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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

İşğaldan azad edilmiş
ərazilərimizdə quruculuq
işləri uğurla davam etdirilir
Avqustun 16-da Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva Kәlbәcәr
vә Laçın rayonlarında olublar.
Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva Ömәr aşırımından Kәlbәcәrin füsunkar mәnzәrәsini seyr etdilәr.
Dövlәtimizin başçısı vә birinci xanım ToğanalıKәlbәcәr avtomobil yolu üzәrindә Murovdağında
inşa olunacaq 11.6 kilometrlik tunelin tәmәlinin qoyulması mәrasimindә iştirak etdi.
Göygöl vә Kәlbәcәr rayonlarını birlәşdirәn avtomobil yolunun layihә uzunluğu 81 kilometr tәşkil
edir. Dövlәt başçısının tapşırığına әsasәn avtomobil
yolu Qarabağın inkişaf planı nәzәrә alınmaqla 2-4
hәrәkәt zolaqlı olmaqla 1-ci vә 2-ci texniki dәrәcәyә uyğun olaraq inşa edilir. Layihәnin 16-cı kilometrlik hissәsindәn Murovdağ silsilәsi başlanır vә
yüksәklik 1900 metrdәn Murovdağ zirvәsinәdәk
3260 metrә qәdәr artır. Ərazinin çәtin relyefi vә tәhlükәsizlik mәsәlәlәri nәzәrә alınaraq Murovdağ silsilәsinin altından 11.6 kilometrlik tunelin tikintisi
mәqsәdәuyğun hesab edilib.
Dövlәtimizin başçısı tunelin tәmәlini qoydu.
Sonra Prezident İlham Əliyev Kәlbәcәr Kiçik Su
Elektrik Stansiyasında görülәn işlәrlә tanış oldu.
Hazırda Kәlbәcәr rayonunun әrazisindә Lev çayı
üzәrindә 4,4 MVt gücündә “Kәlbәcәr-1” Kiçik Su
Elektrik Stansiyası tamamilә yenidәn qurulur, stansiyanın maşın zalı, aqreqatı, generatoru, idarәetmә
panellәri, transformatorları yenilәnir. Suyu hidroaqreqata ötürәn dağıdılmış plastik su borusu 1,3 kilometr mәsafәdә metal borularla әvәz edilir. Stansiyanın maşın zalı vә 110/6 kilovoltluq yarımstansiyasında isә işlәr tamamlanıb. Belәliklә, ermәnilәr tәrәfindәn dağıdılaraq yandırılan “Kәlbәcәr-1” Kiçik
Su Elektrik Stansiyası tam yenidәn tikilir vә işlәrin
qarşıdan gәlәn aylarda başa çatdırılması planlaşdırılır.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev vә birinci
xanım Mehriban Əliyeva 110/35/10 kV-luq “Kәlbәcәr” yarımstansiyasının açılışında iştirak etdilәr.
Dövlәtimizin başçısı işğaldan azad edilmiş әrazilәrin әn qısa vaxtda Azәrbaycanın ümumi enerji
sisteminә qoşulması, bu әrazilәrin dayanıqlı vә
fasilәsiz elektrik enerjisi ilә tәchiz edilmәsi mәsәlәsinә xüsusi diqqәtlә yanaşır. Bunun nәticәsidir ki,
bu istiqamәtdә işğaldan azad edilmiş bütün yaşayış
mәntәqәlәrindә, o cümlәdәn Kәlbәcәr rayonunda
genişmiqyaslı işlәr hәyata keçirilib. 110/35/10 kVluq “Kәlbәcәr” yarımstansiyasının qısa müddәtә
inşası hәyata keçirilәn layihәlәrdәn biridir.
Kәlbәcәr rayonunun Qamışlı kәndi әrazisindә
müasir avadanlıqlarla tәchiz olunaraq inşa edilәn
yeni yarımstansiyada 80 MVA gücündә yeni transformatorlar quraşdırılıb. Yarımstansiyada 110 kilovoltluq açıq, 35 vә 10 kilovoltluq qapalı paylayıcı
qurğular yaradılıb. “Kәlbәcәr” yarımstansiyası mәsafәdәn idarәolunan SCADA Dispetçer İdarәetmә
sisteminә qoşulub vә bunun üçün yeni idarәetmә binası tikilib. Burada әn yeni rәqәmsal texnologiyalardan istifadә edilib.
Dövlәtimizin başçısı yarımstansiyanı işә saldı.
Qeyd edәk ki, ermәnilәr tәrәfindәn enerji sistemi
tamamilә dağıdılan Kәlbәcәr rayonuna Daşkәsәndәn 70 kilometr mәsafәdә 110 kV-luq yüksәkgәrginlikli ikidövrәli elektrikötürmә xәtti çәkilib.
Murov dağını aşmaqla çәkilәn xәttin bәzi anker dayaqları dәniz sәviyyәsindәn 3400 metr yüksәklikdә
quraşdırılıb.
Sonra Lev çayının sahilindә çay süfrәsi arxasında
söhbәt edәn Prezident İlham Əliyev dedi ki, Kәlbәcәr rayon yarımstansiyasının açılışı çox әlamәtdar
hadisәdir. Kәlbәcәr rayonunun elektrik enerjisi ilә
tәchizatı üçün bunun çox böyük әhәmiyyәti var vә
deyә bilәrәm ki, cәmi altı ay әrzindә bu yarımstansiya әrsәyә gәldi. Özü dә çox çәtin bir hava şәraitindә, çәtin relyefdәn, dağlardan keçәrәk, bu önәmli
infrastruktur obyektini istifadәyә verdik. Yeni dirәklәri dә görürsünüz. Dirәklәrin әn hündür olan yeri
3400 metrdir. Doğrudan da böyük peşәkarlıq vә

mәharәt tәlәb edәn layihәdir vә onu göstәrir ki, bizim daxili resurslarımız o qәdәr güclüdür ki, biz qısa müddәt әrzindә bu işlәri görә bilәrik. Belәliklә,
bu yarımstansiya Kәlbәcәr rayonunu elektrik enerjisi ilә tәchiz edәcәk. Bu tәdbirә qәdәr Lev çayı üzәrindә su elektrik stansiyasının tikintisi ilә tanış oldum. Orada generasiya gücü 4,4 meqavatdır. Biz
artıq Gülәbird Su Elektrik Stansiyasını işә saldıq,
orada 8 meqavatdır, o, Laçın rayonundadır. Suqovuşan Su Elektrik Stansiyası da tәmir olundu, yenidәn quruldu, orada da 7,8 meqavatdır. Yәni, görün, biz artıq 20 meqavatdan çox elektrik enerjisini
alternativ mәnbәlәrdәn hasil etmәyә başlayırıq vә
bu hәlә başlanğıcdır. Ermәnilәr bu bölgәlәri tәrk
edәrkәn bütün su elektrik stansiyalarını mәhv etdilәr, dağıtdılar. Biz onları bәrpa edәcәyik. Gülәbird,
indi isә Lev çayı üzәrindә vә digәr su elektrik stansiyaları vә onların sayını tәdricәn tәxminәn 20-yә

çatdıracağıq, bәlkә dә 30-a çatdıracağıq, amma tәdricәn. Belәliklә, bizim enerji potensialımız da güclәnәcәk. Qarabağ vә Şәrqi Zәngәzur “yaşıl enerji”
zonası kimi yaşayacaq vә bizim bütün planlarımız
yerinә yetirilәcәk. Cәmi 7-8 ay әrzindә bu qәdәr işin
görülmәsi bizim gücümüzü göstәrir, әzmkarlığımızı göstәrir, güclü siyasi iradәni göstәrir.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev KәlbәcәrLaçın avtomobil yolu üzәrindә tikilәcәk 3,4 kilometr uzunluğundakı tunelin tәmәlini qoydu.
Prezident İlham Əliyevin sәrәncamına әsasәn tikilәn Kәlbәcәr-Laçın avtomobil yolunun uzunluğu
72,8 kilometrdir. Birinci vә ikinci texniki dәrәcәyә
uyğun tikilәcәk yolun hәrәkәt hissәsinin eni 9-16
metr olacaq. İki vә dörd hәrәkәt zolaqlı olacaq yol
üzәrindә altkeçidlәr vә körpü inşa olunacaq. Yol
üzәrindә 3 tunelin tikintisi aparılacaq. Tunellәrin
ümumi uzunluğu 9450 metr olacaq.

