qadağan edilmiş
mәhsulların gömrük sәrhәdindәn
keçirilmәsinә cәhdlәr, maliyyә intizamının pozulması vә bәyanetmә

prosesinin düzgün aparılmaması halları müәyyәn edildiyindәn bu sahәdә
nәzarәt tәdbirlәri güclәndirilib.
Gömrük nәzarәtinin sәmәrәliliyinin artırılması, tәhlükәsizlik, qaçaqmalçılıqla mübarizә, bәyanetmә vә
maliyyә nәzarәtinin güclәndirilmәsi
mәqsәdilә hәyata keçirilәn bu kimi
tәdbirlәr gömrük orqanlarının qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş gündәlik iş fәaliyyәtidir.
Gömrük orqanları bir daha vәtәndaşlara müraciәt edәrәk xaricdәn
sifariş etdiklәri mәhsulların asan vә
sürәtli şәkildә gömrük nәzarәtindәn
keçirilmәsi üçün qanunvericiliyә
riayәt etmәlәrini, bәyannamәdә mallara dair mәlumatların düzgün göstәrilmәsini tövsiyә edir.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

ortaq tarixi, mәnәvi köklәrimizdir. Bütün bunlar bizim dövlәtlәrarası münasibәtlәrdә hәmişә mövcud olmuş vә olacaq amildir.
Biz Azәrbaycanın qәdim Şuşa şәhәrinin gәlәn il türk dünyasının
mәdәniyyәt paytaxtı elan olunması tәşәbbüsünü dәstәklәdiyinә
görә Qırğızıstana tәşәkkür edirik. Biz bütün türk dövlәtlәrinin, o
cümlәdәn Qırğızıstanın bu qәrarını çox yüksәk dәyәrlәndiririk.
Şuşa şәhәrinin bәrpası üzrә planlarımız fәal icra olunur vә icra olunacaq. Bu sәbәbdәn türk dünyasının mәdәniyyәt paytaxtı adını daşımaq kimi yüksәk şәrәf bizim üzәrimizә qәdim, gözәl şәhәrimizi
daha fәal bәrpa etmәk öhdәliyi qoyur.
Başqa sözlә desәk, bu gün müzakirә etdiyimiz bütün mәsәlәlәrә
dair, - nümayәndә heyәtinin üzvlәri hәlә dünәn ünsiyyәtdә olublar,
- aramızda tam qarşılıqlı anlaşma var vә biz imzalanmış sәnәdlәrdә
bunu tәsbit etmişik. Tәbii ki, bir daha qeyd etmәk istәyirәm, bu
sәnәdlәr arasında әn әsası Strateji Tәrәfdaşlıq haqqında Bәyannamәdir. Biz bundan sonra da bütün mәsәlәlәrdә bir-birimizi dәstәklәyәcәk, әmәkdaşlıq edәcәk vә müvafiq strukturlarımızın fәaliyyәtindә konkret nәticәlәrә nail olacağıq.
Sonra Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov bәyanatla çıxış etdi
vә ilk növbәdә, sәmimi qәbul vә әnәnәvi qonaqpәrvәrliyә görә
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti vә bütün Azәrbaycan xalqına Qırğız Respublikasının nümayәndә heyәti adından dәrin
minnәtdarlığını bildirdi. Qırğızıstan dövlәt başçısı dedi ki, çox
rәmzi haldır ki, mәnim Azәrbaycan Respublikasına ilk rәsmi sәfәrim qardaş ölkәlәrimiz arasında Dostluq vә Əmәkdaşlıq Haqqında
Müqavilәnin 25 illiyi vә diplomatik münasibәtlәr qurulmasının
30-cu ildönümü әrәfәsindә keçir.
Biz indicә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti cәnab İlham
Əliyevlә ikitәrәfli vә çoxtәrәfli әmәkdaşlığın aktual mәsәlәlәrinә
dair mәzmunlu danışıqlar apardıq, beynәlxalq vә regional mövzulara dair fikir mübadilәsi etdik. Danışıqlar dövlәtlәrimiz arasında
qardaşlıq münasibәtlәrini sәciyyәlәndirәn tam qarşılıqlı anlaşma,
sәmimiyyәt vә etimad şәraitindә keçdi. Biz dostluq әlaqәlәrinin
fәallaşması vә genişlәnmәsi kursunun dәyişmәzliyini tәsdiq etdik.
Bu gün biz Qırğızıstan ilә Azәrbaycan arasında münasibәtlәri strateji tәrәfdaşlıq sәviyyәsinә çatdırdıq. İndicә müvafiq Bәyannamәni imzaladıq. Bu, tarixi xarakterli mühüm sәnәddir vә tamamilә
aşkardır ki, bizim münasibәtlәrimizin inkişafında yeni mәrhәlәyә
hәr iki tәrәfin sәylәri sayәsindә çatmışıq. Bizim hәdәfimiz beynәlxalq mәkanlarda fәal qarşılıqlı әlaqә, siyasi dialoqun möhkәmlәnmәsi, daha sıx iqtisadi әlaqәlәr yaradılması vә inkişaf etdirilmәsi,
iri investisiya layihәlәrinin birgә hәyata keçirilmәsi, habelә humanitar әmәkdaşlığın daha da genişlәndirilmәsidir. Əlbәttә, bu, etibarlı tәmәl, xalqlarımız arasında dәrin tarixi vә mәnәvi әlaqәlәr
olmadan mümkün olmazdı.

