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Gömrük xidmәti hәr bir
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atributlarından biridir
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CUSTOMS NEWS

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Vətən müharibəsindəki şanlı qələbədən
sonra yaranan yeni reallıq göz önündədir
Qarabağda gündәn-günә geniş vüsәt alan yenidәnqurma, bәrpa vә quruculuq işlәri, bu әrazilәrdә yaradıan
xariqәlәr hәm xalqımız, hәm dә
beynәlxalq turizm üçün әvәzsiz töhfә
olacaq. Dövlәt başçımız hәr çıxışında
Qarabağın Azәrbaycan xalqının әbәdi vә әzәli torpağı olduğunu vә xalqımızın bundan sonra da bu torpaqlarda әbәdiyyәn sülh, barış, tәhlükәsiz
şәraitdә yaşayacağını çox sәrt vә
әminliklә bәyan edir.
Bu mesajlar hәqiqәti hәlә dә dәrk etmәyәn vә
eşitmәyәnlәr üçün hәm dә xәbәrdarlıqdır. Bu
qәtiyyәtli fikirlәri xalqımız bir daha Prezident
İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyevanın Tәrtәr rayonunun Suqovuşan qәsәbәsindә
bayram tonqalını alovlandırdıqdan sonra Novruz tәbrikindә şahidi olduq.
Ay yarım davam edәn Vәtәn müharibәsindә
torpaqlarımızın 30 illik işğalına son qoyuldu.
Azәrbaycan bütövlәşdi. Şәrqi Zәngәzur vә Qarabağ iqtisadi rayonları yaradıldı vә hәmin әrazilәrin ölkәmizin ayrılmaz tәrkib hissәsi olduğunu
sübut etdik. İşğaldan azad olunan ilk inzibati
әrazimiz Suqovuşan olmuşdur. Bu әrazilәrin toponimlәri dә Azәrbaycanındır. Ona görә dә işğaldan azad olunan kimi Prezident İlham Əliyev
ermәnilәrin saxtalaşdırmaq istәdiklәri vә
Madağıza adlandırdıqları әraziyә öz tarixi adını
- Suqovuşanı qaytardı. Bir il әvvәl Novruz bayramı tonqalı Şuşada yandırılmışdı. Bu il isә Suqovşanda alovlandırıldı.
Son hadisәlәr dә tәsdiqlәyir ki, biz artıq qayıtmışıq vә öz torpaqlarımızda milli-tarixi bayramlarımızı qeyd edirik. Bir sözlә, bu gün dünya,
xüsusәn dә düşmәnlәrimiz güclü bir Azәrbaycanla razılaşmaq mәcburiyyәtindәdir. Möhtәrәm Prezidentimizin rәhbәrliyi ilә qurulmuş
bugünkü Azәrbaycan düşmәnin hәr bir tәxribatına cavab vermәk vә onu mәhv etmәk iqtidarındadır. Bugünkü Azәrbaycan heç kimin kömәyi
olmadan ermәnilәrin 30 ildә viran qoyduğu әrazilәrimizi yenidәn dirçәltmәk vә mәcburi köçkünlәri öz doğma yurdlarına qaytrarmaq gücündәdir.
Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım
Mehriban Əliyevanın işğaldan azad olunmuş
torpaqlarımıza etdiyi hәr bir sәfәr bu әrazilәrә
yeni ruh, yeni nәfәs gәtirir. Ənәnәyә uyğun olaraq, möhtәrәm Prezidentimiz vә Birinci vitseprezident Suqovuşana sәfәri çәrçivәsindә dә
yeni obyektin açılış mәrasimini etdilәr. Bu sәfәr
çәrçivәsindә yüksәkgәrginlikli, müasir izolyasiyalı vә mühafizәli kabel xәrttinin tәqdimatı edildi.
İşğaldan azad olunmuş әrazilәrimizdә qurulan elektrik şәbәkәsi әn müasir texnologiyalara
әsaslanaraq tikilir vә bu, şәbәkәni iqlimin tәsirlәrindәn qoruyaraq, fasilәsiz elektriklә tәmin
olunmasına imkan verәcәk. Suqovuşana - öz
yurdlarına qayıdacaq soydaşlarımız üçün әn
müasir evlәr tikilir. Yeni tikilәn yaşayış mәhәllәsindәki ilk ev dә onu demәyә imkan verir ki,
bu әrazilәrdә yaradılacaq şәrait vә infrastruktur
keçmiş sakinlәrin yaşayışını әn yüksәk sәviy-

yәdә tәmin edәcәk.
İşğal olunmuş әrazilәrimizdәn mәcburi didәrgin salınanlar 30 ilә yaxın müddәtdә çәkdiklәri
әzab-әziyyәtin acısını unudacaqlar. Yaxın vaxtlarda onlar hәr cür infrastruktura malik evlәrdә
yaşamaq imkanı әldә edәcәklәr. Bu әrazilәrdә
tәhsil infrastrukturunun formalaşdırılması da
prioritet vәzifәlәrdәndir. Ona görә dә soydaşlarımız Suqovuşana qayıtmamış qәsәbәdәki ikimәrtәbәli orta mәktәbin binasının әsaslı şәkildә

yenidәn qurulmasına başlanmışdır.
Tәәssüf ki, hәlә dә bәzi ölkәlәr vә beynәlxalq
tәşkilatlar işğaldan azad olunmuş Qarabağ
әrazilәrindә 67 mәsciddәn 63-ünün ermәnilәr
tәrәfindәn tamamilә dağıdılmasına lazımı münasibәt bildirmәyiblәr. Bu mәscidlәrin yenidәnqurma vә bәrpa işlәrindә Heydәr Əliyev Fondu
tәrәfindәn böyük işlәr görülür.
Xüsusilә qeyd etmәk lazımdır ki, işğaldan
azad olunmuş әrazilәrimizin müdafiә qabiliy-

yәtinin daha da möhkәmlәndirilmәsi üçün yeni
hәrbi hissәlәr yaradılır. Bir müddәt әvvәl cәnab
Prezident Hadrutda Komando ordu hәrbi hissәsinin açılışını etmişdi. İndi isә Suqovuşanda N
saylı hәrbi hissәnin açılışı oldu. Yenidәn qurulan
hәrbi hissәlәrdә әsgәr vә zabitlәrimizin yüksәk
sәviyyәdә xidmәtinin tәşkili üçün hәr cür şәrait
yaradılıb. Ordu quruculuğumuzun güclәndirilmәsi gәlәcәkdә davam etdirilәcәkdir.
davamı 2-ci sәh.

