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Xocalı soyqırımı insanlığa
qarşı cinayətdir
Bu il Xocalı soyqırımının 30-cu
ildönümüdür. Xocalı soyqırımı ermәni işğalçılarının son iki әsrә yaxın
müddәtdә xalqımıza qarşı tәtbiq etdiklәri deportasiya vә soyqırımı siyasәtinin әn faciәli sәhifәsidir. Ermәni
millәtçilәri indiyә qәdәr dövlәt sәviyyәsindә mifik “böyük Ermәnistan”
dövlәti yaratmaq ideyasını hәyata
keçirmәk mәqsәdilә tarixi Azәrbaycan torpaqlarında azәrbaycanlılara
qarşı qanlı terror, kütlәvi qırğın,
deportasiya vә etnik tәmizlәmә kimi
bәşәri cinayәtlәr törәdiblәr.
Ötәn әsrin 80-ci illәrinin ikinci yarısında ermәni şovinistlәri SSRİ-dә yaranmış siyasi vәziyyәtdәn istifadә edib dәrhal Azәrbaycana qarşı
açıq әrazi iddiası irәli sürüb, Ermәnistanda yaşayan 200 minә qәdәr azәrbaycanlını bir neçә günün içәrisindә kütlәvi şәkildә deportasiyaya
mәruz qoyublar. 1992-ci ilin әvvәllәrindә Ermәnistan silahlı qüvvәlәri tәcavüzkar siyasәtlәrini
genişlәndirәrәk Dağlıq Qarabağ vә әtraf әrazilәrdәki azәrbaycanlılar yaşayan bütün yaşayış
mәntәqәlәrini işğal etmәyә başlayıblar.
1992-ci il fevralın 25-dәn 26-na keçәn gecә
Ermәnistan dövlәtinin nizami hәrbi birlәşmәlәri
keçmiş sovet ordusunun Xankәndi şәhәrindә
yerlәşәn 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilә
aylarla mühasirәdә saxlanılan Xocalı şәhәrinә
hücuma keçәrәk bir gecәnin içindә onu yerlәyeksan ediblәr. Bu qanlı hadisә zamanı dinc әhaliyә amansızlıqla divan tutulub, 613 nәfәr qәtlә
yetirilib, meyitlәr tәhqir olunub, 1275 nәfәr girov götürülüb. Onlardan 150 nәfәrin taleyi hәlә
dә mәlum deyil. Qәtlә yetirilәnlәrin 63-ü uşaq,
106-sı qadın vә 70-i qoca idi. Hәrbi tәcavüz nәticәsindә 8 ailә tamamilә mәhv edilib.
Ermәnilәr bu mәnzәrәni yaratmaqla Azәrbaycan xalqının gözünü qorxutmaq, Qarabağın
taleyini öz xeyirlәrinә hәll etmәk istәyirdilәr.
Xocalıların lokal müqavimәtinә baxmayaraq,
ermәni vandallarının cinayәtlәrinin qarşısını almaq mümkün olmadı. Ermәnistan Xocalı faciәsini törәtdikdәn sonra Azәrbaycana qarşı hәrbi
tәcavüzünün miqyasını daha da genişlәndirib vә
torpaqlarımızın 20 faizini işğal edib, bir milyona
yaxın azәrbaycanlını doğma ev-eşiyindәn didәrgin salaraq qaçqın vә mәcburi köçkünә çevirib.
Xocalı soyqırımını törәdәn ermәni vandalları
beynәlxalq hüquqi aktları - BMT-nin “Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiyasını, “Müharibә
zamanı mülki şәxslәrin müdafiәsinә dair” IV Cenevrә Konvensiyasını, Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının “Ümumdünya İnsan Haqları Bәyannamәsi”ni, “Vәtәndaş vә siyasi hüquqlar haqqında”
Beynәlxalq Paktı, “Genosid cinayәtinin qarşısının alınması vә cәzalandırılması haqqında” Konvensiyanı, “Fövqәladә vәziyyәtlәrdә vә hәrbi münaqişәlәr zamanı qadınların vә uşaqların müdafiәsi” Bәyannamәsini, elәcә dә digәr beynәlxalq
norma vә prinsiplәri kobud surәtdә pozublar.
Xocalı soyqırımı haqqında әtraflı araşdırmalar yalnız ümummilli lider Heydәr Əliyevin hakimiyyәtә qayıdışından sonra aparılıb vә eyni
zamanda, bu hadisәlәrә hüquqi-siyasi qiymәtin
verilmәsi prosesi başlanıb. Dünyaya xalqımızın
üzlәşdiyi fәlakәtlәr barәdә әtraflı, fakt vә sübutlarla zәngin olan mәlumatlar çatdırılıb. XX әsrin
әn dәhşәtli hadisәlәrindәn olan Xocalı faciәsinin
hәm dә bir soyqırımı olaraq tәsbit edilmәsi, hәm
dә bu barәdә әsl hәqiqәtlәrin dünyaya çatdırılması mәhz ulu öndәr Heydәr Əliyevin sayәsindә mümkün olub.
Heydәr Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı dövlәtimizin başçısı İlham Əliyevin tәşәbbüsü ilә Xocalı soyqırımının beynәlxalq
müstәvidә tanınması Azәrbaycanın xarici siyasәtinin әsas istiqamәtlәrindәn biri kimi müәy-

yәnlәşdirilib. Prezident İlham Əliyevin vә Birinci vitse-prezident xanım Mehriban Əliyevanın
rәhbәrliyi ilә bu istiqamәtdә hәyata keçirilәn
mәqsәdyönlü siyasәt nәticәsindә Xocalı soyqırımını bir çox ölkәlәr parlament sәviyyәsindә
qәtliam kimi tanıdıqlarını elan ediblәr.
Dövlәtimiz tәrәfindәn bu faciәyә hüquqi qiymәt verilib vә bu soyqırımının beynәlxalq müstәvidә tanıdılması, ona әdalәtli qiymәtin verilmәsi istiqamәtindә mütәmadi iş aparılır. Bu kontekstdә Heydәr Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın tәşәbbüsü ilә hәyata keçirilәn “Xocalıya әdalәt!” kampaniyası
vә hәmin kampaniya çәrçivәsindә görülәn işlәr
xüsusi vurğulanmalıdır. Bu kampaniya çәrçivәsindә Azәrbaycanda vә xaricdә fәaliyyәt göstәrәn çoxsaylı vәtәndaş cәmiyyәti institutları ayrıayrı ölkәlәrin dövlәt qurumlarını vә ictimaiyyәti,
beynәlxalq tәşkilatları bu faciәyә adekvat qiymәt vermәyә çağırırlar.
Tәcrübә göstәrir ki, vahid informasiya sisteminin qurulması vә davamlı şәkildә tәbliğ-tәşviqat layihәlәrinin keçirilmәsi çox müsbәt nәticә
verir. 2020-ci ilin iyul ayında ermәni hәrbi tәxribatı, elәcә dә Vәtәn müharibәsi zamanı hәm
Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciәt vә

müxtәlif aparıcı ölkәlәrin medialarına verdiyi
müsahibәlәr, Azәrbaycanın uğurlu hәrbi әmәliyyatları, diplomatik fәaliyyәti, hәm dә Ermәnistan tәrәfindәn dinc әhaliyә qarşı terror aktlarının
törәdilmәsi ilә bağlı müxtәlif informasiya mәnbәlәrindә, sosial mediada, virtual informasiya
mәkanında aparılan informasiya mübarizәsi buna әyani sübutdur.
Artıq 26 fevral - Xocalı soyqırımı gününü
başqa әhval-ruhiyyәdә keçiririk. Prezident İlham Əliyevin sözlәri ilә desәk, “Xocalı soyqırımını törәtmәkdә düşmәnin mәqsәdi Azәrbaycan xalqını sarsıtmaq, suverenlik vә әrazi
bütövlüyü uğrunda mübarizәdәn çәkindirmәk
vә torpaqlarımızı zorla әlә keçirmәk olsa da, bu
ağır faciә xalqımızı daha da mәtinlәşdirmiş,
qәhrәman oğul vә qızlarımızı müqәddәs Vәtәn
vә milli dövlәtçiliyimiz naminә qәtiyyәtli vә
mütәşәkkil mübarizәyә sәfәrbәr etmişdir”. Bu
sәfәrbәrlik, milli birlik, güclü vә iradәli ordu 44
günlük Vәtәn müharibәsindә Xocalıda, Qaradağlıda, Ağdabanda, Ballıqayada vә elәcә dә digәr әrazilәrimizdә ermәni terrorçularının, ermәni cinayәtkarlarının layiqli cavabını verdi.
Vәtәn müharibәsindә işğal altında olan torpaqlarını azad edәn Azәrbaycan xalqı milli ma-

