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Gömrük xidmәti hәr bir
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Azәrbaycan Heydәr Әliyevin
arzuladığı vә görmәk istәdiyi qüdrәtli,
әzәmәtli vә qalib dövlәtdir!

XX әsr Azәrbaycan tarixinin әlli ildәn çox
dövrü dahi Heydәr Əliyev şәxsiyyәti, onun böyük quruculuq fәaliyyәti ilә sıx bağlıdır. Heydәr
Əliyev müstәqil Azәrbaycanın qurucusu, xalqımızın qurtuluş mübarizәsinin qalibidir.
Ümummilli lider Heydәr Əliyev doğma xalqı üçün әn
müasir, demokratik, hüquqi vә dünyәvi dövlәt qurub. Müstәqil Azәrbaycan Respublikası ulu öndәrin şah әsәri vә doğma
xalqına müqәddәs әmanәtidir.
Heydәr Əliyev sovet imperiyasında xalqımızın qәdim dövlәtçilik mәdәniyyәtini qoruyub saxlaya bilib. Bu, dünyanın
heç bir dahi şәxsiyyәtinin fәaliyyәtindә rast gәlinmәyәn misilsiz dövlәt idarәçiliyi uğurudur.
1969-cu ildә Azәrbaycanda hәyatın bütün sahәlәrindә dәrin
tәnәzzülün hökmranlıq etdiyi bir şәraitdә Heydәr Əliyev Azәrbaycan Kommunist Partiyası Mәrkәzi Komitәsinin Birinci katibi seçildi. Bununla respublikanın tarixindә böyük dönüş dövrü başlandı. Tarixi inkişafın sonrakı gedişi sübut etdi ki, bugünkü yeni, müstәqil Azәrbaycanı Heydәr Əliyev hәlә o
zaman qurmağa başlamışdı.
O, dahiyanә uzaqgörәnliklә, dәrindәn ölçüb-biçәrәk, hәm
dә sovet rejiminin bütün eybәcәrliklәrini - korrupsiyanı, süründürmәçiliyi, rüşvәtxorluğu cәsarәtlә tәnqid edәrәk Azәrbaycanın uzunmüddәtli, dinamik vә hәrtәrәfli inkişafını tәmin
edәn kompleks inkişaf proqramları hazırlatdı vә hәyata keçirdi. Xalq ilk addımlarındanca Heydәr Əliyevi rәğbәtlә qarşıladı, onu sevdi vә arxasınca getdi.
Heydәr Əliyev Azәrbaycana rәhbәrlik etdiyi hәmin illәrdә
min cür maneәlәri, o cümlәdәn Kremldәki ermәni qruplaşmasının törәtdiyi әngәllәri dәf edәrәk sovet hökumәtinin Azәrbaycanın hәrtәrәfli inkişafını tәmin edәn çox mühüm qәrarlar
qәbul etmәsinә nail oldu. O, eyni qәtiyyәtlә dә hәmin qәrarların yerinә yetirilmәsini tәmin etdi. Nәticәdә 1970-1985-ci illәr Azәrbaycanın tarixinә әn parlaq quruculuq dövrü kimi

daxil oldu. Azәrbaycanda istehsal olunan 350 adda mәhsul
dünyanın 65 ölkәsinә ixrac olunurdu. Bu illәrdә istehsal olunan sәnaye mәhsulları öz hәcminә görә bütövlükdә әvvәlki 50
ildәki nәticәlәrә bәrabәr idi. Hәmin illәrin Azәrbaycanı nәhәng bir tikinti meydanını xatırladırdı. Bakının vә respublika
rayonlarının siması büsbütün dәyişmişdi. Heydәr Əliyev
Azәrbaycanı böyük sovet mәkanında әn tanınmış respublikaya çevirmiş, dünyada tanıtmışdı.
Heydәr Əliyev sovet rәhbәrliyindә olarkәn dә doğma Vәtәnini hәmişә diqqәt mәrkәzindә saxlayır, onun inkişafına hәr
cür qayğı göstәrirdi. Xalqımızın böyük oğlu o zaman, hәm dә
Dağlıq Qarabağı Azәrbaycandan qoparıb almağa çalışan ermәni millәtçilәrinin qarşısında qüdrәtli maneә, keçilmәz sәdd
idi. Elә buna görә dә hәlә Stavropoldan başlayaraq ermәni
mafiyasının әlindә itaәtkar alәt olan Qorbaçov, nәhayәt, öz
fitnәkar niyyәtinә nail ola bildi: xalqımızın dahi oğlu Moskvada Siyasi bürodan uzaqlaşdırıldı. Bu, әslindә bütün sovet
hakimiyyәti illәri әrzindә xalqımıza vurulan әn ağır zәrbә idi.
Hәmin hadisәdәn cәmi 15 gün sonra Qorbaçovlar ailәsinin yaxın dostu olan qatı ermәni millәtçisi Aqanbekyan Dağlıq Qarabağın tezliklә Ermәnistana verilәcәyini elan etdi. Bununla
Qorbaçovun vә onun "yenidәnqurma siyasәti”nin iç üzü açıldı. Xalqımızın fәlakәtli günlәri başlandı. Ermәnistanda silahsız hәmvәtәnlәrimizә qarşı hücumlar, soyqırımları başlandı.
Çox keçmәdәn Ermәnistanda, öz ata-baba torpaqlarında
yaşayan azәrbaycanlılar öz doğma yurdlarından qovuldular.
Dağlıq Qarabağ ermәnilәri vә dünyanın hәr yerindә onları
müdafiә edәn ermәni millәtçilәri dә Azәrbaycana qarşı
düşmәnçilik hәrәkәtinә başladılar.
1990-1993-cü illәr Heydәr Əliyevin Vәtәn naminә mübarizә yolunda xüsusi yer tutur. Hәmin dövr Azәrbaycanın tarixindә "olum, ya ölüm” mübarizәsi dövrü idi. Moskvanın idarә etdiyi xәyanәtkar rәhbәrlәr vә onları әvәz edәn, heç bir
idarәçilik bacarığı olmayan Azәrbaycan Xalq Cәbhәsinin rәhbәrliyi mәmlәkәti dağılıb mәhv olmaq tәhlükәsi ilә üz-üzә
qoymuşdu. Azәrbaycan Cәnubi Qafqazın xәritәsindәn
silinmәk üzrә idi. Bu zaman әliyalın xalqın yeganә qәlәbә si-