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Abşeronda vətəndaşları qəbul edib
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq mәrkәzi icra
hakimiyyәti orqanlarının rәhbәrlәri bölgәlәrdә vәtәndaşların qәbulunu keçirir, onların müxtәlif
mәsәlәlәrlә bağlı müraciәtlәrinin, әrizә vә şikayәtlәrinin müsbәt hәlli üçün müvafiq tәdbir görürlәr.

Martın 30-da Dövlәt Gömrük Komitәsinin
sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev Abşeron rayon Heydәr Əliyev
Mәrkәzindә Abşeron vә Zәngilan rayonlarından olan vәtәndaşları qәbul edib.
Sәfәr Mehdiyev qәbuldan öncә Xırdalan
şәhәrinin mәrkәzindә Heydәr Əliyevin abidәsini ziyarәt edәrәk önünә gül dәstәsi qoyub.
Komitәnin müvafiq strukturlarının rәhbәrlәrinin iştirakı ilә keçirilәn qәbulda Abşeron
vә Zәngilan rayonunun sakinlәrinin müraciәt-

lәri dinlәnilib. Vәtәndaşların müraciәtlәri әsasәn idxal-ixrac әmәliyyatları vә digәr gömrük
mәsәlәlәri ilә bağlı olub.
Qәbul zamanı DGK sәdri Sәfәr Mehdiyev
hәr bir vәtәndaşın müraciәtini diqqәtlә dinlәyib vә qaldırılan mәsәlәlәrin bir qismi yerindәcә hәllini tapıb, bәzi müraciәtlәrin isә araşdırılması üçün müvafiq strukturların rәhbәrlәrinә tapşırıqlarını verib.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Rəsmi xronika
Martın 28-dә Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev Prezident Administrasiyasının Vәtәndaş Qәbulu Mәrkәzinin açılışında iştirak edib.
Dövlәtimizin başçısına Mәrkәzdә yaradılan şәrait barәdә
mәlumat verilib. Bildirilib ki, Bakı şәhәri, Nәrimanov rayonu,
Zaur Nudirәliyev küçәsi, 79 ünvanında yerlәşәn beşmәrtәbәli
binada vәtәndaşların rahat müraciәt etmәlәri vә onların müraciәtlәrinә baxılması üçün zәruri şәrait yaradılıb. Mәrkәzdә
gözlәmә zalları, qәbulların aparılacağı xidmәti otaqlar, kollektiv qәbullar üçün nәzәrdә tutulan müxtәlif ölçülü zallar, hәkim, psixoloq, hüquq mәslәhәtçisi, ana vә uşaq otaqları vardır.
Bu Mәrkәzin istifadәyә verilmәsi ictimai nәzarәtin mühüm
mexanizmlәrindәn biri olan vәtәndaş müraciәtlәrinә daha
operativ baxılmasına şәrait yaradacaq.
* * *
Martın 28-dә Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevә zәng edib. Söhbәt zamanı
Prezident Volodimir Zelenski dövlәtimizin başçısını Ukraynadakı vәziyyәt barәdә mәlumatlandırıb.
Prezidentlәr humanitar dәhlizlәrin yaradılması vә sülh danışıqlarının davam etdirilmәsinin vacibliyini qeyd ediblәr. Telefon danışığı әsnasında Prezident Volodimir Zelenski tibbi lәvazimatlar daxil olmaqla, Ukraynaya göstәrilәn humanitar
yardıma görә Prezident İlham Əliyevә tәşәkkürünü bildirib.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azәrbaycan daim humanitar mәsәlәlәrә böyük önәm verir vә xüsusi diqqәtlә yanaşır.
* * *
Martın 29-da Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev cәmiyyәtin hәssas qrupu olan qadın vә yetkinlik yaşına çatmayan
mәhkumlar üçün Bakıda yeni inşa olunmuş müasir penitensiar müәssisәlәrdә yaradılan şәraitlә tanış olub.
Ötәn әsrin 30-cu illәrindә inşa olunmuş vә dövrün tәlәblәrinә cavab vermәyәn penitensiar müәssisәlәrin әvәzinә inşa
edilmiş yeni müәssisәlәrdә nümunәvi şәrait yaradılıb, istirahәt, psixoloq, ibadәt otaqları vә digәr otaqlar ayrılıb, mәhbusların faydalı işlә mәşğul olmaları üçün istehsalat sahәlәri tәşkil
edilib. Hәr iki müәssisәdә mәhkumların asudә vaxtlarını
sәmәrәli keçirmәlәri mәqsәdilә idman sahәlәri, tәhsil vә peşә
ixtisaslarına yiyәlәnmәlәri üçün lazımi infrastruktur yaradılıb.
Burada zәruri әdәbiyyatla tәchiz olunmuş kitabxana, oxu zalı
vә kompüter otağı vardır.
* * *
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 30-da Böyük
Britaniyanın Silahlı Qüvvәlәr naziri, Böyük Britaniya parlamentinin üzvü Ceyms Hippini qәbul edib.
Görüşdә bu il Azәrbaycanla Böyük Britaniya arasında diplomatik münasibәtlәrin qurulmasının 30 illiyinin qeyd olunduğu mәmnunluqla vurğulandı vә bu dövr әrzindә ölkәlәrimiz
arasında müxtәlif sahәlәrdә sәmәrәli әmәkdaşlığın hәyata keçirildiyi bildirildi. Bu münasibәtlә Böyük Britaniya vә Şimali
İrlandiya Birlәşmiş Krallığının Baş naziri Boris Consonun
Prezident İlham Əliyevә vә dövlәtimizin başçısının Boris
Consona ünvanlanmış tәbrik mәktublarının әhәmiyyәti qeyd
edildi. Bildirildi ki, 30 illik dövrdә uğurlu әmәkdaşlığın hәyata
keçirilmәsi әlaqәlәrimizin bundan sonra da genişlәnmәsi üçün
yaxşı zәmin yaradır.
Görüşdә neft, qaz, Azәrbaycan iqtisadiyyatına Böyük Britaniya tәrәfindәn sәrmayә qoyuluşu, ticarәt, nәqliyyat, müdafiә
sahәlәrindә әmәkdaşlığın perspektivlәri әtrafında fikir
mübadilәsi aparıldı. Söhbәt zamanı NATO-nun Əfqanıstanda
hәyata keçirdiyi “Qәtiyyәtli dәstәk” missiyasında Azәrbaycanın iştirakı qeyd edildi. Prezident İlham Əliyev ErmәnistanAzәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin hәllindәn sonra