raqlarını tәmin etdi. Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu Qәlәbә ilә Azәrbaycan tarixinin şәrәfli sәhifәsinin, yeni qәhrәmanlıq salnamәsinin müәllifi oldu. Bu Qәlәbә ilә Xocalı
şәhidlәrinin ruhları tәsәlli tapdı. Soyqırımı qurbanlarının qanı yerdә qalmadı, döyüş meydanında rәşadәtli Azәrbaycan Ordusu tәrәfindәn
onların qisası alındı.
Hәr il olduğu kimi, bu il dә Xocalı soyqırımının qurbanları böyük ehtiramla yad edilir. Dövlәt başçısı İlham Əliyevin Xocalı soyqırımının
otuzuncu ildönümü haqqında 2022-ci il yanvarın 28-dә imzaladığı sәrәncamla tәdbirlәr planının hazırlanıb hәyata keçirilmәsi tapşırılıb. Sәrәncamda, hәmçinin qeyd edilib ki, Vәtәn müharibәsinin gedişatında Ermәnistanın Gәncәni,
Bәrdәni, digәr şәhәr vә kәndlәrimizi kütlәvi
mәhvetmә imkanlarına malik ballistik vә reaktiv
raketlәrlә, kasetli bombalarla hәdәfә alması bir
daha sübut etdi ki, zamanla metodlar dәyişsә dә,
mülki әhaliyә qarşı qanlı cinayәtlәr törәtmәk
Ermәnistan tәrәfinin daim hәyata keçirdiyi
dövlәt siyasәtidir. Sәrәncamda Xocalı soyqırımına hüquqi qiymәtin verilmәsi vә bu dәhşәtli
faciәni törәdәnlәrin öz layiqli cәzalarını alacaqları da әksini tapıb.
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Azərbaycan
Prezidenti İlham
Əliyevin Rusiya
Federasiyasına
səfəri
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dәvәti ilә fevralın 21-23 tarixlәrindә
Rusiya Federasiyasında rәsmi sәfәrdә olub.
Prezident İlham Əliyev fevralın 22-dә Moskva şәhәrindәki
Aleksandr bağında namәlum әsgәrin mәzarını ziyarәt edib.
Dövlәtimizin başçısı Rusiya paytaxtında Kremlin divarı yanındakı Aleksandr bağına gәldi. Prezident İlham Əliyev namәlum әsgәrin mәzarını ziyarәt edәrәk әbәdi mәşәl önünә әklil
qoydu. Azәrbaycanın Dövlәt Himni sәslәndirildi. Sonra fәxri
qarovul dәstәsinin keçidi oldu.
Hәmin gün Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinlә
tәkbәtәk görüşü olub. Görüşdә dövlәt başçıları çıxış etdilәr.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dedi ki, Sizin sәfәriniz ikitәrәfli münasibәtlәrimizdә әlamәtdar hadisә - diplomatik münasibәtlәrimizin yaradılmasının 30 illiyi әrәfәsindә keçir. Bu gün
biz Qarşılıqlı müttәfiqlik әlaqәlәri haqqında Bәyannamә imzalayacağıq. Tamamilә aşkardır ki, bu, bizim münasibәtlәrimizin
inkişafında yeni mәrhәlәdir vә şübhәsiz, bu, o cümlәdәn bütövlükdә hәlә sona qәdәr nizamlanmamış, lakin hәllindә irәlilәyiş
әldә edilmiş Qarabağ münaqişәsinin tәnzimlәnmәsinә nail
olduqdan sonra mümkün olub.
Fikrimcә biz indiki hәyatda hәlә qarşıya çıxan problemlәrә
baxmayaraq, hәr halda mәmnun ola bilәrik ki, hazırda olduğumuz sәviyyәyә çatmışıq. Əlbәttә, bu barәdә biz bu gün әtraflı
danışacağıq. Lakin istәnilәn halda hәm orada yaşayan bütün
insanların tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi baxımından, hәm dә
ticari-iqtisadi әlaqәlәrin inkişafı, nәqliyyat kommunikasiyalarının açılması baxımından artıq müәyyәn razılaşmalar var.
Bilirәm ki, hәlә mübahisәlәr var, üzәrindә işlәnilәsi mәsәlәlәr
var. Lakin biz öz tәrәfimizdәn bu prosesin dinc vasitәlәrlә getmәsi, sülh yolu ilә inkişaf etmәsi vә әlbәttә, bu prosesә cәlb edilmiş bütün tәrәflәrin razı qalmasına nail olmaq üçün әlimizdәn
gәlәni edәcәyik.
Yeri gәlmişkәn, hәm Rusiya Federasiyası, hәm dә bilirәm, Sizin digәr qonşularınız bu mәsәlәlәrin, o cümlәdәn nәqliyyat
kommunikasiyaları mәsәlәlәrinin hәll edilmәsindә maraqlıdırlar, ona görә ki, bunda tәkcә Azәrbaycan vә Ermәnistan maraqlı
deyil, - Rusiya da, tәkrar edirәm, Sizin bütün başqa qonşular da
maraqlıdırlar.
Ticari-iqtisadi әlaqәlәrә gәldikdә, onlar durmadan inkişaf edir.
Pandemiyaya baxmayaraq, keçәn il bizdә әmtәә dövriyyәsi 16
faizdәn çox artıb vә bu, çox yaxşı göstәricidir. Sizә tәşәkkür
edirik ki, Siz bizim qarşılıqlı fәaliyyәtimizi dәstәklәyirsiniz. Bu
baxımdan bizim çox ciddi planlarımız var. Bizim iqtisadi әlaqәlәrimiz yetәrincә yaxşı şaxәlәndirilib vә bu, irәliyә hәrәkәtin
davam etmәsi üçün yaxşı ilkin şәrait yaradır.
Bizim üçün hәssas vә mәnim fikrimcә Azәrbaycan üçün dә
çox vacib olan humanitar mәsәlәlәrin hәllini, ilk növbәdә, rus
dilinin inkişafını dәstәklәdiyinizә görә Sizә tәşәkkür edirik. Mәn
bilirәm ki, Azәrbaycanın 300 mәktәbindә rus dili fәal öyrәnilir,
bu dil populyardır. Əlbәttә, biz bunu gәlәcәkdә dә hәr vasitә ilә
dәstәklәyәcәyik.
Regional әlaqәlәr yetәrincә sәmәrәli inkişaf edir.
Bir dә, әlbәttә, fürsәtdәn, Sizin sәfәrinizdәn istifadә edәrәk
Sizi Ukrayna istiqamәtindә bizdә nәlәr baş vermәsi barәdә mәlumatlandıracağam. Bilirsiniz ki, dünәn Rusiya Donbasın iki
xalq respublikasının suverenliyinin tanınması haqda qәrar qәbul
edib.
Bәri başdan demәk istәyirәm, biz bu mövzuda - Rusiyanın
imperiya sәrhәdlәri daxilindә imperiyanı bәrpa etmәyә hazırlaşması mövzusunda spekulyasiyaları görürük vә demәk olar ki,
әvvәldәn görürdük. Bu, әsla hәqiqәtә uyğun deyil.
Sovet İttifaqı dağılandan sonra Rusiya bütün yeni geosiyasi
reallıqları etiraf etdi vә Sizin dә bildiyiniz kimi, postsovet mәkanında yaranmış bütün ölkәlәrlә, müstәqil dövlәtlәrlә bizim qarşılıqlı әlaqәlәrimizin möhkәmlәndirilmәsi üzәrindә fәal iş aparır. Hәtta mәsәlәn, Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin tәnzimlәnmәsi kimi kәskin, çox kәskin vәziyyәtlәrdә dә biz hәmişә çox
sәliqәli hәrәkәt etmişik, bu prosesә cәlb edilmiş bütün dövlәtlәrin maraqlarını nәzәrә almışıq vә hәmişә qarşılıqlı mәqbul hәllәrә nail olmağa çalışmışıq.
Tәәssüf ki, Ukraynada dövlәt çevrilişindәn sonra biz Ukrayna
ilә qarşılıqlı әlaqәlәrin bu sәviyyәsini vә keyfiyyәtini görmürük,
әvvәlki sәviyyә yox olub. Vurğulamaq istәyirәm, mәhz dövlәt
çevrilişindәn vә bu çevrilişi edәnlәr tәrәfindәn hakimiyyәtin qanunsuz әlә keçirilmәsindәn sonra.
İndicә, Sizinlә görüşdәn әvvәl Qazaxıstan Prezidenti ilә söhbәt edirdim. Fikrimcә, bu, Rusiyanın qonşularımızın suverenliyini yalnız dәstәklәdiyini, onu hәr vasitә ilә möhkәmlәndirdiyini göstәrәn ikinci çox yaxşı nümunәdir. Qazaxıstan nümunәsi
dә bizim mәhz bu cür siyasәtimizә dәlalәt edir, onu tәsdiq edir.
Bildiyiniz kimi, biz beynәlxalq terrorizmin xarici tәcavüzü ilә
әlaqәdar Qazaxıstan rәhbәrliyinin xahişi ilә Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsi Tәşkilatı çәrçivәsindә Qazaxıstanı dәstәklәdik. Bu problem aradan qalxan kimi Qazaxıstan rәhbәrliyinin
xahişi ilә biz Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsi Tәşkilatının
kontingenti çәrçivәsindә özümüzün bütün silahlı qüvvәlәrimizi
oradan çıxardıq vә bütün istiqamәtlәr üzrә Qazaxıstan ilә әmәkdaşlığı davam etdiririk. Şübhәsiz, bu iş hәm Rusiyanın, hәm dә
Qazaxıstanın xeyrinәdir vә Qazaxıstanın suverenliyini möhkәmlәdir.
davamı 2-ci sәh.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
Rusiya Federasiyasına səfəri
әvvәli 1-ci sәh.
Biz bundan sonra da bütün qonşularımızla münasibәtdә bu cür hәrәkәt etmәk niyyәtindәyik. Tәkrar
edirәm, Ukrayna ilә bağlı vәziyyәt başqadır. Bu,
onunla bağlıdır ki, tәәssüflәr olsun, üçüncü ölkәlәr
tәrәfindәn bu ölkәnin әrazisindәn Rusiya Federasiyasına qarşı tәhdidlәr yaratmaq üçün istifadә edilir.
Mәsәlә yalnız bundadır.
İndi bizim hәr şey barәdә daha әtraflı söhbәt etmәk
imkanımız olacaq. Mәn tәfәrrüat barәdә Sizi mәlumatlandıracağam.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev dedi ki, bizim әlaqәlәrimiz müntәzәm xarakter daşıyır. Sizinlә
noyabrın sonunda görüşmüşdük, o vaxtdan üç aydan
az keçib. Bu gün dә mәn Rusiya Federasiyasındayam. Bütün bunlar ona dәlalәt edir ki, bizim münasibәtlәrimiz çox dinamik şәkildә inkişaf edir. Biz daim
әlaqә saxlayırıq, zәnglәşirik. Əlbәttә, şәxsi görüşlәrimiz hәmişә xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir, xüsusәn ona
görә ki, Siz qeyd etdiyiniz kimi, ölkәlәrimiz arasında
әn mühüm sәnәdin imzalanması әrәfәsindә. Rәmzi
haldır ki, bu görüş, Siz qeyd etdiyiniz kimi, ölkәlәrimiz arasında diplomatik münasibәtlәrin yaradılmasının 30 illiyi әrәfәsindә keçir. Fikrimcә, bu sәnәd ölkәlәrimiz, qarşılıqlı әlaqәlәrimiz, hәmçinin regional
tәhlükәsizlik üçün birmәnalı olaraq çox müsbәt әhәmiyyәt kәsb edәcәkdir. Biz ölkәlәrimiz arasında yaranmış dostluq, mehriban qonşuluq münasibәtlәrini
çox yüksәk qiymәtlәndirir, onları möhkәmlәndiririk.
Qarşılıqlı müttәfiqlik haqqında Bәyannamәnin
imzalanması son illәrdә bizim necә fәal işlәdiyimizi
vә qarşılıqlı әmәkdaşlığın potensialını artırmağımızı
çox yaxşı illüstrasiya edir. Bu, sadәcә sözlәr, sadәcә
niyyәtlәr deyil, hәm dә konkret işlәr olub. Bәyannamә yetәrincә genişdir. Onun 40-dan çox bәndi var.
Bizim qarşılıqlı fәaliyyәtimizin әn mühüm sahәlәrini
әhatә edir vә artıq dediyim kimi, bizim ikitәrәfli münasibәtlәrin gәlәcәyi üçün çox böyük әhәmiyyәt
kәsb edәcәkdir.
Bütövlükdә ölkәlәrimiz arasında siyasi münasibәtlәr son illәrdә hәmişә çox müsbәt inkişaf edir. Hazırda bu münasibәtlәr әn yüksәk sәviyyәyә çatır. Ticariiqtisadi әlaqәlәrdә yaxşı dinamika olması barәdә Sizin fikrinizә şәrik olduğumu bildirmәk istәrdim. Bizim әmtәә dövriyyәsinin hәcmi artıq 3 milyard dolları aşıb vә Sizin qeyd etdiyiniz kimi 16 faiz artıb. Bu
ildә dә artım perspektivi var, yanvar ayının göstәricilәri buna dәlalәt edir. Biz çoxsaylı konkret layihәlәri
hәyata keçiririk. Əlbәttә, bu gün bu barәdә dә danışacağıq, humanitar sahәdә gördüyümüz işlәri yüksәk qiymәtlәndirdiyinizә görә sağ olun.
Tәşәkkür edirәm ki, Siz bunu hәmişә vurğulayırsınız, bizim sәylәrimizi qiymәtlәndirirsiniz vә düzgün olaraq qeyd etdiyiniz kimi, bu, hәm Rusiya
üçün, hәm dә Azәrbaycan üçün vacibdir. Mәktәblәr
mәsәlәsinә gәldikdә, bir qәdәr dәqiqlәşdirmәk istәrdim. Azәrbaycanda tәhsilin rus dilindә olduğu 340-a
yaxın mәktәb var, bu mәktәblәrdә 140 mindәn çox
uşaq tәhsil alır. Azәrbaycanda 15 mindәn çox vәtәndaş ali mәktәblәrdә rus dili bölmәlәrindә oxuyur.
Mәnim fikrimcә, bu, bizim münasibәtlәrimizin vә
gәlәcәk әlaqәlәrimizin çox mühüm әsasıdır, ona
görә ki, rus dili keçmiş Sovet İttifaqı ölkәlәrini hәmişә birlәşdirirdi vә әlbәttә, rus dilini bilmәdәn gәlәcәk nәsillәrin әlaqәlәrini nizamlamaq çox çәtin olar.
Buna görә dә, dediyim kimi, bu, hәyatımızda çox
mühüm amildir.
Əlbәttә, Siz qeyd etdiyiniz kimi, bu gün bizim regionda vәziyyәt, münaqişәdәn sonrakı vәziyyәt barәdә danışacağıq. Rusiya Federasiyası Azәrbaycan
ilә Ermәnistan arasında müharibәnin dayandırılmasında vә münaqişәnin nizamlanmasının qaynar mәrhәlәdәn siyasi diplomatik sahәyә keçirilmәsindә çox
mühüm rol oynayıb. 2020-ci ilin noyabrında Sizin
fәal iştirakınızla imzalanmış üçtәrәfli Bәyanat bu
çoxillik münaqişәni nizamlamağımıza imkan verdi.
Bu gün yeni vәziyyәt yaranıb, regionda bugünkü
geosiyasi reallıqlar dünya birliyi tәrәfindәn qәbul
edilib. Rusiya Azәrbaycan ilә Ermәnistan arasında
münasibәtlәrin normallaşması, nәqliyyat kommunikasiyalarının açılması, normal qonşuluq münasibәtlәrinin qurulması üçün imkanlar yaradılması işindә
çox mühüm, mәn deyәrdim әsas rol oynayır. Biz bu
rolu çox yüksәk qiymәtlәndiririk. Ümidvarıq ki, ermәni tәrәfi dә bizim kimi, öz tәrәfindәn 2020-ci ilin
noyabrında imzalanmış Bәyanatın bütün bәndlәrini
yerinә yetirәcәk.
Belәliklә, gündәliyimiz çox genişdir, bu sәfәr xüsusi sәfәrdir. Mәn Prezident kimi 48-ci dәfәdir ki,
Rusiyadayam. Lakin bu, xüsusi haldır. Bu gün biz
tarixi xarakterli çox mühüm sәnәd imzalayacağıq.
Fevralın 22-dә Moskvada “Azәrbaycan Respublikası ilә Rusiya Federasiyası arasında müttәfiqlik qarşılıqlı fәaliyyәti haqqında” Bәyannamә imzalanıb.
Sәnәdi Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev vә Rusiya Federasiyasının Prezidenti
Vladimir Putin imzalayıblar.
Sonra Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev vә Rusiya Federasiyasının Prezidenti
Vladimir Putin mәtbuata bәyanatlarla çıxış ediblәr.
Prezident Vladimir Putin bildirdi ki, Azәrbaycan
Respublikasının Prezidenti ilә birgә indicә bizim tәrәfimizdәn imzalanan Rusiya vә Azәrbaycanın müttәfiqlik qarşılıqlı fәaliyyәti haqqında Bәyannamә
dövlәtlәrarası münasibәtlәrimizin keyfiyyәtcә yeni
sәviyyәyә keçidi ilә әlamәtdardır. Bu strateji sәnәd
apardığımız danışıqların mәrkәzi elementi vә әsas
yekunudur.
Müttәfiqlik qarşılıqlı fәaliyyәti haqqında Bәyannamәnin Rusiya ilә Azәrbaycan arasında rәsmi diplomatik әlaqәlәrin 30 illiyinin tamam olduğu ildә imzalanması çox rәmzi xarakter daşıyır. Ötәn onilliklәr
әrzindә Rusiya-Azәrbaycan әmәkdaşlığı nәzәrәçarpacaq dәrәcәdә möhkәmlәnib vә genişlәnib, siyasi,
iqtisadi vә humanitar sahәlәrdә çoxsaylı konkret qarşılıqlı faydalı layihәlәrlә zәnginlәşib. Biz, sözsüz ki,