lahı Heydәr Əliyev zәkası idi. 1990-cı il yanvarın 21-dә hәyatını tәhlükә qarşısında qoyaraq Azәrbaycanın Moskvadakı
daimi nümayәndәliyinә gәlib doğma xalqına başsağlığı verәn,
Bakıda kütlәvi qırğın törәdәnlәrin cәzalandırılmasını tәlәb
edәn Heydәr Əliyev, әslindә, doğma xalqının qurtuluş mübarizәsinin önünә keçdi.
1993-cü ilin iyununda - Heydәr Əliyevin hakimiyyәtә qayıdışı әrәfәsindә Azәrbaycan öz tarixinin әn mürәkkәb dövrlәrindәn birini yaşayırdı. Cәbhәdә ağır mәğlubiyyәtlәr, xәyanәtlәr, satqınlıq, vәzifә әlә keçirmәk üçün müqәddәs torpaqlarımızın hәrraca qoyulması adi hal almışdı. Ölkәdә, sözün әsl
mәnasında, hakimiyyәtsizlik idi. Siyasi hәrc-mәrclik baş alıb
gedirdi. Bölgәlәrimizdә, rayonlarda, paytaxtın ayrı-ayrı mәhәllәlәrindә faktiki olaraq ayrı-ayrı silahlı dәstәlәr hökmranlıq
edirdilәr. Müdrik xalqımız, o zaman qәti vә sәrrast hәrәkәt
edәrәk yeganә düzgün addımı atdı - dünyanın bu böyük siyasәt adamını hakimiyyәtә gәtirdi. Bununla da Azәrbaycanın
xarici vә daxili düşmәnlәrinin oxu daşa dәydi, bәdxahlarımızın arzuları gözlәrindә qaldı. Heydәr Əliyevin hakimiyyәtә
qayıdışı ilә Azәrbaycanın qurtuluş mübarizәsindә hәlledici dönüş baş verdi. Müdrik dövlәt xadimi vәtәndaş müharibәsi tәhlükәsini aradan qaldırdı. Xarici vә daxili düşmәnlәrin Azәrbaycanı parçalayıb yox etmәk, müstәqil dövlәtimizi aradan
qaldırmaq planları puça çıxdı.
Ümummilli lider Heydәr Əliyev Azәrbaycanın düşdüyü
ağır vәziyyәti düzgün qiymәtlәndirdi, dәrindәn ölçüb-biçdi.
Ağır vәziyyәti nәzәrә alaraq cәbhәdә atәşin kәsilmәsinә nail
oldu. Böyük rәhbәrin sәyi nәticәsindә Azәrbaycanda әminamanlıq yarandı.
1994-cü il sentyabrın 20-dә xarici dövlәtlәrin iri neft
şirkәtlәri ilә "Əsrin müqavilәsi” imzalandı. Bu, tarixi nailiyyәt
idi. Çünki Xәzәrin tәkinin vә sәthinin bölüşdürülmәsi ilә bağlı
sahilyanı dövlәtlәr arasında problemlәrin hәll olunmadığı tarixi şәraitdә ulu öndәr dünyanın nәhәng neft şirkәtlәrini Xәzәrin karbohidrogen ehtiyatlarının mәnimsәnilmәsinә cәlb
edә bildi.
davamı 2-ci sәh.
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Rәsmi xronika
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 3dә Serbiya Respublikasının ölkәmizdә yeni tәyin olunmuş fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfiri Draqan Vladisavljeviçin etimadnamәsini qәbul edib.
Prezident İlham Əliyev sәfirlә söhbәtindә әminliklә bildirib ki,
yeni sәfir fәaliyyәti zamanı әmәkdaşlığımızı irәli aparmaq üçün
әlindәn gәlәni edәcәk. Dövlәt başçısı dedi ki, bizim üçün Serbiya
ilә әmәkdaşlıq böyük әhәmiyyәt kәsb edir, ölkәlәrimiz strateji
tәrәfdaşdır. Əmәkdaşlıq sahәlәri indi bir çox istiqamәtlәri әhatә
edir. Hesab edirәm ki, әsas diqqәti artıq böyük irәlilәyiş әldә etdiyimiz sahәlәrә vә fәal әmәkdaşlığın ilkin mәrhәlәlәrindә olduğumuz bәzi sahәlәrdә hansı işlәri görә bilәcәyimiz mәsәlәsinә yetirmәliyik.
Beynәlxalq tәşkilatlarda tәrәfdaşlığımıza gәldikdә, әminәm ki,
biz bir-birimizi dәstәklәmәyә, bir-birimizin maraqlarını müdafiә
etmәyә davam edәcәyik. Biz artıq bir sıra beynәlxalq tәşkilatlarda
çox yüksәk sәviyyәli hәmrәylik nümayiş etdiririk. Bu, vacibdir.
Çünki bu, hәqiqәtәn dә bizim әmәkdaşlığın sәmimi mahiyyәtini
әks etdirir. İkitәrәfli münasibәtlәrә gәldikdә, әlbәttә ki, çox yüksәk
sәviyyәli siyasi tәmasların olmasını nәzәrә alaraq, biz iqtisadi
inkişaf sahәsi üzәrindә diqqәtimizi cәmlәmәliyik.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 3dә Türkiyә Respublikasının ölkәmizdә yeni tәyin olunmuş fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfiri Cahit Bağçının etimadnamәsini qәbul
edib.
Sәfirlә söhbәt edәn Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev dedi
ki, Türkiyә-Azәrbaycan dostluğu, qardaşlığı bu gün әn yüksәk
zirvәdәdir vә bütün mәsәlәlәrdә biz hәr zaman bir-birimizin yanındayıq. İkinci Qarabağ müharibәsi bunu bütün dünyaya bir daha
göstәrdi ki, Türkiyә-Azәrbaycan bir yerdәdirlәr vә әziz qardaşımın, hörmәtli Prezident Rәcәb Tayyib Ərdoğanın dәstәyi ilk
saatlardan bizi ruhlandırdı. Çünki müharibәnin ilk saatlarından
başlayaraq Türkiyә vә onun Cümhurbaşqanı bizә mәnәvi vә siyasi
dәstәk vermişdir. Bu mәnәvi vә siyasi dәstәk müharibәnin son
gününә qәdәr göstәrildi. İkinci Qarabağ müharibәsindә Qәlәbәmiz әlbәttә ki, bölgәdә yeni bir reallıq yaratdı. Türkiyә vә Azәrbaycan bölgәdә öz imkanlarını genişlәndirdilәr, bizim rolumuz,
tәsir imkanlarımız artdı vә artacaq. Birgә hәyata keçirdiyimiz bütün layihәlәr, tәşәbbüslәr bölgәdә sabitliyin, sülhün tәmin edilmәsi üçün önәmli rol oynayır.
Əlaqәlәrimizin tәmәlindә xalqlarımızın qardaşlığı vә liderlәrin
siyasi iradәsi dayanır. Türkiyә vә Azәrbaycan iki qardaş ölkә kimi
bundan sonra da bütün mәsәlәlәrdә bir-birini dәstәklәyәcәk, bütün
mәsәlәlәrdә bir-birinin yanında olacaq vә öz әmәli işlәri, addımları ilә yaşadığımız bölgәdә sülhün bәrqәrar olmasında sәylәrini
davam etdirәcәklәr.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 5dә ölkәmizdә sәfәrdә olan Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvilini qәbul edib.
Gürcüstanın Baş nazirini salamlayan Prezident İlham Əliyev
әmin olduğunu bildirdi ki, sәfәr çox uğurlu olacaq vә bizim
qardaşlıq münasibәtlәrimizi güclәndirәcәk. Xalqlarımız arasında
münasibәtlәr uzun tarixә әsaslanır, әsrlәr boyu davam edәn yaxşı
qonşuluq vә dostluq tarixinә әsaslanır. Hesab edirәm ki, bu, böyük
dinamikanı nümayiş etdirәn vә faktiki olaraq bir çox sahәlәri әhatә
edәn cari münasibәtlәrimizin inkişafı üçün çox yaxşı zәmindir.
Bizim enerji vә nәqliyyat layihәlәri kimi birgә layihәlәrin icrası
üzrә yaxşı tariximiz var. Bu layihәlәr regionun siyasi, iqtisadi,
nәqliyyat vә energetika xәritәsini dәyişmişdir. Ölkәlәrimiz arasında güclü tәrәfdaşlıq olmasaydı, bu layihәlәrin icrası mümkün
olmazdı. Ötәn ilin sonuncu günü Cәnub Qaz Dәhlizi layihәsinin
icrasının sonuncu günü idi. Bu layihә tәkcә Cәnubi Qafqaz regionunda yox, daha geniş Avrasiya regionunda ümumi inkişaf, sabitlik, proqnozlaşdırma, әmәkdaşlıq üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb
edir. Bir daha qeyd edirәm, bizim әmәkdaşlığımız olmasaydı bu,
mümkün olmazdı. Buna görә, bu vacib layihәnin icrasına davamlı
dәstәk göstәrdiyinә görә Gürcüstan hökumәtinә dәrindәn minnәtdaram. Bizim birlikdә start verdiyimiz bütün digәr tәşәbbüslәrin dә yaxşı uğur hekayәsi var. Əminәm ki, gәlәcәkdә dә belә
olacaq.
Azәrbaycan Gürcüstan iqtisadiyyatında әn böyük investorlardan biri olmağa davam edir. Bu da, hәmçinin çox müsbәt vә
әlverişli investisiya mühitinin yaradılmasında sizin hökumәtinizin
hәyata keçirdiyi islahatların yaxşı göstәricisidir. Bilirәm ki, daha
da çox Azәrbaycan şirkәti sizin ölkәnizdә çalışmaq istәyir vә
әminәm ki, bu, baş verәcәk. Bu gün biz, әlbәttә ki, nail olduqlarımızı nәzәrdәn keçirәcәyik vә gәlәcәk addımlarımızı planlaşdıracağıq.
* * *
Bu il iyunun 11-dәn iyulun 11-dәk keçirilәcәk AVRO-2020-nin
Kubok turu çәrçivәsindә Avropa çempionatının kuboku Bakıya
gәtirilib.
Mayın 7-dәn 9-dәk Bakıda nümayiş olunacaq Avropa çempionatının kuboku Prezident İlham Əliyevә tәqdim edilib.
UEFA-nın ilk baş katibi olmuş, Avropa çempionatının
keçirilmәsi tәklifini irәli sürmüş şәxsin şәrәfinә “Anri Delone
kuboku” da adlandırılan bu kubok turnirin final oyununda qalib
gәlәn komandaya tәqdim olunacaq. Kubok Bakıdan sonra Danimarkanın paytaxtı Kopenhagenә aparılacaq.
Xatırladaq ki, Avropa çempionatının 60 illik yubileyi
münasibәtilә AVRO-2020-nin oyunları müxtәlif ölkәlәrdә tәşkil
olunacaq. A qrupunun 3 oyunu vә 1/4 final mәrhәlәsinin 1 qarşılaşması Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilәcәk.
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Azәrbaycan Heydәr Әliyevin arzuladığı vә görmәk
istәdiyi qüdrәtli, әzәmәtli vә qalib dövlәtdir!
әvvәli 1-ci sәh.
Bu tarixi nailiyyәtin ardınca digәr
müqavilәlәr dә bağlandı. Müstәqilliyimiz
möhkәmlәndi. Dövlәt başçısının qәtiyyәti
xalqa ruh yüksәkliyi gәtirdi, inamımızı
özümüzә qaytardı.
Azәrbaycan xalqı on ildәn sonra 2003cü ildә ikinci dәfә yenidәn daha bir ağır sınaq qarşısında qaldı. Ulu öndәrin xәstәliyindәn istifadә edәn radikal müxalifәt, onların xaricdәki havadarları "bәlkә dә qaytardılar” xülyası ilә yenidәn fәallaşdılar.
Xalq yenә seçim qarşısında qaldı vә yenә
dә 1993-cü ildә olduğu kimi ayağa qalxaraq yekdilliklә vә qәtiyyәtlә ölkәni anarxiya vә hәrc-mәrclik dövrünә qaytarmaq istәyәnlәrә yenidәn "YOX!” dedi. Millәtimiz bu dәfә ölkәnin ali rәhbәrliyini İlham
Əliyevә etibar etdi. Bununla xalqımız
hәm özünә yeni Prezident seçdi, hәm dә
müstәqillik tariximizdә qәti şәkildә vә birdәfәlik hakimiyyәti zorakılıqla әlә keçirmәk düşüncәsinә son qoydu vә bugünkü
uğurlarımızın әsası qoyuldu...
2003-cü ildә İlham Əliyev Azәrbaycan
Prezidenti seçildikdәn sonra ölkәnin inkişafında yeni mәrhәlә başlandı. İdarәçilikdә yeni ideya vә yanaşmalar tәtbiq olundu. İqtisadiyyatın sürәtli inkişafı, ardıcıl,
yüksәk professionallıqla aparılan sәmәrәli
xarici siyasәt ölkәnin maliyyә imkanlarının artmasına, bir çox sosial problemlәrin
hәllinә, ordumuzun müasir hәrbi silahsursatla tәmin edilmәsinә, ölkәmizin nüfuzunun beynәlxalq alәmdә yüksәlmәsinә gәtirib çıxardı. Biz yaxşı dәrk edirik
ki, bu nailiyyәtlәr ulu öndәr Heydәr Əliyevin yaratdığı özül üzәrindә ucalır.
Bütün böyük vә müdrik dühalar kimi
Heydәr Əliyev dә yaşadığı dövrün real
mahiyyәtini dәrindәn görmüş, özünün
aydın siyasi mövqeyi, möhkәm iradәsi vә
uzaqgörәnliyi ilә zamanı irәli aparmaq
qüdrәtinә malik olmuşdur.
Bu görkәmli dövlәt xadimi heç vaxt
zamanın arxası ilә getmәmiş, әksinә, zamanı öz arxasınca aparmağı bacarmışdır.
Heydәr Əliyevin fәth etdiyi zaman tarixә
çevrilmiş vә hәm dә növbәti sabahlara yol
açmışdır. Bu mәnada ulu öndәr Heydәr
Əliyev epoxası sadәcә Azәrbaycan xalqının vә dövlәtinin yalnız fәrqli tarixi deyil,
hәm dә daha işıqlı sabahı demәkdir.
Heydәr Əliyev Azәrbaycan xalqının
әbәdiyyәt günәşidir. Heydәr Əliyevin yaratdığı müstәqil Azәrbaycan hәm milli iftixar duyğusu, hәm dә bugünümüzün vә
sabahımızın mahiyyәtidir, hәrәkәtverici
qüvvәsidir.
Ümummilli lider Heydәr Əliyev Azәrbaycanın çoxәsrlik dövlәtçilik tarixinin
nadir simasıdır. Heydәr Əliyev ölkәsinin
inkişafı vә xalqımızın taleyi baxımından
böyük tarix yaratmış görkәmli tarixi şәxsiyyәtdir. Heydәr Əliyev tarixin әn çәtin
vә mәsuliyyәtli zamanlarında da tarix
yaratmağın әsl nümunәsini göstәrmişdir.
Böyük dövlәt xadimi Heydәr Əliyevdә
tarixi şәxsiyyәtlәr üçün zәruri olan bütün
keyfiyyәtlәr cәmlәşmişdir. Hәr şeydәn
әvvәl, qeyd etmәk lazımdır ki, möhkәm
siyasi iradә, aydın dövlәtçilik mövqeyi vә
ümummilli mәnafe bu böyük tarixi şәxsiyyәtin hәyatının vә mübarizәsinin әsas
istiqamәtlәrini müәyyәn etmişdir. Heydәr
Əliyevin şәxsiyyәtindә vә fәaliyyәtindә
dәmir kimi möhkәm general iradәsi ilә әsl
liderin aydın vә qәti mövqeyi, habelә
uzaqgörәnliyi birlәşir.
Görkәmli dövlәt xadimi kimi Heydәr
Əliyevin qüdrәti onun aydın siyasәtindә,
qәtiyyәtli dövlәtçilik mövqeyindә, ümummilli maraqlara vә bәşәri dәyәrlәrә әsaslanan dönmәz iradәsindә idi. Vә yaxud da
әksinә, Heydәr Əliyevin möhkәm siyasi
iradәsi onun aydın siyasi vә dövlәtçilik
mövqeyini hәyata keçirmәsini, habelә
ümummilli maraqlarını cәmiyyәtdә gerçәklәşdirmәsini tәmin etmişdir. Heydәr
Əliyevin simasında aydın siyasi mövqe ilә
dönmәz müstәqil dövlәtçilik maraqlarına
tәminat verәn möhkәm iradә bir-birini
üzvi surәtdә tamamlamışdır. Naxçıvanda
sadә bir dәmiryolçu ailәsindә ilkin zәruri
tәmәllәri atılmış, Dövlәt Tәhlükәsizlik orqanlarında formalaşmış, Azәrbaycan Sovet Respublikasına rәhbәrlik edәrkәn böyük sınaqlardan uğurla çıxmış Heydәr Əliyevin siyasi vә dövlәtçilik mövqeyi, möhkәm iradәsi Sovetlәr İttifaqının baş qәrargahı olan Siyasi Büroda cәrәyan edәn
Kreml "döyüşlәrindә” özünü isbat etmişdir.
Belәliklә, aydın siyasi vә dövlәtçilik
mövqeyi görkәmli dövlәt xadimi Heydәr
Əliyev üçün hәdәf olaraq qәbul etdiyi ideyanı müәyyәn edәn strategiya, möhkәm
iradә isә hәmin düşünülmüş strategiyanı
hәyata keçirmәk baxımından seçilmiş
taktika idi. Tәrcümeyi-halının bütün mәrhәlәlәrindә ulu öndәr Heydәr Əliyevin
dövlәtçilik strategiyasının baş mәqsәdi
Azәrbaycan xalqına sәdaqәtlә xidmәt etmәkdәn vә müstәqil dövlәt qurmağa nail
olmaqdan ibarәt olmuşdur. Bu düşünülmüş, әqidә kimi qәbul edilmiş ümummilli
mövqe vә müstәqil dövlәtçilik strategi-