Gömrük əməkdaşları
saxta xalçalar və onları
fərqləndirməyin yolları
barədə bilgiləndirilib
Aprelin 19-da Azәrbaycan Milli Xalça Muzeyindә
gömrük әmәkdaşları üçün "Mәdәni sәrvәtlәrin vә
saxta xalça mәhsullarının müәyyәn edilmәsi" mövzusunda tәlim keçirilib.

Tәlim "Azәrbaycan Respublikasında xalça sәnәtinin qorunmasına vә inkişaf etdirilmәsinә dair 2018-2022-ci illәr üçün
Dövlәt Proqramı"nın icrasını tәmin etmәk, bu sahәdә gömrük orqanlarının vәzifәli şәxslәrinin peşә vә ixtisas biliklәrini artırmaq
mәqsәdilә tәşkil edilib.
Tәlimdәn әvvәl gömrükçülәr muzeyin eksponatları, hәmçinin Azәrbaycan xalçalarının tarixi, xalçaçılıq mәktәblәri, xalq
tәtbiqi sәnәti nümunәlәri ilә tanış olublar.
Azәrbaycan Milli Xalça Muzeyinin eksponatların mühafizәsi
üzrә direktor müavini Mira Mәmmәdxanova tәlimin açılışında
muzeyin yaranma tarixi, fәaliyyәt istiqamәtlәri vә nümayiş olunan eksponatlar haqqında mәlumat verib. Mira Mәmmәdxanova
mәdәniyyәt sәrvәtlәrinin qanunsuz olaraq ölkәyә gәtirilmәsi vә
ölkәdәn çıxarılmasının qarşısının alınması mәqsәdilә yaradılan
ekspert komissiyalarının fәaliyyәti barәdә dә mәlumat verib,
Azәrbaycan Milli Xalça Muzeyinin Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә
bu istiqamәtdә sәmәrәli әmәkdaşlığını yüksәk qiymәtlәndirib.
DGK Sәrhәddә Gömrük Prosedurlarının Tәşkili İdarәsinin
rәisi Pәrviz Qәdirov "Azәrbaycan Respublikasında xalça sәnәtinin qorunmasına vә inkişaf etdirilmәsinә dair 2018-2022-ci illәr
üçün Dövlәt Proqramı" çәrçivәsindә görülәn işlәrdәn danışıb,
tәlimin gәlәcәkdә gömrük әmәkdaşlarının peşә bacarıqları vә
bilik sәviyyәsinin artırılmasına töhfә verәcәyinә әminliyini
bildirib. Qeyd edilib ki, Dövlәt Gömrük Komitәsi Azәrbaycan
adı ilә xaricdә istehsal edilәn saxta xalçaların ölkәmizә idxalının
qarşısını alır, bu sahәdә qaçaqmalçılıqla ciddi mübarizә aparır vә
gömrükçülәrin bilik sәviyyәsinin artırılması istiqamәtindә davamlı işlәr görür.
Sonra sözügedәn Dövlәt Proqramı ilә bağlı hәyata keçirilәn
tәlimlәr barәdә mәlumat verilib, gömrükçülәrin sualları әtrafında
müzakirәlәr aparılıb. Tәlimdә başqa ölkәlәrdә Azәrbaycan adı ilә
istehsal edilәn saxta xalçalar, onları fәrqlәndirmәyin yolları, eyni
zamanda, әl ilә toxunan vә sәnaye üsulu ilә hazırlanan xalçaların
müxtәlif cәhәtlәri izah edilib.
Sonda Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası tәrәfindәn
tәlimin yekunları ilә bağlı qiymәtlәndirmә keçirilib.
Tәlimin tәşkilati işlәrindә "Könüllü gömrükçü"lәr dә fәal
iştirak ediblәr.
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Şəxsi istifadə adı altında
bəyan edilən mallar üzrə
qaçaqmalçılıq faktları artıb
Son dövrlәr müxtәlif daşıyıcı şirkәtlәr vasitәsilә
ölkә әrazisinә gәtirilәn yüklәrin içәrisindә şәxsi
istifadә adı altında bәyan edilәn mallardan kommersiya tәyinatlı olan malların aşkar edilmәsi, qaçaqmalçılıq faktları artıb.