bölgәdә post-münaqişә dövründә gedәn proseslәr barәdә danışdı.
* * *
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 31-dә Polşanın
xarici işlәr naziri, ATƏT-in fәaliyyәtdә olan sәdri Zbiqnev
Raunun başçılıq etdiyi nümayәndә heyәtini qәbul edib.
Qonaqları salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi ki, sizi
görmәyә şadam. Azәrbaycana gәldiyiniz üçün tәşәkkür edirәm. Bu, bizim gündәliyimizdә duran mühüm mәsәlәlәri müzakirә etmәk üçün yaxşı fürsәtdir. Əlbәttә ki, ATƏT-in sәdri
olaraq sizinlә regionda postmünaqişә vәziyyәtindәn danışacağıq. Eyni zamanda, Polşa vә Azәrbaycan arasında ikitәrәfli
gündәlik dә çox genişdir. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Prezident
Andjey Duda ilә bizim telefon söhbәtimiz dә olub. Mәnim
Prezidentlә Varşavada, Bakıda, Davosda görüşlәrimlә bağlı
çox yaxşı xatirәlәrim var. Bilirsiniz ki, biz müntәzәm olaraq
bir-birimizlә tәmasdayıq vә ölkәlәrimiz arasındakı münasibәtlәr bizim güclü tәrәfdaşlığımızı yaxşı nümayiş etdirir.
Hәmçinin Avropa İttifaqı ilә әmәkdaşlıq mәsәlәlәrindә bizi
daim dәstәklәdiyinә görә Polşaya minnәtdarıq. Bu proses indi
sürәtlә gedir vә artıq Avropa İttifaqı tәrәfindәn elan edilmişdir
ki, Prezident Şarl Mişelin tәşkilatçılığı ilә Ermәnistanın baş
nazirinin mәnimlә yeni görüşü olacaqdır. Ümid edirәm ki, bu
görüş mәhsuldar olacaq. Çünki artıq bir neçә görüş olub vә biz
Azәrbaycanla Ermәnistan arasında sülhә doğru irәlilәmәliyik,
mümkün olduğu qәdәr qısa müddәtdә sülh sazişini imzalamalıyıq. Azәrbaycan bizim baxışımıza uyğun olaraq bu razılaşmanın әsas prinsiplәrini tәqdim edib.
* * *
Martın 31-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinә
zәng edib.
Telefon danışığı әsnasında Azәrbaycanın Qarabağ bölgәsindәki vәziyyәt müzakirә olundu. Söhbәt zamanı 2020-ci il
10 noyabr, 2021-ci il 11 yanvar vә 26 noyabr tarixli üçtәrәfli
bәyanatların bütün müddәalarının ardıcıl surәtdә hәyata keçirilmәsinin vacibliyi vurğulandı.
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Vətən müharibəsindəki şanlı qələbədən
sonra yaranan yeni reallıq göz önündədir
әvvәli 1-ci sәh.
Bütün bunlar Silahlı Qüvvәlәrimizin gücünün 44 günlük
müharibәdә nümayiş etdirdiyindәn dә artıq olmasından xәbәr
verir. Ordumuzun getdikcә qüvvәtlәnmәsi, әn müasir silah-sursatla tәmin olunması ölkәmizin müdafiәsi baxımından çox vacibdir. Bu mәsәlә Ali Baş Komandanımızın daim diqqәtindәdir.
İşğaldan azad olunmuş әrazilәrimizdә böyük turizm potensialının mövcudluğu danılmazdır. Bu potensialdan sәmәrәli istifadә
olunması ölkәmizin iqtisadi gücünü daha da artıracaq. Möhtәrәm
Prezidentimizin müvafiq qurumlara turizm marşrutlarının müәyyәn olunması vә infrastrukturun formalaşdırılması istiqamәtindә
tapşırıqlar vermәsi bu sahәnin inkişafında mühüm rol oynayıb.
Ölkә başçımız Suqovuşana sәfәri çәrçivәsindә bu әrazilәrdә
idmanın inkişafı ilә bağlı tapşırıqlar da verdi. Sevindirici haldır ki,
Suqovuşanda avarçәkmә üzrә tәlim-mәşq toplantısının rәsmi
açılışı bu әrazilәrin idman potensialının dirçәldilmәsi istiqamәtindә atılan ilk addımlarımızdandır.
Bütövlükdә, qeyd etmәliyik ki, işğaldan azad olunmuş әrazilәrimizdә görülәn yenidәnqurma vә bәrpa işlәri kompleks olaraq,
planauyğun şәkildә hәyata keçirilir. İcra olunan layihәlәrin әhatә
dairәsinin geniş olması vә sürәtlә aparılması bu әrazilәrә qayıdışın tezliklә reallaşacağından xәbәr verir. Dövlәt başçısının şәxsәn
nәzarәti vә tapşırıqları ilә bu әrazilәr yaxın gәlәcәkdә әn müasir
şәkildә yenidәn qurularaq istifadәyә verilәcәkdir. Bütün bunlar
dünyaya müasir şәkildә yenidәn qurulacaq Şәrqi Zәngәzur vә
Qarabağ iqtisadi rayonlarını tәqdim etmәklә, Azәrbaycanın gücünü vә bu әrazilәrin azәrbaycanlılara mәxsus olduğunu bir daha
nümayiş etdirәcәk.
Bәli, Şanlı zәfәrimizlә bitәn Vәtәn müharibәsindәn ötәn 1 il 4
ay әrzindә Qarabağ vә Şәrqi Zәngәzur iqtisadi rayonlarında böyük tikinti-quruculuq işlәri hәyata keçirilmәkdәdir. Əlbәttә ki, bu
әrazilәrdә hәrәkәtin tәnzimlәnmәsi üçün ilk növbәdә, yolların
yenidәn qurulması, körpü vә tunellәrin tikintisi xüsusi әhәmiyyәt
daşıyır. Hәm bәrpa-quruculuq işlәrinin intensivlәşdirilmәsi, hәm
dә tranzit-logistik baxımdan yolların sürәtlә inşası Böyük Qayıdışa hesablanıb.
Hazırda dövlәt büdcәsindәn ayrılmış vәsait hesabına işğaldan
Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş şәhәr vә rayon- azad edilmiş әrazilәrimizdә 15 avtomobil yolunun tikinti işlәri
larımıza sәfәrlәri çәrçivәsindә yeni yolların tәmәlini qoyur vә ti- aparılır.
kinti işlәrinin sürәtlә aparlması ilә bağlı ciddi tapşırıqlarını verir.
Ali Baş Komandan İlham Əliyev tәrәfindәn Zәfәr yolu adlan-