Dövlәtimizin başçısı dedi ki, bu gün ikinci tunelin
tәmәli qoyuldu. Kәlbәcәr-Laçın avtomobil yolunda
tunel tikilәcәk vә belәliklә, ikinci tunelin bir müddәtdәn sonra istifadәyә verilmәsi gediş-gәlişi daha
da rahat edәcәk. Bütün bu bölgәnin, Şәrqi Zәngәzurun hәrtәrәfli inkişafı üçün avtomobil yolları
xüsusi әhәmiyyәt daşıyır. Azad edilmiş torpaqların
investisiya proqramı tutulanda mәnim göstәrişimlә
mәhz tunellәr dә bu layihәlәrә salınmışdır, o cümlәdәn Şuşaya gedәn yolda vә burada tunellәr çәkilmәkdәdir. Tunelin tikintisi hәm çәtindir, xüsusilә
belә ağır dağlıq relyefdә, eyni zamanda, çox böyük
xәrclәr tәlәb edir. Ancaq biz bunu edirik vә edәcәyik. Çünki bu, bölgәnin, Şәrqi Zәngәzurun inkişafına lazımdır. İnsanlar buraya qayıdandan sonra artıq
Azәrbaycanın digәr bölgәlәri ilә çox rahat әlaqәyә
malik olacaqlar. Hәm Kәlbәcәr vә Laçın rayonları
arasında әlaqәlәr möhkәmlәnәcәk, - Laçın rayo-

nunda aeroportun tikintisi nәzәrdә tutulur, - eyni
zamanda, Kәlbәcәr-Göygöl-Gәncә istiqamәtindә
gediş-gәliş daha da rahat olacaq. Cәmi 8-9 ay әrzindә görülmüş işlәr onu bir daha göstәrir ki, bizim
çox güclü iradәmiz var, siyasi qәrarlar verildi, bütün
güclәr, texniki imkanlar sәfәrbәr olundu, maliyyә
vәsaiti tәmin edildi, Azәrbaycanda, o cümlәdәn inşaat sahәsindә kadr potensialı formalaşdı vә hәrtәrәfli işlәr gedir - elektrik xәtlәri, su elektrik stansiyaları, yarımstansiyalar, tunellәr, körpülәr, hava
limanları, sosial obyektlәr vә bütün digәr mәsәlәlәr.
Bax, bu tunelin şәkli dә burada göstәrilir, çox rahat
vә tәhlükәsiz bir yol olacaq.
Sonra Laçın rayonuna gәlәn Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva Laçın Beynәlxalq Hava Limanının tәmәlini qoydular.
Tәdbirdә çıxış edәn Prezident İlham Əliyev dedi
ki, bu gün azad edilmiş torpaqlarda böyük infrastruktur obyektinin tәmәli qoyulur. Laçın rayonunda
beynәlxalq hava limanının tikintisinә start verilir.
Bu hava limanının tikintisi mәnim tәrәfimdәn bir
müddәt әvvәl elan edilmişdir. Demişdim ki, azad
edilmiş torpaqlarda üç beynәlxalq hava limanı tikilәcәk. Artıq Füzulidә vә Zәngilanda bu işlәrә start
verildi. Füzuli Beynәlxalq Hava Limanı bu ilin sonuna, ya da gәlәn ilin әvvәlinә istismara tam hazır
olacaq.
Zәngilanda da işlәrә start verildi, mәn şәxsәn
Zәngilan Beynәlxalq Hava Limanının tәmәlini
qoydum. Zәngilan hava limanının istifadәyә verilmәsi tarixi yәqin ki, 2022-ci il olacaq. Kәlbәcәr vә
Laçın rayonlarında, - mәn müharibә başa çatandan
sonra elan etmişdim, - yer axtarılacaq vә beynәlxalq
hava limanı tikilәcәk. Yerin axtarışı, әlbәttә ki, çox
vaxt apardı. Çünki Kәlbәcәr vә Laçın rayonlarının
relyefi elәdir ki, burada düzәn yer tapmaq mümkün
deyil. Baxmayaraq ki, hәr iki rayonun çox geniş
әrazisi var, - dağlar, meşәlәr, dәrәlәr, tәpәlәr, - düz
yer demәk olar ki, yoxdur. Yeganә bu yer seçildi ki,
burada yenә dә böyük torpaq işlәri aparmaqla hava
limanının tikilmәsi mümkündür. Hava limanının
zolağı bax, arxamdakı yerdә olacaq, indi bunu tәsәvvür etmәk belә çәtindir. Mәn hesab edirәm ki,
dünya tarixindә belә relyefdә bәlkә dә ilk dәfә hava
limanı tikilir. Çünki bütün hava limanları adәtәn
düzәn әrazidә inşa edilmişdir. Burada belә yer olmadığı üçün yeganә yer bura - Laçın rayonunun
Qorçu kәndi seçilib. Bu yerin üstünlüyü, eyni zamanda, ondadır ki, Laçın şәhәrinә mәsafә 30 kilometrdәn bir qәdәr çox, Kәlbәcәr şәhәrinә mәsafә
isә 60 kilometrdәn bir qәdәr çoxdur. Eyni zamanda,
Şuşa şәhәrinә mәsafә dә 70 kilometrә yaxındır. Yәni, gәlәcәkdә Şuşaya tәyyarә ilә getmәk üçün hәm
Füzuli, hәm dә Laçın hava limanlarından istifadә
etmәk mümkün olacaq. Dediyim kimi, burada böyük torpaq işlәri aparılacaq. Bәzi tәpәlәr kәsilәcәk,
bәzi boşluqlar doldurulacaq. Yәni, torpaq işlәri vaxtımızı aparan әsas işlәr olacaqdır.
O ki qaldı, uçuş-enmә zolağına, o da standart ölçüdә olmalıdır. Yeni inşa edilәn vә edilәcәk hәr üç
hava limanında uçuş-enmә zolağı üç kilometrә bәrabәrdir. Yәni, bütün növ tәyyarәlәr, o cümlәdәn әn
ağır yük tәyyarәlәri dә bu hava limanlarına enә bilәcәk.
Belәliklә, azad edilmiş bölgәlәrin - Şәrqi Zәngәzurun, Qarabağın bәrpası, insanların buraya, bu zonaya qaytarılması üçün yeni imkanlar açılacaq. İndi
demәk çәtindir, bu inşaat nә qәdәr zaman aparacaq.
Ancaq, әlbәttә, biz istәyirik ki, maksimum qısa
müddәtdә aparılsın. Amma bunu demәk çәtindir.
Çünki mal-materialların gәtirilmәsi üçün logistik
problemlәr var. İndi yay başa çatır, bir müddәtdәn oktyabr ayından sonra buralarda qar yağacaq. Ona
görә yollardan istifadә çәtinlәşәcәk. Hәr halda, bu
gün bu tarixi hadisә baş verir, biz Laçın Beynәlxalq
Hava Limanının tikintisinә start veririk. Hesab edirәm ki, bu, bir çoxları üçün gözlәnilmәz oldu. Bәzilәri bunu möcüzә hesab edirdilәr. Çünki sovet dövründә heç vaxt bu bölgәdә - Kәlbәcәr-Laçın zonasında hava limanı olmayıb. Mәhz bu sәbәbә görә.
Çünki çox bahalı bir layihә ola bilәrdi vә mәqbul
yer dә tapmaq mümkün deyil.
davamı 2-ci sәh.
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İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə

