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Azәrbaycan Ordusu tarixi
әdalәti inamla bәrpa edir
Ermәnistanın uzun müddәtdir Azәrbaycana qarşı hәyata keçirdiyi siyasi vә
hәrbi tәxribatlar bumeranq effekti ilә
onun özünә dәymәkdәdir. Sentyabrın
27-dә işğalçı ölkәnin növbәti hәrbi tәxribatının qarşısını alan Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәri bu dәfә düşmәnә gözünü
açmağa belә imkan vermәdi.
Artıq Ermәnistan tarixinin әn böyük faciәsini
yaşamaqdadır. Ölkәnin hәr yerinә ordumuzun
mәhv etdiyi ermәni әsgәrlәrinin meyitlәri daşınır, xәstәxanalarda yaralılara yer tapılmır. Bәli,
Azәrbaycan torpaqlarında olan hәr bir ermәni
әsgәrinin aqibәti belә olacaq.
Bu faciәni Ermәnistana illәrdir torpaqlarını
işğal altında saxladığı Azәrbaycan dövlәti
yaşadır vә yaşadacaq. Belә bir fürsәti isә elә Ermәnistanın özü yaratdı. Keçәn ilin avqustunda
Paşinyanın "Qarabağ Ermәnistandır” demәsi,
bu ilin iyulunda Tovuz rayonuna hücum olunması, könüllü hәrbi birliklәrin yaradılmasına
başlanılması, rәsmi Yerevanın vә separatçı rejim
tәmsilçilәrinin sәrsәm bәyanatları Ermәnistanda
Azәrbaycana qarşı hazırlanan yeni işğal
planlarından xәbәr verirdi.
Tәbii ki, bu kimi narahatlıq doğuran mәsәlәlәr Azәrbaycan tәrәfindәn zamanında beynәlxalq tәşkilatlara, ayrı-ayrı dövlәtlәrin diqqәtinә
çatdırılmışdı. Prezident İlham Əliyev Ermәnistanın son hәrbi tәxribatından 6 gün әvvәl sentyabrın 21-dә BMT-nin 75 illiyinә hәsr
edilmiş Yüksәk Sәviyyәli İclasında demişdi:
"Tәcavüzkar ritorika vә tәxribatlar Ermәnistanın
Azәrbaycana qarşı yeni tәcavüzә hazırlaşdığını
nümayiş etdirir. Biz BMT-ni vә beynәlxalq
ictimaiyyәti Ermәnistanın növbәti hәrbi
tәcavüzdәn çәkindirilmәsinә dәvәt edirik”.
BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının sentyabrın 24-dә keçirilәn ümumi debatlarında da Prezident İlham Əliyev bir daha diqqәti
Ermәnistanın son dövrlәrdә artan tәxribatlarına
vә yeni müharibә planlarına yönәltdi.
Dövlәt başçısı qeyd etdi ki, Ermәnistan rәhbәrliyinin Azәrbaycanofob bәyanatları vә edilәn
tәxribatlar bu ölkәnin Azәrbaycana qarşı yeni
müharibәyә hazırlaşdığını nümayiş etdirir. Buna
görә dövlәt başçısı İlham Əliyev BMT-ni vә
beynәlxalq ictimaiyyәti Ermәnistanı növbәti
hәrbi tәcavüzdәn çәkindirmәyә dәvәt etdi.
Sentyabrın 25-dә Avropa İttifaqının Cәnubi
Qafqaz üzrә xüsusi nümayәndәsi Toivo Klaarı
qәbul edәrkәn dә Prezident İlham Əliyev son
dövrlәrdә baş verәn bütün proseslәri, Ermәnistanın iyul tәxribatını, Azәrbaycana diversiya
qrupu göndәrdiyini, könüllülәrdәn ibarәt qoşun
yaratdığını, Şuşada cinayәtkar xunta rejiminin
qondarma liderinin dırnaqarası andiçmә mәrasiminin keçirildiyini vә digәr tәxribatçı hәrәkәtlәri
detallı şәkildә onun diqqәtinә çatdırdı. "Kәşfiyyat mәnbәlәrimizdә mәlumat var ki, çox ciddi
hәrbi hazırlıqlar gedir, onların hәrbi qüvvәlәri
tәmas xәttindә, dövlәt sәrhәdindә cәmlәşir” deyәn Prezident İlham Əliyev başqa bir xәbәrdarlığını da etdi ki, әgәr Ermәnistan hücum etsә,
peşman olacaq.
Belәliklә, Azәrbaycan Prezidenti xüsusilә
son günlәrdә davamlı şәkildә Ermәnistanın yeni
hәrbi әmәliyyatlara başlamaq niyyәti ilә bağlı
beynәlxalq ictimaiyyәti yetәrincә mәlumatlandırmışdı. Eyni zamanda Ermәnistanın özü dә
xәbәrdar edilmişdi. Lakin nә beynәlxalq tәşkilatlar, nә dә Ermәnistan bu xәbәrdarlıqdan nәticә çıxarmadı. Ona görә sentyabrın 27-dә Ermәnistanın tәxribatının qarşısını layiqincә alan
Azәrbaycan işğalçı dövlәti, sözün әsl mәnasında
peşman etmәkdәdir.
Zamanında fәallıq göstәrmәyәn, Ermәnistana qarşı kәsәrli tәsir mexanizmlәrini tәtbiq
etmәyәn, işğalçıya "dur” demәyәn tәşkilatlar vә
bir sıra dövlәtlәr son günlәr atәşkәsdәn, sülh
danışıqlarından dәm vurmağa başlayıblar. Lakin
Azәrbaycan zamanında onları xәbәrdar etmiş,
Ermәnistanı işğalçı siyasәtdәn çәkindirmәyә,
Dağlıq Qarabağ problemi ilә bağlı BMT-nin 4
qәtnamәsinin yerinә yetirilmәsinә çağırmışdı.
Bütün bunlara laqeyd yanaşıldığından, Ermәnistanın işğalçı әmәllәrinә göz yumulduğundan
Azәrbaycan işğal olunmuş әrazilәrindә

beynәlxalq hüququn normalarını özü bәrpa edir.
Ona görә indi hansısa tәşkilatın vә ya dövlәtin
danışıqlara çağırışı artıq gecdir.
Bu sırada xüsusәn Fransanın nümayiş etdirdiyi mövqe diqqәtdәn yayınmaya bilmәz. Çünki
Fransa prezidenti Emmanuel Makronun hәrbi
әmәliyyatlar başlayandan bәri tutduğu mövqe vә
verdiyi bәyanatlar bu ölkәnin münaqişәnin nizamlanması prosesindәki beynәlxalq mandatına
ziddir vә neytral vasitәçilik missiyasının tәlәblәrinin kobudcasına pozulmasıdır. Çünki ATƏTin mandatına uyğun olaraq vasitәçilik edәn dövlәt münaqişә tәrәflәrindәn birinә açıq vә birmәnalı dәstәk verә, tәrәflәrә yanaşmada balansı nümayişkarcasına poza bilmәz. Lakin Fransa prezidenti açıq şәkildә ermәnipәrәst mövqe ortaya
qoymaqla mәhz bu yolu tutub.
Əlbәttә, Fransanın dövlәt başçısının ermәnipәrәst mövqeyinin, çağırışlarının, bәyanatlarının hәrbi әmәliyyatlara tәsiri baxımından Azәrbaycan üçün әhәmiyyәtsizdir. Onun heç bir diplomatik vә vasitәçilik missiyasına cavab vermәyәn mövqeyi sadәcә Fransada qarşıdan gәlәn
seçkilәrlә bağlıdır vә bu ölkәdә yaşayan ermәni
diasporunun sәslәrinin qazanılmasına yönәlib.
Bu gün Makron münaqişәnin nizamlanması
üçün vasitәçiliklә deyil, seçki kampaniyası ilә
mәşğuldur. Makron Cәnubi Qafqazda sülh uğrunda deyil, Fransadakı ermәni seçicilәrinin sәsi
uğrunda mübarizә aparır.
Ümumiyyәtlә, Makronun davranışı vә açıqlamaları göstәrir ki, o, Fransa dövlәtinә başçılıq
etmәk üçün tәlәb olunan keyfiyyәtlәrә malik deyil. Aşağı sәviyyәli sarı mәtbuatın yaydığı feyk
xәbәrlәrin Fransa kimi ölkәnin başçısının dilin-

dәn sәslәnmәsi, ilk növbәdә, fransız xalqı üçün
başucalığı gәtirmir. Vaxtilә De Qoll kimi şәxsiyyәtin lideri olduğu ölkәyә bu gün sarı mәtbuatın
xәbәrlәrinin tәbliğatçısı sәviyyәsinә enәn
Makronun rәhbәrlik etmәsi tәәssüf doğurur.
Azәrbaycanın daim Fransa ilә dostluq münasibәtlәri yüksәk sәviyyәdә olub, ölkәmizdә fransız dilli orta vә ali mәktәb var, Fransa şirkәtlәri
Azәrbaycandakı neft müqavilәlәrinin iştirakçıları olub, Prezident Heydәr Əliyev 1993-cü ildә
prezident kimi ilk sәfәrini mәhz Fransaya
etmişdi. İlham Əliyev dә 2003-dә ilk sәfәrini
Fransaya edib. Azәrbaycan Fransadakı tarixi
abidәlәrin bәrpa vә yenidәnqurması prosesindә
fәal iştirak edir. Bütün bunların fonunda Makron
hökumәtinin tutduğu mövqe tәәssüf doğurur vә
ilk növbәdә, Fransanın maraqlarına ziddir.
Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәrinin modernlәşdirilmәsi istiqamәtindә hәyata keçirdiyi tәdbirlәrlә әlaqәdar olaraq indiyә qәdәr bir sıra ölkәlәrlә, o cümlәdәn Türkiyә, Rusiya vә İsraillә bu
çәrçivәdә sıx әmәkdaşlıq qurub. Ordumuzun arsenalında bu ölkәlәrin hәrbi sәnayesinin istehsalı olan müasir silahlar yer alır.
Hәrbi әmәliyyatlar başlayandan sonra cәbhәdә ciddi itkilәr verәn Ermәnistan Azәrbaycana
silah satışını iddia edәrәk öz sәfirini İsraildәn
geri çağırdı. Qeyd etdiyimiz kimi, Azәrbaycan
hәm dә Rusiyadan silah alır vә bu mәntiqlә Ermәnistan bu ölkәdәki sәfirini dә geri çağırmalı
idi. Ona görә dә Ermәnistanın öz sәfirini İsraildәn geri çağırması vә bunu guya bu ölkә tәrәfindәn Azәrbaycana silah satışı ilә әlaqәlәndirmәsi
antisemitizm siyasәtini pәrdәlәmәk cәhdindәn
başqa bir şey deyil.

Mәlum olduğu kimi, Ermәnistanda antisemitizm vә İsrailә qarşı nifrәtin dәrin köklәri var.
Belә ki, ermәnilәr Birinci Dünya müharibәsi
dövründә guya özlәrinә qarşı olan "qeyri-insani” münasibәtin beynәlxalq sәviyyәdә tanıdılması mәsәlәsindә İkinci Dünya müharibәsi dövründә yәhudi xalqının soyqırıma mәruz qalmasını әsas maneә kimi görürlәr.
Bu gün Ermәnistanda antisemitizmdәn siyasi
rәqiblәri lәkәlәmәk vә onları nüfuzdan salmaq üçün
istifadә olunur. Mәsәlәn, "WikiLeaks” ABŞ-ın
Dövlәt Departamentinin 2008-ci ilә aid "Ermәnistan mәtbuatı müxalifәti pislәmәk üçün antisemitizmdәn istifadә etmәyә davam edir” başlığı
altında bir mәlumatını ifşa edib yaymışdı. Hәtta
hәyat yoldaşının yәhudi olduğu iddia edilәn Ermәnistanın keçmiş prezidenti Levon Ter-Petrosyan da antisemit tәnqidlәrdәn qaça bilmәmişdi.
1991-ci ildә müstәqilliyini elan etdikdәn sonra Ermәnistana xoşmәramlı sәfәrlәr edәn Amerika-Yәhudi tәşkilatları da Ermәnistan mediasında antisemit tәnqidlәrә mәruz qalmışdılar. Ermәnilәr özlәri dә yәhudilәrlә qarşıdurmalarının tarixi köklәri olduğunu bildirir vә bunu semitlәrlә
arilәrin qarşıdurması kimi qәlәmә verirlәr.
Ötәn әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycan әrazisindә tüğyan edәn ermәni quldur dәstәlәrinin әsas
hәdәflәrindәn biri dә yәhudilәr olmuşdur. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin Fövqәladә İstintaq Komissiyasının protokollarında yәhudilәrin
ermәnilәr tәrәfindәn kütlәvi qәtlә yetirilmәsinә
dair faktlar әksini tapıb. ASALA kimi terror
tәşkilatlarının da hәdәfi türklәrlә yanaşı, hәm dә
yәhudilәr olub.
davamı 2-ci sәh.