dırılan avtomobil yolu artıq istifadәyә verilib. Zәfәr yolunun tikintisi cәmi bir ilә hәyata keçirilib. Bu yol Azәrbaycan xalqının qazandığı parlaq qәlәbәnin simvoludur. Ali mühәndislik düşüncәsinin, yüksәk texnoloji imkanların istifadә olunduğu bu layihә ilin

bütün fәsillәrindә çәtin relyef şәraitindә, keçilmәz dağ yolları yarılaraq hәyata keçirilib. Belә qısa vaxtda icra olunan vә dünyada
analoqu olmayan layihә Azәrbaycan dövlәtinin gücünü, onun
malik olduğu potensialı, әn әsası isә, Prezident İlham Əliyevin
qәtiyyәtini bütün dünyaya göstәrdi.
Şanlı Ordumuzun ölkәmizin mәdәniyyәt paytaxtı olan Şuşa
şәhәrini mәnfur düşmәndәn azad edәrkәn istifadә etdiyi cığıryolun әbәdilәşdirilmәsi mәqsәdilә tikilәn bu yolla indi ölkә vәtәndaşları, xarici qonaqlar Şuşaya rahat şәkildә sәfәr edә bilirlәr.
Başlanğıcını Hacıqabul-Mincivan-Zәngәzur dәhlizi magistral
avtomobil yolundan götürәn 101 kilometrlik Zәfәr yolu Qarabağın tacı olan Şuşa şәhәrinә qәdәr uzanır. Füzuli, Xocavәnd,
Xocalı vә Şuşa rayonlarının әrazisindәn keçmәklә inşa edilәn Zәfәr yolu bu regionun onlarla yaşayış mәntәqәsini әhatә edir. Bu
layihә hәm dә ona görә müstәsna әhәmiyyәt daşıyır ki, o, ilk
növbәdә, öz doğma yurdlarına qayıdacaq insanların rahatlığının
tәmin olunmasına, onlar üçün yüksәksәviyyәli hәyat vә yaşayış
standartının yaradılmasına xidmәt edir.
Hazırda inşa edilmәkdә olan digәr 15 avtomobil yolundakı vәziyyәt dә ürәkaçandır. Onların bәzilәri bu il istifadәyә verilәcәk.
Bundan başqa, Laçın rayonunda hava limanının tikintisi ilә әlaqәdar qazma-partlatma vә torpaq işlәrinin yerinә yetirilmәsi prosesi dә davam etdirilir. Burada layihәlәndirmә vә mobilizasiya işlәri aparılır, paralel olaraq 10 hektar sahәdә әrazinin tәmizlәnmәsi
işlәri görülür. İşlәrin bu il başa çatdırılması planlaşdırılıb. Əminliklә deyә bilәrik ki, tezliklә Qarabağ vә Şәrqi Zәngәzur iqtisadi
rayonlarının yol-nәqliyyat infrastrukturu tamamilә yenidәn qurulub istifadәyә verilәcәk.
Belәliklә, İkinci Qarabağ müharibәsindәki şanlı qәlәbәdәn
sonra yaranan yeni reallıq göz önündәdir. Qarşıya qoyulan bir
nömrәli prioritet mәsәlә işğaldan azad olunmuş әrazilәrdә bәrpa
vә quruculuq işlәri aparmaq, yeni infrastrukturların yaradılmasına, sәrmayәlәrin cәlb edilmәsinә nail olmaqdır.
Tezliklә bu yollar Qarabağa vә Şәrqi Zәngәzura yeni hәyat
gәtirәcәk. 30 il әvvәl bu yerlәri göz yaşı ilә tәrk etmәyә mәcbur
olanlar indi bu yollarla rahatlıqla, böyük sevinc hissi ilә öz yurdyuvalarına dönәcәklәr. Bütün dünya bir daha Azәrbaycanın iqtisadi qüdrәtinә şahidlik edәcәk.