yası Heydәr Əliyev tәrәfindәn seçilmiş әn
ağıllı vә mәqsәdәuyğun taktika ilә dönmәdәn hәyata keçirilmişdir.
Buna görә dә haqlı olaraq Heydәr Əliyev dünya miqyasında böyük siyasәtin
qrossmeysteri vә әsl strateq kimi qәbul
olunur. Bütün mәqamlarda aydın vә konkret mövqe nümayiş etdirmәk tәlәbi görkәmli dövlәt xadimi Heydәr Əliyevin
dövlәt idarәçiliyi mәktәbinin açıq dәrsidir.
Bu, hәr bir insanın cәmiyyәt qarşısındakı
vәtәndaşlıq missiyasını yerinә yetirmәyә
borclu olduğunu, bununla proseslәrin aydınlaşdırılmasına vә ya inkişaf etdirilmәsinә xidmәt etdiyini müәyyәn edәn mәnәvi mәsuliyyәtinin ifadәsidir.
Azәrbaycan Sovet Respublikasını geridә qalmış bir respublikadan hәrtәrәfli şәkildә inkişaf etmiş ölkәyә çevirmәk Heydәr Əliyevin siyasi mәqsәdi, strategiyası
idi. Bu uzunmüddәtli strategiyanı mәrhәlә-mәrhәlә hәyata keçirmәk üçün SSRİ
rәhbәrliyindә apardığı danışıqlar, müzakirәlәr, bunların әsasında ümumittifaq miqyasında vә respublika sәviyyәsindә qәbul
etdirmәyә nail olduğu qәrarlar görkәmli
dövlәt xadimi Heydәr Əliyevin konkret
vә aydın mövqeyinin ifadәsi idi. Tarix
üçün çox da böyük olmayan 1969-1982ci illәr әrzindә Azәrbaycan Sovet Respublikasını keçmiş SSRİ-dә bütün istiqamәtlәr üzrә inkişaf etmiş bir ölkә sәviyyәsinә
çatdırmaq Heydәr Əliyevin yorulmaz fәaliyyәtinin vә böyük iradәsinin nәticәsi idi.
Bundan başqa, sovet dövrünün çәtin,
sәrt siyasi-ideoloji mühiti çәrçivәsindә
Azәrbaycanda hәm dә milli maraqların
inkişaf etdirildiyi bir dövlәtçilik sistemi
formalaşdırmaq Heydәr Əliyevin müәyyәn olunmuş mövqeyi vә düşünülmüş strategiyası idi. Hәmin ümummilli strategiyanı gerçәklәşdirmәk üçün seçilmiş Sovet
dövlәtinin siyasi-ideoloji prinsiplәrinin
әleyhinә getmәdәn müdrik bir taktika ilә
ölkәdә әdәbiyyat vә incәsәnәtin inkişaf
etdirilmәsi vasitәsilә mәqsәdinә çatmaq
yollarında atdığı qәtiyyәtli addımlar yalnız vә yalnız Heydәr Əliyevin sarsılmaz
iradәsinin sayәsindә mümkün olmuşdu.
Nәinki böyük Azәrbaycan şairi Nizami
Gәncәvinin vә Mirzә Fәtәli Axundzadәnin, hәtta yalnız xalq hәyatı ilә bağlı olan
ustad Aşıq Əlәsgәrin dә yubileylәrini hәm
respublikada, hәm dә ümumittifaq miqyasında yüksәk sәviyyәdә qeyd edilmәsinә
nail olmaq yolu ilә Azәrbaycanda milli
mәdәniyyәtin, milli-mәnәvi dәyәrlәrin vә
nәticә etibarilә milli şüurun inkişaf etdirilmәsinә nail olan Heydәr Əliyev Sovetlәr
İttifaqının tәrkibindә olan digәr respublikalarda bu işin hәyata keçirilmәsinә yol
açmışdır.
Sovet hakimiyyәtinin әn güclü olduğu,
hәtta Sovetlәr İttifaqının tәrkibindәki
xalqları manqurtlaşdırıb әridәrәk vahid
sovet xalqı formalaşdırmaq siyasәtinin
hәyata keçirildiyi çәtin bir şәraitdә Azәrbaycan dilini Respublikanın Konstitusiyasına dövlәt dili kimi daxil etdirmәsi
görkәmli dövlәt xadimi Heydәr Əliyevin
apardığı ümummilli siyasәtin qәlәbәsi idi.
Dövrün özünәmәxsus siyasi-ideoloji çәtinliklәrini nәzәrә almaqla, 1978-ci ildә
Azәrbaycan dilinin Respublika Konstitusiyasında dövlәt dili kimi ayrıca maddәdә