möhkәm dostluq, mehriban qonşuluq, qarşılıqlı hörmәt vә bir-birinin maraqlarının nәzәrә alınması әnәnәlәrinә әsaslanmaqla әsl sıx qarşılıqlı müttәfiqlik
münasibәtlәrini bundan sonra da hәrtәrәfli inkişaf
etdirmәk әzmindәyik.
Bu gün ikitәrәfli gündәlikdә duran aktual mәsәlәlәrin bütün kompleksi әtraflı nәzәrdәn keçirildi. Biz
hәr şeydәn әvvәl qarşılıqlı ticari-iqtisadi әlaqәlәrin
artırılması imkanlarını vә perspektivlәrini müzakirә
etdik. Qeyd edim ki, 2021-ci ilin yekunlarına görә,
qarşılıqlı әmtәә dövriyyәsi 16 faiz artıb vә tәqribәn
3,4 milyard dollara çatıb, qarşılıqlı kapital qoyuluşunun ümumi hәcmi isә 6 milyard dollar tәşkil edir.
Rusiya-Azәrbaycan hökumәtlәrarası komissiyası
tezliklә növbәti iclasını keçirәcәk. Hәmçinin energetika, kәnd tәsәrrüfatı vә bir sıra sahәlәrdә kooperasiyanın inkişafı üzrә imkanların öyrәnilmәsi üçün
Azәrbaycana Rusiya işgüzar missiyalarını göndәrmәyi planlaşdırırıq.
Rusiyanın biznes strukturları elektroenergetika sahәsindә Azәrbaycan ilә әmәkdaşlıqda maraqlıdırlar,
Azәrbaycan elektrik şәbәkәlәrinin modernlәşdirilmәsinә, hәmçinin bәrpaolunan enerji mәnbәlәri sahәsindә olan layihәlәrә qoşulmağa hazırdırlar.
Sәnayedә dә sәmәrәli tәrәfdaşlıq qurulub. Ötәn il
kommersiya vә xüsusi tәyinatlı avtomobillәrin istehsalı üzrә “QAZ qrupu” ilә “Azәrmaş”ın müştәrәk
zavodu açılıb. Rusiyanın iştirakı ilә Azәrbaycan dәmir yollarının vә Bakı metropoliteninin qatarları texniki cәhәtdәn yenilәnir. Azәrbaycanda “KamAZ”
birgә servis mәrkәzi tikilir.
Ölkәlәrimizin maliyyә sahәsindә qarşılıqlı fәaliyyәtini bundan sonra da möhkәmlәndirmәyi vacib hesab edirik. Qarşılıqlı hesablaşmalarda milli valyutaların daha fәal istifadәsi vә Azәrbaycan banklarının
Rusiya Bankının maliyyә mәlumatlarının ötürülmәsi
sisteminә qoşulması şübhәsiz ki, buna kömәk edә
bilәrdi.
Rusiya vә Azәrbaycan arasında tibb vә әczaçılıq
sahәsindә әmәkdaşlıq aktivlәşib. Ölkәlәrimiz koronavirus infeksiyasının yayılmasına qarşı mübarizәdә
tәrәfdaşlar kimi qarşılıqlı fәaliyyәt göstәrirlәr. Pandemiyanın әn kәskin dövründә Rusiyanın aparıcı
tibb müәssisәlәrinin mütәxәssis briqadaları azәrbaycanlı hәkimlәrә kömәyә göndәrilib. Respublikaya
“Sputnik V” vaksinlәrinin tәdarükü tәşkil olunub.
Humanitar sahәdә dә әmәkdaşlıq әnәnәvi olaraq
yüksәk sәviyyәdәdir. Bu günlәrdә Moskvada Azәrbaycan Günlәrinә start verilib. Bu tәdbir çәrçivәsindә sәrgilәr, konsertlәr, әdәbi qiraәt vә digәr parlaq
mәdәni tәdbirlәr tәşkil olunacaq. Öz növbәsindә,
martın әvvәlindә Azәrbaycanda iki ölkә gәnclәrinin
növbәti Forumu keçirilәcәk.
Biz respublikada rus dili vә mәdәniyyәtinin dәstәklәnmәsi vә tәşviqinә görә Azәrbaycan rәhbәrliyinә minnәtdarıq. Xatırladım ki, ölkәdә rus dilinin tәdris olunduğu 300-dәn çox mәktәb, ali mәktәblәrin
әksәriyyәtindә rusdilli fakültәlәr fәaliyyәt göstәrir.
Cәnab Prezident danışıqların gedişindә xatırlatdı ki,
mәktәblәrin sayı 300 deyil, 340-dır. Biz bunu izlәmәyә vә saymağa macal tapmırıq, buna görә biz çox
tәşәkkür edirik vә buna böyük әhәmiyyәt veririk.
Xatırladım ki, Rusiyada hazırda 11 mindәn artıq
azәrbaycanlı tәlәbә, o cümlәdәn 1000-dәn çoxu federal büdcә vәsaitlәri hesabına tәhsil alır.
Tәbii ki, Azәrbaycan vә Ermәnistan arasında münasibәtlәrin normallaşdırılması mәsәlәlәrinә xüsusi
diqqәt yetirdik. Bildiyiniz kimi, dünәn Ermәnistanın
baş naziri ilә mәnim telefon danışığım olub. Azәrbaycan, Ermәnistan vә Rusiyanın Dağlıq Qarabağ
üzrә ali sәviyyәdә nail olunan bütün üçtәrәfli razılaşmalarının tam hәcmdә icrasının vacibliyi tәsdiq edilib.
Fikrimizcә vacib olan odur ki, indi regionda hәyat
qaydaya düşür, dinc mәcraya daxil olur. Artıq 50
mindәn çox qaçqın öz evlәrinә qayıdıb. Tәsәrrüfat
infrastrukturunun yenidәn qurulması, tarixi, dini vә
mәdәni obyektlәrin mühafizәsi üzrә praktik mәsәlәlәr hәll olunur.
Rusiya sülhmәramlı kontingentinin fәaliyyәtinә vә