Son onilliklərdə ölkəmiz
İnfrastruktur layihələri
böyük tikinti-quruculuq və ölkəmizin tranzit potensialını
abadlıq meydanına çevrilib
daha da gücləndirib
“Azәrbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa
dair Milli Prioritetlәr” ölkәnin davamlı yüksәlişinә böyük töhfәlәr verir vә gәlәcәkdә dә bu proses davam edәcәk.

Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn müәyyәn edilmiş yeni prioritetlәr növbәti onillikdә iqtisadi artımın davamlı olmasını, milli iqtisadiyyatın daha da şaxәlәndirilmәsini tәmin etmәk baxımından tamamilә yeni imkanlar açır.
Milli prioritetlәrin reallaşması hәm dә milli birliyimizin
daha bir tәntәnәsi kimi öz tәzahürlәrini tapacaq. Çünki bu
gün Azәrbaycanda mövcud olan milli hәmrәylik, dövlәt vә
xalq arasında qarşılıqlı etimad istәnilәn vәzifәni müvәffәqiyyәtlә yerinә yetirmәyә imkan yaradır.
İşğaldan azad edilәn, ermәnilәrin tәxminәn 30 il әrzindә
xarabazara çevirdiklәri yurdlarımızda Azәrbaycan dövlәti
genişmiqyaslı quruculuq-bәrpa işlәri hәyata keçirir. Vandalların dağıtdıqlarını dövlәtimiz yenidәn qurur. Vәtәn
müharibәsindәki tarixi qәlәbәmizdәn sonra qısa müddәt
әrzindә bu torpaqlarda böyük işlәr görülüb vә görülmәkdәdir. Bütün bunları Azәrbaycan kәnardan heç bir kömәk
olmadan, öz daxili imkanları hesabına yerinә yetirir. Dünya üçün bir nümunә yaradır, eyni zamanda, sülh arzusunu,
regionda tәhlükәsizlik, xalqların bir-birinә qarşılıqlı hörmәti, davamlı inkişaf niyyәtini bәyan etmiş olur.
Dünya çox gәrgin, mürәkkәb tarixi proseslәrdәn keçir.
Yaxın-uzaq ölkәlәrdә baş verәn hadisәlәr müәyyәn edilmiş daxili vә xarici siyasәtin, mövcud reallıqların nәzәrә
alınması, gәlәcәklә bağlı hәdәflәrin dövlәtlәr vә xalqlar
üçün nә qәdәr mühüm әhәmiyyәt kәsb etdiyini bir daha
sübuta yetirir.
Belә bir dünyada dövlәtin müstәqil inkişaf xәttini qoruyub saxlamaq, toqquşan maraqlar arasında balansı tәmin
edә bilmәk, yaranmış reallıqları yeni fürsәtlәrә çevirmәk
ölkә rәhbәri üçün fövqәladә bacarıqdır. Üzlәşdiyi bütün
problemlәrdәn әn az itki ilә çıxan Azәrbaycan dövlәti heç
zaman iqtisadi cәhәtdәn zәiflәmәyib, hәtta qlobal böhran
şәraitindә sosial layihәlәrini tәxirә salmayıb vә ölkәnin
sosial-iqtisadi durumu tәnәzzül yaşamayıb.
Bunun yeganә sәbәbi isә siyasi vә iqtisadi müstәqillik,
Prezident İlham Əliyevin hәyata keçirdiyi islahatlardır.
Mәhz bu islahatların nәticәsindә Azәrbaycan iqtisadiyyatı
nәinki dayanıqlılığını qoruyub, hәtta müxtәlif sahәlәrdә
inkişafı da tәmin edib.
Ölkәmizin liderliyi ilә hәyata keçirilәn bir çox nәhәng
layihәlәr regionun, Avrasiya mәkanının enerji vә nәqliyyat
xәritәsini dәyişdirib. Bölgәnin vә daha geniş coğrafiyanın
enerji tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә, nәqliyyat-kommunikasiya, logistika infrastrukturunun inkişafına mühüm
tәsir göstәrib. Son onilliklәrdә istifadәyә verilәn Bakı-Tbilisi-Ceyhan әsas ixrac boru kәmәri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum
qaz kәmәri, Bakı-Tbilisi-Qars dәmir yolu xәtti, “Cәnub
qaz dәhlizi” layihәlәri buna nümunәdir.
Prezident İlham Əliyev yaratdığı imkanlarla regionda
yeni әmәkdaşlıqlara, hәr kәs üçün qarşılıqlı faydalara qapı
açır. Son onilliklәrdә böyük tikinti-abadlıq meydanına
çevrilmiş Azәrbaycanda sosial-iqtisadi inkişaf tәdbirlәri
yenә dә davam etdirilir. 2021-ci ildә ölkәdә ümumi daxili
mәhsul 5,6 faiz, sәnaye istehsalı 5,2 faiz artb. O cümlәdәn
artım tempi qeyri-neft sektoru üzrә 7,2 faiz, qeyri-neft sәnayesi üzrә 18,9 faiz, kәnd tәsәrrüfatı istehsalında 3,4 faiz
tәşkil edib.
Ötәn dövrdә xarici ticarәt dövriyyәsi tәxminәn 35,6