öz ifadәsini tapması әsl dövlәt xadiminin
yerinә yetirdiyi qәhrәmanlıq hadisәsidir.
Vә bu tәkrarsız qәhrәmanlıq hadisәsi dә
görkәmli dövlәt xadiminin aydın siyasi vә
dövlәtçilik mövqeyi ilә möhkәm iradәsinin nәticәsindә baş vermişdir.
Azәrbaycanın dövlәt müstәqilliyi dövründә dә Heydәr Əliyevin aydın vә qәti
siyasi mövqeyi ilә möhkәm iradәsi xalqımıza vә dövlәtimizә uğur vә qürur gәtirmiş, müstәqilliyimizin daha da inkişaf
etdirilib möhkәmlәndirilmәsinә xidmәt
etmişdir. Sovet dövlәti rәhbәrliyindәn istefaya göndәrilmәsindәn sonra 21 yanvar
1991-ci ildә Moskvadakı Azәrbaycan
Daimi Nümayәndәliyinә gәlәrәk, Bakıda
20 Yanvar 1990-cı il faciәsini törәtdiyinә
görә SSRİ rәhbәrliyini sәrt tәnqid etmәklә
doğma xalqını müdafiә etmәsi Heydәr
Əliyevin kәskin mövqeyini bәyanat sәviyyәsinә qaldırmışdır.
Dövlәt müstәqilliyi illәrindә hәlә Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Mәclisinin
Sәdri ikәn SSRİ-nin saxlanılmasına
"yox” demәsi, Naxçıvanda hәmin mәqsәdlә ölkә üzrә tәşkil edilmiş referendumda Naxçıvan әhalisini iştirak etmәmәyә
çağırması vә buna nail olması Heydәr
Əliyevin siyasi mövqeyinin әmәli tәzahürü idi. Hәlә SSRİ-nin mövcud olduğu
dövrdә Sovetlәr İttifaqının bayrağını Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Mәclisinin
binası üzәrindәn endirәrәk, üçrәngli Azәrbaycan bayrağını dövlәt rәmzi kimi rәsmi
şәkildә qәbul etdirmәsi Heydәr Əliyev
mövqeyinin vә iradәsinin qәlәbәsi idi.
Aydın siyasi vә dövlәtçilik mövqeyi,
sarsılmaz iradә Heydәr Əliyevin simasında geniş dünyagörüş vә zәngin hәyat tәcrübәsi ilә zәnginlәşdirilmiş vә bütövlәşmişdir. Böyük tarixi şәxsiyyәt vә görkәmli dövlәt xadimi olmağın düsturu olan bu
xüsusiyyәtlәrә malik olması Heydәr Əliyevi Azәrbaycan xalqının vә dövlәtçiliyinin çoxәsrlik tarixinin әbәdiyyәt qazanmış, nadir tarixi şәxsiyyәti sәviyyәsinә
yüksәltmişdir.
Müstәqil Azәrbaycan görkәmli dövlәt
xadimi Heydәr Əliyev mövqeyinin vә iradәsinin şah әsәridir. Heydәr Əliyevin
mövqeyi vә iradәsi onun böyük şәxsiyyәtinin meyarlarıdır. Konkret mövqe ifadә etmәk vә aydın siyasi-mәnәvi iradәyә
malik olmaq Heydәr Əliyevin nümunәsindә sınaqlardan çıxmış dәyәrlәrdir. Bu
da böyük siyasәtdә Heydәr Əliyev dövlәtçilik mәktәbinin ibrәtamiz dәrslәridir.
Heydәr Əliyev Azәrbaycanın tarixindә
dә, sabahında da iştirak edәn, xalqımızın
vә ölkәmizin yollarına daim işıq salan tarixi şәxsiyyәtdir. Möhkәm müstәqil dövlәtçilik mövqeyi, dönmәz iradә vә ümummilli ideallar Heydәr Əliyevi Azәrbaycan
xalqının ümummilli lideri mövqeyinә çatdırmışdır. Heydәr Əliyevin qazandığı
ümummilli liderlik ucalığı Azәrbaycan
xalqının siyasi vә mәnәvi ucalığının rәmzidir.
Bu gün Azәrbaycan dünyanın sürәtlә
inkişaf edәn ölkәsi, Cәnubi Qafqazın lider
dövlәtidir. Artıq vәtәnimiz dünyanın kosmik araşdırmalar aparan dövlәtlәri sırasına
qoşulub. Yurdumuzun әldә etdiyi bütün
böyük tarixi nailiyyәtlәr zәmanәmizin böyük dövlәt xadimi Prezident İlham Əliye-

vin Heydәr Əliyev siyasi kursunu dönmәdәn hәyata keçirmәsi nәticәsindә әldә
olunub.
Prezident İlham Əliyev ulu öndәrin
ideyalarını sürәtlә dәyişәn tarixi şәraitә
uyğun olaraq zәnginlәşdirir, çevik, qәtiyyәtli vә müdrik siyasәti ilә yurdumuzu
yeni qәlәbәlәrә qovuşdurur.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev
dünya dövlәtlәri içәrisindә özünәmәxsus
aydın mövqeyi vә möhkәm siyasi iradәsi,
konkret dövlәtçilik strategiyası vә taktikası olan beynәlxalq sәviyyәdә hәm dә qlobal baxışları ilә sәciyyәlәndirilәn qüdrәtli
liderdir. Prezident İlham Əliyev müstәqil
Azәrbaycan dövlәtinin mövqeyini heç nә
ilә dәyişmәyәn, әksinә, hәr dәfә inkişaf
etdirib möhkәmlәndirәn görkәmli dövlәt
xadimidir. Azәrbaycan Respublikasının
bütün istiqamәtlәr üzrә inkişaf etdirilәrәk
dünyanın böyük dövlәtlәrinin orbitinә gәtirib çıxarmaq İlham Əliyevin siyasi iradәsinin möhtәşәm yekunudur. Azәrbaycan
Respublikasının müstәqillik tarixi әrzindә
bütün mәqamlarda dövlәt rәhbәri ilә daim
hәmrәylik nümayiş etdirmәsi artıq Azәrbaycan xalqının mövqeyinin ifadәsidir.
Bәli, danılmaz hәqiqәtdir ki, Azәrbaycan xalqı istәr XX әsrin sonlarında, istәrsә
dә XXI әsrin әvvәllәrindә öz müdrik liderlәri Heydәr Əliyevin vә İlham Əliyevin
milli vәtәnpәrvәrlik ruhu, qәtiyyәtli vә
hәm milli maraqlara, hәm dә ümumbәşәri
dәyәrlәrә әsaslanan siyasәti sayәsindә
dövlәtimizin yüksәlişinin, üçrәngli bayrağımızın әn yüksәk zirvәlәrdә әzmlә vә fәxarәtlә dalğalanmasının qürurunu yaşamışdır.
Heydәr Əliyev irsini araşdıran tәdqiqatçıların ifadә etdiklәri mühüm qәnaәtlәrdәn biri budur ki, ümummilli liderin
xalqın firavan gәlәcәyi vә dövlәtin parlaq
perspektivlәri üçün әn böyük miraslarından biri siyasi varisliyin tәmin olunmasıdır. O, özündәn sonra Azәrbaycan dövlәtini müstәqil, milli maraqlara vә millimәnәvi dәyәrlәrә, xalqın ali iradәsinә
әsaslanan siyasәt hәyata keçirmәklә zirvәlәrә daşıyacaq lider - şәxsiyyәt yetişdirmәklә dövlәtçilik tariximizin әn böyük
xidmәtlәrindәn birini göstәrdi.
Ulu öndәr 2003-cü il oktyabrın 1-dә
Azәrbaycan xalqına ünvanladığı tarixi
müraciәtdә bildirirdi: “Üzümü sizә - hәmvәtәnlәrimә tutaraq, qarşıdan gәlәn prezident seçkilәrindә prezidentliyә namizәd,
mәnim siyasi varisim, Yeni Azәrbaycan
Partiyası sәdrinin I müavini İlham Əliyevi
dәstәklәmәyә çağırıram. O, yüksәk intellektli, praqmatik düşüncәli, müasir dünya
siyasәtini vә iqtisadiyyatını gözәl bilәn,
enerjili vә tәşәbbüskar bir şәxsiyyәtdir.
Sizi әmin edirәm ki, hәm İlham Əliyev,
hәm dә Yeni Azәrbaycan Partiyası bundan sonra da xalqımızın әn layiqli övladlarını öz әtrafında sıx birlәşdirәrәk Azәrbaycan dövlәtinin inkişafı vә xalqımızın
firavanlığı yolunda çox işlәr görәcәklәr.
İnanıram ki, mәnim axıra çatdıra bilmәdiyim taleyüklü mәsәlәlәri, planları, işlәri
sizin kömәyiniz vә dәstәyinizlә İlham
Əliyev başa çatdıra bilәcәk. Mәn ona
özüm qәdәr inanıram vә gәlәcәyinә böyük ümidlәr bәslәyirәm”.
Ümummilli liderin inamı, xalqın