bütövlükdә Dağlıq Qarabağ әtrafındakı vәziyyәtin
sabitlәşmәsinә Rusiyanın töhfәsinә Azәrbaycan tәrәfdәn yüksәk qiymәt verilib. Bizim sülhmәramlılar
vәziyyәtin gecә-gündüz monitorinqini aparır vә atәşkәs rejiminin dәstәklәnmәsini tәmin edir, minalardan
tәmizlәnmә işlәri aparır, humanitar aksiyalarda iştirak edir vә yerli әhaliyә kömәk göstәrirlәr. Rusiyalı
hәrbi hәkimlәr koronavirus әleyhinә profilaktik tәdbirlәr, o cümlәdәn Rusiya preparatları ilә vaksinlәmә
hәyata keçirirlәr.
Regionda bütün iqtisadi, nәqliyyat әlaqәlәrinin
tezliklә açılmasına bundan sonra da kömәk göstәrmәk barәdә razılaşdıq. Söhbәt Azәrbaycan vә Ermәnistan arasında vә regionun digәr ölkәlәri ilә sәrnişin
vә yük daşımalarının tam hәcmdә bәrpasından, ticarәt, sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, infrastruktur kimi sahәlәrdә konkret birgә layihәlәrin icraya hazırlanmasından gedir. Bu prosesin bütün iştirakçıları - bilavasitә
Azәrbaycan vә Ermәnistan, әlbәttә ki, Ermәnistanın
vә Azәrbaycanın bütün qonşuları bunda maraqlıdırlar.
Daha bir prioritet mәsәlә Azәrbaycan-Ermәnistan
sәrhәdinin delimitasiyası vә demarkasiyası prosesinin işә salınmasıdır. Rusiya öz tәrәfindәn, yuxarıda
adları çәkilәn bütün hәdәf vә mәsәlәlәrә nail olmaq
üçün çox iş görüb vә görәcәk. Əlbәttә ki, hәr hansı
mübahisәli mәsәlәlәrә, o cümlәdәn sәrhәd mәsәlәlәrinin nizamlanmasına hәr cür yardım göstәrmәyә
davam edәcәk, mövcud olan kәskin problemlәrin
hәllinә kömәk göstәrәcәyik.
Ümumiyyәtlә, bugünkü danışıqlar aydın göstәrdi
ki, Qafqaz vә Xәzәr regionlarında sabitlik vә tәhlükәsizliyin tәminatında, bütün Avrasiya mәkanında
inteqrasiya proseslәrinin inkişafında Rusiya vә Azәrbaycanın ümumi maraqları var.
Sonda İlham Heydәr oğluna bu gün mәhsuldar
birgә işә görә minnәtdarlığımı bildirmәk istәrdim.
Əminәm ki, bu gün әldә olunan razılaşmalar iki ölkә
naminә Rusiya-Azәrbaycan münasibәtlәrinin bütün
kompleksinin bundan sonra da möhkәmlәnmәsinә
xidmәt edәcәk.
Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, mәn yenidәn
Moskvada olmağıma çox şadam. Bizim görüşlәrimiz müntәzәm xarakter daşıyır. Tәxminәn üç ay
bundan әvvәl dә görüşdük vә ikitәrәfli gündәliyә, regional problemlәrә aid mühüm mәsәlәlәri müzakirә
etdik. Bizim görüşlәrimizin intensivliyi әlaqәlәrimizin inkişafının dinamik xarakter daşımasına parlaq
sübutdur. Rusiya ilә Azәrbaycanı çoxәsrlik dostluq,
mehriban qonşuluq tellәri bağlayır. Vladimir Vladimiroviçin qeyd etdiyi kimi, bu әlaqәlәr bu gün
keyfiyyәtcә yeni sәviyyәyә çatıb.
Ölkәlәrimiz arasında çox geniş müqavilә-hüquq
bazası vardır, 245 sәnәd imzalanıb. Lakin onların
arasında bu gün imzalanmış Bәyannamә xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. Bu Bәyannamә bizim münasibәtlәrimizi müttәfiqlik sәviyyәsinә çıxarır. Bu, hәm
böyük imtiyaz, hәm dә böyük mәsuliyyәtdir. Biz bu
günә tәkidlә, uzun müddәt әmәkdaşlıq potensialını
artırmaqla, sәmimiyyәtә, mehriban qonşuluğa, praqmatizmә, qarşılıqlı maraqların nәzәrә alınmasına
әsaslanan münasibәtlәr qurmaqla gәlib çatmışıq.
Müttәfiqlik qarşılıqlı fәaliyyәti haqqında Bәyannamә üzәrindә praktiki iş bir ildәn bir qәdәr artıq
bundan әvvәl başlanıb. Bu müddәtdә ölkәlәrimizin
müvafiq ekspert qrupları tәrәfindәn 43 bәnddәn ibarәt olan vә praktiki olaraq fәaliyyәtimizin bütün әsas
sahәlәrini әhatә edәn çox geniş sәnәd razılaşdırılıb.
Bәyannamәnin birinci bәndindә deyilir ki, tәrәflәr öz
münasibәtlәrini müstәqilliyә, dövlәt suverenliyinә,
әrazi bütövlüyünә, sәrhәdlәrin toxunulmazlığına
qarşılıqlı hörmәt vә bir-birinin daxili işlәrinә qarışmamaq әsasında quracaqlar. Bu bәnd bizim münasibәtlәrimizin xarakterinә, ona dәlalәt edir ki, bu münasibәtlәr zamanın sınağından çıxıb vә artıq dediyim
kimi, dostluq hisslәrinә, qarşılıqlı maraqlara vә
gәlәcәyә yönәlmәyә әsaslanır. Ona görә ki, bu sәnәd
tәkcә çoxillik birgә işә yekun vurmaqla kifayәtlәnmәyib, hәm dә gәlәcәk üçün böyük perspektivlәr
açır. Biz qarşılıqlı siyasi fәaliyyәti artıracaq, әvvәl