01.01.2022 - 31.03.2022

Belә ki, cari il әrzindә, ümumilikdә 29 fakt üzrә ayrı-ayrı fiziki şәxslәr tәrәfindәn sifariş edilmiş mallar kimi göstәrilәn, lakin
kommersiya tәyinatlı mallar olduğu sübuta yetirilәn vә müvafiq
tәnbeh tәdbiri tәtbiq edilәn işlәr qeydә alınıb. Əgәr keçәn ilin 3
ayı әrzindә cәmi 7 belә fakt müәyyәn edilmişdisә, artıq bu ilin
eyni dövründә 4 dәfә çox - 29 belә fakt müәyyәn edilib.
Eyni zamanda, aparılan araşdırmalar sürәtli poçtdaşıma şirkәtlәri vasitәsilә onlayn sifariş әsasında daşınması hәyata keçirilәn bağlamalarda şәxsi istifadә üçün icazә verilәn limit mәblәğindәn sui-istifadә hallarının artmasını da göstәrir.
Qeyd edәk ki, daşıma şirkәtlәrinin biri tәrәfindәn ölkә әrazisinә gәtirilәn ayaqqabı yükü kimi qeyd edilәn bağlamaya
gömrük baxışı zamanı ayaqqabının içindә ümumi dәyәri
118659 manat dәyәrindә 75 qram brilyant qaşlar aşkar edilib.
Bu kimi faktlara misal olaraq, digәr poçtdaşıma şirkәti tәrәfindәn ölkә әrazisinә gәtirilәn geyim әşyalarının içәrisindә
gömrük orqanından gizlәdilmiş 3 әdәd “Samsung” markalı mobil telefon, hәmçinin “Maska paketi” yüklәri kimi gömrük orqanına bәyan edilәn bağlamanın içәrisindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilmiş qızıl zinәt әşyaları aşkar edilәrәk ölkә әrazisinә qanunsuz yolla idxal edilmәsinin qarşısı alınıb.
Göstәrilәn faktlardan әlavә, hәyata keçirilәn gömrük yoxlamaları zamanı daha bir şirkәt tәrәfindәn daşınması hәyata
keçirilәn yüklәrә dair tәqdim edilәn mәlumatlarda 146 әdәd
bağlamaya aid qiymәt mәlumatları faktiki yuxarı hәddә olmağına baxmayaraq “1” türk lirәsi qeyd edilib. Bu da, öz növbәsindә, aylıq limit mәblәğinin düzgün hesablanmasına mane
olan hallar kimi qiymәtlәndirilir, qarşısının alınması istiqamәtindә müvafiq tәdbirlәr görülür.
Dövlәt Gömrük Komitәsi bir daha vәtәndaşlara müraciәt
edәrәk xaricdәn sifariş etdiklәri mәhsulların asan vә sürәtli şәkildә gömrük nәzarәtindәn keçirilmәsi üçün qanunvericiliyә
riayәt etmәlәrini, bәyannamәdә mallara dair mәlumatların düzgün göstәrilmәsini tövsiyә edir.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