böyük etimadı özünü tam doğrultdu. Bәli,
İlham Əliyev xalqın iradәsi әsasında Prezident seçildikdәn sonra ölkәmizin inkişafında yeni bir mәrhәlәnin әsası qoyuldu.
Azәrbaycan öz iqtisadi, siyasi gücü, hәrbi
qüdrәti ilә, xalqımızın mübarizә ruhu vә
әzmi ilә yeni zirvәlәri fәth etmәyә doğru
inamla irәlilәmәyә başladı.
31 oktyabr 2003-cü il tarixdә keçirilәn
andiçmә mәrasimindәki nitqindә “Mәn
Azәrbaycanın xoşbәxt gәlәcәyinә inanıram. Əminәm ki, ölkәmiz bundan sonra
da inkişaf edәcәk, daha da güclәnәcәkdir.
Azәrbaycanda demokratiya daha da inkişaf edәcәk, siyasi plüralizm, söz azadlığı
tәmin olunacaqdır. Ölkәmiz müasir dövlәtә çevrilәcәkdir. Bütün bunları etmәk
üçün Azәrbaycanda çox işlәr görmәk lazımdır”, - deyәn İlham Əliyevin liderliyi
ilә Azәrbaycan ötәn müddәt әrzindә qarşıya qoyduğu milli mәqsәdlәrә nail oldu.
Prezident İlham Əliyevin ölkәmizә rәhbәrlik etdiyi son 18 il әrzindә bütün sahәlәrdә möhtәşәm vә tarixi әhәmiyyәtә
malik nailiyyәtlәr әldә olunub.
Bir zamanlar xәyal kimi görünәn
nәhәng enerji-nәqliyyat vә infrastruktur
layihәlәri dövlәtimizin tәşәbbüsü vә liderliyi ilә reallaşdırılmış, Azәrbaycan regional güc mәrkәzinә vә Cәnubi Qafqaz
bölgәsinin aparıcı dövlәtinә çevrilmişdir.
Respublikamızın sosial-iqtisadi göstәricilәri mütәmadi olaraq yaxşılaşmış, beynәlxalq reytinqi artmışdır. Prezident İlham
Əliyevin müәllifi olduğu milli inkişaf modelinin uğurla tәtbiq olunması nәticәsindә
Azәrbaycanda dayanıqlı iqtisadi sistem
formalaşmış, bölgәlәrin davamlı vә tarazlı
sosial-iqtisadi inkişafı tәmin edilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә
ölkәmizdә siyasi sistemin vә ictimai-siyasi
münasibәtlәrin inkişafına xidmәt edәn
kompleks xarakterli islahatlar kursuna
start verilmişdir. Yeni siyasi konfiqurasiyanın formalaşdırılması, siyasi dialoq prosesinin dәrinlәşdirilmәsi, yeni siyasi partiyaların qeydiyyatdan keçmәsi, vәtәndaş
cәmiyyәti tәsisatının inkişafına xidmәt
edәn addımların atılması hәm Azәrbaycanın demokratik inkişaf yolunda inamla
irәlilәmәsinә, hәm dә milli hәmrәyliyin
güclәndirilmәsinә tәkan vermişdir. 44
günlük Vәtәn müharibәsi zamanı әksәr
siyasi partiyaların birgә bәyanat imzalayaraq ölkәmizin әrazi bütövlüyünün tәmin
olunması istiqamәtindә Ali Baş Komandan İlham Əliyevin siyasәtinә birmәnalı
dәstәk göstәrmәlәri vә postmünaqişә mәrhәlәsindә ümummilli mәsәlәlәrdә vahid
mövqedәn çıxış etmәlәri bu siyasi birliyin
bariz nümunәsi - әyani ifadәsdir.
Prezident İlham Əliyevin praqmatik,
çoxvektorlu xarici siyasәt kursu vә Heydәr Əliyev Fondunun Prezidenti, Azәrbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Yeni Azәrbaycan Partiyası sәdrinin birinci müavini Mehriban xanım Əliyevanın ardıcıl vә mәqsәdyönlü fәaliyyәti
nәticәsindә Azәrbaycanın dünya miqyasında reputasiyası güclәnmişdir. Ölkәmiz
beynәlxalq dialoq vә әmәkdaşlıq, multikulturalizm vә tolerantlıq mәkanı kimi tanınmışdır. Respublikamız ötәn müddәt
әrzindә bәşәriyyәt üçün taleyüklü mәsәlәlәrin hәllindә mühüm rol oynamış, bu

istiqamәtdә әhәmiyyәtli tәşәbbüslәr irәli
sürmüş vә sistemli fәaliyyәt göstәrmiş, regional vә beynәlxalq tәhlükәsizliyә mühüm töhfәlәr vermişdir.
Siyasi-ideoloji vә mәnәvi müstәvidә
hәyata keçirilәn işlәr xalqımızın hәmrәyliyinin güclәnmәsini, o cümlәdәn vәtәnә
sәdaqәt ruhunda gәnc nәslin yetişmәsini
tәmin etdi. Milli dәyәrlәr әsasında tәrbiyә
olunan Azәrbaycan gәncliyi hәm ölkәmizi beynәlxalq müstәvidә layiqincә tәmsil etmәk missiyasını uğurla yerinә yetirdi, hәm dә respublikamızın әrazi bütövlüyünün tәmin olunmasında öz üzәrinә
düşәn vәzifәnin öhdәsindәn mәsuliyyәtlә
vә şәrәflә gәldi.
Əlbәttә, Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin hәll edilmәsi sadә vә sıradan bir mәsәlә deyil. Bu, uzun illәr әrzindә siyasidiplomatik, hәrbi-strateji vә iqtisadi müstәvilәrdә görülәn işlәrin, uğurlu xarici siyasәtin vә beynәlxalq fәaliyyәtin nәticәsidir. Yuxarıda vurğuladığımız kimi, Azәrbaycanın Müzәffәr Ali Baş Komandanı,
Prezident İlham Əliyev Heydәr Əliyev
siyasәtinin davam etdirilmәsi nәticәsindә
bu misilsiz nailiyyәtә imza atdı, milli qürur vә lәyaqәtin, tarixi әdalәtin bәrpasına
nail oldu.
Ötәn müddәt әrzindә dövlәt başçısının
rәhbәrliyi ilә hücum diplomatiyasının
uğurla hәyata keçirilmәsi, qәrәzli dairәlәrin mәkrli planlarının iflasa uğradılması,
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünün dәstәklәndiyi qәrar vә qәtnamәlәrin qәbuluna
nail olunması keçmiş münaqişәnin hәlli
istiqamәtindә ölkәmizin mövqeyinin
möhkәmlәnmәsini şәrtlәndirdi.
Azәrbaycan mötәbәr regional vә beynәlxalq tәşkilatların siyasi tribunasından
mәharәtlә istifadә etmәklә problemә obyektiv beynәlxalq baxışın formalaşması
istiqamәtindә mәqsәdyönlü iş apardı.
Bunun nәticәsidir ki, bir çox beynәlxalq
tәşkilatların toplantılarında keçmiş Dağlıq
Qarabağ münaqişәsinin Azәrbaycanın
әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә hәll edilmәsinin zәruriliyi müvafiq sәnәdlәrin
mәtnindә öz әksini tapdı, zәruri vә fundamental hüquqi baza formalaşdırıldı.
Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә
hәyata keçirilәn hücum diplomatiyasının
tәrkib hissәsi kimi uğurlu informasiya
strategiyası tәtbiq olundu, Azәrbaycan hәqiqәtlәri dünya ictimaiyyәtinin diqqәtinә
çatdırıldı. Ermәnistanın, ermәni lobbisinin vә onları dәstәklәyәn bәzi geosiyasi
mәrkәzlәrin Azәrbaycana qarşı qara piar
kampaniyasının iflasa uğradılması bu
kontekstdә çox mühüm әhәmiyyәtә malikdir. Yeri gәlmişkәn, 44 günlük müharibә zamanı dünyanın 30-dan çox nüfuzlu
media orqanına müsahibә verәn Prezident
İlham Əliyevin ifadә etdiyi fikirlәr, qәtiyyәtli vә qüdrәtli lider kimi Azәrbaycanın
prinsipial mövqeyini inamla müdafiә
etmәsi qlobal ictimai rәyin ölkәmizin
lehinә dәyişmәsinә yol açdı, qәlәbәmizi
tәmin edәn mühüm strateji faktorlardan
biri kimi çıxış etdi.
Azәrbaycanın iqtisadi potensialının vә
hәrbi qüdrәtinin artırılması, ordu quruculuğu prosesinin müasir tәlәblәr vә çağırışlar nәzәrә alınmaqla fasilәsiz davam etdirilmәsi dünyanın әn güclü 50 ordusu sırasında yer alan Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәrinin döyüş meydanında öz sözünü deyәrәk torpaqlarımızı azad etmәsinә imkan
verdi.
Belәliklә, beynәlxalq hüquq normalarına, konkret olaraq BMT Nizamnamәsinin
51-ci maddәsinә әsaslanaraq әks-hücum
әmәliyyatlarını müvәffәqiyyәtlә hәyata
keçirәn müasir vә qüdrәtli Azәrbaycan Ordusu Prezident, Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә ermәni
faşizminә sarsıdıcı zәrbә endirdi. 31 oktyabr 2003-cü il tarixindә keçirilәn andiçmә
mәrasimindәki nitqindә “Azәrbaycan öz
doğma torpaqlarını nәyin bahasına olursaolsun, azad edәcәkdir”, - deyәn cәnab İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә xalqımızın vә
dövlәtimizin yeni şanlı tarixi yazıldı. Azәrbaycan xalqı vә dövlәti düşmәn üzәrindә
parlaq, inamlı qәlәbә qazanmaqla öz gücünü dünyaya nümayiş etdirmiş oldu.
Azәrbaycan Prezidenti, Müzәffәr Ali
Baş Komandan İlham Əliyev xalqa
müraciәtindә Şuşanın işğaldan azad edilmәsinin tarixi әhәmiyyәtindәn danışarkәn
“Mәn bu gün ulu öndәr Heydәr Əliyevin
mәzarını ziyarәt etdim, onun ruhu qarşısında baş әydim. Ürәyimdә dedim, xoşbәxt adamam ki, ata vәsiyyәtini yerinә yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, böyük qәlәbәdir! Bu gün şәhidlәrimizin, ulu öndәrin
ruhu şaddır! Gözün aydın olsun Azәrbaycan! Gözünüz aydın olsun dünya azәrbaycanlıları!”, - deyә bildirdi.
Bәli, bu gün müdrik dövlәt xadimi,
dahi şәxsiyyәt, xalqımızın ümummilli lideri Heydәr Əliyevin ruhu şaddır. Çünki
onun vәsiyyәti layiqli davamçısı, siyasi
varisi tәrәfindәn yerinә yetirilib: Azәrbaycan ulu öndәrin arzuladığı - görmәk istәdiyi kimi qüdrәtli, әzәmәtli vә qalib dövlәtdir!
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Gömrük Akademiyasında ümummilli lider
Heydәr Әliyevin anadan olmasının 98-ci
ildönümü münasibәtilә tәdbir keçirilib
Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Akademiyasında Azәrbaycan xalqının ümummilli lideri Heydәr Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünә hәsr olunmuş "Azәrbaycanın
nәbzi ilә döyünәn ürәk!" adlı tәdbir
keçirilib.
Zoom platforması üzәrindәn keçirilәn
tәdbirdә Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin deputatı, akademik Ziyad Sәmәdzadә,
Akademiyanın rәhbәrliyi, әmәkdaşları vә
tәlәbәlәr iştirak ediblәr.
Öncә müasir Azәrbaycanın memarı,
ümummilli lider Heydәr Əliyevin zәngin hәyat yoluna hәsr olunmuş videoçarx nümayiş
etdirilib.
Tәdbiri giriş sözü ilә açan Gömrük Akademiyasının rәisi, gömrük xidmәti general-mayoru Qulu Novruzov ümummilli lider Heydәr
Əliyevin hәyat vә fәaliyyәti, dahi şәxsiyyәtin
dövlәtçilik üçün gördüyü işlәrdәn danışıb,
xalqımızın hәyatında oynadığı әvәzolunmaz
roldan vә misilsiz xidmәtlәrdәn söz açıb. Qulu
Novruzov xalqımızın uzaqgörәn siyasi xadim,
dahi rәhbәrin әtrafında hәr zaman yumruq
kimi birlәşәrәk hәmrәylik nümayiş etdirdiyini,
Heydәr Əliyevin Azәrbaycana rәhbәrlik etdiyi
dövrlәrdә daim xalqın dәstәyindәn güc aldığını, dahi vә müdrik rәhbәrin çağırışlarına xalqın
hәr zaman dәstәk olduğunu vurğulayıb.
Akademiya rәisi ümummilli liderin ideyalarının, siyasi kursunun Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn uğurla davam etdirildiyini vurğulayıb. O, ulu öndәr
Heydәr Əliyevin layiqli davamçısı Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә Azәr-