olduğu kimi, yenә bir-birimizi beynәlxalq qurumlarda dәstәklәyәcәk, qarşılıqlı ticarәtin hәcmini artıracaq vә gündәlikdәki bütün mәsәlәlәri hәll edәcәyik.
Bu gün biz 5 saatdan çox Vladimir Vladimiroviçlә
birlikdә olduq. Vaxt hiss olunmadan keçdi. Beş saat
intensiv ünsiyyәt özlüyündә bizim әlaqәlәrimizin nә
qәdәr sıx vә sәmimi olmasının göstәricisidir. Biz
әminik ki, ticari-iqtisadi sahәdә yeni imkanlar açılır.
Vladimir Vladimiroviç әmtәә dövriyyәsinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә artmasını qeyd etdi. Əminәm ki,
bu müsbәt meyillәr bu il daha da artacaq.
Sizә mәlum olduğu kimi, bu il ölkәlәrimiz arasında diplomatik münasibәtlәr yaradılmasının 30
illiyidir. Aprel ayında bu tarixi qeyd edәcәyik. Biz
hәmin hadisәyә yaxşı bünövrә ilә yaxınlaşırıq.
Qarşılıqlı investisiyaların artırılması işindә çox
ümidverici imkanlar var. Bu gün biz nәqliyyat sahәsindә, özü dә tәkcә ikitәrәfli formatda deyil, regionda
yeni vәziyyәt, yeni geosiyasi reallıqlar nәzәrә alınmaqla çoxtәrәfli, regional formatda әmәkdaşlığın
dәrinlәşdirilmәsi imkanlarını da әtraflı müzakirә etdik. Artıq “3+3” deyilәn әmәkdaşlıq platforması
mövcuddur. Əminәm ki, bu platformanın iştirakçıları olan tәrәflәr ilk addımı atandan sonra, o cümlәdәn
bu sahәdә dә әmәkdaşlıq edәcәklәr. Bu gün regionda
kommunikasiyaların açılması mәsәlәsi dә müzakirә
edildi vә düşünürәm ki, bu mәsәlәnin çox yaxşı perspektivi var. Bizim fәaliyyәtimizi, humanitar әmәkdaşlıq üzrә birgә fәaliyyәtimizi qiymәtlәndirdiyinә
görә Vladimir Vladimiroviçә tәşәkkür edirәm. Bu
sahә hәmişә prezidentlәrin diqqәt mәrkәzindәdir.
Biz demәk olar ki, bu sahәnin inkişafına müvafiq
impuls veririk vә Rusiyada tәhsil alan azәrbaycanlı
tәlәbәlәrin sayı vә tәhsilin rus dilindә olduğu mәktәblәrin sayı barәdә Vladimir Vladimiroviçin gәtirdiyi rәqәmlәr әlamәtdardır, onlar özlәri çox şeyi deyir. Buna onu әlavә etmәk istәrdim ki, Azәrbaycanda
ali mәktәblәrin rus bölmәsindә 15 mindәn çox tәlәbә
tәhsil alır vә rus dilindә tәhsilә maraq artır. Ölkәmizdә Moskva Dövlәt Universitetinin, Seçenov adına Tibb Akademiyasının filialları fәaliyyәt göstәrir
vә biz әmәkdaşlıq potensialını artırmaq niyyәtindәyik.
Biz bu il Bakı Humanitar Forumunun müntәzәm
keçirilmәsini dә bәrpa etmәyi planlaşdırırıq. Rusiya
vә Azәrbaycan prezidentlәrinin himayәsi altında keçirilәn vә keçirilәcәk Forumda pandemiya sәbәbindәn fasilә yaranmışdı. Bu gün biz işğaldan azad edilmiş әrazilәrdә aparılan işlәrdә Rusiya şirkәtlәrinin
iştirakı ilә bağlı mәsәlәlәri dә müzakirә etdik, bu işә
böyük maraq var. Bu günә qәdәr artıq Rusiya şirkәtlәrindәn 14 sifariş alınıb vә biz hәmin sifarişlәri diqqәtlә nәzәrdәn keçiririk. Hesab edirәm ki, bu sahә
bizim әmәkdaşlığımızın yeni sahәsidir. O, hәm praktiki baxımdan faydalı olacaq, hәm dә bizim qarşılıqlı
fәaliyyәtimizin sәviyyәsini artıracaq.
Əlbәttә, bu gün biz regionda münaqişәdәn sonrakı
vәziyyәti dә әtraflı müzakirә etdik. Azәrbaycan ilә
Ermәnistan arasında müharibәnin başa çatmasında
vә münaqişәdәn sonrakı dövrdә nizamlama sәylәrindә roluna görә Rusiyaya vә şәxsәn Prezident Vladimir Vladimiroviç Putinә tәşәkkür edirik. Hesab
edirәm ki, belә çoxillik, - otuz ilә yaxın, - qarşıdurma, Azәrbaycanın üzlәşdiyi böyük itkilәr şәraitindә
bir ildәn bir qәdәr çox vaxt keçәndәn sonra Azәrbaycan vә Ermәnistan әn azı iki beynәlxalq formatda,
mәhz Rusiya, Azәrbaycan vә Ermәnistanın Baş nazirlәrinin müavinlәri sәviyyәsindә işçi qrup, habelә
Rusiya, Türkiyә, İran, Azәrbaycan vә Ermәnistanın
daxil olduğu “3+3” platformasında fәaliyyәt göstәrirsә, bu, artıq bizim niyyәtlәrimizin göstәricisidir.
Əlbәttә, biz gözlәyirik ki, Ermәnistan tәrәfi 9-10
noyabr 2020-ci il tarixli Bәyannamәnin bütün
ermәni silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycan әrazisindәn
çıxarılması, habelә Azәrbaycanın әsas hissәsi ilә
Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında kommunikasiyaların açılması barәdә bütün bәndlәri tamamilә
yerinә yetirәcәk. Bu, ermәni tәrәfin hüquqi öhdәliyidir, lakin tәәssüf ki, bu istiqamәtdә iş çox lәng
gedir. Artıq qeyd etdiyim kimi, Prezident Vladimir