milyard dollara çatıb, müsbәt ticarәt saldosu 12,1 milyard
dolları ötüb. Vergi vә gömrük daxilolmaları üzrә yığımlar
proqnozdan 1,7 milyard manatdan çox olub ki, bu vәsait
dә 2022-ci ilin dövlәt büdcәsinin sosial yönümlü xәrclәrinin artımına yönәlib. Ölkәnin strateji valyuta ehtiyatları
53 milyard dolları ötüb vә xarici birbaşa dövlәt borcunu 7
dәfәdәn çox üstәlәyir.
Ölkәmizin xarici ticarәt әlaqәlәrindә ötәn il әldә edilmiş
müsbәt dinamika bu il dә davam edir. Bu ilin 2 ayında
xarici ticarәt dövriyyәsi 80,4 faiz artaraq 7,94 milyard dollar, ixrac 2,1 dәfә artaraq 5,97 milyard dollar, idxal isә 22,3
faiz artaraq 1,97 milyard dollar tәşkil edib. Xarici ticarәt
saldosu 3,4 dәfә artaraq 4 milyard dollar olub.
Ötәn il әrzindә kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalçılarına dövlәt tәrәfindәn maliyyә dәstәyi olaraq әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi ilә bağlı tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi üçün 455 milyon manat vәsait sәrf edilib. Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tәrәfindәn verilәn güzәştli kreditlәrin 59 faizi aqrar sektora yönәldilib.
2021-ci il әrzindә regionların sosial-iqtisadi inkişafı
üçün dövlәt büdcәsinin investisiya xәrclәrindәn 212 milyon manat, Prezidentin Ehtiyat Fondundan isә 122 milyon
manat vәsait ayrılıb. Dövlәt başçısının müvafiq fәrmanına
әsasәn, iqtisadi rayonların yeni bölgüsü tәsdiqlәnib vә ölkәdә iqtisadi rayonların sayı 14-ә çatdırılıb.
İşğaldan azad olunmuş әrazilәrin bәrpası vә yenidәn
qurulması ilә bağlı ötәn ilin dövlәt büdcәsindәn ayrılan 2,2
milyard manat vәsait demәk olar ki, tam istifadә olunub.
Ötәn il istifadәyә verilәn Füzuli Beynәlxalq Hava Limanı,
Zәfәr yolu, hazırda inşası aparılan Zәngilan vә Laçın beynәlxalq hava limanları vә digәr mühüm avtomobil, dәmir
yol vә sosial infrastruktur layihәlәri bölgәnin inkişafına
әhәmiyyәtli tәkan verir. Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyevin bilavasitә tәşәbbüsü ilә gündәmә gәlәn
Zәngәzur dәhlizinin gerçәklәşmәsi üçün әmәli tәdbirlәr
görülüb vә hazırda bu iş davam etdirilmәkdәdir. Dövlәt
başçısının fәrmanları ilә Ağdam Sәnaye Parkı vә Şәrqi
Zәngәzur iqtisadi rayonunda “Araz Vadisi İqtisadi Zonası”
Sәnaye Parkı yaradılıb.
Gәnc nәslin müasir bilik vә bacarıqlara yiyәlәnmәsi,
inkişaf proseslәrinin önündә irәlilәmәsi, onların simasında
ölkәmizin parlaq gәlәcәyinin tәmin olunması üçün dә әhәmiyyәtli işlәr görülür. Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 28 fevral 2022-ci il tarixli sәrәncamı ilә tәsdiq edilmiş
“Gәnclәrin xarici ölkәlәrin nüfuzlu ali tәhsil müәssisәlәrindә tәhsil almalarına dair 2022-2026-cı illәr üçün Dövlәt
Proqramı” buna bir nümunәdir.
Prezident İlham Əliyevin Azәrbaycan gәncliyinә diqqәt
vә qayğısının tәcәssümü olan bu proqramın icrası müddәtindә hәr il 400 nәfәrdәn çox olmamaqla, ümumilikdә
2000 nәfәrәdәk Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının
xaricdә nüfuzlu universitetlәrdә bakalavriat vә magistratura sәviyyәlәrindә tәhsil alması tәmin edilәcәkdir.
Ali tәhsilin bakalavriat sәviyyәsindә tәhsil almaq üçün
seçimdә beynәlxalq fәnn olimpiadaları qaliblәrinә üstünlük verilmәsi dövlәt proqramı çәrçivәsindә istedadlı
gәnclәrin dünyanın qabaqcıl ali tәhsil müәssisәlәrindәn
mәzun olaraq ölkәmizin gәlәcәk inkişafına әlavә dәyәr
yaratmalarını tәşviq edәcәk. Magistratura pillәsindә
intellektual sәviyyәsi vә idarәçilik keyfiyyәtlәri yüksәk
olan perspektivli gәnclәrә vә yüksәk texnologiyalara
әsaslanan ixtisaslara üstünlük verilmәsi isә әmәk
bazarında müasir bacarıqlara malik ixtisaslı kadrların
sayını artıracaq.