baycan ordusu vә xalqının yumruq kimi
birlәşәrәk, 44 günlük Vәtәn müharibәsindә
Ermәnistan ordusunu darmadağın etdiyini,
torpaqlarımızın düşmәnlәrdәn azad olunduğunu, xalqın böyük qәlәbә sevinci yaşadığını
vurğulayıb.
Ulu öndәrin zәngin irsinin gәnc nәslә çatdırılmasının vacibliyini vurğulayan Qulu Novruzov Gömrük Akademiyasının tәlәbәlәrinin
timsalında bütün gәnclәrin Heydәr Əliyevin
hәyat yolunu, onun ideyalarını dәrindәn mәnimsәdiklәrini vә dahi şәxsiyyәtin irsinin tәlәbә-gәnclәrә öyrәdilmәsinә Akademiyada
xüsusi diqqәt yetirildiyini qeyd edib.
Milli Mәclisin deputatı, akademik Ziyad
Sәmәdzadә ulu öndәr Heydәr Əliyevin Azәrbaycan tarixindә әbәdi iz buraxan nadir şәx-

siyyәt olduğunu deyib. O, Azәrbaycanda dövlәt siyasәtinin formalaşdırılması, Azәrbaycanın müstәqilliyinin qorunmasının ümummilli
liderin adı ilә bağlı olduğunu diqqәtә çatdırıb.
Ziyad Sәmәdzadә Heydәr Əliyevin Azәrbaycan xalqı qarşısında tarixi xidmәtlәrindәn
danışaraq, onun ölkәni dağılmaqdan qoruduğunu, "Əsrin müqavilәsi"nin imzalanmasına
nail olduğunu, dövlәt quruculuğunu hәyata
keçirdiyini bildirib. Ümummilli liderin Azәrbaycanın müstәqilliyinin ilk illәrindә yenidәn
respublikaya rәhbәrlik etdiyi dönәmdә ölkәdә
daxili sabitliyi tәmin etdiyini bildirib. Ziyad
Sәmәdzadә Heydәr Əliyevin bütün sahәlәrdә,
o cümlәdәn sosial-iqtisadi sahәdә gördüyü
işlәrdәn söz açaraq, ulu öndәrin "Bizim әn böyük xoşbәxtliyimiz müstәqilliyimizdir!" söz-

lәrini xatırladıb.
O da vurğulanıb ki, ümummilli liderin
uzaqgörәn, müdrik vә düşünülmüş siyasәti sayәsindә Azәrbaycan dünyanı, qitәlәri birlәşdirәn, regionun tәrәqqisinә mühüm töhfәlәr
verәn nәhәng iqtisadi vә nәqliyyat layihәlәrini
reallaşdırıb.
Ziyad Sәmәdzadә Heydәr Əliyevin
Azәrbaycan dövlәtini dünyaya tanıtdığını, әn
mötәbәr beynәlxalq tribunalardan Azәrbaycan
hәqiqәtlәrini dünyaya çatdırdığını vurğulayıb.
O, Heydәr Əliyevin qısa zaman kәsiyindә ordu quruculuğu istiqamәtindә qәtiyyәtli addımlar atdığını, bütün sahәlәrdә hәyata keçirdiyi
köklü islahatlar hesabına güclü iqtisadiyyat
formalaşdırdığını bildirib.
Bu siyasәtin layiqli davamçısı Prezident
İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә ölkәmizin dinamik inkişaf etdiyini vurğulayan Ziyad Sәmәdzadә mәhz ulu öndәrin uzaqgörәn siyasәti
sayәsindә Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin qәtiyyәti ilә şanlı Azәrbaycan ordusunun işğalda olan torpaqları azad etdiyini diqqәtә çatdırıb.
Ziyad Sәmәdzadә ulu öndәr Heydәr Əliyevin gömrük fәaliyyәtini tәnzimlәyәn qanunvericilik bazasının möhkәmlәndirilmәsi istiqamәtindә gördüyü işlәrdәn danışıb, Gömrük
Akademiyasının tәlәbәlәrinә böyük şәxsiyyәtin zәngin hәyat vә fәaliyyәtini dәrindәn mәnimsәmәyi, hәr zaman milli maraqları üstün
tutmağı tövsiyә edib.
Tәdbirdә ümummilli liderin anadan olmasının 98-ci ildönümünә hәsr olunmuş "Azәrbaycanın nәbzi ilә döyünәn ürәk!" adlı әdәbimusiqili kompozisiya tәqdim edilib. Kompozisiyada Akademiyanın tәlәbәlәrinin, o cümlәdәn xor qrupunun ifasında ulu öndәrә hәsr
olunmuş şeirlәr vә mahnılar sәslәndirilib.

Saxta möhürlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
mövzusunda tәlim keçirilib
Mayın 4-dә dәniz konteynerlәri vә yük maşınları üçün saxta möhürlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi mövzusunda onlayn tәlim keçirilib.
Tәdbir BMT-nin Narkotiklәr vә Cinayәtkarlıq üzrә İdarәsi
vә ÜGT-nin Konteyner Daşımalarına Nәzarәt üzrә Qlobal
Proqramı çәrçivәsindә tәşkil edilib.
Tәlimә Dövlәt Gömrük Komitәsi Aparatından, elәcә dә
Astara vә Beynәlxalq Dәniz Ticarәt Limanı gömrük postlarından sözügedәn Proqram üzrә tәyin olunmuş nәzarәt qrup-

larının üzvlәri vә milli әlaqәlәndirici şәxs qatılıb.
Gömrükçülәr qanunsuz malların (narkotik vasitәlәr,
kimyәvi maddәlәr vә onların prekursorları, odlu silah vә s.)
ticarәti ilә әlaqәdar gömrük nәzarәti zamanı qaçaqmalçılıq
tәhlükәsini minimuma endirmәklә bağlı bilgilәndirilib, onlarla tәcrübә mübadilәsi aparılıb.
Xatırladaq ki, Konteyner Daşımalarına Nәzarәt üzrә
Qlobal Proqramın mәqsәdi hökumәtlәrә qlobal ticarәt zәncirinin tәhlükәsizliyini artırmağa vә qanuni ticarәti asanlaşdırmağa kömәk etmәkdir. Bu, mәrhәlәli şәkildә dәniz vә quru,
elәcә dә hava limanlarında yük daşımalarının profillәşdirilmәsi üzrә bölmәlәrin yaradılması yolu ilә hәyata keçirilir.