Vladimiroviç Putin müharibәnin başa çatmasında,
nizamlamanın qaynar fazadan siyasi nizamlama fazasına keçmәsindә mühüm rol oynayıb. Bu gün Rusiya Azәrbaycan ilә Ermәnistan arasında münasibәtlәrin normallaşması üçün yollar axtarışında bizim
әsas tәrәfdaşımızdır. Bunun üçün imkanlar var.
Azәrbaycan sülh müqavilәsi üzәrindә işә başlamağa
hazır olduğunu dәfәlәrlә bәyan edib. Bu müqavilә öz
aralarında münasibәtlәri tәnzimlәmәk istәyәn hәr
hansı ölkәlәr üçün zәruri olan sәrhәdlәrin dәqiqlәşdirilmәsi, delimitasiyası vә digәr mәsәlәlәri dә әhatә
edәcәk.
Mәn әminәm, regionda yeni reallıqlar yeni imkanlar yaradacaq. Azәrbaycan dinc gәlәcәk әzmindәdir.
Bizә müharibә lazım deyil. O, bizә heç vaxt lazım olmayıb. Azәrbaycan әrazilәrinin azad edilmәsi, әrazi
bütövlüyünün hәrbi yolla bәrpa olunması mәcburi
tәdbir idi vә müharibәdәn sonrakı mәrhәlәdә bu mәsәlәni siyasi metodlarla hәll etmәyә hazır olmağımız
bizim niyyәtlәrimizin daha bir tәsdiqidir. Mәn әminәm ki, Rusiya vә Azәrbaycan birgә sәylәri ilә Qafqazda sülhün, Xәzәr regionunda vә Avrasiya mәkanında әmәkdaşlığın möhkәmlәndirilmәsi işinә bundan sonra da sanballı, mәn deyәrdim, hәlledici töhfә
verәcәklәr.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 22dә Moskvada Rusiya Nazirlәr Kabinetinin Əlaqәlәndirmә Mәrkәzi ilә tanış olub.
Rusiya Federasiyası Hökumәtinin sәdri Mixail
Mişustin Prezident İlham Əliyevi qarşıladı. Prezident İlham Əliyev ilә Rusiya Federasiyası Hökumәtinin sәdri Mixail Mişustin arasında görüş oldu.
Prezident İlham Əliyevi salamlayan Mixail Mişustin dedi ki, bu gün Vladimir Vladimiroviç Putin
ilә Sizin imzaladığınız Rusiya ilә Azәrbaycan arasında müttәfiqlik qarşılıqlı fәaliyyәti haqqında Bәyannamә ilә әlaqәdar әn mühüm, strateji mәsәlәlәri
müzakirә etmәyi tәklif edirәm. Bu mühüm qәrar bizim dostluq vә mehriban qonşuluq münasibәtlәrimizi daha yüksәk sәviyyәyә çatdırır. Sizi әmin
etmәk istәrdim ki, Rusiya Federasiyasının Hökumәti
liderlәrimizin qәrarlarını hәyata keçirmәk üçün nә
lazımdırsa edәcәk.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, bu gün Müttәfiqlik
qarşılıqlı fәaliyyәti haqqında imzalanan Bәyannamә
bizim münasibәtlәrimizin inkişafında yeni mәrhәlәdir. Bu gün Vladimir Vladimiroviç ilә biz çox söhbәt
etdik, hәm ikitәrәfli qarşılıqlı fәaliyyәtә, hәm dә regional problemlәrә dair çox mühüm mövzuları müzakirә etdik. Əlbәttә, mәtbuat qarşısına çıxanda ölkәlәrimizin dövlәtlәrarası münasibәtlәri tarixindә qalacaq bu günün vacibliyini qeyd etdik. Əlbәttә, rәmzi
haldır ki, bu hadisә ölkәlәrimiz arasında diplomatik
münasibәtlәrin yaradılmasının 30 illiyi әrәfәsindә
baş verir.
Başqa mәsәlәlәrdәn әlavә, biz ticari-iqtisadi әmәkdaşlıq mәsәlәlәrini dә әtraflı nәzәrdәn keçirdik, әlaqәlәrimizin necә inkişaf etmәsindәn mәmnun olduğumuzu bildirdik. Ölkәlәrimiz arasında ticari-iqtisadi әlaqәlәrimizin inkişafına şәxsәn ayırdığınız diqqәtә görә sizә tәşәkkürümü bildirmәk istәrdim. Pandemiya şәraitinә baxmayaraq, әmtәә dövriyyәsi xeyli
artıb. Bu, әlbәttә, bizim nә dәrәcәdә sәmәrәli işlәmәyimizin göstәricisidir. Ölkәlәrimizin Baş nazirlәrinin
müavinlәrinin rәhbәrlik etdiyi hökümәtlәrarası komissiyanın sәmәrәli işini dә qeyd etmәk istәrdim. Bu
komissiya gömrük mәntәqәlәrindә, nәzarәt-buraxılış
mәntәqәlәrindә yaranan mәsәlәlәri operativ surәtdә
hәll edir vә ticari-iqtisadi әlaqәlәrimizin strateji planlaşdırılması ilә mәşğul olur. Çox xoşdur ki, qarşılıqlı
ticarәtin hәcmi artır. Fikrimcә, daha çox potensial
var. Ümid edirik ki, biz bu il dә әmtәә dövriyyәsinin
artmasını mәmnuniyyәtlә qeyd edәcәyik.
Şübhәsiz, regionda yeni reallıqlar nәzәrә alınmaqla regional problemlәrlә bağlı mәsәlәlәr hәm regionda etimad, sülh vә tәhlükәsizlik tәdbirlәrinin möhkәmlәnmәsi, hәm dә ikitәrәfli vә çoxtәrәfli formatda
qarşılıqlı faydalı iqtisadi tәrәfdaşlıq üçün yaxşı ilkin
şәrait yaradır. Bu gün Rusiya Federasiyasının Prezidenti ilә görüşdә biz “3+3” yeni әmәkdaşlıq formatının perspektivlәrini dә müzakirә etdik. Bu format
indiki mәrhәlәdә, ilk növbәdә, nәqliyyat-kommunikasiya, logistika problemlәrinә dair fәal iş aparılmasını nәzәrdә tutur. Əminәm, bugünkü diskussiyalar,
aparacağımız fikir mübadilәsi Rusiya, Azәrbaycan
vә Ermәnistan rәhbәrlәrinin 2020-ci il noyabr tarixli
üçtәrәfli Bәyanatın bütün bәndlәrinin hәyata keçirilmәsinә xidmәt edәcәk ki, biz öz planlarımızı tamamilә reallaşdıra bilәk.
Rusiya-Azәrbaycan münasibәtlәri zamanın sınağından çıxıb. Əlbәttә, biz diplomatik münasibәtlәr
yaradılmasından bәri әlaqәlәri inkişaf etdiririk,
lakin, әlbәttә, әvvәlki nәsillәr tәrәfindәn qoyulmuş
tәmәl olmasaydı, yәqin ki, biz bu uğurları qazana
bilmәzdik. Bu gün imzalanmış Müttәfiqlik qarşılıqlı fәaliyyәti haqqında Bәyannamә bizim hüquqmüqavilә baza portfelindә xüsusi sәnәddir. Əminәm ki, bu sәnәd ölkәlәrimiz arasında dostluq,
mehriban qonşuluq vә bu gündәn etibarәn müttәfiqlik münasibәtlәrinin möhkәmlәnmәsi işinә xidmәt edәcәk.
Fevralın 23-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva Moskvada TASS agentliyinin mәnzil-qәrargahında “Rusiya vә Azәrbaycanın diplomatik münasibәtlәrinin 30 ili TASS vә AZƏRTAC-ın fotolarında”
adlı ekspozisiya ilә tanış olublar.
Bu, TASS vә AZƏRTAC-ın birgә layihәsidir. İyirmi fotoşәkildәn ibarәt olan ekspozisiyada Rusiya vә
Azәrbaycan xalqlarının siyasi, iqtisadi, hәrbi, mәdәni vә digәr sahәlәrdә dostluğunun vә әmәkdaşlığının
tarixinin әn yeni dövrü barәdә söhbәt açılır.
Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban
Əliyeva sәrgi ilә tanışlıqdan sonra TASS agentliyinin
mәnzil-qәrargahında Rusiyanın aparıcı kütlәvi informasiya vasitәlәrinin rәhbәrlәri ilә görüşüblәr.
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Ambassador Earle Litzenberger: Azərbaycan nümayəndə
Azerbaijan’s customs service can heyəti Rusiya Federasiyasının
Dağıstan Respublikasında
be proud of the work done
On February 17, Mobile Detection Equipment was donated to the State Customs
Committee of the Republic of Azerbaijan
through the U.S. Department of State’s
Export Control and Related Border Security
(EXBS) program in 2022.
The ceremony on this occasion was attended by the
delegations of the US Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary to the Republic of Azerbaijan Earle
Litzenberger and chairman of the State Customs
Committee, customs service Colonel-General Safar
Mehdiyev.
Chairman of the State Customs Committee Safar
Mehdiyev expressed his gratitude for the donation and
praised bilateral relations between Azerbaijan and the
United States. He noted that customs agencies from
both nations had contributed to enhanced cooperation
between the countries.
Noting that the reforms carried out in the country
under the leadership of President Ilham Aliyev had
created favorable conditions for productive and transparent customs activity, Safar Mehdiyev said thanks to
the innovations significant achievements had been
gained in the fiscal sphere, in the fight against offences, simplification of customs operations and speeding
up of border crossings.
While specifically highlighting the Azerbaijani

Customs Committee’s commitment towards international cooperation, chairman of the State Customs
Committee expressed his gratitude for the U.S. support for Azerbaijan in various areas including training
assistance to bolster the professional skills of Azerbaijani customs officers. Chairman of the Committee
noted important contributions and the role of customs
authorities in dismantling illegal drug smuggling
operations, and expressed hope for further cooperation.
The US Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Republic of Azerbaijan Earle Litzen-

berger noted that this year marks the 30th
anniversary of the establishment of diplomatic
relations between Azerbaijan and the US,
praised the mutual cooperation between our
countries.
Highly appreciating the results of the
reforms carried out in Azerbaijan’s customs
service over the recent years, the Ambassador
recalled his meeting two years ago, underlined
that reforms had been continued successfully in
the customs system, extended congratulations
on the wonderful results in the customs sphere,
said Azerbaijan’s customs service could be
proud of the work done.
Speaking about the long-term cooperation
between the US and Azerbaijan in preventing
illegal smuggling activities, Ambassador
Litzenberger expressed hope that the donation
would contribute to developing the relations, strengthening the security of Azerbaijan and the US.
Discussions were also held on the prospects of
cooperation.
The participants viewed the Mobile Detection
Equipment donated to through the U.S. Department of
State’s Export Control and Related Border Security
(EXBS) program.
Press and Public Affairs Department of the
State Customs Committee

Azərbaycan və İspaniya gömrük
orqanları arasında əməkdaşlıq
məsələləri müzakirə edilib
Fevralın 22-dә Dövlәt Gömrük Komitәsindә İspaniya Krallığının Türkiyә Respublikasındakı Sәfirliyindә Daxili İşlәr
Nazirliyinin mәslәhәtçisi Antonio Miqel
Doblas Ximenesin rәhbәrlik etdiyi nümayәndә heyәti ilә görüş keçirilib.
Qonaqları salamlayan Dövlәt Gömrük Komitәsi
sәdrinin müavini, gömrük xidmәti general-leytenantı Əsgәr Abdullayev Azәrbaycan gömrük xidmәtinin hüquq-mühafizә fәaliyyәtindәn, mövcud
potensialından, öhdәlik vә hәdәflәrindәn, xüsusilә
dә qaçaqmalçılığa qarşı mübarizә istiqamәtindә әldә
etdiyi uğurlardan bәhs edib.
Bildirilib ki, sәrhәdkeçmә proseslәrini sürәtlәndirmәk, hәmçinin hüquqpozmalarla mübarizәni daha da güclәndirmәk mәqsәdilә son illәr gömrük-keçid
mәntәqәlәrindә әn müasir texniki nәzarәt vasitәlәrindәn
istifadә edilir, qaçaqmalçılıqla ciddi mübarizә aparılır.
Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin müavini ötәn il әrzindә gömrük orqanları tәrәfindәn 17144 hüquqpozma
faktı aşkar edildiyini, ümumilikdә 3 ton 43 kiloqramdan
çox narkotik vasitә, psixotrop maddә vә onların prekur-

sorlarının qanunsuz dövriyyәdәn çıxarıldığını diqqәtә
çatdırıb.
Əsgәr Abdullayev İspaniya Krallığı gömrük xidmәti
ilә Azәrbaycan gömrük orqanları arasındakı gәlәcәk
әmәkdaşlıq imkanlarından söhbәt açaraq, daha faydalı
vә sәmәrәli әlaqәlәrin qurulmasında qarşılıqlı tәcrübә vә
mәlumat mübadilәsinin әhәmiyyәtini vurğulayıb.