quruculuq işləri uğurla davam etdirilir
әvvәli 1-ci sәh.
Ancaq biz bunu edirik. Müstәqil Azәrbaycan
dövlәti buna da qadirdir. Buna texniki imkanlarımız da, maliyyә imkanlarımız da vә güclü iradәmiz dә var. Bu hava limanını inşa edәn Azәrbaycan
şirkәti olacaq. Bu da çox sevindiricidir. Çünki azad
edilmiş torpaqlarda yerli şirkәtlәrin fәal işlәmәsi
önәmli amillәrdәn biridir. Bizimlә bәrabәr, böyük
layihәlәrdә qardaş Türkiyә şirkәtlәri dә fәal iştirak
edirlәr.
Zәngilan, Laçın, Füzuli hava limanlarının inşa
edilmәsi vә istismara verilmәsi bölgәnin canlanmasına gәtirib çıxaracaq. Bu hava limanlarının
hәm yüklәr, hәm sәrnişinlәr, eyni zamanda, hәrbi
tәyinatı da, tәbii ki, göz önündәdir. Biz daim hazır
olmalıyıq, daim öz hәrbi gücümüzü artırmalıyıq,
hәrbi infrastruktur yaratmalıyıq vә yaradırıq, o
cümlәdәn hava limanları bizim hәrbi mәqsәdlәrimizә dә xidmәt edәcәk.
Sonra Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım
Mehriban Əliyeva Kәlbәcәr şәhәrinә gәldilәr.
Dövlәtimizin başçısı Kәlbәcәr şәhәrindә Dövlәt
bayrağını ucaltdı vә çıxış etdi.
Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, hәrbi әmәliyyat nәticәsindә torpaqlarımız işğaldan azad edildi.
İkinci Qarabağ müharibәsi bizim şanlı Zәfәrimiz
kimi tarixdә әbәdi qalacaq. Qәlәbә nәticәsindә
Kәlbәcәr rayonu da Laçın vә Ağdam rayonları ilә
bәrabәr işğalçılardan azad edildi. Ermәnistan noyabrın 10-da kapitulyasiya aktını imzalayaraq bu
öhdәliyi dә öz üzәrinә götürmüşdür vә Kәlbәcәr,
Laçın vә Ağdam rayonlarını Azәrbaycana qaytarmağa mәcbur olmuşdur.
İkinci Qarabağ müharibәsinin ilk günlәrindә
döyüşlәr gedәn zaman Kәlbәcәrin şimal hissәsi
Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәri tәrәfindәn işğalçılardan azad edilmişdir. Murov dağının әrazisindә vә
әtraf yerlәrdә şiddәtli döyüşlәr gedirdi, şәhidlәr
vermişdik. Ancaq strateji yüksәkliklәri götürdük vә
bu yüksәkliklәr bizә imkan verirdi ki, ermәnilәrin
istifadә etdiklәri nәqliyyat-kommunikasiya infrastrukturuna da nәzarәt edәk. Belәliklә, biz Kәlbәcәrin şimal hissәsindә strateji yüksәkliklәri götürәrәk ermәni silahlı qüvvәlәrinin hәrәkәtlәrini bu
istiqamәtdә böyük dәrәcәdә mәhdudlaşdıra bildik
vә faktiki olaraq onlar Basarkeçәr-Kәlbәcәr yolundan istifadә edә bilmәdilәr. Bu, hәrbi әmәliyyatın,
әks-hücum әmәliyyatının tәrkib hissәsi idi. Biz
әks-hücum әmәliyyatını bir neçә istiqamәtdә aparırdıq vә hәr istiqamәt önәmli idi. Çünki biz artıq
bәzi istiqamәtlәr üzrә müdafiә xәttini yararaq işğalda olan torpaqları azad edirdik, bәzi istiqamәtlәrdә
strateji nöqtәlәri götürәrәk Ermәnistan ordusunun
hәrәkәtlәrini demәk olar ki, iflic vәziyyәtә salmışdıq. Bәzi istiqamәtlәr üzrә, sadәcә olaraq, hәrbi
manevrlәr apararaq ermәni silahlı birlәşmәlәrinin
başqa yerә göndәrilmәsinin qabağını alırdıq.
Belәliklә, Kәlbәcәrin bir hissәsi, kiçik olan hissә
döyüş meydanında azad edildi. Ancaq әksәr hissәsi, böyük hissә Ermәnistan kapitulyasiya aktına
imza atandan sonra azad edildi.
Kәlbәcәrin azad edilmәsi tarixi hadisәdir. Kәlbәcәrin işğal altına düşmәsi isә xalqımızın böyük
faciәsi idi. Çünki Laçın vә Şuşa rayonları 1992-ci
ilin may ayında işğal altına düşәndәn sonra ermәnilәrin növbәti hәdәfi Kәlbәcәr idi. Şuşa vә Laçının
işğalı ilә bağlı artıq Azәrbaycanda çox dәqiq tәsәvvür var. Hәr kәs bilir ki, Şuşa vә Laçının işğala mәruz qalması AXC-Müsavat cütlüyünün xәyanәti
nәticәsindә baş vermişdir. O vaxt hakimiyyәt uğrunda mübarizә gedirdi, AXC-Müsavat cütlüyü
hakimiyyәtә can atırdı, nәyin bahasına olursa-olsun hakimiyyәti zәbt etmәyә çalışırdı vә onların
nәzarәti altında olan bәzi qüvvәlәr, bәzi satqınlar
Şuşanı demәk olar ki, ermәnilәrә tәhvil verdilәr vә
Şuşa demәk olar ki, müdafiә olunmadı. Şuşada
olan bәzi silahlı dәstәlәr Şuşadan çıxdı vә faktiki
olaraq Şuşa ermәnilәrә tәslim edildi. Mәhz bunun
nәticәsindә Azәrbaycanda hakimiyyәt böhranı yaşandı vә AXC-Müsavat cütlüyü bundan istifadә
edib qanunsuz yollarla hakimiyyәti uzaqlaşdırıb,
hәrbi çevriliş törәdib hakimiyyәtә gәldi. Şuşa vә
Laçının işğal altına düşmәsi sırf AXC-Müsavat
cütlüyünün xәyanәtidir, satqınlığıdır. Kәlbәcәr rayonu işğal altına düşәndә artıq AXC-Müsavat cütlüyü öz çirkin mәqsәdlәrinә çatmışdı, hakimiyyәtdә
idi. Tәxminәn bir ilә yaxın hakimiyyәtdә idi. Kәlbәcәr 1993-cü il aprel ayının әvvәlindә işğal altına
düşmüşdü vә bunun da günahkarı AXC-Müsavat
cütlüyüdür, AXC-Müsavat hakimiyyәtidir. Onların
xәyanәtkar, satqın, antimilli hakimiyyәti Kәlbәcәrin işğalını şәrtlәndirdi. Çünki 1992-ci ilin baharyay aylarından onlar demәk olar ki, hakimiyyәtdә
idilәr vә bir il әrzindә ancaq talançılıqla, rüşvәtxorluqla, soyğunçuluqla, qanunsuzluqla vә digәr çirkin әmәllәrlә mәşğul idilәr. İndi bir çoxları bunu
unudur. Gәnc nәsil isә bundan xәbәrsizdir. O dövr
bizim milli faciәmiz, milli rәzalәt dövrü idi. AXCMüsavat hakimiyyәti dünya miqyasında bәlkә dә
әn biabırçı hakimiyyәtlәrdәn biri idi, bәlkә dә birincisi idi. Ölkә әldәn gedirdi, ölkәdә vәtәndaş qarşıdurması pik hәddә çatmışdı, torpaqlar işğal altına
düşürdü, ancaq onlar yalnız öz mәnafeyini, öz maraqlarını düşünürdülәr. Hakimiyyәtә gәlmiş antimilli ünsürlәr Azәrbaycanı demәk olar ki, bütün
beynәlxalq tәrәfdaşlardan, xarici tәrәfdaşlardan
tәcrid etdilәr vә hәm xarici, hәm daxili siyasәtdә
kobud sәhvlәr buraxdılar vә cinayәtlәr törәtdilәr.
Kәlbәcәrin işğala mәruz qalması satqın AXC-Müsavat hakimiyyәtinin әmәllәridir. Kәlbәcәr işğal
altına düşәndәn sonra Ermәnistanla keçmiş Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayәti arasında birbaşa coğrafi
bağlantı yarandı vә artıq digәr torpaqların işğalı da
labüd idi. Çünki AXC-Müsavat hakimiyyәti ordu