Vergi vә gömrük güzәştlәri ilә
bağlı Mәrkәzlәşdirilmiş Elektron
Reyestr Sistemi yaradılıb
Maliyyә Nazirliyindә “Vergi vә gömrük sahәsindә verilmiş güzәştlәrә dair “Mәrkәzlәşdirilmiş Elektron Reyestr Sistemi” yaradılıb.
Hәmin sistemә İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlәt
Vergi Xidmәtinin “Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya
Sistemi” vә Dövlәt Gömrük Komitәsinin “Gömrük Xidmәtinin Vahid Avtomatlaşdırılmış İdarәetmә Sistemi” inteqrasiya
olunaraq müvafiq mәlumatlara çıxış imkanı tәmin edilib.
İnteqrә edilmiş “Mәrkәzlәşdirilmiş Elektron Reyestr
Sistemi” Nazirlәr Kabinetinin 8 fevral 2020-ci il tarixli Qәrarı
ilә tәsdiq edilmiş “Vergi vә gömrük sahәsindә verilmiş güzәşt
vә azadolmaların dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinә tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi metodologiyası vә hәmin güzәşt vә azadolmaların
reyestrinin aparılması Qaydası”na uyğun olaraq hazırlanıb.
Yeni sistem vasitәsilә ötürülәcәk bәyannamә mәlumatları
güzәşt tәtbiq olunan vergi vә gömrük rüsumlarının hәr bir
növü üzrә qanunvericilik әsası, mülkiyyәt, iqtisadi fәaliyyәt,
neft vә qeyri-neft sektoru parametrlәri baxımından dövlәt

büdcәsinә güzәştlәrin tәtbiqi nәticәsindә mәdaxil olunmayan
vәsaitlәrin hesablanmasına, nәticә etibarı ilә faktiki büdcә
itkilәrinin müәyyәn edilmәsinә imkan yaradır.
Sözügedәn sistem, eyni zamanda, ortamüddәtli dövr üçün

hәmin güzәştlәrin tәtbiqinin dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinә
tәsirlәrinin proqnozlaşdırılmasını da tәmin edәcәk.
Bundan başqa, dövlәt orqanları, publik hüquqi şәxslәr vә
biznes assosiasiyaları iyunun 1-dәn onları tәmsil edәn
sәlahiyyәtli şәxslәr vasitәsilә sistemdә yaradılmış “Vergi vә
gömrük güzәştlәrinә dair müraciәt” (https://e-azadolma.maliyye.gov.az/personal-account) bölmәsindә elektron
imza ilә qeydiyyatdan keçәrәk, vergi vә gömrük sahәsindә
güzәştlәrlә bağlı qanunvericiliyә dәyişikliklәrә dair tәkliflәrini vә güzәştlәrin büdcә gәlirlәrinә tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi üçün zәruri olan mәlumatları tәqdim edә bilәcәklәr.
Sözügedәn qaydalara әsasәn tәkliflәrin qiymәtlәndirilmәsi vә onlardan sәmәrәliliyi yüksәk olanların növbәti vergi
siyasәti tәşәbbüslәri çәrçivәsindә istifadә edilir. Növbәti
mәrhәlәdә sistemin fәaliyyәtinin daha da tәkmillәşdirilmәsi
vә “Vergi vә gömrük güzәştlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi Qaydaları”na uyğun olaraq qüvvәdә olan vә ya tәklif olunan vergi vә gömrük güzәşt vә azadolmalarının büdcә
ilә yanaşı iqtisadi vә sosial baxımdan sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi nәzәrdә tutulur.
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ÜGT-nin sessiyalarının
gündәliyindә
duran mәsәlәlәr
müzakirә edilib
Mayın 5-dә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının rәhbәrliyi, Şura sәdri vә müavinlәrinin
iştirakı ilә onlayn formatda görüşü keçirilib.

ÜGT-nin Baş katibi Kunio Mikuriya, ÜGT Şurasının
sәdri Əhmәd Əl Xәlifә vә tәşkilatın region üzrә sәdr müavinlәrinin iştirak etdiyi tәdbirdә ÜGT-nin 2021-ci ilin iyun
ayında keçirilәcәk Siyasi Komissiyasının 84-cü vә Şuranın
138-ci sessiyalarının gündәliyi, iclasın formatı barәdә müzakirәlәr aparılıb.
Görüşdә tәşkilatın Avropa Regionuna rәhbәrlik edәn Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsini Komitә sәdrinin birinci müavini, gömrük xidmәti general-leytenantı İsmayıl Hüseynov tәmsil edib. İsmayıl Hüseynov ÜGT-nin Avropa Regionu üzv dövlәtlәrinin gömrük orqanları arasındakı
әmәkdaşlıq mәsәlәlәri vә sessiyalara hazırlıq prosesindә görülәn işlәrdәn danışıb, elәcә dә sessiyaların gündәliyi ilә bağlı
fikirlәrini bildirib.
Xatırladaq ki, ÜGT-nin Siyasi Komissiyasının 84-cü
sessiyası iyunun 21-23, Şuranın 138-ci sessiyası isә iyunun
24-26 tarixlәrindә onlayn formatda keçirilәcәk.

Issues on the
agenda of WCO
sessions discussed
Virtual meeting with the participation of the
World Customs Organization administration,
chairperson and vice-chairs of the Council was
held on May 5.
The event was attended by the WCO Secretary General
Kunio Mikuriya, chairperson of the WCO Council Ahmed
Al Khalifa and regional vice-chairs. Discussions were held
on the agenda and format of the 84th session of the
Political Committee and the 138th session of the Council
to be held in June, 2021.
The State Customs Committee of the Republic of
Azerbaijan chairing the Europe Region was represented by
the first deputy chairman of the Committee, customs service Lieutenant-General Ismayil Huseynov. Ismayil
Huseynov spoke about the cooperation among the customs
bodies of the member states of the WCO Europe Region
and work done to prepare for the sessions, shared his views
on the agenda of the sessions.
The 84th session of the WCO Political Committee will
be held on June 21-23, the 138th session of the Council on
June 24-26 in a virtual format.
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Korrupsiya hallarının aradan
qaldırılması üçün hәyata keçirilәn
tәdbirlәr davamlı xarakter daşıyır
Dövlәt başçısı tәrәfindәn gömrük sistemindә
aparılan islahatların әsas hәdәflәrindәn biri dә
şәffaflığın tәmin olunması, korrupsiya hallarının tam aradan qaldırılmasıdır.
Gömrük sahәsindә şәffaflığın tәmin edilmәsi, korrupsiyaya qarşı mübarizәnin aparılması, bu sahәdә yol verilәn
qanun pozuntularının qarşısının alınması istiqamәtindә Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn mütәmadi olaraq tәdbirlәr
hәyata keçirilir.
Fәrdi sahibkarlıq fәaliyyәtilә mәşğul olan Azәrbaycan
Respublikasının vәtәndaşı Rzayev Rәhim Əli oğlu 27 aprel
2021-ci il tarixindә Dövlәt Gömrük Komitәsinin Əmәliyyatİstintaq Baş İdarәsinә әrizә ilә müraciәt edәrәk bildirib ki,
Bakı Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşı ona mәxsus yüklәrin
rәsmilәşdirilmәsi zamanı süründürmәçiliyә yol verir. Lakin
özünü gömrük brokeri kimi tәqdim edәn Əli adlı şәxs ona
zәng edәrәk 300 manat pul qarşılığında gömrük әmәkdaşının
vasitәçiliyi ilә hәmin yüklәrin sayılmadan vә çeşidlәnmәdәn
buraxılışına şәrait yarada bilәr.
Ərizәçinin müraciәti әsasında Əmәliyyat-İstintaq Baş
İdarәsinin әmәkdaşları tәxirә salınmadan әmәliyyat tәdbiri
keçirib. Bu zaman Rәhim Rzayevin Əli adlı şәxsә nağd
şәkildә verdiyi A75938841, B06792666, C44667176 seriya
nömrәli, hәr biri 100-lük әsginaslardan ibarәt 300 manat
mәblәğindә pul "Fortis Broker" MMC-dә gömrük işlәri üzrә
mütәxәssis vәzifәsindә işlәyәn Əli Nәsibovdan aşkar edilәrәk
götürülüb.
Araşdırma zamanı müәyyәn edilib ki, Nәsibov Əli Adil
oğlunun fәrdi sahibkarla heç bir mülki hüquqi müqavilә,
elәcә dә etibarnamә olmadan qanunsuz yolla aldığı 300
manat pul "yük gömrük xidmәtlәri" göstәrilmәsi adı altında

"Fortis Broker" MMC-nin möhürüylә tәsdiq edilәn 853143
nömrәli mәdaxil qәbzi ilә pәrdәlәnib.
Bununla belә, faktla bağlı araşdırma aparılıb vә müvafiq
şәxslәrin izahatı alınıb.
Özünü gömrük brokeri kimi tәqdim edәn Əli Nәsibovun
izahatı alınarkәn müәyyәn edilib ki, o, orta tәhsilli olmasına
baxmayaraq, ali vә ya ixtisas tәhsili olmadan "Fortis Broker"
MMC-dә gömrük işlәri üzrә mütәxәssis vәzifәsinә qәbul olunub. Bu sahәdә gömrük qanunvericiliyinin tәlәblәrini yetәrincә mәnimsәmәsә dә, gömrük tәmsilçisi kimi fәaliyyәt göstәrmәyә sәlahiyyәti olmasa da gömrük borkeri kimi çalışıb vә
ayrı-ayrı vәtәndaşlara mәxsus yüklәrin gömrük orqanlarından
çıxarılması üçün vasitәçilik fәaliyyәti ilә mәşğul olub.
Azәrbaycan Respublikası Gömrük Mәcәllәsinin 22-ci
maddәsinә әsasәn, gömrük brokeri malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük әrazisinә gәtirilmәsi, bu әrazidәn apa-

rılması, yaxud tranziti ilә әlaqәdar olaraq dolayı gömrük
tәmsilçiliyini hәyata keçirәn hüquqi şәxsdir. Mәcәllәnin 21-ci
maddәsinә әsasәn, gömrük tәmsilçisi hansı şәxsin mәnafeyi
üçün fәaliyyәt göstәrdiyini vә gömrük tәmsilçiliyinin birbaşa,
yaxud dolayı hәyata keçirildiyini gömrük orqanına bildirmәlidir.
Eyni zamanda, qanunvericiliyin tәlәblәrinә әsasәn, gömrük brokerinin tәmsil etdiyi şәxslәrlә münasibәtlәri Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinә әsasәn tәrәflәr
arasında bağlanmış müqavilә ilә tәnzimlәnir.
Lakin Əli Nәsibov ilә fәrdi sahibkar arasında belә bir
müqavilә bağlanmayıb, onun mәnafeyi, habelә birbaşa vә ya
dolayı tәmsilçilik fәaliyyәti göstәrmәsi barәdә gömrük orqanına mәlumat verilmәyib, müvafiq tәsdiqedici sәnәdlәr
tәqdim edilmәyib.
İzahatı alınan gömrük әmәkdaşı isә әrizәçinin 300 manat
pul qarşılığında onun vasitәçiliyi ilә vәtәndaşa mәxsus yüklәrin sayılmadan vә çeşidlәnmәdәn buraxılışına şәrait yaradacağı barәdә dediklәrini etiraf etmәyib, әrizәdә qeyd edilәnlәrin әsassız olduğunu bildirib.
Buna baxmayaraq, faktla bağlı vәzifә sәlahiyyәtlәrindәn
sui-istifadә ilә әlaqәdar özü vә ya üçüncü şәxslәr üçün qanunsuz üstünlük әldә etmәk mәqsәdilә öz qulluq sәlahiyyәtlәrindәn qulluq mәnafeyinә qәsdәn zidd olaraq istifadә etmәklә
bağlı gömrük әmәkdaşı vә "Fortis Broker" MMC-nin işçisi
barәdә toplanılan material Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizә Baş İdarәsinә göndәrilib.
Gömrük sistemindә şәffaflığın tәmin olunması, korrupsiya hallarının tam aradan qaldırılması istiqamәtindә hәyata
keçirilәn tәdbirlәr mütәmadi xarakter daşıyır vә aşkar edilәn
bütün hüquqazidd әmәllәr barәdә ictimaiyyәt davamlı şәkildә
mәlumatlandırılacaq.