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Rәsmi xronika
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 12-dә
Türkiyәnin “Haber Global” televiziya kanalına müsahibә
verib.
Dövlәtimizin başçısı bildirib ki, biz Ermәnistanın qara
tәbliğatı ilә uzun illәrdir üzlәşirik. Bunun bir neçә sәbәbi
var, onlardan biri dә bәzi ölkәlәrdә ermәni diaspor tәşkilatlarının fәaliyyәtidir. Onların fәaliyyәtinin hәdәfindә
Azәrbaycan dayanır. Azәrbaycanı lәkәlәmәk, Azәrbaycan
haqqında yalanlar yaymaq vә belәliklә, ölkәmizin imicinә
zәrbә vurmaq mәqsәdlәri daim onların gündәliyindә olan
mәsәlәlәrdir.
* * *
Oktyabrın 12-dә “Kiber Kosmos buraxılışı” mövzusunda virtual 71-ci Beynәlxalq Astronavtika Konqresi keçirilib. Konqresin açılış mәrasimindә Azәrbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin videomüraciәti tәqdim olunub.
Azәrbaycan Prezidenti bildirib ki, ölkәmiz 2023-cü ildә
Beynәlxalq Astronavtika Konqresinә ev sahibliyi edәcәk.
Azәrbaycan bir dәfә - 1973-cü ildә Beynәlxalq Astronavtika Konqresinә ev sahibliyi edib. Belәliklә, 50 ildәn
sonra - 2023-cü ildә paytaxtımızda ikinci konqresә ev sahibliyi etmәyimiz rәmzi mәna kәsb edәcәk. Lakin hәmin
vaxt Azәrbaycan müstәqil deyildi. Azәrbaycan Sovet
İttifaqının tәrkibindә idi, Sovet İttifaqının 15 respublikasından biri idi. 1973-cü ildә Azәrbaycanın konqresә
ev sahibi seçilmәsi xalqımızın vә Azәrbaycanın yüksәk
intellektual vә texniki potensialını nümayiş etdirdi. Əlli
ildәn sonra Konqresin bizim şәhәrimizә - lakin indi müstәqil Azәrbaycanın paytaxtına qayıtması çox rәmzi mәna
kәsb edәcәk.
* * *
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 13-dә
Türkiyәnin “Haber Türk” televiziya kanalına müsahibә
verib.
Dövlәtimizin başçısı bildirib ki, Ermәnistan hәr zaman
döyüş meydanında mәğlubiyyәtә uğrayanda çirkin
әmәllәrә әl atırlar. Mülki şәxslәrә, әliyalın insanlara qarşı
qәddarlıq göstәrmәk onlar üçün adi bir şeydir. Azәrbaycan xalqı bunu Xocalı soyqırımının timsalında görmüşdür. Bu dәfә dә bütün cәbhәboyu Azәrbaycan Ordusu
uğurlu әmәliyyat keçirәrәk bir neçә şәhәr vә kәndimizi
işğaldan azad etmişdir vә işğaldan azadetmә әmәliyyatımız uğurla davam edir. Ermәnistan bu münaqişәnin coğrafiyasını genişlәndirmәk, üzv olduğu Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsi Tәşkilatını münaqişәyә cәlb etmәk
istәyir. Mәhz buna görә Ermәnistan әrazisindәn Azәrbaycan torpaqlarını, mülki şәxslәri atәşә tuturlar vә bizi cavab atәşinә tәhrik edirlәr. Fәqәt mәn demişdim ki, bizim
qisasımız döyüş meydanında olacaq. Biz heç zaman
mülki şәxslәrә qarşı heç bir addım atmırıq vә bizim bütün
hәdәflәrimiz hәrbi hәdәflәrdir.
* * *
Oktyabrın 14-dә Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev
“France 24” televiziya kanalına müsahibә verib.
Dövlәtimizin başçısı bildirib ki, humanitar zәmindә
atәşkәsin elan olunması qәrarı Rusiyadan gәlmişdir vә biz
bunu dәstәklәdik. Çünki düşünürәm ki, ölmüş әsgәrlәrin
cәsәdlәrini vә girovları mübadilә etmәk, fәaliyyәti danışıqlar masasında davam etdirmәk üçün bu, doğru qәrar
idi. Çünki Moskvada elan olunmuş bәyannamәdә faktiki
olaraq danışıqların әsas prinsiplәr çәrçivәsindә aparılacağı tәmin edilmişdir. Bu, hәmişә bizim mövqeyimiz
olub. Ermәnistan tәrәfi hәmişә prosesi pozmağa vә danışıqlar masasına yeni yanaşmaları tәtbiq etmәyә çalışırdı.
Bunlar bizim tәrәfimizdәn vә Minsk qrupunun hәmsәdrlәri tәrәfindәn rәdd edilmişdir. Digәr mәsәlәlәrlә birlikdә
bәyannamәnin әn mühüm hissәsi ondan ibarәtdir ki, danışıqların formatı dәyişmәz olaraq qalacaq.
* * *
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 15-dә
Türkiyәnin NTV televiziya kanalına müsahibә verib.
Dövlәtimizin başçısı bildirib ki, bizim әsas mәqsәdimiz
әrazi bütövlüyümüzü bәrpa etmәkdir. Ona görә döyüş
meydanında da әsas hәdәf strateji yüksәkliklәri işğalçılardan azad etmәk vә böyük әrazilәri nәzarәt altına almaqdır.
Hәm şimal, hәm cәnub vә hәm dә şәrq istiqamәtlәrindә
strateji yüksәkliklәr artıq bizim nәzarәtimizdәdir. Bizim
uğurlu әmәliyyatımız davam edir. Bu günә qәdәr, - әlbәttә
ki, hәr gün bu rәqәmlәr dәyişir, - tәqribәn 40-a yaxın, ya
da ki, 40-dan çox yaşayış mәntәqәsi, - şәhәrlәr vә kәndlәr
işğalçılardan azad edilmişdir. Yaxın vaxtlarda növbәti
sevincli xәbәrlәr, xoş xәbәrlәr gәlәcәkdir.
* * *
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 15-dә
Rusiyanın “Ria Novosti” agentliyi üçün Rossiya Seqodnya Beynәlxalq İnformasiya Agentliyi media qrupunun
baş direktoru Dmitri Kiselyova müsahibә verib.
Dövlәtimizin başçısı bildirib ki, sentyabrın 27-dә Azәrbaycan Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin növbәti hücumuna mәruz qalıb. Elә ilk saatlarda bizdә hәm dinc әhali,
hәm dә hәrbi qulluqçular arasında tәlәfat oldu. Bu günә
qәdәr bizdә dinc әhali arasında 43 nәfәr hәlak olan vә
200-dәn çox yaralı var, tәmas xәttinә yaxın kәndlәrdә vә
şәhәrlәrdә 2 minә yaxın ev ya tamamilә dağıdılıb, ya da
zәrәr çәkib. Tәәssüf ki, atәşkәs parametrlәri razılaşdırıldıqdan sonra da Ermәnistan tәrәfindәn artilleriya atәşlәri
davam edir, o cümlәdәn Gәncә şәhәrinin vәhşicәsinә
bombardman edilmәsi nәticәsindә 10 nәfәr dinc sakin hәlak olub vә 40-a yaxın adam yaralanıb.
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Azәrbaycan Ordusu tarixi
әdalәti inamla bәrpa edir
әvvәli 1-ci sәh.
1980-ci ildә ASALA-nın başçısı olan Akop
Akopyan 1972-ci ildә Münxendә Olimpiya Oyunlarında iştirak edәn İsrail milli komandası üzvlәrinin
qәtlә yetirilmәsindә fәal iştirak edib.
Göründüyü kimi, bu gün Ermәnistanın İsrailә
qarşı atdığı addımların kökündә hazırkı dövrdә
siyasi motivlәr deyil, tarixi gerçәklik amili dayanır.
Tәbii ki, Ermәnistanın bu hәrәkәtlәri yәhudi xalqı
vә İsrail dövlәti üçün tamamilә әhәmiyyәtsizdir.
Necә ki, Qarabağda beynәlxalq hüququn norma vә
prinsiplәrini bәrpa edәn Azәrbaycana qarşı bәzi xarici şәbәkәlәr tәrәfindәn aparılan qәrәzli kampaniya
da tamamilә әhәmiyyәtsizdir. Əsas odur ki, Prezident İlham Əliyev tarixi әdalәti sәrkәrdә qәtiyyәti
ilә bәrpa edir.
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü, torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda Vәtәn müharibәsi ordumuzun
uğurlu döyüş әmәliyyatları ilә davam edir. Ermәnistanın ön xәtdәki mövqelәri ilk gündәn yarılıb,
inamla irәlilәyәn ordumuz düşmәnin işğal olunmuş
torpaqlarımızdakı hәrbi hissәlәrini, döyüş texnikalarını vә infrastrukturunu, cәbhәnin dәrinliyindәki
atәş nöqtәlәrini, bazalarını darmadağın etmәkdәdir.
Düşmәnin yaşadığı fәlakәt tarix boyu ona әn böyük
dәrs olacaq.
Qeyd etdiyimiz kimi, cәbhә xәttindә sentyabrın
27-dә Ermәnistanın növbәti tәxribatının rәvac
verdiyi döyüşlәrin başlamasından sonra ayrı-ayrı
beynәlxalq tәşkilatlar, bәzi dövlәtlәr tәrәflәri atәşi
dayandırmağa, problemi danışıqlar masası әtrafında
hәll etmәyә çağırırlar. Bu hәmin tәşkilatlar vә dövlәtlәrdir ki, 30 ilә yaxın müddәtdә bir dәfә dә olsun
Ermәnistanın Azәrbaycan torpaqlarını işğal etdiyini
dilә gәtirmәyiblәr. Dövlәtlәrin әrazi bütövlüyünün
pozulmasının yolverilmәzliyi beynәlxalq hüququn
әsas normalarından biridir. Amma hәmin beynәlxalq tәşkilatlar deklorativ bәyanatlar istisna olmaqla
bir dәfә dә olsun Ermәnistanın bu normanı pozmasına görә kәskin etirazlarını bildirmәyiblәr, işğalçıya qarşı tәsirli mexanizmlәrin işә salınmasında
maraqlı olmayıblar.
Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsinә dair әn
mühüm sәnәdlәr BMT Tәhlükәsizlik Şurasının
1993-cü il әrzindә qәbul etdiyi 822, 853, 874, 884
saylı qәtnamәlәrdir. Bu qәtnamәlәrdә Azәrbaycanın
әrazi bütövlüyü dәstәklәnir vә işğalçı qüvvәlәrin
Azәrbaycan әrazisindәn çıxarılması tәlәb edilir.
BMT TŞ-nin sәdrlәri Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü, suverenliyini tәsdiqlәyәn vә münaqişәnin
sülh yolu ilә hәll olunmasına yönәlmiş ATƏT-in
Minsk qrupunun sәylәrini dәstәklәyәn bәyanatlarla
çıxış ediblәr. BMT Baş Assambleyasında "Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә vәziyyәt” adlı
qәtnamәlәr qәbul olunub vә bu sәnәddә Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünә dәstәk ifadә edilib.
Bütün bunlar problemin yalnız Azәrbaycanın
әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә hәllini tәlәb edәn beynәlxalq hüquqi normalardır. Lakin BMT kimi mötәbәr bir tәşkilatın qәtnamәlәri 27 ildir kağız üzәrindә qalıb. İndiyә qәdәr bu tәşkilat Ermәnistana
qarşı tәsirli mexanizmlәrin işә salınmasına maraq
göstәrmәyib. Baxmayaraq ki, BMT-nin ayrı-ayrı
dövlәtlәrlә bağlı qәtnamәlәrinin әn qısa vaxtda icra
olunmasına dair tәcrübәdә nümunәlәr mövcuddur.
Ermәnistanın tәxribatı nәticәsindә yeni savaşın
başlanmasından sonra isә bәzi tәşkilatlar vә dövlәtlәr әl-ayağa düşәrәk tәrәflәri danışıqlar masasında
oturmağa çağırır. Amma sual olunur, problem
indiyә qәdәr danışıqlar yolu ilә hәll edilmәyibsә,
bundan sonra danışıqların müsbәt nәticә vermәsi
mümkündürmü? 1994-cü ildә başlanan danışıqların
әsas leytmotivi Ermәnistanın işğal olunmuş Azәrbaycan әrazilәrindәn öz qoşunlarını çıxarmasıdır.
Amma 26 ildә ATƏT-in Minsk qrupunun vasitәçiliyi ilә aparılan danışıqlarda heç bir irәlilәyiş olmayıb. Paşinyanın "Qarabağ Ermәnistandır” demәsi
isә ümumiyyәtlә danışıqların mәnasız olduğunu
göstәrdi. Bütün bunlar indi Azәrbaycanı danışıqlara
çağıran dövlәtlәrin şahidi olduğu proseslәrdir.
Lakin heç biri Ermәnistanın bu prosesi pozmasına,
son dövrlәrdә artan hәrbi ritorikasına, Azәrbaycan
qarşısında 7 şәrt qoymasına, Şuşada qondarma rejim üçün andiçmә mәrasimi keçirmәsinә, "Yeni
әrazilәr üçün yeni müharibә” konsepsiyası irәli sürmәsinә, Tovuza hücum etmәsinә, Goranboya diversiya qrupu göndәrmәsinә, Livan ermәnilәrini işğal
olunmuş Azәrbaycan әrazilәrindә yerlәşdirmәsinә
kәskin münasibәt bildirmәdilәr.
Bütün bunlar öz növbәsindә göstәrdi ki, Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsinin hәlli yalnız güc
yolu ilә mümkündür. Çünki danışıqların pozulması
vә Ermәnistanın işğalçı siyasәtini genişlәndirmәk
planları başqa yol qoymur. Prezident İlham Əliyev
problemin danışıqlar yolu ilә hәllinә dair son günlәrdә edilәn çağırışlara münasibәt bildirәrkәn deyib:
"Mәn çox eşidirәm münaqişәnin hәrbi yolla hәlli
yoxdur. Birincisi, mәn bununla razı deyilәm.
İkincisi, yaxşı, әgәr hәrbi hәll yolu yoxdursa, bizә
qeyri-hәrbi hәll yolu verin, bizә diplomatik hәll
verin. BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәrinә
әmәl edin. Onlar dünyanın әn ali beynәlxalq qurumu tәrәfindәn qәbul olunub vә bu qәtnamәlәr ermәni qoşunlarının işğal olunmuş әrazilәrdәn heç bir
şәrt olmadan çıxarılmasını tәlәb edir. Biz 1992-ci
ildәn bu yana danışıqlar aparırıq vә bu 28 il әrzindә
hәr hansı diplomatik hәll olubmu? Vasitәçilәr vә ya
digәr beynәlxalq tәşkilatlar bizә siyasi hәll tәqdim
ediblәrmi? Xeyr. Onlar bu münaqişәni dondurulmuş etdilәr. Lakin o dondurulmuş deyil. Biz nә qәdәr gözlәmәliyik? Daha 30 il?”
Prezident İlham Əliyev dәfәlәrlә bәyan edib ki,
Azәrbaycan әzәli әrazilәrimiz olan Dağlıq Qarabağda ikinci Ermәnistan dövlәtinin yaradılmasına
heç vaxt imkan vermәyәcәk. Eyni zamanda hәmişә
bәyan olunub ki, Azәrbaycanın hәyata keçirdiyi
modern ordu quruculuğunun әsas mәqsәdlәrindәn
biri sülh danışıqlarının nәticәsiz qalacağı tәqdirdә