Sәmimi görüşә görә minnәtdarlığını bildirәn İspaniya Krallığının Türkiyә Respublikasındakı Sәfirliyindә Daxili İşlәr Nazirliyinin mәslәhәtçisi Antonio
Miqel Doblas Ximenes tәmsil etdiyi qurumun fәaliyyәt
istiqamәtlәri, hәyata keçirdiyi işlәr barәdә mәlumat
verib.
Qeyd olunub ki, İspaniya gömrük tәşkilatı dövlәt
tәhlükәsizliyini qorumaqla yanaşı, risklәri analiz edir,
qaçaqmalçılıqla mübarizә aparır. Antonio Miqel Doblas Ximenes onu da qeyd edib ki, bütün bunlara baxmayaraq narkotik qaçaqmalçılığına qarşı daha effektiv
mübarizә әsas prioritetlәrdәn biridir.
Azәrbaycan gömrük orqanlarının narkotik vasitәlәrin qanunsuz dövriyyәsinin qarşısının alınması istiqamәtindә әldә etdiyi uğurları yüksәk qiymәtlәndirәn
qonaq bu sahәdә birgә әmәkdaşlıqda maraqlı olduqlarını da diqqәtә çatdırıb. Antonio Miqel Doblas Ximenes gәlәcәk әmәkdaşlıq çәrçivәsindә birgә tәlimlәrin
hәyata keçirilmәsi, tәcrübә vә mәlumat mübadilәsinin
aparılmasının әhәmiyyәtindәn danışıb.
Görüşdә qarşılıqlı maraq doğuran mәsәlәlәr әtrafında fikir mübadilәsi aparılıb.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

Dövlət sərhədində sanitariya nəzarəti işinin
təşkili ilə bağlı “dəyirmi masa” keçirilib
Fevralın 22-dә “Dövlәt Gömrük Komitәsi
tәrәfindәn dövlәt sәrhәdindә sanitariya nәzarәti işinin tәşkili vә qurumlararası әmәkdaşlıq” mövzusunda “dәyirmi masa” keçirilib.
Dövlәt Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin
nәzdindә Sanitar Karantin Xidmәtinin yaradılmasının
ildönümünә hәsr edilmiş tәdbirdә Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә yanaşı, sәrhәddә sanitariya nәzarәtinin tәşkilindә iştirak edәn dövlәt qurumları vә Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının nümayәndәlәri dә iştirak ediblәr.
Tәdbirdә çıxış edәn Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin müavini, gömrük xidmәti general-mayoru Cavad
Qasımov vurğulayıb ki, pandemiya dövründә Prezident
İlham Əliyev tәrәfindәn insanların sağlamlığının qorunması, virusun yayılmasının qarşısının alınması, ticarәttәchizat zәncirinin davamlılığının tәmin edilmәsi mәqsәdilә xüsusi tәdbirlәr hәyata keçirilib. Dövlәt Gömrük
Komitәsi dә qarşıya qoyulan mәsәlәlәrin uğurla icra
edilmәsi, xüsusilә COVID-19 virusuna yoluxan insanların Mәrkәzi Gömrük Hospitalında müalicәsi, gömrüksәrhәd keçid mәntәqәlәrindә sanitar-epidemioloji nәzarәtin sәmәrәli tәşkili, bu sahәyә cavabdeh olan dövlәt
qurumları ilә әmәkdaşlığın güclәndirilmәsi, malların vә
nәqliyyat vasitәlәrinin tәhlükәsiz şәkildә hәrәkәtinin
tәmin olunması istiqamәtindә mühüm addımlar atıb.
Qeyd olunub ki, görülәn tәdbirlәrin nәticәsi olaraq
pandemiya dövründә idxal-ixrac әmәliyyatları vә tranzit
daşımaların hәcmindә artım müşahidә olunub. Komitә
sәdrinin müavini Tibbi Xidmәt İdarәsinin nәzdindә Sanitar Karantin Xidmәtinin yaradılmasının әhәmiyyәtin-

dәn, dövlәt sәrhәdindә sanitariya nәzarәtinin tәşkilindә
qurumun rolundan bәhs edib.
Dövlәt Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin
rәisi, tibb xidmәti general-mayoru Ceyhun Mәmmәdov
әhalinin sağlamlığının qorunmasının ölkә rәhbәrliyi tәrәfindәn daim nәzarәtdә saxlanıldığını bildirib. Qeyd
olunub ki, bu istiqamәtindә qarşıya qoyulan mәsәlәlәrdәn biri dә dövlәt sәrhәdindә epidemioloji sabitliyә ciddi
nәzarәt edilmәsidir. Ceyhun Mәmmәdov dövlәt sәrhәdindә sanitariya-karantin tәdbirlәrinin güclәndirilmәsi,
tәhlükәli xәstәliklәrin sәrhәd-buraxılış mәntәqәlәrindә
qarşısının alınmasında Sanitar-Karantin Xidmәtinin
әhәmiyyәtli rol oynadığını vurğulayıb.
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının Azәrbaycan nümayәndәliyinin rәhbәri Hande Harmancı, Qida Tәhlükәsizliyi Agentliyinin sәdr müavini Zәkiyyә Mustafayeva, TƏBİB-in Strateji inkişaf departamentinin rәhbәri

Yaqut Qarayeva çıxış edәrәk dövlәt sәrhәdindә sanitariya nәzarәtinin tәşkili vә bu istiqamәtdә Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә sәmәrәli әmәkdaşlıqdan mәmnunluqla
bәhs ediblәr.
Sonra “dәyirmi masa”nın moderatoru Dövlәt Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin rәis müavini Şahlar Mirqasım “DGK TXİ Sanitar Karantin Xidmәtinin
yaradılmasının mәqsәd vә vәzifәlәri” mövzusunda ilk
mәruzә ilә çıxış edib. O, Tibbi Xidmәt İdarәsinin Sanitar
Karantin Xidmәtinin fәaliyyәti, gördüyü işlәr barәdә
tәdbir iştirakçılarını mәlumatlandırıb.
Daha sonra Dövlәt Gömrük Komitәsinin, Sәhiyyә
nazirliyinin, TƏBİB-in vә ÜST-nin mütәxәssislәri dövlәt sәrhәdindә sanitariya nәzarәtinin tәşkili, qurumlararası әmәkdaşlıq, COVID-19 xәstәliyinә şübhәlilәrin aşkarlanması vә digәr mövzularda mәruzәlәrlә çıxış edib,
fikir mübadilәsi aparıblar.

rəsmi səfərdə olub

Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin birinci
müavini, gömrük xidmәti general-leytenantı İsmayıl Hüseynovun
rәhbәrlik etdiyi nümayәndә heyәti fevralın 21-dә Rusiya Federasiyasının
Dağıstan Respublikasında rәsmi sәfәrdә olub.
Sәfәr Azәrbaycan-Rusiya
sәrhәdindә, Samur-YaraqQazmalar gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәsindә yaranmış avtonәqliyyat vasitәlәrinin sıxlığının aradan qaldırılması mәsәlәsinin müzakirә
edilmәsi mәqsәdilә hәyata
keçirilib.
Nümayәndә heyәti YaraqQazmalar gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәsini ziyarәt
edib, burada aparılan tәmirtikinti işlәrinın gedişi ilә tanış
olub. Bununla yanaşı, Azәrbaycan-Rusiya sәrhәdindә yerlәşәn “Novo-Filya” gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәsi dә ziyarәt
edilib, buradan dolu yük maşınlarının Azәrbaycandan Rusiyaya buraxılması imkanları dәyәrlәndirilib.
Sәfәr zamanı Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi vә Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin,
elәcә dә Rusiyanın Federal Gömrük Xidmәti, Federal Dövlәt Xәzinә İdarәsinin dövlәt müәssisәsi
“Rosqranstroy” vә Federal Tәhlükәsizlik
Xidmәtinin Sәrhәd İdarәsi әmәkdaşlarının
iştirakı ilә ikitәrәfli görüş keçirilib.
Görüşdә Rusiya tәrәfi Yaraq-Qazmalar
gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәsindә
yaranmış avtonәqliyyat vasitәlәrinin sıxlığının mәntәqәdә aparılan tәmir-tikinti işlәrindәn qaynaqlandığını vә müvәqqәti xarakter daşıdığını bildirib. Bununla yanaşı,
tәmir-tikinti işlәrinin vaxtında yekunlaşdırılması, mövcud şәrait nәzәrә alınmaqla
mәntәqәnin buraxılış qabiliyyәtinin mümkün qәdәr maksimum hәddә saxlanılması
vә әlavә zәruri tәdbirlәrin görülmәsi üçün
müvafiq qurumların sәlahiyyәtli nümayәndәlәrinin iştirakı ilә mәslәhәtlәşmәlәrin aparılacağı qeyd edilib.
Görüşün yekunları üzrә “Şirvanlı”“Novo-Filya” gömrük-sәrhәd buraxılış
mәntәqәsinin 24 saatlıq iş rejimindә fәaliyyәt göstәrmәsi vә buradan dolu yük maşınlarının keçidinin tәmin edilmәsi mәsә-

lәsi geniş müzakirә olunub.
Yaraq-Qazmalar buraxılış mәntәqәsindәn keçәn yük axınının azaldılması mәqsәdilә tәrәflәrin dәmir yolu nәqliyyat növündәn dә istifadәsi, Yaraq-Qazmalar buraxılış mәntәqәsinin, burada aparılan yenidәnqurma işlәri nәzәrә alınmaqla, buraxılış qabiliyyәtinin artırılması razılaşdırılıb.
Azәrbaycan tәrәfindә “Xanoba” gömrüksәrhәd buraxılış mәntәqәsindә yenidәnqurma işlәri başa çatdıqca nәqliyyat vasitәlәri üçün hәrәkәt zolaqlarının mәrhәlәli
şәkildә istifadәyә verilmәsi imkanlarının
nәzәrdәn keçirilmәsi istiqamәtindә birgә
sәylәrin davam etdirilmәsi barәdә razılıq
әldә edilib.
Görüşdә, eyni zamanda, meyvә-tәrәvәz
vә digәr tez xarab olan mәhsulları daşıyan
nәqliyyat vasitәlәrinin buraxılışına üstünlük verilәcәyi barәdә maraqlı tәrәflәrin
mәlumatlandırılması vә cari mәsәlәlәrin
müzakirәsi üçün rüblük әsasda görüşlәrin
tәşkili qәrara alınıb.