and World Customs Organization.
The training was attended by the programme experts of
the State Customs Committee Administration, as well as Astara and International Sea Trade Port and national coordinator.
Customs officers were informed about minimizing the
risk of smuggling during customs control in connection with

244 kiloqramdan
çox heroini gizlәtmәk
çәhdi baş tutmadı
Gömrükçülәrin hәyata keçirdiyi daha bir
әmәliyyat uğurla nәticәlәnib. 244 kiloqramdan
artıq narkotik vasitә - heroinin ölkәnin gömrük
sәrhәdindәn qaçaqmalçılıq yolu ilә keçirilmәsinә
cәhdin qarşısı alınıb.
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Bilәsuvar gömrük
postunda Azәrbaycan әrazisindәn tranzit keçmәklә İran
İslam Respublikasından Gürcüstana "Bitum membranı"
yükü aparan "DAF" markalı, "WE261EW/UU260V" dövlәt
qeydiyyat nişanlı yük avtomobili saxlanılıb vә gömrük
nәzarәtinә cәlb edilib.
Sürücü idarә etdiyi yük avtomobilindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә ya gömrük nәzarәtinә bәyan olunası hәr
hansı predmetin olmadığını bildirib. Lakin avtomobil yoxlanılarkәn kinoloji xidmәti it yük maşınının qoşqusunun әtraflarına reaksiya verib. Sonra avtomobil stasionar rentgen qur-

DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

Training held on detecting counterfeit seals
A virtual training on detecting counterfeit
seals for sea containers and trucks was held on
May 4.

Gömrükçülәrin növbәti
uğurlu әmәliyyatları

ğusundan keçirilib. Rentgen qurğusunda isә şübhәli cizgilәr
müşahidә edildiyindәn hәmin nәqliyyat vasitәsinin yükü
boşaldılaraq әsaslı şәkildә yoxlama aparılıb.
Tәkrar yoxlama zamanı avtomobilin qoşqusunun altında
kustar üsulla düzәldilmiş gizli saxlanc yerindә 480 әdәd
bağlama, hәmin bağlamalarda isә qablaşdırılma ilә birgә çәkisi 244 kq 344 qram olan heroin aşkar edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.

the trade of illegal goods (drugs, chemicals and their precursors, firearms, etc.).
The objective of the Global Container Control
Programme is to help the governments to improve safety of
global trade chain and facilitate legal trade. This is realized in
stages through setting up units for profiling cargo transportation.

107 kiloqramdan
artıq heroin aşkar
edildi
Next successful operations carried out by customs officers

The event was organized as part of the Global Container
Control Programme of the UN Office on Drugs and Crime

An attempt to hide more
than 244kg of heroin failed

More than 107 kg of
heroin seized

The customs officers carried out another successful operation. Thus,
an attempt to smuggle more than 244kg of drugs - heroin via the country's customs border was prevented.

The customs officers carried out another successful operation as part
of the measures to combat illicit drug trafficking. As a result of it, an
attempt to smuggle more than 107kg of drugs - heroin via the country's
customs border was prevented.

DAF truck with state registration number WE261EW carrying "bitumen membrane" from the Islamic Republic of Iran to
Georgia via Azerbaijan's territory was
detained and checked at Bilasuvar customs
checkpoint of South Areal Main Customs
Department.
Though the driver said he had nothing to
declare to the customs body, the sniffer dog
reacted to the trailer of the vehicle. Then, the
automobile was checked with the use of stationary X-Ray equipment. As suspicious

images were observed, the transport vehicle
was unloaded and checked thoroughly.
480 packages containing 244kg 344g of
heroin were found under the trailer during
the repeated inspection.
The fact is under investigation.
It should be noted that as a result of successful operations carried out by customs
bodies over the recent two weeks, attempts
to smuggle 730kg 788g of drugs in 5 facts
were prevented.

Более 40 тысяч пар немаркированной
обуви изъяли таможенники в Иркутске
Сотрудники Иркутской таможни
при проведении таможенного контроля после выпуска товаров во взаимодействии с территориальным подразделением экономической безопасности МВД
России изъяли из незаконного оборота
более 40 тысяч пар немаркированной
обуви стоимостью 35 млн рублей.
В разных районах города Иркутска
были проверены три магазина одной торговой сети, специализирующейся на продаже
обуви. В каждой торговой точке выявлены

Baş redaktor
N.S.AXUNDOV

находящиеся на реализации крупные партии немаркированной детской, мужской,
женской обуви всех сезонов и моделей.
Также выявлена обувь, промаркированная
с нарушением установленных правил, то
есть с указанием недостоверной или
неполной информации, не позволяющей
идентифицировать товар.
В настоящее время в отношении товара
и фирмы-продавца Иркутской таможней и
полицией проводится дальнейшая проверка для принятия правового решения.
www.customs.gov.ru

«Gömrük xәbәrlәri»
ictimai-siyasi qәzet

As a result of the operation carried out by
the Operation and Investigation Office of
the South Areal Main Customs Department,
Volvo driven by the citizen of Ukraine carrying "mosaic wooden items, wooden statues and other decorative items" from the
Islamic Republic of Iran to the Czech
Republic via Azerbaijan's territory was
detained and checked at Astara customs
checkpoint.
Though the driver said he had nothing to

declare to the customs body, nor there were
drugs or psychotropic substances inside the
vehicle, the sniffer dog reacted to the trailer
of the vehicle and therefore, the transport
vehicle was unloaded and 101 units of rectangular mosaic panels were checked thoroughly.
Cylindrical rubber pipes placed inside
each of the panels were revealed. 107kg 232g
of heroin were found inside each of the pipes.
The fact is under investigation.

172 тонны санкционных фруктов
выявили брянские таможенники на
российско-белорусском участке границы
Сотрудники Брянской таможни
на российско-белорусском участке
государственной границы выявили
и задержали 8 грузовиков, перевозивших более 172 тонн свежих фруктов - яблок, груш и помело.
Товаросопроводительные документы
у перевозчиков отсутствовали. Этикетки
на ящиках указывали на происхождение
фруктов из стран, включенных в санкRedaksiyanın ünvanı:
AZ 1007
Bakı şәhәri,
Koveroçkin küçәsi, 30a
Tel.: (012) 404 22 00

ционный список.
Сотрудниками Брянской таможни возбуждено 7 дел об административных
правонарушениях по ст. 16.3 КоАП РФ
(несоблюдение запретов и ограничений
при ввозе товаров). Одно транспортное
средство с товаром помело, произведенным в Китае, передано Россельхознадзору для дополнительной проверки.
www.customs.gov.ru
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Narkotik vasitәlәrin qanunsuz dövriyyәsinә
qarşı mübarizә tәdbirlәri çәrçivәsindә gömrükçülәr daha bir uğurlu әmәliyyat hәyata keçirib.
Nәticәdә 107 kiloqramdan artıq narkotik vasitә heroinin ölkәnin gömrük sәrhәdindәn qaçaqmalçılıq yolu ilә keçirilmәsinә cәhdin qarşısı alınıb.

Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsi Əmәliyyat vә Tәhqiqat
İdarәsinin keçirdiyi әmәliyyat tәdbiri nәticәsindә Astara
gömrük postunda Azәrbaycan әrazisindәn tranzit keçmәklә
İran İslam Respublikasından Çexiya Respublikasına
"mozaikalı vә inkrustasiya ilә bәzәnmiş ağac mәmulatlar,
ağac heykәlciklәr vә digәr dekorativ mәmulatlar" yükü aparan Ukrayna Respublikası vәtәndaşının idarә etdiyi "Volvo"
markalı yük avtomobili saxlanılıb vә gömrük yoxlaması
tәtbiq edilib.
Sürücü idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük orqanına bәyan edilmәli hәr hansı predmetin, o cümlәdәn narkotik vә psixotrop maddәlәrin olmadığını bildirsә dә kinoloji xidmәt iti avtomobilin qoşqusuna reaksiya verdiyindәn
yük boşaldılıb vә 101 әdәd düzbucaqlı formalı, üzәri mozaikalı panellәr әsaslı yoxlanılıb.
Baxış zamanı panellәrin hәr birinin daxilindә - çәrçivә
hissәlәri boyunca yerlәşdirilәn silindr formalı rezin borular
aşkarlanıb. Hәmin boruların içәrisindә isә çәkisi 107 kq 232
qram heroinin olduğu mәlum olub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Xatırladaq ki, son iki hәftә әrzindә gömrükçülәrin hәyata
keçirdiyi әmәliyyatlar nәticәsindә 5 fakt üzrә 730 kq 788
qram çәkidә narkotik vasitәlәrin ölkәnin gömrük sәrhәdindәn qaçaqmalçılıq yolu ilә keçirilmәsinә cәhdin qarşısı alınıb.
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