işğal altındakı torpaqlarımızın müharibә yolu ilә
azad olunmasıdır.
Bu gün Azәrbaycan Ordusu bu mәqsәdlәrdәn
irәli gәlәrәk öz müqәddәs missiyasını uğurla yerinә
yetirmәkdәdir. Düşmәn illәrdir işğal altında saxladığı, talan etdiyi torpaqlarımızda mәhv edilir, layiq
olduğu tarixi cәzasına çatır. Ordumuz әks-әmәliyyatlara başladığı ötәn günlәr әrzindә Ermәnistan
ordusunun illәrdir möhkәmlәndiyi bütün әlverişli
mövqelәri azad edib. Düşmәnin Dağlıq Qarabağ-

yetirilmәsi üçün indiyәdәk Ermәnistana heç bir tәsir
göstәrilmәyib. Lakin 1993-cü ildәn bәri digәr
ölkәlәrә dair qәbul edilmiş qәtnamәlәrin yerinә
yetirilmәsi üçün hansı tәsir mexanizmlәrinin işә
salındığı tarixdәn mәlumdur.
"Əl-Cәzirә” televiziyasına müsahibәsindә buna
münasibәt bildirәn Prezident İlham Əliyev deyib:
"Münaqişәnin hәlli üçün hüquqi çәrçivәmiz var,
lakin tәcavüzkara kifayәt qәdәr praktiki tәzyiq yoxdur. Belәliklә, biz burada beynәlxalq hüquq vә

lamasından sonra bir sıra dövlәtlәr mәsәlә ilә bağlı
münasibәtlәrini bildirәrәk, atәşkәsә dәvәt etdilәr.
Bu, beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә qәbul
olunmuş diplomatik yanaşmadır. Olduqca sevindirici haldır ki, Azәrbaycan çoxsaylı dövlәtlәrdәn әn
ali sәviyyәlәrdә dәstәk aldı. Prezident İlham Əliyevin ünvanına xarici ölkәlәrdәn siyasi xadimlәr
dәstәk mәktubları ünvanlamaqdadırlar.
Ermәnistana gәldikdә isә vәziyyәt fәrqlidir. Paşinyanın çoxsaylı zәnglәrinә rәğmәn, hәtta ermә-

dakı hәrbi imkanları әhәmiyyәtli dәrәcәdә mәhv
olunub. Bu gün Paşinyan ayrı-ayrı dövlәt vә hökumәt başçılarına yalvarır, Azәrbaycanı danışıqlar
masasına qayıtmağa razı salmaq üçün bütün günü
telefonlardan asılı qalıb.
Prezident İlham Əliyevin şәrtlәri isә dәyişmәzdir.
"Ermәnistanın baş naziri bir il bundan әvvәl bizim
torpaqlarımızda demişdi ki, "Qarabağ Ermәnistandır”, Azәrbaycan xalqından üzr istәmәlidir. İkincisi,
o demәlidir ki, Qarabağ Ermәnistan deyil. Üçüncüsü, Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünә hörmәt etmәlidir. Dördüncüsü, bәyan etmәlidir ki, hansı gündә,
hansı bölgәdәn Ermәnistan silahlı qüvvәlәri çıxır.
Bu şәrtlәr Minsk qrupunun hәmsәdrlәri tәrәfindәn
tәsdiq edilmәlidir. O halda tәbii ki, atәşkәs bәrpa
olunacaq vә belәliklә, bu mәsәlә müzakirә yolu ilә
hәll olunacaq, Azәrbaycan xalqı öz doğma torpaqlarına qayıdacaq”, - deyә Prezident İlham Əliyev bәyan edib.
Bәli, bu gün şәrtlәri Azәrbaycan Prezidenti diktә
edir. İndi Ermәnistan başa düşür ki, torpaqları işğal
etmәyin axırı hara gәtirib çıxarır. Paşinyan dәrk edir
ki, Azәrbaycana qarşı "yeni әrazilәr üçün yeni
müharibә” konsepsiyasının, 7 şәrt irәli sürülmәsinin
axırı necә olur. Ona görә indi Ermәnistanın vәziyyәtdәn yeganә çıxış yolu nә qәdәr gec deyil Prezident İlham Əliyevin şәrtlәrini qәbul etmәkdir:
Torpaqlarımız tam azad olunana qәdәr savaş davam
edәcәk. Vә bu müharibә Ermәnistan üçün elә başa
çatacaq ki, yarası tarix boyu sağalmayacaq.
Vәtәn müharibәsi Ordumuzun işğal altında olan
torpaqlarımızı azad etmәsi ilә davam edir. Hәr gün
cәbhәdәn Azәrbaycan әsgәrinin qәlәbә dolu müjdәlәri gәlir. Ermәnistanın 1994-cü ildәn bәri möhkәmlәndirdiyi, keçilmәz hesab etdiyi istehkamlar, ön
xәtt mövqelәri bir-birinin ardınca darmadağın edilir,
işğal altında olan kәndlәrimiz, strateji yüksәkliklәr
sürәtlә düşmәndәn tәmizlәnir. Cәbrayıl şәhәrindә,
Suqovuşan vә digәr neçә-neçә kәndimizdә artıq
Azәrbaycan bayrağı ucalır.
Bu gün Ordumuz tarixi әdalәti inamla bәrpa edir.
Azәrbaycan BMT TŞ-nin 30 ilә yaxındır icra etmәdiyi 4 qәtnamәsinin tәlәblәrini özü inamla tәmin
edir, dövlәtlәrin әrazi bütövlüyünün toxunulmazlığına dair beynәlxalq hüququn şәrtlәrini işğal
olunmuş әrazilәrimizdә reallaşdırır. Ən әsası Azәrbaycan BMT Nizamnamәsinin 51-ci maddәsinә
uyğun olaraq özünün müstәsna hüququnu yerinә
yetirir. Xәbәrdarlıqlardan nәticә çıxarmayan, Azәrbaycan torpaqlarında ikinci ermәni dövlәti qurmaq
istәyәn, son dövrlәr tәxribatlarını daha da artıran
Ermәnistan indi tarixinin әn ağır günlәrini yaşayır,
xilas üçün ona-buna yalvarır. Hәrbi әmәliyyatlar,
Ermәnistanı cәzalandırma tәdbirlәri isә işğala son
qoyulana qәdәr davam edәcәk.
Bu günlәrdә "Əl-Cәzirә” vә "Əl-Ərәbiyә” televiziya kanallarına müsahibә verәn Prezident İlham
Əliyev sualları cavablandırarkәn bir daha problemin sәbәblәrini izah etdi, Ermәnistanın işğalçılıq
siyasәtindәn әl çәkmәmәsi, danışıqları pozması,
son vaxtlar hәrbi-siyasi tәxribatları daha da artırması ilә bağlı әtraflı mәlumat verdi. Dövlәtimizin
başçısı bir daha diqqәtә çatdırdı ki, problemin indiyәdәk hәll olunmamasının sәbәblәri, Ermәnistanın
sülh istәmәmәsi, status-kvonun olduğu kimi qalmasına çalışması, BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәrini yerinә yetirmәmәsi, ATƏT-in Minsk qrupunun vasitәçiliyi ilә aparılan danışıqlarda heç bir
nәticә әldә edilmәmәsidir. BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 27 il әvvәl qәbul etdiyi qәtnamәlәrin yerinә