quruculuğuna fikir vermirdi, orduda heç bir islahat
aparılmırdı. Əksinә, ordumuzu zәiflәtmәk üçün
hәr vasitәdәn istifadә edirdi. Torpaqlar işğal altına
düşürdü, onlar isә öz laxlamış hakimiyyәtini qorumaq üçün Gәncәni bombalayırdılar. Onlar Azәrbaycan әsgәrlәrini әsir götürmüşdülәr. Bu videokadrlar var. Burada ermәnilәr soyqırımı törәdirdilәr, şәhәrlәrimizi viran qoyurdular. Baxın, Kәlbәcәr
nә gündәdir, digәr şәhәrlәr nә gündәdir. Onlar isә
Azәrbaycan әsgәrlәrini әsir götürüb, öz hakimiyyәtini möhkәmlәndirmәk istәyirdilәr. Görәndә ki,
artıq bu da mümkün deyil, qaçdılar gizlәndilәr,
dövlәt sәviyyәsindә fәrarilik etdilәr. AXC-Müsavat
hakimiyyәti, onun başında duranlar fәraridirlәr, satqındırlar, qorxaqdırlar, xaindirlәr vә bu, әsl hәqiqәtdir.
Əlbәttә, biz torpaqlarımızı azad etmәk üçün addımlarımızı elә atırdıq ki, bütün torpaqlar azad edilsin. Artıq bu da sirr deyil ki, danışıqlar dövründә
masa üzәrindә olan tәkliflәr bizim maraqlarımızı
qane etmirdi. Mәn bunu açıq bәyan etmişdim vә
mәhz buna görә tәklif edilәn varianta razılıq vermirdim. Çünki son 10 il әrzindә nәdәn söhbәt gedirdi - beş rayon Azәrbaycana qaytarıla bilәr, Kәlbәcәr vә Laçın rayonları isә keçmiş Dağlıq Qarabağda referendum keçirilәndәn sonra Azәrbaycana
qaytarıla bilәr. Əlbәttә, biz buna heç cür razı ola
bilmәzdik. Çünki heç bir referendumdan söhbәt
gedә bilmәzdi. Mәnim siyasәtim ondan ibarәt idi
vә mәn bunu açıq şәkildә bәyan edirdim ki, bizim
bütün torpaqlarımız işğalçılardan azad edilmәlidir,
әrazi bütövlüyü tam bәrpa edilmәlidir, bizә mәsәlәnin yarımçıq hәlli lazım deyil. Mәhz buna görә
edilәn tәkliflәrә Azәrbaycan tәrәfi razılıq vermirdi.
Ancaq sonra bilindi ki, Ermәnistan da buna razı
deyil. Çünki Ermәnistanın mәqsәdi bu torpaqları,
zәbt edilmiş bütün torpaqları әbәdi işğal altında
saxlamaq idi. İndi çıxan yeni mәlumatlar vә eyni
zamanda, azad edilmiş torpaqlarda mövcud olan
mәnzәrә onu göstәrir. Torpaqları tәhvil vermәk
istәyәn 6 xәtt müdafiә istehkamları qurmazdı. İndi
bilinir ki, onların mәqsәdi status-kvonu әbәdi etmәk, bizә bir qarış torpaq qaytarmamaq, mәsәlәni
uzatmaq idi. Onlar öz xarici havadarlarına güvәnәrәk bunu 30 il әrzindә hәyata keçirirdilәr vә istәyirdilәr ki, bundan sonra da 300 il әrzindә bunu hәyata keçirsinlәr. Hesab edirdilәr ki, bu siyasәt onlara xeyir gәtirәcәk. Hesab edirdilәr ki, Azәrbaycan
öz torpaqlarını müharibә yolu ilә azad etmәyәcәk.
Hesab edirdilәr ki, bizi kimsә dayandıracaq. Onların himayәdarları bizә, necә deyәrlәr, tәsir göstәrәcәklәr, tәzyiq göstәrәcәklәr. Ancaq bilmirdilәr bütün Azәrbaycan xalqı bir amalla yaşayır ki, işğala
son qoyulsun, düşmәn torpaqlarımızdan qovulsun
vә biz öz dәdә-baba torpaqlarımıza qayıdaq vә qayıtdıq. Ermәnistan ordusunu mәhv edәrәk qayıtdıq, Ermәnistan faşizminin başını әzәrәk qayıtdıq,
ermәni cәlladlarını cәzalandıraraq qayıtdıq, şәhidlәrimizin qanını alaraq qayıtdıq. Qayıtmışıq, bu
gün burada durmuşuq vә әbәdi duracağıq!
İkinci Qarabağ müharibәsi, bir daha demәk istәyirәm, tarixi Zәfәrimizdir. Azәrbaycanın çoxәsrlik
tarixindә buna bәnzәr qәlәbә olmamışdır. Müharibә ilә bağlı artıq kifayәt qәdәr mәlumatlar var vә
tәkrar etmәk istәmirәm. Müharibәnin gedişatı hәr
kәsә mәlumdur. Sadәcә olaraq, indi bizim dәrsliklәrimizdә, elmi әsәrlәrdә, mәqalәlәrdә, kitablarda
müharibә ilә bağlı vә müharibәdәn әvvәlki dövrlә
bağlı çox müfәssәl vә geniş mәlumat verilmәlidir
ki, biz bu tarixi olduğu kimi qeyd edәk, bu tarixi
olduğu kimi yazaq vә gәlәcәk nәsillәr dә daim bunu bilsinlәr vә unutmasınlar, o cümlәdәn ermәni
vәhşiliyini unutmasınlar.

Ancaq bu gün İkinci Qarabağ müharibәsi ilә
bağlı bu sözlәri deyәrkәn bir mәsәlәyә diqqәt yetirmәk istәyirәm. Bu müharibә, eyni zamanda, ermәni mifologiyasının tamamilә mәhv olması demәkdir. Çünki uzun illәr әrzindә, otuz il әrzindә ermәnilәr dırnaqarası “hәrbi qәlәbә” ilә öyünürdülәr.
Ermәnilәr bir neçә mif uydurmuşdular ki, onların
ordusu “yenilmәz ordu”dur vә onların ordusu bu
torpaqları әbәdi işğal altında saxlaya bilәr. Biz bu
mifi dağıtdıq. Ermәni ordusu yoxdur bu gün. Ermәni ordusu tamamilә mәhv edildi. Ermәni ordusunun silah-sursatlarının mütlәq әksәriyyәti mәhv
edildi, ya da ki, qәnimәt kimi götürüldü vә indi
Hәrbi Qәnimәtlәr Parkında nümayiş etdirilir. Biz
ermәni ordusunu “yenilmәz ordu” kimi tәqdim
edәn mifologiyaya son qoyduq.
İkinci mif ondan ibarәt idi ki, ermәni әsgәri “cәsur”dur vә istәnilәn müharibәdә qalib gәlә bilәr.
Biz bu mifi dә darmadağın etdik. Ermәni әsgәri fәraridir, qorxaqdır. Onlar özlәri etiraf etdilәr vә bu da
sübut olundu ki, müharibә dövründә Ermәnistan
ordusunda 10 min fәrari olmuşdur. Azәrbaycan Ordusunda bir nәfәr dә olsun fәrari olmamışdır. Yәni,
bu mif dә darmadağın edildi. Ermәni әsgәri fәraridir.
Növbәti mif isә o idi ki, azәrbaycanlılar öz torpaqları uğrunda vuruşmayacaqlar, onlar bu vәziyyәtlә barışıblar vә әgәr otuz ilә yaxın müddәt әrzindә müharibә başlamayıbsa, bundan sonra da başlamayacaq. Bu mifi dә biz dağıtdıq. Biz göstәrdik ki,
bu vәziyyәtlә heç vaxt barışmaq fikrindә deyildik.
Mәn bunu dәfәlәrlә deyirdim. Bütün çıxışlarımda
deyirdim ki, biz bu vәziyyәtlә heç vaxt barışmayacağıq, nәyin bahasına olursa-olsun torpaqlarımızı
işğalçılardan azad edәcәyik vә bunu etdik. Bu mifologiya da darmadağın edildi.
Növbәti mif onların dırnaqarası “sәrkәrdәlәri” ilә
bağlı idi. Guya Ermәnistanda elә görkәmli generallar, sәrkәrdәlәr var ki, onlar istәnilәn hәrbi vәzifәni yerinә yetirә bilәrlәr. Biz gördük ki, onların generalları oğrudurlar, “tuşenka” satandırlar. Onların
sәrkәrdәlәri dә qorxaqdırlar, fәraridirlәr. Xocalı
cәlladları Köçaryan, Sarkisyan, Ohanyan müharibә zamanı Qarabağa soxulmuşdular, orada idilәr.
Amma görәndә ki, müzәffәr Azәrbaycan Ordusu
öz torpaqlarını qәhrәmancasına azad edir, qaçdılar
gizlәndilәr. Soruşmaq lazımdır onlardan, oradan
nәyә görә çıxdılar? Onlar Xankәndidә idilәr, üçü
dә. Niyә qaçmısınız? Niyә gizlәnmisiniz? Mәn demişәm, bir daha deyirәm, o dәmir-dümürlәri çıxarın, onları atın zibil yeşiyinә. Siz fәrarisiniz, qorxaqsınız. Biz sizi mәhv etmişik. Xocalı soyqırımında әn fәal rollardan birini oynayan keçmiş
müdafiә naziri Şuşadan güclә canını qurtardı, son
anda canını qurtardı. Dovşan kimi qaçmışdılar. Biz
onları mәhv etmişik. Onların dırnaqarası “qәhrәmanlarını”, “Artsax”, olmayan “Artsax” qәhrәmanlarını mәhv etmişik. Onlar bu damğa ilә әbәdi
yaşayacaqlar. Fәrarilәr, satqınlar, cәlladlar, qorxaqlar - onlar ancaq әliyalın әhali ilә müharibә apara
bilәrlәr. Necә ki, vaxtilә Xocalını işğal edәndә burada demәk olar ki, onlara müqavimәt göstәrәn
qüvvә yox idi, mülki vәtәndaşlar idi. Bax, bu evlәrdә yaşamış mülki vәtәndaşlar idi vә aprel ayında
hәlә burada qarlar әrimәmişdi, onların böyük hissәsi burada hәlak oldu. Onlar buradan Gәncә istiqamәtinә, o Murov dağının üstündәn, Ömәr aşırımından keçәrkәn onlara pusqular qurdular. Onları
- uşaqları, qadınları, qocaları qәtlә yetirdilәr. Onlar
mәcbur olub ayaqyalın, qarlı-şaxtalı havada Ömәr
aşırımından keçәrәk, on kilometrlәrlә yolu qәt
edәrәk buradan çıxmalı idilәr. Bir çoxları da yolda
qaldı, dondu, öldü. Bu, ermәni vәhşiliyidir. Biz