Azәrbaycanda avtomobil yollarının vә dәmir yolu xәtlәrinin, xüsusilә Gürcüstan,
Rusiya vә İran istiqamәtindә ölkә әrazisindәn keçәn magistral yolların beynәlxalq
standartlar әsasında yenidәn qurulması, paytaxtda, habelә regionlarda beynәlxalq
hava limanlarının, Bakı Beynәlxalq Dәniz Ticarәt Limanının tikintisi, Şәrq-Qәrb
vә Şimal-Cәnub nәqliyyat dәhlizlәrinin inkişafı istiqamәtindә gerçәklәşdirilәn
layihәlәr respublikamızın nәqliyyat infrastrukturunun müasirlәşmәsindә әhәmiyyәtli rol oynamaqla yanaşı, ölkәmizin tranzit potensialını daha da güclәndirib.
Bakı-Tbilisi-Qars dәmir yolu da region
üçün strateji әhәmiyyәtә malikdir; konteyner
daşımaları, Avrasiyaboyu multimodal nәqliyyatın hәcminin artırılması vә Asiyadan Avropaya istiqamәtlәnәn karqo axınları üçün rәqabәtqabiliyyәtli bağlantını tәmin edir. Asiya vә
Avropa arasında әn qısa marşrutu reallaşdırmaqla BTQ dәmir yolu bağlantısı gәlәcәkdә
bir neçә milyon ton karqo daşınmasının reallaşdırılması mәqsәdi daşıyır.
İkinci Qarabağ müharibәsindәn sonra Cәnubi Qafqazda Azәrbaycanın yaratdığı yeni
geosiyasi reallıq formalaşmağa başladı. Vәtәn
müharibәsindәn dәrhal sonra Prezident İlham
Əliyev Azәrbaycanın beynәlxalq hüquqa әsaslanaraq, Ermәnistanın 30 illik işğalına son
qoyduğunu, müharibә yolu ilә ölkәmizin әrazi
bütövlüyünü vә suverenliyini bәrpa etdiyini
bildirdi.
Hәlә İkinci Qarabağ müharibәsinin gedişindә dövlәt başçısı postkonflikt dövründә Cәnubi Qafqazın siyasi arxitekturasını şәrh edәrkәn, gәlәcәkdә bütün istiqamәtlәr üzrә inteqrasiya vә inkişafın, xüsusәn dә uzunmüddәtli
sülh vә tәhlükәsizliyin yaradılmasının vacibliyini vurğuladı. Bu, 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtәrәfli Bәyanatda da öz ifadәsini tapdı.
Hәmin bәyanat әrazilәrin işğaldan azad edilәn
bölgәdә yeni siyasi reallığın yaradılmasını
şәrtlәndirdi, regionun tranzit-logistika potensialının inkişafını qarşıya mühüm vәzifә kimi
qoydu. Başqa sözlә, bu bәyanat regionda
mövcud potensialın gerçәklәşdirilmәsi üçün
yeni nәqliyyat marşrutlarının fәaliyyәtә başlamasına zәmin hazırladı.
Hәmin vaxtdan bölgәdә yeni nәqliyyat vә
infrastruktur xәritәsinin formalaşmasına başlanılıb. Tәsadüfi deyil ki, Azәrbaycan müstәqillik әldә etdikdәn indiyәdәk Asiya vә Avropanı
birlәşdirәn yüksәk әhәmiyyәtli nәqliyyat dәhlizlәri yaradıb. Mәhz ölkәmizin tәşәbbüsü ilә
reallaşdırılan Şimal-Cәnub, Şәrq-Qәrb vә Cәnub-Şimal nәqliyyat dәhlizlәri qitәlәrarası daşınmaların hәyata keçirilmәsini gerçәklәşdirib. Bu nәqliyyat dәhlizlәri istifadәyә verildiyi
vaxtdan tarixi İpәk yolunun bәrpasında mühüm önәm daşıyıb.
Bütün bunlar demәyә әsas verir ki, Zәngәzur dәhlizinin gerçәklәşmәsi vә ölkәmizin
tәqdim etdiyi digәr tranzit nәqliyyat dәhlizlәri
dә dünyanın nәqliyyat xәritәsini yenidәn formalaşdıracaq. Başqa sözlә, yeni yaranacaq
nәqliyyat infrastrukturu beynәlxalq status

qazanmaqla Asiya vә Sakit okean hövzәsi ölkәlәrinin dә istifadә edә bilәcәyi marşruta çevrilәcәk.
Bu layihә hәm Ermәnistanın, hәm dә Azәrbaycanın, elәcә dә bütün region dövlәtlәrinin
mәnafeyinә xidmәt etmәsinә, Şәrq-Qәrb beynәlxalq nәqliyyat dәhlizinә qovuşmaqla beynәlxalq infrastruktura inteqrasiya olunmasına,
böyük hәcmdә yük vә sәrnişindaşıma imkanlarının gerçәklәşdirilmәsinә hesablanıb. Azәrbaycan ötәn müddәtdә bu istiqamәtdә üzәrinә
düşәn vәzifәlәri yüksәk sәviyyәdә hәyata keçirib.
Ötәn il fevralın 14-dә Prezident İlham
Əliyev Zәngәzur dәhlizinin açılması istiqamәtindә reallaşması nәzәrdә tutulan layihәlәrdәn birinin - Horadiz-Zәngilan-Ağbәnd
dәmir yolu xәttinin tәmәlini qoyub, bununla
da Azәrbaycanın 10 noyabr 2020-ci il tarixli
Bәyanatının müddәalarına sadiqliyini bir
daha göstәrib. Bu dәmir yolu xәtti layihәsinin
birinci mәrhәlәsi üzrә nәzәrdә tutulan tikinti
işlәrinin artıq 70 faizdәn çox hissәsi başa
çatıb. Ermәnistan isә sözügedәn tәşәbbüsün
gerçәklәşmәsi - nәqliyyat vә enerji xәtlәrinin
texniki әsaslandırılmasının hazırlanması,
layihәnin icrasına başlanılması ilә bağlı fәaliyyәtsizlik göstәrib. Keçәn ilyarım әrzindә
layihәnin reallaşmasına ancaq maneәlәr yaradıb, müxtәlif bәhanәlәrlә qәsdәn onu әngәllәmәyә çalışıb.
Əslindә işğalçı dövlәt 10 noyabr 2020-ci il
tarixli üçtәrәfli Bәyanatda nәzәrdә tutulan
mәlum bәndin icrasının - nәqliyyat bağlantısının yalnız onun әrazisindәn vә onun icazәsi ilә
yaradıla bilәcәyini zәnn edir vә bu amildәn ölkәmizә qarşı tәsir vasitәsi kimi yararlanmağı,
özündәn asılı vәziyyәtdә saxlamağı düşünürdü. Ancaq yeni geosiyasi gerçәklik Ermәnistanın bütün bu cәhdlәrinin әbәs olduğunu
nümayiş etdirdi.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu il
martın 11-dә İran İslam Respublikasının yol
vә şәhәrsalma naziri, Azәrbaycan Respublikası ilә İran İslam Respublikası arasında iqtisadi,
ticarәt vә humanitar sahәlәrdә әmәkdaşlıq üzrә Dövlәt Komissiyasının hәmsәdri Rüstәm
Qasiminin başçılıq etdiyi nümayәndә heyәtini
qәbul edәrkәn dә bu barәdә geniş söhbәt açıb.
Görüşdә bölgәdә yaranmış yeni reallıqların
әmәkdaşlıq üçün yaxşı imkanlar yaratdığı
qeyd edilib. Xüsusilә nәqliyyat sahәsindә imzalanan Azәrbaycan vә İran hökumәtlәri ara-