reallıqda baş verәnlәr arasında ziddiyyәt görürük.
Ermәnistan tәrәfindәn beynәlxalq hüquqa vә normalara açıq şәkildә mәhәl qoyulmaması beynәlxalq
hüququn işlәmәdiyinin vә ya selektiv üsulla
işlәdiyinin yaxşı göstәricisidir. Bildiyiniz kimi, bәzi
hallarda Tәhlükәsizik Şurasının qәtnamәlәri bir
neçә gün, bәlkә dә bir neçә saat әrzindә icra olunur.
Lakin bizә gәldikdә qәtnamәlәr uzun illәrdir ki,
kağız üzәrindә qalıb. Belәliklә, tәcavüzkara praktiki
tәzyiqin olmaması münaqişәnin nәyә görә bu qәdәr
uzun çәkmәsinin sәbәblәrindәn biridir”.
Belәliklә, bu gün cәbhә xәttindә baş verәnlәr yalnız vә yalnız Azәrbaycanın özünün hüquqlarını bәrpa etmәsidir. Sentyabrın 27-dә tәxribatın qarşısının
alınmasından bәri Ermәnistanın hәrbi texnikasına,
hәrbi infrastrukturuna vә tәchizatına ciddi zәrbәlәr
vurulub. Ümumiyyәtlә, Azәrbaycan problemin müharibә yolu ilә hәllini heç vaxt istisna etmәyib. Respublikamızın hәyata keçirdiyi modern ordu quruculuğunun әn mühüm sәbәbi elә budur.
Bununla belә, Bakı problemin danışıqlar yolu ilә
hәllinә hәmişә müsbәt yanaşıb. Lakin Ermәnistanın
yeni rәhbәrliyi tәcavüzkar siyasәtә daha da rәvac
vermәklә danışıqlar prosesini kökündәn baltaladı.
Hakimiyyәtә gәldikdәn sonra Dağlıq Qarabağ
probleminin hәlli ilә bağlı danışıqların mahiyyәt vә
mәzmununa zidd bәyanatlarla çıxış edәn baş nazir
Nikol Paşinyanın daha sonra formatın dәyişdirilmәsi, danışıqlara separatçı rejimin cәlb olunması kimi
qәbulolunmaz tәkliflәrlә çıxış etmәsi bütövlükdә
danışıqlar prosesinin gәlәcәyini sual altında qoydu.
Daha sonra onun "Qarabağ Ermәnistandır” demәsi, Azәrbaycanın qarşısında qoyduğu 7 şәrt, "yeni әrazilәr üçün yeni müharibә” konsepsiyasını irәli
sürmәsi, Şuşada separatçı rejimin andiçmә mәrasiminin keçirilmәsi, bu ilin iyulunda dövlәt sәrhәdinin Tovuz rayonu istiqamәtindә Azәrbaycana hücum edilmәsi, bu ilin avqust ayından başlayaraq işğal olunmuş әrazilәrimizdә Livan ermәnilәrinin
yerlәşdirilmәsi göstәrdi ki, bundan sonra sülh
danışıqlarının aparılmasının faydası yoxdu.
Ermәnistanın avqust ayında Goranboy istiqamәtindә törәtmәk istәdiyi diversiya, könüllü hәrbi birliklәrin yaradılmasına başlaması isә yeni müharibәni tamamilә labüd etmişdi. Prezident İlham Əliyev
bu barәdә dünya ictimaiyyәtini vaxtında xәbәrdar
etmişdi. Sentyabrın 27-dә baş verәn növbәti tәxribatdan sonra Prezident İlham Əliyevin etdiyi xәbәrdarlığa uyğun olaraq Azәrbaycan hәrbi yolla Ermәnistanı cәzalandırmağa başladı.
İşğalçılığı vә son tәxribatları indi Ermәnistana
baha başa gәlmәkdәdir. Telefonlardan asılı qalan
Paşinyan ayrı-ayrı dövlәtlәrin rәhbәrlәrinә atәşkәsin
әldә olunması, danışıqların bәrpa edilmәsi üçün
yalvarmaqdadır. Lakin indi şәrtlәri Azәrbaycan diktә edir. "Əl-Ərәbiyә” televiziyasına müsahibәsindә
Prezident İlham Əliyev bu barәdә deyib: "Danışıqlara geri qayıtmaq üçün birinci Ermәnistanın baş
naziri "Qarabağ Ermәnistan deyil” demәlidir, çünki
"Qarabağ Ermәnistandır” ifadәsi yalandır, Qarabağ
Azәrbaycandır! O, torpaqların sahibi olan bizә onların qaytarılmasını tәmin edәn iyirmi il әrzindә işlәnib hazırlanmış prinsiplәrә sadiq qaldığını demәlidir. Bu çirkin hәrbi hücuma keçdikdәn sonra o, bizә
şәhәrlәrimizdәn qoşunların çıxarılması üzrә vaxt
cәdvәlini vermәlidir vә belә olan halda biz savaşı
dayandırmağa hazırıq. Əks halda, biz bunu güc yolu ilә edәcәyik, biz әrazi bütövlüyümüzü güc yolu
ilә bәrpa edәcәyik vә ona yerini göstәrәcәyik”.
Azәrbaycanın Ermәnistanı cәzalandırmağa baş-

nilәrin özünә yaxın hesab etdiyi dövlәtlәr belә gözlәnilәn siyasi dәstәyi ifadә etmәdilәr. Yalnız Fransa
prezidenti Emmanuel Makron açıq şәkildә ermәnipәrәst mövqe tutdu ki, bu da ölkәsinin münaqişәnin
nizamlanması prosesindәki beynәlxalq mandatına
tamamilә zidd idi. Makron bununla neytral vasitәçilik missiyasının tәlәblәrini kobudcasına pozdu.
Xatırladaq ki, Makron ermәnipәrәst açıqlamalarından әvvәl Prezident İlham Əliyevә telefonla zәng
etmişdi. Dövlәt başçısı İlham Əliyev telefon söhbәti
zamanı bir daha özünün qәtiyyәtli vә prinsipial
mövqeyini ifadә etmiş vә göstәrmişdi ki, heç nә
Azәrbaycanı özünün milli maraqlarından çәkindirә
bilmәz. "Hәr bir ölkәnin öz mövqeyi ola bilәr, bu,
normaldır. Lakin әgәr siz belә hәssas mәsәlәdә vasitәçisinizsә, bu mövqedәn çıxış etmәlisiniz. Əgәr
milli mövqeyinizdәn çıxış etmәk istәyirsinizsә, onda siz Minsk qrupunun hәmsәdrliyindәn çıxmalısınız, istәdiyinizi deyin, kimi istәyirsinizsә onu
günahlandırın, baş verәnlәrlә bağlı sübutu olmayan
xәbәrlәr verin vә sözsüz ki, heç kim etiraz etmәyәcәk. Lakin әgәr siz vasitәçisinizsә, neytral olmalısınız, vasitәçi olmalısınız. Əks halda, vasitәçilik bizim
tәrәfimizdәn qәbul edilmәyәcәk”, - deyә Prezident
İlham Əliyev "Əl-Cәzirә” televiziyasında bildirib.
Görünür, Makron Azәrbaycanı Fransanın әsrlәr
boyu әsarәtdә saxladığı vә tәsirlәrinin olduğu hansısa ölkә ilә dәyişik salıb. Fransanın bundan sonra
Minsk qrupunun hәmsәdri kimi qalması mümkün
olmayacaq. Lakin iş orasındadır ki, Azәrbaycanın
qәlәbәsi bütövlükdә Minsk qrupunun özünün
fәaliyyәtinә son qoyacaq.
Ordumuz tarixi vәzifәsini şәrәflә, lәyaqәtlә yerinә yetirmәkdәdir. Azәrbaycanın qarşısında duruş
gәtirә bilmәyәn Ermәnistan isә zәifilyinin әlamәti
olaraq döyüşlәr getmәyәn şәhәrlәri, mülki insanları
atәşә tutur, bu kimi tәxribatlarla döyüş meydanını
dәyişmәk, üçüncü dövlәtlәri münaqişәyә cәlb etmәk istәyir. Bütün bunlar Ermәnistanın işğalçılığının son akkordlarıdır. Düşmәnin diz çökdürülmәsinә sayılı günlәr qalır. Artıq Ermәnistanı köç dalğası
bürüyüb. Respublikamızın 1993-cü ildә yaşadığını
indi ermәnilәr yaşayır. 30 ilә yaxındır kef çәkdiklәri,
murdarladıqları Qarabağ torpaqlarından indi pәrәnpәrәn düşüblәr.
Qeyd edәk ki, Prezident İlham Əliyev Türkiyәnin “TRT Haber” televiziya kanalına müsahibәsindә dә bu barәdә geniş danışıb.
Ermәnistana bu müharibәdә elә bir zәrbә vuruldu ki, yarası heç vaxt sağalmayacaq. Ona görә
Paşinyan hökumәtinin yeganә çıxış yolu Prezident
İlham Əliyevin şәrtlәrini qәbul etmәkdir. Əks tәqdirdә Azәrbaycan öz әrazi bütövlüyünü güc yolu ilә
bәrpa etmәkdә davam edәcәk.
Xalqımız bu haqq savaşında öz Prezidentinә arxalanır, ondan güc alır. Döyüş meydanında düşmәnә qalib gәlәn vә qazandığı qәlәbәlәrin sayını getdikcә artıran ordumuz özünün Ali Baş Komandanının rәhbәrliyi ilә Qarabağı faşistlәrdәn tam azad
edәcәyinә әmindir. Bu günlәrdә bütün xalq öz
rәhbәri әtrafında bir yumruq kimi daha sıx birlәşib.
Azәrbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan
İlham Əliyev dә Vәtәn, torpaq müdafiәçilәrinin
mәrdliyini, hünәrini yüksәk qiymәtlәndirir. Sıravi
әsgәrdәn әn yüksәk rütbәli zabitәdәk hamısının
vәtәnpәrvәrliyi, qәhrәmanlığı dövlәt başçısının
diqqәt mәrkәzindәdir. Onların hәr birinin hәyatı Ali
Baş Komandan üçün әzizdir. Müdafiә Nazirliyinin
Mәrkәzi Hәrbi Klinik Hospitalında müalicә olunan
hәrbçilәrimizlә görüşәndә bu münasibәtin bir daha