vәhşilәri mәğlub etdik. Biz bölgәni vәhşilәrdәn, faşistlәrdәn xilas etdik. Bunu heç kim heç vaxt unutmamalıdır.
Ermәni mifologiyasının biri dә o idi ki, guya ermәnilәr qәdim tarixә, mәdәniyyәtә malikdirlәr vә
burada “vәhşi müsәlmanlar” arasında qalıblar. Guya ki, o, Qafqazda mәdәniyyәtin ocağıdır, beşiyidir, yaxud da son mәntәqәsidir. Onların mәdәniyyәti, bax, budur. Bax, bu binalardır, qazılmış qәbirlәrdir, dağıdılmış mәscidlәrdir. Bunu hansısa başqa
planetdәn gәlәn yadplanetli yox, ermәni edib. Özü
dә Birinci Qarabağ müharibәsi dövründә yox,
müharibәdәn sonra, mәqsәdyönlü şәkildә, barbar
kimi, vәhşi kimi, vandal kimi, bir-bir evlәrin kәrpiclәrini, daşlarını söküb aparıb özlәri üçün daxmalar tikiblәr.
Onlar artıq buradan gedәsi olanda, kapitulyasiya
aktını imzalayandan sonra da bizdәn vaxt istәdilәr.
Rusiya rәhbәrliyi bizә müraciәt etmişdir ki, onlara
әlavә on gün vaxt verin, onlar buradan öz şәlәşülәlәrini yığışdıra bilmirlәr. Onlara vaxt verin ki,
çıxsınlar. Biz yenә dә humanistlik göstәrdik. Yenә
dә vaxt verdik noyabrın 25-nә qәdәr. Amma onlar
bu müddәt әrzindә nә etdilәr?! Onlara mәxsus olmayan, qanunsuz mәskunlaşdıqları evlәri yandırdılar, dağıtdılar. İndi yol boyunca o evlәr görünür.
Ağacları kәsdilәr, ağacları yandırdılar. Bax, ermәni
vәhşiliyi budur. Zaman dәyişir, ermәni faşizmi dәyişmir vә dәyişmәyәcәk. Heç kim bunu unutmamalıdır. İndi onların bәzi hallarda göndәrdiklәri
yaltaqlıqla dolu sözlәrinә inanmaq olmaz. Buna
inanmaq istәyәn, bax, bu mәnzәrәni göz önünә gәtirsin, dağıdılmış Ağdamı, Füzulini, Şuşanı, Kәlbәcәri, Laçını, Zәngilanı, Qubadlını, Cәbrayılı göz
önünә gәtirsin. Ermәni vәhşilәrin әmәllәri göz qabağındadır. Amma onların hamilәri bunu görmәk
istәmirlәr. Amma görmәlidirlәr vә görәcәklәr.
Onların gözünә soxacağıq. Biz indi kitablar da dәrc
edirik, göstәriş vermişәm, tәqdimatlar da olacaq.
Xarici ölkәlәrdә sәrgilәr olacaq. Biz göstәrәcәyik.
Bunu görmәk istәmәyәn mәcbur olub görәcәk.
Görәcәk ki, ermәni faşizmi, ermәni vәhşiliyi nәdir.
Ermәnilәr işğal dövründә, eyni zamanda, bizim
tәbii sәrvәtlәrimizi dә qanunsuz olaraq talan edirdilәr. Bu işlәrdә bәzi xarici şirkәtlәr onlara yardım
edirdi. Bu şirkәtlәrin indi iki yolu var: ya bizә tәzminat ödәyәcәklәr, ya da ki, beynәlxalq mәhkәmәyә gedәcәklәr.
Artıq mәhkәmә prosedurları başlamışdır. Buna
biz start verdik, tanınmış beynәlxalq hüquq şirkәtlәrini dәvәt etdik vә indi mәhkәmә işlәri hazırlanır.
Kәlbәcәrdә Söyüdlüdә, Zәngilanda Vejnәlidә, başqa yerlәrdә bizim qızıl yataqlarımız xarici şirkәtlәr
tәrәfindәn istismar edilirdi. O şirkәtlәr bilmirdilәr
ki, bu, Azәrbaycan torpağıdır? Bilirdilәr! Amma
buna mәhәl qoymurdular. İndi cavab verәcәklәr.
Biz demişik, әgәr istәmirlәrsә ki, biz onları dünya
miqyasında biabır edәk, gәlsinlәr, vurulmuş ziyanı
bizә ödәsinlәr, tәzminat ödәsinlәr vә ondan sonra
rahat yaşaya bilәrlәr.
Bizim meşәlәrimiz ermәnilәr tәrәfindәn mәhv
edilib. İndi bizim “Azәrkosmos”un fotoları var - işğaldan әvvәl neçә min hektar meşә altında idi vә
indi nә qәdәrdir. Ağacla dolu olan altmış min hektara yaxın sahәni, meşә fondunu ermәnilәr dağıdıblar, yәni, kәsiblәr. Kәsiblәr, talayıblar, aparıblar.
Eşitdiyimә görә orada parket işlәri, bu biznes çox
sürәtlә gedirdi. Bu da talançılıqdır. Bu talançılığa
görә dә cavab verәcәklәr. Bizim çaylarımızı zәhәrlәyiblәr. Oxçuçay nә gündәdir? Oxçuçay tәbii fәlakәtdir vә onu zәhәrlәyәn yenә dә xarici şirkәtdir. O
şirkәt dә cavab vermәlidir vә verәcәkdir. Dәymiş
hәr bir ziyan hesablanır. Azad edilmiş bütün tor-