Qaçaqmalçılıq hallarına
qarşı mübarizə tədbirləri
uğurla davam edir
Azәrbaycan gömrük orqanları gömrük hüquqpozmalarına, elәcә dә qaçaqmalçılıq hallarına qarşı
mübarizә tәdbirlәrini davam etdirir.
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Naxçıvan Muxtar Respublikası әrazisindәn tranzit keçmәklә
Türkiyә Respublikasına, oradan da tәyinat ölkәsi Almaniya Federativ Respublikasına gedәn İran İslam Respublikası vәtәndaşının idarә etdiyi 37E82710 dövlәt nömrә nişanlı “MercedesBenz” markalı nәqliyyat vasitәsinә risk meyarı әsasında xidmәti itin tәtbiqi ilә gömrük baxışı keçirilib. Xidmәti itin reaksiyası nәticәsindә yük nәqliyyat vasitәsinin qoşqusunun sandıqçasında olan ehtiyat hissәnin içәrisindә ümumi çәkisi 5 kiloqram 180 qram olan narkotik vasitә - tiryәk aşkarlanıb.
* * *
Enerji Resursları vә Dәniz Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin “Beynәlxalq Dәniz Ticarәt Limanı” gömrük postunda
gәmi ilә Qazaxıstan Respublikasına gedәn Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının müşayiәt olunan әl baqajlarına “X-Ray”
rentgen qurğusunda baxış keçirilib. Baxış zamanı monitorda
şübhәli cizgilәr müşahidә olunduğundan әl baqajında yoxlama
aparılıb vә çantalardan birindә olan radioqәbuledicinin içәrisindә 8 әdәd bükülü aşkar edilib. Tәkrar yoxlama nәticәsindә
hәmin bükülülәrdә 172,56 qram qızıl zinәt әşyaları - 13 әdәd
üzük vә 13 cüt sırğa aşkar olunub.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat
İdarәsinin әmәliyyat şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, mobil telefon vә aksesuarlarının qanunsuz olaraq ölkә әrazisinә
gәtirilmәsi cәhdinin qarşısı alınıb.
Baş İdarәnin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda Gürcüstandan ölkәmizә gәlәn "Mercedes-Benz" markalı nәqliyyat vasitәsi saxlanılıb vә sürücü sorğu-sual olunub. Vәtәndaş idarә etdiyi
avtomobildә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Lakin nәqliyyat
vasitәsinә stasionar rentgen qurğusu vasitәsilә gömrük baxışı
keçirilәn zaman şübhәli cizgilәr müşahidә edilib. Tәkrar yoxlama zamanı avtomobilin gizli saxlanc yerlәrindә 97 әdәd
“iPhone 13” markalı mobil telefon qutusu, 42 әdәd “İphone 13”
markalı USB, 10 әdәd “Model M-2” markalı mobil telefon vә
ona aid olan 10 әdәd qidalandırıcı başlıq, 3 әdәd “Meizu” markalı mobil telefon, 28 әdәd “Baofeng” markalı rabitә vasitәsi vә
ona aid olan 52 әdәd qidalandırıcı başlıq, 45 әdәd qulaqlıq, 14
әdәd batareya, 7 әdәd mobil telefon mikro-sxeması, 6 әdәd telefon ekranı vә 2 әdәd elektron saat aşkar edilib.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat
şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Rusiya Federasiyası istiqamәtindәn ölkәmizә gәlәn “Volvo” markalı nәqliyyat vasitәsi
“Şirvanlı” gömrük postunun idxal gömrük nәzarәti zonasında
saxlanılıb. Yoxlama zamanı avtomobilin gizli saxlanc yerlәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn müxtәlif markalı dәrman
vasitәlәri - 9600 әdәd hәb vә 1020 ampul aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat
İdarәsinә daxil olan mәlumatlar әsasında iki fakt üzrә 32000
әdәd müxtәlif markalı siqaretin qaçaqmalçılıq yolu ilә ölkә
әrazisinә gәtirilmәsinin qarşısı alınıb. İdarәnin "Qırmızı Körpü"
gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlarının idarә etdiklәri "İveco", vә “MercedesBenz” markalı yük nәqliyyat vasitәlәrinin gizli saxlanc yerlәrindә 12800 әdәd "Parliament Heets”, 19200 әdәd isә “Heets”
markalı siqaretlәr aşkarlanıb.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

LİSENZİYA:
Seriya AV №022325
Qeydiyyat
nömrәsi V 125

İndeks 0178