şahidi olduq. Prezident onlara Vәtәn uğrunda canlabaşla vuruşduqları üçün әn layiqli sözlәr dedi, sağlamlıqları ilә maraqlandı, bundan sonra da qayğı ilә
әhatә olunacaqlarını bildirdi: "Siz gәnc yaşlarınızda
böyük qәhrәmanlıq, şücaәt göstәrib, Vәtәn uğrunda
şәrәflә vuruşub öz adlarınızı Azәrbaycan tarixinә
yazdırırsınız. Eyni zamanda, sizi belә vәziyyәtdә
görmәk mәnim üçün, hamımız üçün ağırdır. Amma
әmin ola bilәrsiniz ki, sizin sağlamlığınız üçün nә
lazımsa, biz onu edәcәyik... Bir arzumuz var ki, siz
tezliklә sağalıb, normal hәyata qayıdıb öz şәrәfli
missiyanızı davam etdirәsiniz. Gәnclәr üçün siz
nümunә olmalısınız, örnәk olmalısınız, Azәrbaycan
xalqı qәhrәman xalqdır ki, sizin kimi övladlar yetişdirib”.
Dövlәt başçısı, hәmçinin qәhrәman oğullar
böyütmüş valideynlәrә dә tәşәkkür etdi: "Bu gün
bütün digәr yaralı hәrbçilәrimizin, eyni zamanda,
şәhid olmuş hәrbçilәrimizin valideynlәri qarşısında
baş әyirәm. Onlara öz adımdan, Azәrbaycan xalqı
adından tәşәkkürümü bildirirәm. Qәhrәman övladlar yetişdiriblәr. Əminәm ki, onlar vә bütün Azәrbaycan xalqı sizinlә qürur duyur”.
Prezident әsgәr vә zabitlәri hәr qәlәbә münasibәtilә tәbrik edir. Oktyabrın 4-dә xalqa müraciәtindә
demişdir: "Bu gün Cәbrayıl şәhәri vә Cәbrayıl rayonunun doqquz kәndi işğaldan azad edildi. Bu tarixi
hadisә münasibәtilә bütün Azәrbaycan xalqını
ürәkdәn tәbrik edirәm. Cәbrayıl rayonunun vә işğal
olunmuş digәr әrazilәrin azad edilmәsindә fәal iştirak etmiş bütün әsgәr vә zabitlәrimizi ürәkdәn tәbrik edirәm. Onların qәhrәmanlığı, şücaәti nәticәsindә bu gün bizim doğma torpaqlarımız bizә qayıdıb.
Bu qanlı döyüşlәrdә hәlak olmuş bütün şәhidlәrimizә Allahdan rәhmәt dilәyirәm, yaralı hәrbçilәrimizә
Allahdan şәfa dilәyirәm”.
Bütün bunlar beynәlxalq ictimaiyyәtin dә nәzәrindәn yayınmır. Tәsadüfi deyil ki, Türkiyәnin
"TRT Haber” televiziya kanalının müxbiri bu nüansı qeyd edәrәk Prezidentimizin ordu komandirlәrinә
zәng vurduğunu, onları tәbrik etdiyini vurğulayıb.
"TRT Haber”ә müsahibәsindә dövlәtimizin başçısı
bunun tәbii olduğunu söylәyib. Çünki onlar tarixi
әdalәti bәrpa edirlәr, öz hәyatlarını risk altına atırlar.
Onlar qәhrәmandırlar vә torpaqlarımızı işğaldan
azad edirlәr, özümüzә qaytarırlar.
Oktyabrın 3-dә Azәrbaycan Ordusu Madagizdә
Azәrbaycan bayrağını qaldırdı. Dövlәt başçısı dәrhal bu mәkanın tarixi adını bәrpa edәrәk onun Suqovuşan adlandırıldığını bәyan etdi. Hәmin gün
ordumuz tәrәfindәn Tәrtәr, Cәbrayıl vә Füzuli rayonlarının daha 8 kәndi azad olundu. Prezident 1-ci
Ordu Korpusunun komandiri Hikmәt Hәsәnovu
tәbrik etdi. Ona tapşırıq verdi ki, Ali Baş Komandanın tәbriklәrini korpusun bütün şәxsi heyәtinә
çatdırsın.
Növbәti gün Azәrbaycan Ordusu Cәbrayıl
şәhәrini vә rayonun bir neçә kәndini işğaldan azad
etdi. Bu münasibәtlә dә Ali Baş Komandan hәrbçilәrә tәbrik ünvanladı. Birlik komandirlәri - general-mayor Mayis Bәrxudarovu, general-mayor Hikmәt Mirzәyevi vә onların rәhbәrlik etdiklәri şәxsi
heyәti tәbrik etdi.
Azәrbaycan Ordusu tarixi missiyasını rәşadәtlә
yerinә yetirir. Artıq işğaldan azad olunan bәzi yaşayış mәntәqәlәri üzrә әhalinin sayı da açıqlanıb. Füzuli rayonunun Qәrvәnd, Yuxarı Əbdürrәhmanlı,
Horadiz, Qaraxanbәyli, Aşağı Əbdürrәhmanlı, Yuxarı Güzdәk, Gorazıllı kәndlәri üzrә 13 min 743 nәfәr, Cәbrayıl rayonunun Nüzgar, Böyük Mәrcanlı,
Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şәybәy, Quycaq,
Karxulu, Şükürbәyli, Çәrәkәn, Daşkәsәn, Horovlu,
Mahmudlu, Cәfәrabad, Yuxarı Maralyan, Dәcәl,
Şıxәli Ağalı, Sarıcalı, Mәzrә, Süleymanlı, Əfәndilәr, Qaracallı, Qışlaq kәndlәri, o cümlәdәn Cәbrayıl
şәhәri üzrә 43 min nәfәrin doğma yurdu artıq işğal
altında deyil. Yaxın vaxtlarda Cocuq Mәrcanlı kimi
bu yaşayış mәskәnlәri dә yenidәn qurulacaq vә
oraların әsil sahiblәri geri dönәcәklәr.
Müharibәnin öz qanunları var. Ordu ordu ilә savaşar, әsgәr әsgәr ilә döyüşәr - üz-üzә, mәrd-mәrdanә. Kim güclüdürsә, o da qalib gәlәr. Döyüş meydanında mәğlub olan Ermәnistan bu qanunları da
pozur, müharibә cinayәtlәri törәdәrәk, şәhәr vә
kәndlәrimizi, dinc әhalini atәşә tutur. Düşmәnin xain
hücumları nәticәsindә çox sayda mülki şәxs, o cümlәdәn uşaqlar, qadınlar hәlak olub vә yaralanıb, evlәr, çoxmәnzilli yaşayış binaları, obyektlәr dağılıb.
Oktyabrın 11-dә atәşkәs razılaşmasının hәlә mürәkkәbi qurumamış döyüş әmәliyyatları zonasından
80 kilometr aralıda yerlәşәn, әrazisindә heç bir
hәrbi obyekt olmayan Gәncәyә - Azәrbaycanın
ikinci böyük şәhәrinә ballistik raket zәrbәsi endirildi. Beşi qadın olmaqla, 10 nәfәr dinc sakin hәlak
oldu. Hәmçinin 10-u qadın, 9-u azyaşlı olmaqla 34
nәfәr yaralandı. Ermәnistanın bu ağır cinayәtinә
beynәlxalq birliyin, xüsusәn Minsk qrupu hәmsәdrlәrinin sәssiz qalması ikili standartların, özgә
dәrdinә, başqasının faciәsinә laqeydliyinin daha bir
tәәssüf doğuran tәzahürdür.
Düşmәnin bu tәxribatları, xain hücumları xalqımızın iradәsini qıra bilmir vә bilmәyәcәk. Əsrlәr
boyu başı min-bir müsibәt çәkmiş, tarixә bir çox
şanlı sәhifәlәr yazmış Azәrbaycan xalqının bu gün
bir arzusu var - düşmәn tapdağı altındakı torpaqlarını azad etmәk.
Bu gün Ali Baş Komandan kimi Prezident İlham
Əliyev eyni vaxtda hәm döyüş cәbhәsindә, hәm dә
informasiya cәbhәsindә mәharәtli sәrkәrdә kimi
ölkәmizin maraqlarını inamla vә qәtiyyәtlә müdafiә
edir. Dövlәt başçısının istәr daxili, istәrsә dә xarici
auditoriya qarşısındakı çıxışları xalqın ürәyindәn
xәbәr verdi. Ən әsası, İlham Əliyev mәsәlәlәrә operativ müdaxilәsi vә reaksiyası, hadisәlәri nәzarәtә
götürmәk, vәziyyәti idarә etmәk bacarığı ilә istәnilәn ağır şәraitdә, taleyüklü anlarda Azәrbaycanın
milli maraqlarının müdafiәsinin necә tәşkil edilmәsi
ilә bağlı şәxsi nümunә ortaya qoydu.
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Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri
ÜGT üzv dövlәtlәrin gömrük xidmәti
rәhbәrlәrinә müraciәt ünvanlayıb
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri,
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının
Avropa Regionu üzrә sәdr müavini
Sәfәr Mehdiyev Azәrbaycan Silahlı
Qüvvәlәrinin işğal altındakı әrazilәrimizin azad olunması istiqamәtindә
hәyata keçirdiyi әks-hücum әmәliyyatları çәrçivәsindә ölkәmizin haqlı
mövqeyini beynәlxalq ictimaiyyәtin
diqqәtinә çatdırmaq üçün Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Baş katibinә, ÜGT Şurasının sәdrinә, sәdr
müavinlәrinә, Avropa Komissiyasının Vergi vә Gömrük İttifaqının Baş
direktoruna, ÜGT üzv dövlәtlәrin
gömrük xidmәti rәhbәrlәrinә müraciәt ünvanlayıb.
52 ölkәnin tәmsil olunduğu ÜGT-nin Avropa
Regionuna rәhbәrlik edәn Azәrbaycan Gömrük
Xidmәtinin göndәrdiyi mәktubda deyilir ki,
artıq 30 ilә yaxındır Ermәnistan Azәrbaycan
Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgәsini vә
әtraf 7 rayonunu işğal altında saxlayır. İşğal nәticәsindә 1 milyondan artıq azәrbaycanlı qaçqın
vә mәcburi köçkün vәziyyәtinә düşüb. Ermәnistan işğal etdiyi әrazilәrdә azәrbaycanlı әhaliyә qarşı etnik tәmizlәmә siyasәti aparır.
Mәktubda bildirilir ki, 1993-cü ildә BMT-nin
Tәhlükәsizlik Şurası Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycanın işğal edilmiş bütün әrazilәrindәn dәrhal, tam vә qeyd-şәrtsiz çıxarılmasını tәlәb edәn 4 qәtnamә qәbul etsә dә, qarşı tәrәf bu qәtnamәlәrә mәhәl qoymur. Əksinә,

Ermәnistan beynәlxalq hüququ kobud şәkildә pozaraq işğal olunmuş әrazilәrdә cinayәtkar vә qondarma rejim yaradıb, qanunsuz
fәaliyyәt, o cümlәdәn qanunsuz mәskunlaşdırma siyasәti aparır.
Müraciәtdә o da bildirilir ki, ATƏT-in Minsk
Qrupunun vasitәçiliyi ilә uzun sürәn danışıqlar
nәticә vermәyib vә Ermәnistanın mәqsәdi işğala
әsaslanan hazırkı status-kvonu qorumaq vә işğal
edilmiş әrazilәrin ilhaqına nail olmaqdır.
Ölkәmizin konstruktiv mövqeyinә zidd olaraq,
Ermәnistan rәhbәrliyi tәxribatçı bәyanat vә
addımları ilә danışıqlar prosesinә maneә yaradır, hәtta bu ölkәnin müdafiә naziri Azәrbaycanı
"yeni әrazilәr uğrunda yeni müharibә" ilә
hәdәlәyir.

Daha sonra müraciәtdә qeyd
olunur ki, bu il sentyabrın 27-dә
Ermәnistan Azәrbaycana qarşı
növbәti hәrbi tәcavüzә başlayıb vә
Azәrbaycan Ordusu qarşı tәrәfin
hücumunu dәf etmәk, öz mülki
әhalisini qorumaq üçün cavab
tәdbirlәri görmәyә mәcbur olub.
Mәktubda xüsusi vurğulanır ki,
istәr münaqişәnin ilk illәrindә,
istәrsә dә hazırda hәrbi әmәliyyatlar Azәrbaycanın beynәlxalq sәviyyәdә tanınmış sәrhәdlәri çәrçivәsindә aparılır.
Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin
hücumları nәticәsindә bu günә qәdәr (2 oktyabr 2020 - red.) aralarında ikisi mәktәbli olmaqla 19
mülki şәxs hәlak olub, 55 mülki
şәxs isә yaralanıb.
Komitә sәdri müraciәtindә onu
da diqqәtә çatdırıb ki, regionda dayanıqlı sülhün bәrqәrar olması üçün Ermәnistan
ordusu Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindәn çıxarılmalı vә mәcburi köçkünlәrin tәhlükәsiz şәraitdә öz doğma yurdlarına qayıtmaları
üçün şәrait yaradılmalıdır. Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsi Azәrbaycan Respublikasının әrazi bütövlüyü vә suverenliyi çәrçivәsindә
hәll edilmәlidir.
"Biz beynәlxalq ictimaiyyәti BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәrinә uyğun olaraq
Azәrbaycanın haqlı mövqeyini dәstәklәmәyә
çağırırıq", - deyә müraciәtin sonunda vurğulanıb.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