paqlarda, şәhәrlәrlә, kәndlәrdә indi monitorinq
aparılır, pasportlaşdırma aparılır, bütün evlәrin pasportları hazırlanır, dәymiş ziyan tәsbit edilir vә biz
beynәlxalq mәhkәmәlәrdә dәymiş bütün ziyanın
qaytarılmasını tәlәb edәcәyik.
Tәbii sәrvәtlәr talan edilib, istismar edilib, çaylarımız zәhәrlәnib, meşәlәrimiz qırılıb, evlәrimiz
dağıdılıb, mәscidlәrimiz sökülüb. Bunu kim edib?
Ermәnilәr! Cavab vermәlidirlәr vә verәcәklәr.
Biz isә indi genişmiqyaslı bәrpa işlәrinә start verdik. O cümlәdәn Kәlbәcәr vә Laçın rayonlarında,
Şәrqi Zәngәzur regionunda. Artıq bu işlәrin bir
hissәsi bu gün qeyd olundu - yarımstansiya fәaliyyәtә başladı, su elektrik stansiyasının tikintisi ilә
tanış oldum, Laçın rayonunda beynәlxalq hava limanının tәmәli qoyuldu, iki tunelin tәmәli qoyuldu
vә digәr infrastruktur layihәlәri artıq icra edilmәkdәdir. Eyni zamanda, biz pilot layihәlәr kimi
Kәlbәcәr vә Laçın rayonlarının arıçılıqla vә heyvandarlıqla mәşğul olan sakinlәrini buraya göndәrdik, ezam etdik, şәrait yaratdıq ki, onlar işә başlasınlar vә artıq bu işlәrә dә start verildi.
Biz, eyni zamanda, Kәlbәcәr, Laçın istiqamәtindә dövlәt sәrhәdimizi möhkәmlәndiririk. Bu
sәrhәd 30 ilә yaxın müddәt әrzindә ermәnilәrin
әlindә idi vә biz may ayında qarlar әriyәndәn sonra
bu sәrhәdlәrә çıxmışıq, öz mövqelәrimizi tutmuşuq, Zәngәzurda yerlәşmişik vә orada möhkәmlәnirik. Bu, bizim torpağımızdır. Ermәnistan tәrәfindәn sәslәnәn fikirlәr tamamilә әsassızdır. Biz öz
torpağımızdayıq, Qaragöl dә bizimdir, başqa yerlәr
dә bizimdir. Biz gәlmişik. 30 il bu әrazi ermәnilәrin
әlindә idi. Əgәr o sәrhәd onların dediyi yerdәn keçirdisә, durardılar o sәrhәddә. Durardılar, deyәrdilәr ki, sәrhәd budur. Nә oldu bәs? Biz gәlәndәn
sonra, durandan sonra dedilәr ki, yox, biz düz yerdә durmamışıq. Biz düz yerdә durmuşuq, harada
lazımdır, orada durmuşuq vә әgәr istәsәk, harada
lazım bilsәk, orada da duracağıq. Onu heç kim
unutmasın. Ona görә indi Müdafiә Nazirliyinin vә
Sәrhәd Qoşunlarının xәtti ilә bütün sәrhәd boyunca
- Murovdağdan ta Araz çayına qәdәr bütün sәrhәd
infrastrukturu, hәrbi hissәlәr yaradılır, biz bu sәrhәdlәrdә möhkәmlәnirik.
Daxili әhәmiyyәt daşıyan 700 kilometr uzunluğunda yolların çәkilişi prosesi gedir. Mәn hәlә әsas
şәhәrlәrarası yolları kәnara qoyuram, o layihәlәr
haqqında kifayәt qәdәr mәlumat verildi. Bizim sәrhәdlәrә gedәn 700 kilometr yolların çәkilişi prosesi
gedir vә artıq qış gәlәnә qәdәr bu işin tәqribәn 80
faizi görülәcәk. Yәni, torpaq, çınqıl örtüklә döşәnmiş yollar vә bu, bizә imkan verәcәk ki, hәm hәrәkәt üçün, hәm hәrbi nöqteyi-nәzәrdәn bu bölgәlәrdә daha da möhkәmlәnәk. Əlbәttә ki, AzәrbaycanErmәnistan sәrhәdindә biz söz sahibiyik. Bu, tәbiidir vә bundan sonra da söz sahibi olacağıq. Ona
görә, bu mәsәlә ilә bağlı bәzәn hansısa xarici dairәlәrdә dә qeyri-adekvat fikirlәr sәslәndirilir. Buna
ehtiyac yoxdur. Biz harada lazım bilmişiksә, orada
da durmuşuq vә әgәr bu kimisә narahat edirsә, әgәr
kimsә әsәblәşirsә, necә deyәrlәr, getsinlәr, su içsinlәr.
Bildiyiniz kimi, mәnim Sәrәncamımla 14 iqtisadi rayon yaradıldı. Onların arasında iki iqtisadi rayonun yaradılması diqqәt çәkdi - Qarabağ vә Şәrqi
Zәngәzur iqtisadi rayonları yaradıldı. Hesab edirәm ki, bu da çox düzgün addımdır. Bu, hәm tarixә
әsaslanır, eyni zamanda, gәlәcәyә әsaslanır. Çünki,
hәm Qarabağ, hәm Zәngәzur bizim tarixi dәdә-baba torpağımızdır. Qarabağ iqtisadi rayonunda bütün Qarabağ bölgәsinә aid olan rayonlar birlәşdi.
Şәrqi Zәngәzur iqtisadi rayonunda Şәrqi Zәngәzura aid olan rayonlar birlәşdi. Qәrbi Zәngәzur isә
hazırda Ermәnistanın nәzarәti altındadır. Ancaq
Zәngәzur dәhlizinin çәkilişi nәticәsindә әlbәttә ki,
biz bu dәhlizdәn istifadә edib öz vәtәndaşlarımızı
dәdә-baba torpaqlarımıza qaytaracağıq. Belә planlar var vә bu da tәbiidir. Çünki bizim vәtәndaşlar
indiki Ermәnistan әrazisindәn, tәkcә Zәngәzur mahalından yox, Göyçә mahalından da, - bura ilә
hәmsәrhәddir, - zorla qovulmuşlar vә onların tam
haqqı var ki, gedib öz dәdә-baba torpaqlarında yaşasınlar. Biz bunu sonrakı mәrhәlәyә saxlayırıq.
İndiki mәrhәlәdә bizim әsas vәzifәmiz müharibәnin nәticәlәrini möhkәmlәndirmәkdir, azad
edilmiş torpaqlarda möhkәmlәnmәkdir. Azәrbaycan-Ermәnistan sәrhәdindә bundan sonra da mövqelәrimizi güclәndirmәkdir. Yenidәnqurma, bәrpa
işlәrinә artıq start verilib, bu da әsas vәzifәlәrdәn
biridir. Keçmiş mәcburi köçkünlәri azad edilmiş
torpaqlara tәdricәn qaytarmaq da gündәlikdә duran
mәsәlәdir. Mәn artıq bildirmişәm, Zәngilan rayonunda bir neçә aydan sonra artıq birinci qrup keçmiş köçkünlәr yerlәşәcәk. Eyni zamanda, Ağdam,
Cәbrayıl, Füzuli vә Xocavәnd rayonlarında da pilot
kәndlәr seçildi. Artıq işlәr gedir ki, o kәndlәrin bәrpasına start verәk vә vәtәndaşları oraya qaytaraq.
Ağdam şәhәrinin baş planı tәsdiqlәndi, digәr şәhәrlәrin baş planının tәsdiqlәnmәsi yaxın aylarda nәzәrdә tutulur.
Sonra Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Kәlbәcәr şәhәrindәki N saylı hәrbi hissәyә gәldi.
Quru qoşunları komandanı general-mayor Ənvәr Əfәndiyev Ali Baş Komandan İlham Əliyevә
raport verdi.
Prezident, Ali Baş Komandan hәrbi hissәdә yaradılan şәraitlә tanış oldu.
Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva Kәlbәcәrә sәfәr çәrçivәsindә “İstisu”
sanatoriyasında da oldular.
Prezident İlham Əliyev burada uzunluğu 51 kilometr olan İstisu-Minkәnd yolunun çәkilmәsi işlәrinә dә baxdı.
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Regionda tranzitin inkişafına
əməliyyat
dair məsələlər müzakirə olunub
Külli miqdarda narkotik vasitənin realizə edilməsinin qarşısı alınıb

Avqustun 17-dә İqtisadi Əmәkdaşlıq Tәşkilatının (İƏT) Tranzit Nәqliyyatı üzrә Əlaqәlәndirmә Şurası Gömrük Tranzit Komitәsinin onlayn formatda 7-ci iclası keçirilib.
İclasda İƏT üzv dövlәtlәrinin gömrük vә nәqliyyat
qurumları, elәcә dә Beynәlxalq Avtomobil Nәqliyyatı İttifaqı (IRU) vә milli BYD zәmanәt birliklәrinin nümayәndәlәri iştirak ediblәr.
İclasa Azәrbaycan Respublikası adından Dövlәt
Gömrük Komitәsi Gömrük Nәzarәtinin Tәşkili vә
Ticarәtin Asanlaşdırılması Baş İdarәsinin rәisi Sәmәd Qaralov sәdrlik edib.
İclasda tranzitin inkişafı sahәsindә üzv dövlәtlәr
tәrәfindәn hәyata keçirilmiş tәdbirlәr, İƏT-in Tranzit
Nәqliyyatı Çәrçivә Sazişinin (TTFA) icrası, İƏT
nәqliyyat dәhlizlәrindә yerinә yetirilmiş tranzit layihәlәri üzrә yeniliklәr, İƏT regionunda tranzit әmәliy-

yatlarının rәqәmsallaşdırılması, regional dövlәt-özәl
sektor tәrәfdaşlığı, COVID-19 pandemiyası dövründә sәrhәd-keçid әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsi
mәsәlәlәri müzakirә olunub.

Dövlәt Gömrük Komitәsinin nümayәndәsi
iclasda Azәrbaycandan keçәn nәqliyyat dәhlizlәrinin tranzit potensialının inkişaf etdirilmәsi,
tranzit dәhlizlәrinin rәqabәt qabiliyyәtinin vә sәmәrәliliyinin artırılması, hәmin dәhlizlәrә әlavә
tranzit yük axınlarının cәlb edilmәsi, yüklәrin çatdırılma müddәtinin azaldılması istiqamәtindә
görülәn işlәrdәn danışıb.
Eyni zamanda, ölkәmizdә gömrük әmәliyyatlarının tam elektronlaşdırılması, sәrhәdkeçmә proseslәrinin sadә vә sürәtli şәkildә hәyata keçirilmәsi istiqamәtindә atılan addımlar barәdә mәlumat verilib.
Bundan başqa, tranzit yüklәrin rәsmilәşdirilmәsinin sürәtlәndirilmәsi, BYD Konvensiyasının
tәtbiqi imkanlarının genişlәndirilmәsi, gömrük prosedurları vә sәnәdlәşmәnin sadәlәşdirilmәsi vә harmonizasiyası vә digәr mәsәlәlәrlә bağlı müzakirәlәr
aparılıb, tәklif vә rәylәr dinlәnilib.

İctimai Şuraya namizədlərin irəli
s ü r ü l m ə s i prosesi davam edir
Dövlәt Gömrük Komitәsi yanında İctimai
Şuranın yaradılması mәqsәdilә Şura üzvlüyünә namizәdlәrin irәli sürülmәsi vә qeydiyyatı prosesi davam edir.
Bu mәqsәdlә Komitә sәdrinin müvafiq sәrәncamına әsasәn, İctimai Şuraya seçkilәrin tәşkili üçün
Seçki Komissiyası yaradılıb. Seçki Komissiyasının
17 iyul 2021-ci il tarixli qәrarı ilә 23 iyul 2021-ci

ildәn 23 avqust 2021-ci ilәdәk İctimai Şura üzvlüyünә namizәdlәrin irәli sürülmәsi vә qeydiyyatı
elan olunub.
Qeyd edәk ki, İctimai Şura 13 nәfәrdәn ibarәt tәrkibdә seçilәcәk. Namizәdliyini irәli sürmәk istәyәn
şәxslәr aşağıdakı linkdәn әtraflı mәlumat ala
bilәrlәr:
https://customs.gov.az/az/ elanlar
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

Gömrük əməkdaşlarının
bilik və bacarıqları artırılır
Gömrük nәzarәtinin sәmәrәliliyinin artırılması vә malların yoxlanılmasının sürәtlәndirilmәsi mәqsәdilә Dövlәt Gömrük Komitәsi
müasir tipli texniki nәzarәt vasitәlәrinin әldә
edilmәsi, istismara verilmәsi vә gömrük әmәkdaşlarının peşә biliklәrinin artırılması ilә bağlı
işlәri davam etdirir.
Növbәti belә tәdbir Cәnub Ərazi Baş Gömrük
İdarәsinin “Astara” gömrük postunda baş tutub.
Burada avqustun 9-14 tarixlәrindә operator kursu
keçirilib. Kurs Çin Xalq Respublikası “Nuctech
Company Limited” şirkәtinin mütәxәssislәrinin

iştirakı ilә keçirilib.