Состоялась встреча с
советником посольства России
по таможенным вопросам
Состоялась встреча между первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенантом таможенной службы Исмаилом Гусейновым и советником посольства России в Азербайджане по таможенным вопросам Георгием Песчанских.
В ходе встречи было выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством между Азербайджаном и Россией
во всех сферах, отмечена особая роль
глав двух государств в развитии связей.
Было подчеркнуто, что взаимовыгодное
сотрудничество нашло отражение в деятельности таможенных органов, во
встречах и мероприятиях, как на международном, так и региональном уровнях.
Особо было отмечено, что таможенные службы сыграли значимую роль в
увеличении объема товарооборота и
повышении привлекательности транспортных коридоров, проходящих по территории обеих стран.
В ходе встречи обсуждалась текущая
ситуация на расположенных на границе с
Россией таможенно-пропускных пунктах «Самур», «Ханоба», а также таможенных постах с противоположной стороны, вопросы увеличения пропускной
способности таможенно-пропускных
пунктов, ускорения процессов пересечения границы и упрощения таможенных
процедур. На встрече рассказывалось о
строительно-монтажных работах, проводимых на строящемся на азербайджанороссийской границе таможенном посту
«Ханоба». Было подчеркнуто, что в текущем году строительные работы завершатся, и в результате функционирования
данного таможенно-пропускного пункта
процессы пересечения границы между
двумя странами ускорятся, объем транзитных перевозок увеличится, будут соз-

даны благоприятные условия для более
легкой и беспрепятственной международной торговли.
В рамках встречи Георгий Песчанских
сообщил, что по приказу главы Федеральной таможенной службы Российской Федерации Владимира Булавина,
председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев награжден медалью «За укрепление Таможенного союза» за вклад в развитие таможенного дела и укрепление союза таможенных служб. Наряду с этим, почетными грамотами и благодарственными
письмами со стороны Федеральной таможенной службы России награждены
первый заместитель председателя Комитета Исмаил Гусейнов и заместители
председателя Комитета Аскер Абдуллаев,
Игбал Бабаев, Джавад Гасымов, а также
начальник Управления по международному сотрудничеству Дилавер Фарзалиев.
В завершение встречи первый заместитель председателя Государственного
таможенного комитета Исмаил Гусейнов
вручил советнику посольства России в
Азербайджане по таможенным вопросам
Георгию Песчанскому юбилейную медаль «30 лет Государственному таможенному комитету Азербайджанской Республики (1992-2022 годы)» за плодотворное
сотрудничество с таможенными органами.
Департамент прессы и связей с
общественностью ГТК
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Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsinin
yaradılmasının 30 illik
yubileyi qeyd olunub
Tәdbir iştirakçıları әvvәlcә ümummilli lider
Heydәr Əliyevin Naxçıvan şәhәrinin mәrkәzindә
әzәmәtlә ucalan abidәsini ziyarәt ediblәr, sonra
Heydәr Əliyev Muzeyi ilә tanışlıq olub.
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsindә
keçirilәn yubiley tәdbirini giriş sözü ilә açan Komitә sәdri, gömrük xidmәti general-leytenantı Sәhәt Hәbibbәyli Naxçıvan gömrük xidmәtinin keçdiyi inkişaf yolundan danışıb. Vurğulanıb ki,
24 fevral 1992-ci ildә ümummilli lider Heydәr Əliyev tәrәfindәn
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin
yaradılması ilә muxtar respublikada vahid mәrkәzdәn idarә olunan gömrük siyasәtinin tәtbiqinә başlanılıb.
Ötәn dövrdә muxtar respublika gömrük sisteminin müasir
tәlәblәr sәviyyәsindә qurulması, xidmәtin sәmәrәli tәşkili istiqamәtindә ardıcıl vә mәqsәdyönlü tәdbirlәr hәyata keçirilib. Gömrük orqanlarının strukturu daha da genişlәndirilib, infrastruktur
yenidәn qurulub, maddi-texniki baza müasir tәlәblәr sәviyyәsindә formalaşdırılıb. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından geniş istifadә nәticәsindә gömrük sistemi tamamilә avtomatlaşdırılıb.
Vurğulanıb ki, hәyata keçirilәn islahatlar nәticәsindә keyfiyyәtcә yeni inkişaf mәrhәlәsinә daxil olan Naxçıvan gömrüyü
muxtar respublikanın iqtisadi tәhlükәsizliyinin etibarlı tәminatçısına çevrilib. Dövlәt büdcәsinin formalaşmasında gömrük orqanlarının rolu artıb, gömrük işinin iqtisadi göstәricilәri yüksәlib.
2021-ci ildә dövlәt büdcәsinә köçürülmüş gömrük ödәnişlәrinin
hәcmi son beş illә müqayisәdә 4 dәfә çox olub.
Əmәliyyat-axtarış fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi, texniki
nәzarәt vasitәlәrindәn sәmәrәli istifadә, әmәkdaşların peşәkarlığının artırılması, kinoloji xidmәtin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi,
risk profillәrinin tәkmillәşdirilmәsi nәticәsindә gömrük sahәsindә hüquqpozma hallarına qarşı mübarizәnin güclәndiyini bildirәn Komitә sәdri son beş ildә muxtar respublika üzәrindәn
tranzit hәrәkәt edәn yük nәqliyyat vasitәlәrindәn 22 cinayәt faktı
üzrә ümumilikdә 900 kq-dan artıq, tәkcә 2021-ci ildә isә 4 cinayәt faktı üzrә 567 kq-a yaxın narkotik vasitәnin aşkarlandığını
qeyd edib.
Diqqәtә çatdırılıb ki, gömrük orqanları tәrәfindәn ticarәtin vә
beynәlxalq daşımaların asan vә sürәtli formada hәyata keçirilmәsi istiqamәtindә görülәn işlәr Naxçıvanın tranzit potensialından daha geniş istifadәyә imkan yaradıb. Bu gün muxtar respublikanın 70-dәn çox ölkә ilә ticarәt әmәliyatları apardığını qeyd
edәn Komitә sәdri “Yaşıl dәhliz” buraxılış sisteminin tәtbiqinin
xarici iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olan biznes subyektlәri üçün
dövlәt tәrәfindәn yaradılmış münbit şәraitin bariz nümunәsi olduğunu, 2021-ci ildә muxtar respublika gömrük oranlarında hәyata keçirilәn ixrac әmәliyyatlarının 58 faizinin “Yaşıl dәhliz” iştirakçılarının payına düşdüyünü deyib.
Göstәrilәn etimada, hәrtәrәfli dövlәt qayğısına vә yaradılan
şәraitә görә Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Mәclisinin sәdrinә minnәtdarlıq edәn Sәhәt Hәbibbәyli gömrük orqanları tәrәfindәn vәtәndaşlara, o cümlәdәn biznes subyektlәrinә göstәrilәn
gömrük xidmәtlәrinin sәviyyәsinin artırılması istiqamәtindә
tәdbirlәrin davam etdirilәcәyini vurğulayıb vә kollektivә uğurlar
arzulayıb.
Naxçıvan gömrük xidmәtindә әn çox iş stajına malik olan
Culfa Gömrük Postunun böyük inspektoru, gömrük xidmәti mayoru Nüşabә Sadıxova 33 ildir xidmәt etdiyi gömrük orqanlarının keçdiyi yola nәzәr salıb. Qeyd olunub ki, bu gün gömrük işinin bütün sahәlәrindә әldә olunan nailiyyәtlәr әvvәlki illәrlә müqayisәyә gәlmәyәcәk sәviyyәdәdir.
Komitәnin Əmәliyyat vә tәhqiqat şöbәsinin inspektoru, gömrük xidmәti leytenantı Sәrxan Mustafayev gömrük sistemindә
kadr islahatları vә gәnclәşmә mövzusunda çıxış edib. Qeyd olunub ki, son illәr muxtar respublika gömrük sistemindә struktur vә
infrastruktur islahatları ilә paralel olaraq kadr islahatları da uğurla
aparılır. Bu sahәdә görülmüş işlәrin nәticәsidir ki, bu gün Naxçıvan gömrük sistemi özünün güclü, peşәkar vә gәnc kadr potensialı ilә seçilir.
Sonra Komitәnin İnzibati idarәetmәnin tәşkili bölmәsinin
rәisi, gömrük xidmәti polkovnik-leytenantı Minayә Nәsirova
muxtar respublika gömrük orqanları әmәkdaşları barәsindә tәtbiq olunan hәvәslәndirmә tәdbirlәri barәdә mәlumat verib. Komitәnin Əmәliyyat vә tәhqiqat şöbәsinin rәisi, gömrük xidmәti
mayoru Mahir Orucov qaçaqmalçılıqla mübarizә sahәsindә әldә
olunan nailiyyәtlәrә görә “İlin gömrükçüsü” elan olunaraq mükafatlandırılıb. Xidmәtdә fәrqlәnәn bir qrup gömrük әmәkdaşına
da tәltiflәr tәqdim olunub.
Sonda tәdbir iştirakçıları Naxçıvan televiziyasının hazırladığı
“İnkişaf edәn gömrük xidmәti” adlı filmә baxıblar.
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