Chairman of State Customs
Committee issues message to Customs
Heads of the WCO Member States
In order to inform the international customs community about the fair
position of our country as part of the
counter-attacks carried out by the
Azerbaijan Army to liberate our
occupied territories, Chairman of the
State Customs Committee, ViceChair of the World Customs Organization for the Europe Region Safar
Mehdiyev issued a message to the
Secretary General of the World Customs Organization, Chair, Vice-Chairs of the WCO Council, Director General of the European Commission's
Taxation and Customs Union and customs heads of the WCO Member States.
The letter sent by Azerbaijan's Customs Service, which chairs the WCO Europe Region
representing 52 countries, says that Armenia has
held under occupation the Azerbaijan's Nagorno
Karabakh region and seven adjacent districts for
almost 30 years. As a result of the occupation,
more than 1 million Azerbaijanis became refugees and internally displaced persons. Armenia
is pursuing a policy of ethnic cleansing against
the Azerbaijani people in the occupied territories.
The letter further says that in 1993, the UN
Security Council adopted four resolutions de-
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manding immediate, full and unconditional
withdrawal of Armenian forces from all the
occupied territories of Azerbaijan, but the other
side keeps ignoring these resolutions. On the
contrary, in gross violation of the international
law, Armenia has established a criminal and socalled regime in the occupied territories, pursuing illegal activities, including the policy of illegal settlement.
The message also says that the long-term
negotiations mediated by the OSCE Minsk
Group have not produced any result and
Armenia's ultimate goal is to maintain the current status quo based on the occupation and
achieve the annexation of the occupied territories. Contrary to the constructive position of our
country, the Armenian leadership has disrupted
the negotiation process through provocative sta-

tements and steps, and moreover the Defense
Minister of this country threatens Azerbaijan
with a "new war for new territories."
It is noted that on September 27th this year,
Armenia launched another military aggression
against Azerbaijan, and the Azerbaijani Army
was forced to take retaliatory measures to repel
the attack of the opposite side and protect its
civilians.
The letter especially underlines that both in the
early years of the conflict and at present, military
operations are carried out within the internationally recognized borders of Azerbaijan.
As a result of the attacks by the Armenian
armed forces (October 2, 2020 - ed.), 19 civilians, including two schoolchildren, have been
killed and 54 civilians injured.
In his message, Chairman of the Committee
said that in order to establish lasting peace in the
region, the Armenian army must be withdrawn
from the occupied territories of Azerbaijan and
conditions must be created for the safe return of
IDPs to their native lands. The ArmenianAzerbaijani conflict must be resolved within the
framework of the territorial integrity and sovereignty of the Republic of Azerbaijan.
"We call on the international community to
support Azerbaijan's fair position in accordance
with UN Security Council resolutions," the
message underlines.
Press and Public Affairs Department of the
State Customs Committee

Dövlәt Gömrük Komitәsi 50 gömrük әmәkdaşı
könüllü
olaraq
ordu
Silahlı Qüvvәlәrә Yardım sıralarına qatıldı
Fonduna ianә edib
Dövlәt Gömrük Komitәsi işğal altında olan
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizә
aparan Azәrbaycan Ordusuna dәstәk mәqsәdilә Azәrbaycan Respublikasının Silahlı
Qüvvәlәrә Yardım Fonduna pul vәsaiti köçürüb.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin әmәkdaşları
könüllü olaraq әmәk
Dövlәt Gömrük Komitәsinin kolhaqlarından Silahlı Qüvvәlәrә Yar- lektivi әmindir ki, yenilmәz Azәrdım Fonduna 1 milyon manat ianә baycan Ordusu qәlәbә qazanacaq!
ediblәr.
Qarabağ Azәrbaycandır!

Azәrbaycan Respublikasının Silahlı
Qüvvәlәrinin işğal altındakı әrazilәrimizin
azad edilmәsi istiqamәtindә başlatdığı әkshücum әmәliyyatlarında könüllü iştirak etmәk üçün müraciәt
edәn Dövlәt Gömrük
Komitәsinin әmәkdaşlarından 50 nәfәri böyük ruh yüksәkliyi ilә
hәrbi hissәlәrә yola
düşüblәr.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin bütün әmәkdaşları Azәrbaycan
Ordusunun qәlәbәlәrindәn böyük qürur hissi duyur vә sәbirsizliklә
cәbhәyә yollanacaqları anı gözlәyirlәr.
Qәlәbә sәnindir, Azәrbaycan әsgәri!
Qarabağ Azәrbaycandır!
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Əbәdi vә sarsılmaz
müstәqillik

Oktyabrın 18-dә Azәrbaycanın dövlәt müstәqilliyini bәrpa etmәsinin 29-cu
ildönümü tamam olur. Bu tarixi gün Azәrbaycanın müstәqilliyi vә әrazi bütövlüyü yolunda verdiyimiz qurbanları xatırlamaq üçün yaxşı bir fürsәtdir.
Azadlıq, müstәqillik yolunda canlarından
keçәnlәrin xatirәsi unudulmur, hörmәt vә ehtiramla yad edilir. Onlar dövlәtimizin bütövlüyü vә
azadlığı yolunda şәhid olmuş qәhrәmanlardır.
SSRİ-nin süqutu nәticәsindә baş tutan dövlәt
müstәqilliyi xalqın qәlbindә bәslәdiyi istәk vә
arzuların tәntәnәsi olmaqla yanaşı, eyni zamanda,
ölkәmizin gәlәcәk inkişafı baxımından möhtәşәm şans vә başlanğıc idi. Müstәqilliyә qovuşduqdan sonra ilk iki ili çıxmaq şәrti ilә artıq tarixә
çevrilmiş 27 il milli dirçәlişin vә inkişafın, müstәqil dövlәt quruculuğunun, sabitliyin vә әminamanlığın, daim yüksәlәn sosial rifahın vә müasirliyin bariz ifadәsi kimi yaddaşlara hәkk olunub.
Fәrәhlәndirici haldır ki, Azәrbaycan Respublikası bütün dünyada әn uğurlu gәnc dövlәt hesab
olunur. Bir nәslin gözlәri önündә hәyat bütünlüklә dәyişdi, müstәqilliyin ilk iki ilindә hәrtәrәfli
böhran mәngәnәsindә sıxılan, dağıntı vә talanlardan әziyyәt çәkәn ölkә qısa zaman kәsiyindә çiçәklәnәn mәmlәkәtә çevrildi.
Bu әlamәtdar gündә müstәqil Azәrbaycan dövlәtinin qurucusu, ümummilli lider Heydәr Əliyevin xatırlanması, xatirәsinә xalq hörmәti vә ehtiramının ifadә edilmәsi xüsusi mәna vә әhәmiyyәt
kәsb edir. Xalqın onillәrlә arzusunda olduğu müstәqilliyin qorunması, saxlanılması, әsl milli dәyәrә vә nemәtә çevrilmәsi, müstәqilliyin ali ifadәsi
sayılan dövlәtin qurulması müstәsna olaraq onun
xidmәti sayәsindә mümkün olmuşdur.
Azәrbaycanın müasir tarixinin şahidi olanların
vә istәr ölkә daxilindә, istәr ölkә xaricindә bu tarixi izlәyәnlәrin hәr biri Heydәr Əliyevin 1993-cü
ilin iyun ayında tarixi qayıdışını Azәrbaycan
dövlәtçiliyinin xilası kimi dәyәrlәndirir. Əgәr bu
qayıdış baş tutmasaydı, ölkәmiz vә onun hәr bir
sakini fәrqli tale vә tarix yaşamalı olacaqdı.
Müstәqilliyin ilk illәrindә Azәrbaycan çox
böyük problemlәrlә qarşılaşdı vә hәmin illәr ölkәmiz üçün itirilmiş imkanlar dövrü kimi xarakterizә edilir. Azәrbaycan hәm dә Ermәnistanın
hәrbi tәcavüzü, cinayәtkar rejimin azәrbaycanlılara qarşı yürütdüyü etnik tәmizlәmә siyasәti ilә
üzlәşmişdi. Bir tәrәfdәn dәrin siyasi vә iqtisadi
böhran, digәr tәrәfdәn dә Dağlıq Qarabağ regionunda tüğyan edәn hәrbi münaqişә dövlәt müstәqilliyinә böyük tәhlükә yaratmışdı.
Zәif siyasi vә iqtisadi bazaya, elәcә dә vәtәndaş
dәstәyinә malik olmayan hakimiyyәt orqanlarının
yarıtmaz fәaliyyәti, elәcә dә cinayәtkar qruplaşmaların geniş әl-qol açması nәticәsindә Azәrbaycan ikinci dәfә müstәqilliyini itirmәk tәhlükәsi ilә
üzlәşmişdi. Milli birliyin olmaması vә digәr
mәnfi amillәr Azәrbaycanda ictimai-siyasi böhranı dәrinlәşdirmәklә yanaşı, Dağlıq Qarabağ
münaqişәsindә ciddi itkilәrin baş vermәsinә
sәbәb olmuşdu.
Ulu öndәrin 1993-cü ildә Azәrbaycan rәhbәrliyinә qayıdışı ilә ölkәnin ictimai-siyasi, sosial,
iqtisadi, elmi-mәdәni hәyatında, beynәlxalq әlaqәlәrdә dönüş yarandı, elmi әsaslara, beynәlxalq
norma vә prinsiplәrә uyğun müstәqil dövlәt quruculuğu prosesi başlandı. Qısa vaxt әrzindә Azәrbaycanın sәsi әn nüfuzlu beynәlxalq tәşkilatların
kürsüsündәn eşidilmәyә başladı.
Suverenliyin әvәzsiz bir nemәt olduğunu vә
xalqın tarixi taleyindә çox önәmli rol oynadığını
böyük qürur hissi ilә bәyan edәn ümummilli lider
Heydәr Əliyev Azәrbaycanın müstәqilliyini әbәdi
vә dönmәz etdi. Ən әsası, böyük siyasi xadimin
Azәrbaycan rәhbәrliyinә qayıdışı ilә başlıca
qayәsini müstәqillik, azәrbaycançılıq, dövlәtçilik,
әdalәtlilik, demokratiya, milli tәrәqqi, dünyәvilik
kimi ümumbәşәri dәyәrlәr tәşkil edәn yeni bir
ideologiyanın әsası qoyuldu.
Yalnız Heydәr Əliyevin müdrikliyi, tәcrübәsi,
iradәsi vә qәtiyyәti sayәsindә ölkә bütün mümkün faciәlәrdәn, tәlatümlәrdәn, parçalanmalardan
xilas oldu, insanların sәbirsizliklә gözlәdiyi sabit-