Belә ki, ölkәmizin gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindә gömrük yoxlamasının qeyri-intruziv formada hәyata keçirilmәsi, elәcә dә malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin fasilәsiz keçidinin tәmin edilmәsi
mәqsәdilә “Nuctech Company Limited” şirkәtindәn
1 әdәd müasir stasionar tipli yoxlama-baxış sistemi
әldә olunub.
Bu, Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә adı çәkilәn şirkәt
arasında bağlanan müqavilәyә әsasәn reallaşdırılıb.
Son texnoloji imkanlara malik hәmin sistem
(“PB2028TD” markalı) “Astara” gömrük postunda
quraşdırılıb.
Operator kursu mәhz sözügedәn avadanlıq üzrә
gömrük әmәkdaşlarının bilik vә bacarıqlarının artırılması mәqsәdilә keçirilib.

Dövlәt Gömrük Komitәsinin Əmәliyyat-İstintaq Baş İdarәsi әmәkdaşlarının
daxil olan mәlumat әsasında Daxili İşlәr
Nazirliyinin Baş Narkotiklәrlә Mübarizә
İdarәsi ilә birgә keçirdiklәri әmәliyyataxtarış tәdbirlәri nәticәsindә külli miqdarda narkotik vasitәnin realizә edilmәsinin qarşısı alınıb.
Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu, Xocasәn qәsәbәsi, Xocasәn yolunun kәnarında yerlәşәn
yanacaqdoldurma mәntәqәsinin qarşısında
Pәrvin Hәsәn oğlu Rzayevin idarә etdiyi
“Mercedes-Benz S 600” markalı, 90-LB-478
dövlәt qeydiyyat nişanlı minik avtomobili ilә
hәmin әraziyә gәlәn Mәhәmmәd Ağakәrim
oğlu Mәmmәdov İran İslam Respublikasından Azәrbaycan Respublikasına qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilәn külli miqdarda narkotik
vasitәni şәrti alıcı qismindә çıxış edәn gömrük әmәkdaşına satarkәn saxlanılıb.
Mәhәmmәd Mәmmәdovun saxlanıldığını
görәn Pәrvin Rzayev idarә etdiyi avtomobili әmәliyyat-axtarış fәaliyyәtini hәyata keçirәn gömrükçülәrә mәxsus digәr nәqliyyat
vasitәlәrinә çırparaq hadisә yerindәn qaçıb.
Mәhәmmәd Mәmmәdovdan götürülmüş
çantaya baxış keçirilәrkәn içәrisindә 9 bağlamada, ümumi tәmiz çәkisi 8720,6 qram olan
narkotik vasitә - tiryәk aşkar edilib.
Əmәliyyat-axtarış tәdbirlәri nәticәsindә 04
avqust 2021-ci il tarixdә, sәhәr saatlarında
cinayәtkar qrupun digәr üzvü Süleyman
Rövşәn oğlu Musazadә Bakı şәhәri, Yasamal
rayonu әrazisindә, Pәrvin Rzayev isә 05 avqust 2021-ci il tarixdә, sәhәr saatlarında Şir-

van şәhәrindә saxlanılıb.
Qeyd edilәn fakt әsasında Azәrbaycan
Respublikası CM-nin 206.3.2, 234.4.1 vә
234.4.3-cü maddәlәri ilә cinayәt işi başlanılıb.
Cinayәt işi üzrә Mәhәmmәd Ağakәrim oğlu Mәmmәdov, Süleyman Rövşәn oğlu Musazadә vә Pәrvin Hәsәn oğlu Rzayev tәqsirlәndirilәn şәxs qismindә cәlb olunaraq qeyd
edilәn maddәlәrlә onlara ittiham elan edilib.
Hәmin şәxslәrin barәsindә Bakı Şәhәr Yasamal Rayon Mәhkәmәsinin qәrarı ilә 4 ay
müddәtinә hәbs qәtimkan tәdbiri seçilib.
Hazırda cinayәt işi üzrә zәruri istintaqәmәliyyat tәdbirlәri davam etdirilir.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

Discussions held on the development
of transit in the region
On August 17, the Customs Transit Committee of the Transit Transport
Coordination Council of the Economic Cooperation Organization held the
7th meeting in an online format.
The meeting was attended by the representatives of the customs and transport bodies of
the ECO member states, the International
Road Transport Union (IRU) and national
TIR guarantee unions.
On behalf of the Republic of Azerbaijan the
meeting was chaired by the head of the Customs Control Organization and Trade
Facilitation of the State Customs Committee
Samad Garalov.
Discussions were held on the measures
taken by the member states in the area of
transit development, implementation of the
ECO Transit Transport Framework Agreement, innovations on transit projects
implemented in ECO transport corridors,
digitalization of transit operations in ECO
region, regional state-private sector partnership, regulation of border crossing opera-

tions amid the COVID-19 pandemic.
The representative of the State Customs
Committee talked about the work done to develop the transit potential of the transport corridors passing through Azerbaijan, improve
competitiveness and efficiency of transit corridors, involve additional transit cargo flow to
those corridors, reduce the term of cargo
delivery.
Information was given about the steps
taken for full digitalization of customs operations in our country, facilitation of border
crossing procedures.
Moreover, discussions were held, proposals made on acceleration of officialization of
transit cargo, expansion of opportunities of
applying TIR Convention, facilitation and
harmonization of customs procedures and
documentation.

Qaçaqmalçılıq hallarına qarşı mübarizə tədbirləri uğurla həyata keçirilir
Sürücü idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük
nәzarәtindәn gizlәdilәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Gömrük baxışı zamanı isә avtomobilin
salonunda, yataq yerinin yanındakı divar içliyindә
vә dartıcının yan ciblәrindә gömrük nәzarәtindәn
gizlәdilәn 260 әdәd dәrman preparatı aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı
Körpü" gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn

Azәrbaycan gömrük orqanları gömrük
hüquqpozmalarına, elәcә dә qaçaqmalçılıq
hallarına qarşı mübarizә tәdbirlәrini davam etdirir.
Dövlәt Gömrük Komitәsi Enerji Resursları vә
Dәniz Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat şöbәsinә Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşına mәxsus vә Azәrbaycan Respublikasının aksiz markası ilә markalanmamış külli miqdarda tütün mәmulatının Bakı şәhәri, Nәrimanov rayonu әrazisindә yerlәşәn mәnzildә satış
mәqsәdilә saxlanılması vә realizә olunması barәdә
әmәliyyat mәlumatı daxil olub.
Bununla әlaqәdar yaradılan әmәliyyat qrupu
qeyd edilәn ünvanda mәhkәmәnin qәrarına әsasәn
axtarış hәyata keçirib. Axtarış zamanı evin mәtbәxindә Azәrbaycan Respublikasına mәxsus aksiz
markası ilә markalanmamış müxtәlif adda cәmi
128.300 әdәd siqaret aşkar olunub.
Hәmin şәxslә sorğu-sual zamanı o, Bakı şәhәri,
Binәqәdi rayonu әrazisindә yerlәşәn mәnzildә dә
aksiz markasız siqaretlәrin olduğunu bildirib. Daha
sonra hәmin mәnzildәn müxtәlif adda cәmi 63.800
әdәd siqaret aşkar edilәrәk götürülüb.
* * *
Naxçıvan Muxtar Respublikası әrazisindәn tranzit keçmәklә Türkiyә Respublikasına gedәn Türkiyә Respublikası vәtәndaşının idarә etdiyi 34DZ
1302/34EHJ815 dövlәt nömrә nişanlı "DAF" markalı nәqliyyat vasitәsinә Şahtaxtı gömrük-sәrhәd
buraxılış mәntәqәsindә gömrük baxışı keçirilib.
Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәsinin yanacaq
çәnindә, xüsusi olaraq hazırlanmış gizli saxlanc yerindә 191 litrә qәdәr maye halında psixotrop mad-

dә - metamfetamin aşkarlanıb.
Faktla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlәt Gömrük Komitәsinin İstintaq bölmәsi
tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikası Cinayәt Mәcәllәsinin 206-cı maddәsi ilә (qaçaqmalçılıq) cinayәt işi açılıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı
Körpü" gömrük postunda ölkәmizә gәlәn 10 әdәd
"Mercedes-Benz" markalı yük avtomobili saxlanılıb vә sürücülәri sorğu-sual olunub.
Sürücülәr nәqliyyat vasitәsindә, üzәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә qanunla qadağan
olunan hәr hansı predmetin olmadığını bildiriblәr.
Yoxlama zamanı isә nәqliyyat vasitәlәrinin gizli
saxlanc yerlәrindә 19.920 әdәd müxtәlif markalı
siqaret aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı
Körpü" gömrük postunda ölkәmizә gәlәn "Mercedes-Benz" markalı yük nәqliyyat vasitәsi saxlanılıb vә sürücü sorğu-sual olunub.