lik vә әmin-amanlıq bәrpa edildi, Azәrbaycana
misilsiz iqtisadi vә geopolitik dividentlәr gәtirәn
(vә bu gün dә gәtirmәkdә davam edәn) "Əsrin
neft müqavilәsi” imzalandı. Bütün bunların nәticәsindә müstәqillik әbәdi vә dönmәz oldu, insanlar onun real bәhrәsini gördü, hәqiqi dәyәrini vә
mәnasını hiss etmәyә başladılar.
Bu gün eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin
yürütdüyü siyasәtin möhtәşәm tәntәnәsinin etiraf
anıdır. Onun rәhbәrliyi ilә şәrәfli tarixә çevrilmiş
17 il әrzindә iqtisadiyyat 3 dәfә böyüdü, Azәrbaycan dövlәtinin qüdrәti misilsiz dәrәcәdә artdı,
ordumuz güclәndi vә dünyada 52-ci pillәyә yüksәldi. Ölkәnin siması tanınmaz dәrәcәdә dәyişdi,
müasirlәşdi. Azәrbaycan yaşamaq vә işlәmәk
üçün cazibәdar mәkana çevrildi. Əhalinin rifahını
ardıcıl olaraq yaxşılaşdıran layihәlәr hәyata keçirildi vә hәyata keçirilmәkdәdir. Yeni islahatlar
strategiyası hazırlanıb uğurla tәtbiq edilmәkdәdir.
Azәrbaycan indi dünyada әn çox islahat keçirәn
ölkәlәrdәn biri kimi tanınır.
Hәyatımızda baş verәn dәrin transformasiya
insanlarımızda, onların nәinki hәyat vә mәişәtindә, habelә düşüncәlәrindә, hәyata münasibәtindә müsbәt dәyişikliklәrlә müşayiәt olunur.
Nikbinlik, ictimai fәallıq, vәtәnpәrvәrlik, müasirlik bugünkü azәrbaycanlını fәrqlәndirәn başlıca
xüsusiyyәtlәrdir. O özünün vә övladlarının gәlәcәyini ölkәmizin hazırkı inkişafından ayrı tәsәvvür etmir vә buna görә dә bu inkişafı hәm qorumağa, hәm dә ona töhfәlәr vermәyә hazırdır. Xalqın vә iqtidarın birliyi hәyatımızın nәinki reallığı,
eyni zamanda gәlәcәk uğurlarımızın rәhnidir.
18 oktyabr etiraf anı, hәr şeydәn әvvәl, bir daha
xalqımızın vә dövlәtimizin qarşısında dahi Heydәr Əliyevin müstәsna xidmәtlәrinin dәrk
edilmәsindәn vә qiymәtlәndirilmәsindәn keçir.
Bu, eyni zamanda son 17 ilin inkişafının, müasirlәşmәsinin, Azәrbaycanın gücünün, qüdrәtinin,
dünyadakı rolunun vә müsbәt imicinin, insanlarda gәlәcәyә sönmәz inamın formalaşmasının memarı Prezident İlham Əliyevin müstәsna xidmәtlәrinin bir daha dәrk edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi anıdır.
Bu gün Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rәhbәrliyi ilә Azәrbaycan Ordusu әdalәtin bәrpa
olunması üçün müqәddәs vә tarixi savaş aparır.
Sentyabrın sonlarından başlanan Vәtәn müharibәsi Azәrbaycanın öz torpaqları uğrunda haqlı
mübarizәsidir.
Azәrbaycan dövlәt müstәqilliyini bәrpa edәndә
dә, BMT-yә vә digәr tәşkilatlara üzv olanda da
Dağlıq Qarabağ respublikamızın әrazisi kimi
tanınıb. Vәtәn müharibәsinin nә vaxtsa başlanacağı gözlәnilәn idi. Danışıqları pozmaqla, Azәrbaycana qarşı müxtәlif hәrbi tәxribatlar törәtmәklә, işğal olunmuş әrazilәrimizdә qanunsuz
mәskunlaşdırma hәyata keçirmәklә Ermәnistan
özü bu tarixi müәyyәnlәşdirdi. Azәrbaycan
Ordusunun Ermәnistan qarşısında әzici üstünlüyә
malik olması növbәti dәfә döyüş meydanında
sübuta yetirildi. Bütün dünya xalqımızın torpaqlarımızı azad etmәk üçün döyüş әzmini gördü.
Bu günlәrdә hәr bir azәrbaycanlı Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin әtrafında daha sıx
sәfәrbәr oldu. Vәzifәsindәn, statusundan, әqidәsindәn asılı olmayaraq, hәr kәs milli hәmrәylik
nümayiş etdirdi. İnformasiya mәkanında, sosial
şәbәkәlәrdә işğalçı Ermәnistana vә onun tәbliğatına qarşı güclü cәbhә açıldı. Əsgәrlәrimizin
mübarizliyi, yeni qәhrәmanlıq salnamәlәri yazmaları cәmiyyәtimizә yüksәk mәnәvi ruh verdi.
Prezident İlham Əliyevin xarici televiziya
kanallarına müsahibәlәrindә dediyi kimi, müharibә başa çatandan sonra, nәinki bölgә, dünya
dәyişәcәk. Hәr kәs bizim gücümüzü gördü vә bizimlә hesablaşmaq sәviyyәsi daha da artacaq.
Ona görә Azәrbaycanı vә onun xalqını mәğlub etmәk mümkün deyil. Qәlәbә bizimdir, Qarabağ
Azәrbaycandır!
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Bu ilin 9 ayı әrzindә 13105
hüquqpozma faktı aşkar edilib
2020-ci ilin 9 ayı әrzindә Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları tәrәfindәn әmәliyyat-axtarış fәaliyyәtinin vә gömrük nәzarәtinin
güclәndirilmәsi istiqamәtindә hәyata keçirilmiş
kompleks tәdbirlәr nәticәsindә 13105 hüquqpozma faktı aşkar edilib.
Bu faktlardan 398-i cinayәt xarakterli faktlar olub vә hәmin faktlar üzrә tutulmuş qaçaqmalçılıq әşyaları vә digәr
cinayәt predmetlәrinin dәyәri 544 milyon 114 min manatdan çox tәşkil edib. Bu әmәllәrin törәdilmәsindә şübhәli
bilinәn 403 nәfәrin (325 Azәrbaycan vәtәndaşı, 78 әcnәbi)
barәsindә müvafiq tәdbirlәr görülüb.
Gömruk sәrhәdindәn narkotiklәrin qanunsuz keçirilmәsinin qarşısını almaq mәqsәdilә gömrük orqanları tәrәfindәn (o cümlәdәn digәr hüquq-mühafizә orqanları ilә birlikdә) görülmüş qәtiyyәtli tәdbirlәr nәticәsindә 2020-cu ilin 9
ayı әrzindә narkotik vasitәlәrin, psixotrop maddәlәrin vә
onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyәsi ilә әlaqәdar
87 fakt aşkar olunub.
Bu faktlar üzrә ümumilikdә 1 ton 460 kq 896 qram narkotik vasitәlәr, psixotrop maddәlәr vә onların prekursorları qanunsuz
dövriyyәdәn götürülüb. Onların 98%-ni daha tәhlükәli ağır narkotik olan heroin tәşkil edәrәk miqdarı 1 ton 428 kq 284 qram
olub. Bundan әlavә, 12 kq 544 qram tiryәk, 5 kq 908 qram hәşiş,
394,086 qram kokain, 1071,42 qram marixuana, 14,73 qram metadon, 4 kq 735 qram metamfetamin, 691 qram MDMA, 2 qram
klobazam, 92 qram kalium permanqanat, 4 kq 600 qram sulfat
turşusu, 2 kq 556 qram xlorid turşusu vә digәr maddәlәr qanunsuz dövriyyәdәn çıxarılıb.
2020-ci ilin 9 ayı әrzindә gömrük orqanları tәrәfindәn aşkar
olunmuş 12707 gömrük qaydaları әleyhinә inzibati xәta faktları

üzrә 1832 hüquqi şәxs (o cümlәdәn 708 xarici hüquqi şәxs) vә
10883 fiziki şәxs (o cümlәdәn 7046 xarici vәtәndaş) inzibati mәsuliyyәtә cәlb edilib, göstәrilәn şәxslәrә qarşı 1 milyon 496 min
540 manat cәrimә tәtbiq olunub, dәyәri 231 min 539 manat olan
mallar mәhkәmә orqanları tәrәfindәn müsadirә edilib.
“Valyuta tәnzimi haqqında” Qanuna vә digәr qanunvericilik
aktlarına әsasәn, gömrük orqanları valyuta vә valyuta sәrvәtlәrinin Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsi
üzәrindә nәzarәti hәyata keçirәrkәn qanunvericiliyin tәlәblәrini
pozan şәxslәrdәn 340800 ABŞ dolları, 2.007.491 rus rublu, 3418
manat dәyәrindә 62,18 qram qızıl muncuqlar, 12848 manat dәyәrindә 531 әdәd gümüş zinәt әşyaları, 76021 manat dәyәrindә

114 әdәd qızıl zinәt әşyaları aşkar olunub.
Bundan әlavә, hesabat dövründә gömrük orqanları
tәrәfindәn 344 min 940 manat dәyәrindә dәrman vasitәlәri,
4388 әdәd kosmetika, 881363 manat dәyәrindә 549 әdәd
mobil telefon vә 10238 manat dәyәrindә 668 әdәd mobil
telefonların aksesuarları, 59107 manat dәyәrindә mәişәt
texnikası vә әşyaları, 2 әdәd odlu silah, 11 әdәd odlu
silahın patronları, 263337 manat dәyәrindә paltarlar, 1340
әdәd pirotexniki mәmulatlar, 3 әdәd pnevmatik silah, 75
әdәd soyuq silah, 102 әdәd sәs-siqnal silahının patronları,
136852 manat dәyәrindә tibbi lәvazimatlar vә xeyli miqdarda digәr mallar tutulub.
Hesabat dövründә kontrafakt, keyfiyyәtsiz vә ya istifadәyә yararsız mallarla mübarizә sahәsindә dә profilaktik
tәdbirlәr güclәndirilib. Gömrük orqanları tәrәfindәn istifadәyә yararsız hesab olunmuş 1620 әdәd “Parliament
Heets" markalı, 600 әdәd “Senator Grand Virginia” markalı siqaretlәr vә kontrafakt hesab olunmuş 40 әdәd “Samsung S9+” markalı mobil telefonlar aşkar edilәrәk hüquqpozmanın predmeti kimi götürülüb.
Eyni zamanda, gömrük orqanları tәrәfindәn alkoqollu
içkilәrin, etil (yeyinti) spirtinin vә tütün mәmulatlarının idxalı
zamanı vergidәn yayınma vә aksiz markalarının tәtbiqi qaydalarının pozulması hallarının qarşısının alınması üçün hәyata
keçirilmiş qәtiyyәtli tәdbirlәr nәticәsindә aksiz markası ilә markalanmalı olan malları belә marka olmadan vә ya digәr qanunsuz yollarla ölkәyә gәtirilmәsinә cәhd göstәrilәn 4.874.455 manat dәyәrindә 51.451.034 әdәd xaricdә istehsal olunan siqaretlәr, 10260,8 manat dәyәrindә 456,418 litr spirtli içkilәr saxlanılıb.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

Информационно-аналитический обзор
Комитет Госдумы одобрил
законопроект о создании системы
"Одно окно" во внешней торговле
Законопроект направлен на оптимизацию
административных процедур и сокращение
барьеров в сфере международной торговли
Комитет Госдумы по финансовому рынку
рекомендовал нижней палате парламента
принять в первом чтении законопроект о создании системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности. Документ инициирован правительством РФ. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 20 октября.
"Законопроект направлен на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли путем создания и обеспечения функционирования информационной системы
"Одно окно", - говорится в пояснительной
записке.
Также речь идет об организации взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти, органами и агентами валютного контроля, и другими организациями в электронной
форме по принципу "одного окна".
Законопроектом предусматривается возложить функции оператора системы "Одно
окно" на АО "Российский экспортный центр
(РЭЦ)" в порядке, устанавливаемом правительством РФ. В рамках развития и поддержки экспорта документом предлагается РЭЦ
участвовать в обеспечении информационного взаимодействия системы "Одно окно" с
механизмом "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, созданного в рамках Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
Сервис позволит из одной точки доступа,
которой станет "личный кабинет" экспортера, запрашивать в электронном виде без личного взаимодействия полный перечень услуг
и функций органов государственной власти,
в том числе контролирующих органов, РЭЦ
и иных организаций в сфере экспортной деятельности, снизить трудозатраты, сократить
количество бумажных документов. "Одно
окно" также поможет экспортерам сформировать свой цифровой профиль, круглосуточно подавать заявки на предоставление
услуг, получить доступ к аналитике и квалифицированной поддержке специалистов по
различным аспектам.
Законопроект, предполагающий создание
системы одного окна во внешней торговле,
направлен на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в
сфере международной торговли. Система
призвана облегчить взаимодействие участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти, органами и
агентами валютного контроля, и иными
организациями в соответствии с их компетенцией.
ТАСС

Экспортную пошлину на российскую
нефть решили снова понизить
Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1
ноября будет понижена на $3,2 до $42,2 за
тонну с $45,4 за тонну, действующих в теку-
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щем месяце, следует из материалов
Министерства финансов РФ.
Октябрьская пошлина была уменьшена на
$2,1 за тонну, сентябрьская - поднята на $0,6
за тонну.
Со следующего месяца пошлина на светлые нефтепродукты и масла будет опущена
до $12,6 с $13,6 за тонну, на темные - до $42,2
с $45,4 за тонну. При этом вывозная таможенная пошлина на товарный бензин понизится до $12,6 c $13,6 за тонну.
Еще с 2019 года в России стартовал завершающий этап так называемого налогового
маневра в нефтяной отрасли. Будет постепенно снижаться (вплоть до нуля) экспортная пошлина на нефть и повышаться ставка
налога на добычу полезных ископаемых
(НДПИ).
По оценкам Минфина РФ, средняя цена
на нефть российской экспортной марки Urals
в сентябре 2020 года сложилась в размере
$40,91 за баррель, что в 1,5 раза ниже, чем
годом ранее ($61,06 за баррель).
За 9 месяцев с начала текущего года средняя стоимость Urals составила $40,84 за баррель. В министерстве уточняют, что за аналогичный период 2019 года средняя цена нефти
Urals достигала $64,15 за баррель. Таким
образом, в годовом сопоставлении она
уменьшилась за январь-сентябрь на 36,3%.
www.tks.ru