"Mercedes-Benz" markalı nәqliyyat vasitәsi saxlanılıb. Avtomobilә stasionar rentgen qurğusunda baxış keçirilәrkәn şübhәli cizgilәr müşahidә olunub.
Gömrük baxışı zamanı nәqliyyat vasitәsinin üzәrindә yük qismindә gedәn "Honda" markalı minik
avtomobilinin yük yerindәki üzlüyün arxasında
gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn 126 әdәd avtoehtiyat hissәsi aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı
Körpü" gömrük postunda "Mercedes-Benz" markalı yük avtomobili saxlanılıb vә gömrük baxışı

keçirilib. Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәsindә
gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn 51 әdәd müxtәlif adda dәrman preparatları
aşkar edilib.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Bilәsuvar
gömrük postunda İran İslam Respublikasından
tranzit keçmәklә gәlәn "DAF" markalı yük nәqliyyat vasitәsi saxlanılıb. Gömrük baxışı zamanı
avtomobilin salonunda müxtәlif adda olan 780 hәb
aşkar edilib.
Aşkar edilәn dәrman vasitәlәrindәn "Alprazolam 1 mg" vә "Phenobarbital 100" adlı dәrmanlar
"Azәrbaycan Respublikasında dövriyyәsinә nәzarәt ediәn psixotrop maddәlәrin Siyahısı" na daxildir.

* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat
vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında,
"Qırmızı Körpü" gömrük postunda Gürcüstandan
gәlәn Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının idarә

etdiyi "Scania" markalı yük nәqliyyat vasitәsi saxlanılıb vә sürücü sorğu-sual olunub.
Sürücü idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn
hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Lakin
yoxlama zamanı yük nәqliyyat vasitәsinin hava
balonlarının içәrisindә 10.200 әdәd "Marlboro
Touch" markalı siqaret aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat
vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında,
tibbi lәvazimatların vә siqaretlәrin qanunsuz olaraq
ölkә әrazisinә gәtirilmәsinin qarşısı alınıb.
Baş İdarәnin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda
Gürcüstandan gәlәn "DAF" markalı yük nәqliyyat
vasitәsi saxlanılıb, avtomobilin sürücüsü sorğusual olunub. Sürücü idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan
edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirib.
Gömrük baxışı zamanı isә avtomobilin salonunda, yataq yerinin altında gömrük nәzarәtindәn
gizlәdilәn 8 әdәd müxtәlif adda tibbi lәvazimat,
oturacaqların altında isә 600 әdәd "Parliament"
markalı siqaret aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı
Körpü" gömrük postunda ölkәmizә gәlәn "DAF",
"Volvo" vә 2 әdәd "Mercedes-Benz" markalı yük
avtomobillәri saxlanılıb vә sürücülәri sorğu-sual
olunub. Sürücülәr idarә etdiklәri nәqliyyat vasitәlәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan
edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildiriblәr. Lakin yoxlama zamanı avtomobillәrdә gömrük
nәzarәtindәn gizlәdilәn cәmi 8300 әdәd müxtәlif
markalı siqaretlәr aşkar edilib.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
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В аэропорту Шереметьево в ходе проведения таможенного контроля пассажирского рейса Милан-Москва сотрудники таможни задержали двух россиянок, которые пытались
незаконно ввезти дорогостоящие наручные часы.
Пассажирки проследовали через «зеленый» коридор и
товары не декларировали. К таможенному осмотру одна
гражданка сняла с руки и предъявила наручные часы
Audemars Piguet, а вторая достала из ручной клади наручные
часы Hublot. Согласно чекам стоимость изделий составила
14,2 млн рублей и 12,5 млн рублей соответственно.
www.customs.gov.ru

Сотрудники таможни обнаружили у
пассажирок из Италии незадекларированные
часы на 26 млн рублей

Пресечены попытки незаконного перемещения
товаров на белорусско-польской границе
Очередные факты незаконного перемещения коммерческих партий товаров водителями большегрузов установлены в пункте пропуска «Брузги». Товары, которые пытались
ввезти в тайниках кабин седельных тягачей, выявлены гродненскими таможенниками с применением инспекционнодосмотрового комплекса.
В одном случае за обшивкой кабины и пластиковыми нишами обнаружена парфюмерия, сменные кассеты для бритья и стилусы общей стоимостью порядка 14 тыс. рублей.
В другом большегрузе перемещались предметы белья, в
ненадлежащих условиях находились продукты питания - из
пустотелого пространства между металлической стенкой
кабины и ее декоративной обшивкой извлечено 217 палок
испанской колбасы весом порядка 40 кг.
www.customs.gov.by

Таможенники выявили рекордное в
истории российского Apple количество
контрафактных аксессуаров
Сотрудники Службы таможенного контроля после выпуска товаров Северо-Западного таможенного управления изъяли 53.863 единицы контрафактных аксессуаров Apple на
Апраксином дворе.
Проверочные мероприятия проводились таможенниками
в нескольких торговых точках совместно с Управлением
Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу и представителями компании Apple Inc.
Так, были обнаружены часы и браслеты AppleWatch,
наушники AirPods и чехлы для них, а также для iPhone, iPad,
кабели для зарядки Lightning и сетевые адаптеры
AppleMagsafe. Документы, подтверждающие подлинность
аксессуаров, у продавцов отсутствовали.
Правообладатель оценил размер причинённого ущерба на
сумму более 150 млн рублей. По словам представителей
бренда, это самая крупная партия изъятых контрафактных
www.customs.gov.ru

Гражданка Беларуси намеревалась
ввезти на территорию ЕАЭС гашиш
Брестские таможенники пресекли ввоз на территорию
Евразийского экономического союза гашиша.
В пункт пропуска «Брест» из Швейцарской Конфедерации прибыл автомобиль Fiat под управлением 53-летней
гражданки Республики Беларусь, которая входе опроса
заявила об отсутствии запрещённых либо ограниченных к
перемещению товаров.
Вместе с тем, при проведении таможенных операций служебная собака кинологического отдела сигнальной позой
указала на возможное наличие наркотических средств в
автомобиле. В результате под водительским сиденьем обнаружен корпус наушника, внутри которого находилось твердое вещество темно-зеленого цвета, визуально схожее с наркотическим средством. Указанное вещество и транспортное
средство изъято Брестской таможней.
Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по
Брестской области переданное на экспертизу вещество
является гашишем.
www.customs.gov.by

Россельхознадзор отмечает значительное
увеличение экспорта и снижение
импорта молочной продукции
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Согласно данным информационной системы Россельхознадзора "Аргус", с начала 2021 года по состоянию на 8
августа на экспорт из России отправлено 122,5 тыс. тонн
молока и молочной продукции. Это на 59% больше, чем за
аналогичный период 2020 года (тогда этот показатель
составлял 77 тыс. тонн).
Главными покупателями этой категории подконтрольных
товаров стали Украина (31,6 тыс. тонн с 1 января по 8 августа 2021 года), Казахстан (28,8 тыс. тонн), Азербайджан
(15,7 тыс. тонн), Белоруссия (10,9 тыс. тонн), Узбекистан
(3,8 тыс. тонн).
Больше всего вырос экспорт молочной сыворотки - в 4,6
раза (с 1,9 тыс. тонн до 8,9 тыс. тонн). Значительно увеличились отправки в другие страны мороженого: с 5,8 тыс. тонн
до 14 тыс. тонн (рост в 2,4 раза). Поставки продукции, относящейся к товарной позиции ТН ВЭД 0403 (пахта, йогурт,
кефир), выросли на 74% - с 26,8 тыс. тонн до 46,6 тыс. тонн.
Экспорт творога с начала этого года по состоянию на 8 августа составил 1,65 тыс. тонн, что на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда этот показатель
составлял 962 тонны). Отправки за рубеж сливочного масла
увеличились на 37% (с 1,85 тыс. тонн до 2,54 тыс. тонн),
продукции, относящейся к товарной позиции ТН ВЭД 0401
(молоко и сливки несгущенные) - на 28% (с 18,4 тыс. тонн
до 23,7 тыс. тонн).
При этом Россельхознадзор зафиксировал снижение
поставок в Россию из других стран молока и молочной продукции. С начала 2021 года по состоянию на 8 августа импорт этой категории товаров составил 537,8 тыс. тонн - на
9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (тогда
этот показатель составлял 633,7 тыс. тонн). Россия за указанный период снизила закупки продукции, относящейся к товарной позиции ТН ВЭД 0401 (молоко и сливки несгущенные), с 179,8 тыс. тонн до 123,6 тыс. тонн (снижение на
31%). Уменьшились поставки из-за рубежа молочной сыворотки: с 36,1 тыс. тонн до 28,4 тыс. тонн (снижение на 21%).
Импорт сливочного масла упал на 3% (с 81,3 тыс. тонн до
78,9 тыс. тонн).
www.tks.ru
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