Путин подписал закон об отмене
льгот по экспортной пошлине
на ряд видов нефти
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену с 1
января 2021 года льготы по экспортной пошлине для нефти с особыми характеристиками. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Изменения в закон о таможенном тарифе
подготовлены в целях оптимизации предоставляемых нефтяной отрасли налоговых
льгот и исключают возможность установления особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин в отношении
сырой нефти с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 000 миллипаскаль-секунд, а
также сырой нефти с особыми физико-химическими характеристиками.
При этом в целях сохранения рентабельности разработки соответствующих нефтяных месторождений предусматривается возможность для организаций (пользователей
недр) стать налогоплательщиками налога на
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.
Дополнительные доходы федерального
бюджета от принятия закона составят: в 2021
году - 37,4 млрд рублей, в 2022 году - 24,6
млрд рублей, в 2023 году - 11,5 млрд рублей,
уточнялось в финансово-экономическом
обосновании документа. Закон вступит в
силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по
истечении 30 дней после официального
опубликования.
ТАСС

Белорусская таможня приступила к
проведению пилотного проекта
С 12 октября 2020 года реализация пилот-
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ного проекта по совершению таможенных
операций в центре электронного декларирования расширена на республиканский уровень.
К эксперименту, который стартовал 1 сентября текущего года на базе Минской региональной таможни, подключилась Могилевская таможня.
Решение о расширении эксперимента
принято после успешной его реализации на
региональном уровне: достигнуто равномерное распределение нагрузки между пунктами таможенного оформления, что, как следствие, способствует сокращению сроков
выпуска товаров.
Обращаем внимание, что при проведении
эксперимента на республиканском уровне
декларация на товары, направленная декларантом или таможенным представителем в
ПТО одной таможни, может быть зарегистрирована и принята к рассмотрению в
ПТО другой таможни.
www.customs.gov.by

Турция с начала осени в 46 раз
увеличила импорт подсолнечника
из России
Турция, оставаясь крупнейшим импортером семян подсолнечника из РФ, в начале
экспортного сезона (начинается с 1 сентября)
2020-2021 сельхозгода увеличила закупки
более чем в 46 раз, до 22,2 тысячи тонн
сообщили РИА Новости в Центре агроаналитики Минсельхоза РФ.
"Турция вышла на первое место по
импорту российского подсолнечника: его
отгрузки в эту страну показали взрывной
рост, составив 22,2 тысячи тонн, в 46,2 раза
больше, чем годом ранее", - говорится в обзоре, подготовленном экспертами.
Доля Турции составила 40,6% от всего
объема экспорта семян подсолнечника. Также в пятерку крупнейших импортеров вошли
Румыния (8,9 тысячи тонн, с долей 16,3%),
Болгария (8,3 тысячи тонн, 15,1%), Финляндия (7,9 тысячи тонн, 14,4%) и Нидерланды
(5 тысяч тонн, доля в общем объеме - 9%).
www.tks.ru

Челябинские таможенники
задержали на границе с Казахстаном
семь грузовиков с контрабандными
лесоматериалами
Незаконный вывоз 340 кубометров пиломатериалов хвойных пород в Казахстан пресекли сотрудники Челябинской таможни и
Пограничного управления ФСБ России по
Челябинской области.
Семь большегрузных автомобилей с лесоматериалами оперативники остановили в
пункте пропуска «Бугристое» (Челябинская
область). Объем перевозимого в машинах
лесоматериала оказался больше, чем значилось в предъявленных фитосанитарных сертификатах. Эксперты оценили контрабандный груз в три миллиона рублей.
По оперативным данным, лес незаконно
вырубался и перерабатывался на территориях Свердловской области и Пермского
края. Далее злоумышленники планировали
вывезти товар для продажи за пределы
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ЕАЭС.
По факту контрабанды стратегически
важных ресурсов Челябинская таможня возбудила в отношении группы лиц семь уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Санкция
статьи предусматривает лишение свободы на
срок от трех до семи лет со штрафом.
www.customs.gov.ru

Житель Каменецкого района
пытался ввезти в Беларусь 509
серебряных цепочек, спрятав
их в чулочные изделия
Незаконное перемещение через таможенную границу изделий из серебра пресекли
брестские таможенники в пункте пропуска
«Брест».
Ювелирные изделия общим весом 3,25 кг
перемещал 46-летний житель Каменецкого
района, следовавший рейсовым автобусом
«Седльце-Брест».
Для прохождения границы гражданин
выбрал «зелёный» коридор, заявив тем
самым, что у него отсутствуют товары, подлежащие декларированию.
В ходе проверки соблюдения гражданином таможенного законодательства брестские таможенники обнаружили 509 серебряных цепочек 925 пробы, спрятанных в носки
в рюкзаке с личными вещами. При этом
только в сентябре гражданин пересекал границу в среднем два раза в неделю.
Предварительная стоимость сокрытого
товара составила около 6 тысяч белорусских
рублей.
Товар изъят и направлен на экспертизу,
после которой действиям пассажира будет
дана правовая оценка.
www.customs.gov.by

Неуплату 17 млн рублей при ввозе
косметики из Литвы выявили
сотрудники Московской областной
таможни
Уклонение от уплаты таможенных платежей в размере более 17 млн рублей при ввозе
корейской косметики из Литвы выявили
сотрудники Московской областной таможни.
Подмосковная фирма импортировала
около двух тонн профессиональных косметических средств корейского производства
по уходу за кожей и волосами, в том числе
инъекционных. При оформлении деклараций на товары правонарушители указали
недостоверные сведения о стоимости продукции. В результате сумма неуплаченных
таможенных платежей превысила 17 млн
рублей.
В ходе обысков, проведенных по адресам
проживания фигурантов дела, а также в
офисных и складских помещениях, таможенники обнаружили и изъяли косметические средства и документы, имеющие значение для расследования дела.
В отношении двух сотрудников фирмы
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 194 УК
РФ. Подозреваемые дали признательные
показания. Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на
срок до пяти лет.
www.customs.gov.ru
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Qaçaqmalçılıq
hallarına qarşı
mübarizә tәdbirlәri
davam edir
Azәrbaycan gömrük orqanları gömrük hüquqpozmalarına, elәcә dә qaçaqmalçılıq hallarına qarşı mübarizә tәdbirlәrini davam etdirir.
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Qırmızı Körpü” gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn hәmin ölkә vәtәndaşının
idarә etdiyi “Honda Ridgeline” markalı avtomobil saxlanılıb.
Vәtәndaş nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirsә dә, nәqliyyat vasitәsi rentgen qurğusundan keçirilәrkәn
şübhәli tәsvirlәr müşahidә olunub. Avtomobilә tәkrar gömrük
baxışı zamanı minik maşınının arxa vә qabaq qapılarının içliyindә 6140 әdәd üzәrindә “Argentinian Cracker” yazılan pirotexniki vasitә aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Qırmızı Körpü” gömrük postunda Gürcüstana gedәn “Mercedes-Benz 190” markalı avtomobil Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinin mәlumatı
әsasında saxlanılıb. Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları
olan sürücü vә sәrnişin sorğu-sual zamanı nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr
hansı predmetin olmadığını bildiriblәr. Lakin kinoloji xidmәt
itinin tәtbiqi ilә keçirilәn yoxlama zamanı avtomobilin mühәrrikxana vә silәcәklәrin mühәrrik hissәlәrindәki boşluqlarda 4
әdәd bükümdә ümumi çәkisi 2 kq olan narkotik vasitә - heroin
aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsi Əmәliyyat vә Tәhqiqat
İdarәsinin Əmәliyyat şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında,
“Qırmızı Körpü” gömrük postunda Gürcüstandan idarә etdiyi
avtomobillә gәlәn Azәrbaycan vәtәndaşı saxlanılıb. Sorğusual zamanı vәtәndaş nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә ya bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin
olmadığını bildirib. Baxış zamanı isә avtomobilin döşәmәsindәki xüsusi düzәldilmiş gizli saxlanc yerindә 510 qutu “Demi
Wolf” vә “Whistling Moon Travellers” markalı pirotexniki vasitәlәr aşkar olunub.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsi Əmәliyyat vә Tәhqiqat
İdarәsinin Əmәliyyat şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında,
“Qırmızı Körpü” gömrük postunda Gürcüstandan idarә etdiyi
avtomobillә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı vәtәndaş nәqliyyat vasitәsindә
gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә ya bәyan edilmәyәn hәr
hansı predmetin olmadığını bildirib. Lakin yoxlama zamanı
avtomobilin alt hissәsindә 277 qutu “Corsair” vә “Mega Piratka” markalı pirotexniki vasitә, 240 әdәd “Red Stars With Report” vә “Sterminator” markalı fişәng aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Qırmızı Körpü” gömrük postunda Gürcüstandan idarә etdiyi “Ford Transit” markalı
avtomobillә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı sürücü idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә ya bәyan edilmәyәn
hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Avtomobilә gömrük
baxışı zamanı isә salonda - torpedonun vә salondakı döşәkcәnin içәrisindә 4872 әdәd müxtәlif markalı pirotexniki vasitә
aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat
İdarәsinin Əmәliyyat şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında,
“Qırmızı Körpü” gömrük postunda Gürcüstandan idarә etdiyi
“Qaz 32213” markalı avtomobillә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı sürücü idarә
etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә
ya bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirsә
dә, gömrük baxışı zamanı avtomobilin damında 948 әdәd
üzәrindә “Magical Candle” yazılan fişәng vә 15600 әdәd pirotexniki vasitә aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Qırmızı Körpü” gömrük postunda Gürcüstandan ölkәmizә idarә etdiyi “Rover-45”
markalı avtomobillә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinin mәlumatı әsasında saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı o, nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә ya bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Lakin yoxlama zamanı avtomobilin
yük yerindә olan gizli saxlanc yerindә 240 әdәd üzәrindә
“Sterminator” vә 450 әdәd “Bird Egg Cracker” yazılan pirotexniki vasitә aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat
İdarәsinin Əmәliyyat şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında,
“Qırmızı Körpü” gömrük postunda Gürcüstandan idarә etdiyi
“Vaz-2106” markalı avtomobillә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı sürücü idarә
etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә
ya bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirsә
dә, kinoloji xidmәt itinin reaksiyası nәticәsindә avtomobilin
arxa vә ön qapılarında 2500 әdәd üzәrindә “Bird Egg Cracker”
yazılan pirotexniki vasitә aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Qırmızı Körpü” gömrük postunda Gürcüstandan idarә etdiyi “Mercedes Benz E
200 CDI” markalı nәqliyyat vasitәsilә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı vәtәndaş
idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn
gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını
bildirib. Baxış zamanı nәqliyyat vasitәsinin salonundakı qadın
çәkmәsinin içәrisindә 4 әdәd “İphone 11 Pro Max”, şәxsi yoxlama zamanı isә pencәyin cibindә 2 әdәd “İphone 11 Pro
Max” markalı mobil telefon vә 5 әdәd qulaqlıq aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Qırmızı Körpü” gömrük postunda Gürcüstandan ölkәmizә idarә etdiyi “QAZ3110” markalı avtomobillә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının
vәtәndaşı Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinin mәlumatı әsasında saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı o, idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn
hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Yoxlama zamanı avtomobilin arxa oturacağının arxa hissәsindә olan gizli saxlanc
yerindә 330 qutu üzәrindә “Petards” yazılan pirotexniki vasitә,
torpedonun içәrisindә isә 2200 әdәd “King” markalı siqaret
aşkarlanıb.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
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