sında İran әrazisindәn keçmәklә Şәrqi Zәngәzur iqtisadi rayonu ilә Naxçıvan Muxtar
Respublikası arasında yeni kommunikasiya
bağlantılarının yaradılması haqqında Anlaşma
Memorandumunun önәmi vurğulanıb. Bu,
dostluq әlaqәlәrimizin tәzahürü kimi dәyәrlәndirilib vә onun imzalanmasının yeni nәqliyyat yollarının açılmasına xidmәt edәcәyinә
әminlik ifadә olunub. Yeni dәhlizin hәm nәqliyyat, hәm dә elektrik enerjisi üçün önәmli bir
beynәlxalq dәhliz olacağı qeyd edilib.
Vurğulanıb ki, bu gün Şimal-Cәnub Nәqliyyat Dәhlizinin bir qolu olacaq yeni nәqliyyat yolunun işә salınması istiqamәtindә çox
mühüm addımlar atılır vә bu, hәm Şәrq-Qәrb,
hәm dә Şimal-Cәnub istiqamәtlәrindә әmәkdaşlıq üçün gözәl zәmin yaradacaq. Azәrbaycan vә İran arasında nәqliyyat sahәsindә
ikitәrәfli әmәkdaşlığın hәm ölkәlәrimiz, hәm
bölgә üçün, hәm dә beynәlxalq sәviyyәdә
önәmi bildirilib. Bu baxımdan aviareyslәrin
hәyata keçirilmәsinin böyük әhәmiyyәt daşıdığı da vurğulanıb.
Layihә bütövlükdә regionun nәqliyyatkommunikasiya mәnzәrәsini dәyişir, Azәrbaycan, İran vә Türkiyәni birlәşdirәrәk Avrasiyada avtomobil, dәmir yolu, elektrik enerjisi
xәtti vә rәqәmsal bağlantıların daxil olduğu
yeni çoxtәyinatlı dәhlizin әsasını qoyur. Bu layihәnin reallaşması 44 günlük Vәtәn müharibәsi nәticәsindә Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü bәrpa etmәsi, Prezident İlham Əliyev
tәrәfindәn “dostluq sәrhәdi” adlandırılan
Azәrbaycan-İran sәrhәdinin ölkәmizә aid
hissәsinә rәsmi Bakının nәzarәtinin bәrpası
nәticәsindә mümkün olub. Layihәnin gerçәklәşmәsindә Azәrbaycan ilә İran arasında 30 il
әrzindә qurulmuş dostluq, qarşılıqlı etimad vә
yaxın qonşuluq münasibәtlәri mühüm rol
oynayır. Şübhә yoxdur ki, yeni dәhliz regional
әmәkdaşlıq, inkişaf vә xalqların rifahı, iqtisadi-ticarәt әlaqәlәrinin genişlәnmәsi üçün
әlverişli şәrait yaradacaq.
Yeni iqtisadi dәhliz, eyni zamanda, region
ölkәlәrindә iqtisadi bazarların inkişafına kömәk edәcәk. Ticarәt vә iqtisadi әlaqәlәrin artması, istehsalla yanaşı, idxal vә ixrac әmәliyyatlarını da tәşviq edәcәk. Yeni dәhliz tәkcә
tranzit ticarәtinin deyil, hәm dә regional ticarәtin vә istehsalın inkişafına tәsir edәcәk. Region
ölkәlәrinin hәr birinin ayrı-ayrı ixtisaslaşdığı
mәhsullar mövcuddur ki, qonşu ölkәlәrdә bu
mәhsullara tәlәbat var. Yeni kommunikasiyaların açılması sayәsindә region ölkәlәri
arasında ticarәt dövriyyәsi arta, yüzlәrlә yeni iş
yeri açıla bilәr. Bu mühüm dәhliz üzәrindә,
xüsusilә dә nәqliyyat vә avtomobil hablarında
xüsusi ticarәt mәrkәzlәrinin, yolüstü ticarәt
sahәlәrinin inkişafı da labüd olacaq. Bunun
nәticәsindә isә milyardlarla gәlir әldә edәn region ölkәlәrindә rifah sәviyyәsi xeyli yüksәlәcәk.
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Dövlət Gömrük
Tvinninq layihəsinin
Komitəsinin
sədri
yekun konfransı keçirilib İtaliya Gömrük, Aksiz
Martın 29-da “Ümumi Tranzit Proseduru Konvensiyası, Mallarla Ticarәtdә Sәnәdlәşmәnin Sadәlәşdirilmәsi Konvensiyası vә Yeni Kompüterlәşdirilmiş Tranzit
Sisteminә (YKTS) qoşulmaq prosesindә
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük
Komitәsinә Dәstәk” tvinninq layihәsinin
yekun konfransı keçirilib.

Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev tәdbirdә çıxış edәrәk Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә ölkәmizin tranzit vә logistika imkanlarının genişlәndirilmәsi, beynәlxalq ticarәtin asan vә sürәtli şәkildә
hәyata keçirilmәsi istiqamәtindә mühüm addımların
atıldığını, bütün sahәlәrdә olduğu kimi, gömrük sistemindә dә reallaşdırılan islahatların qarşıya qoyulan
mәqsәdlәrin uğurla icrasına töhfә verdiyini bildirib.
Qeyd olunub ki, beynәlxalq nәqliyyat dәhlizlәrinin
qovşağında yerlәşәn ölkәmizin tranzit potensialının
artırılması iqtisadi inkişafın prioritetlәrindәndir vә
tvinninq layihәsi bu sahәdә mühüm töhfә hesab oluna
bilәr. Komitә sәdri vurğulayb ki, layihәnin uğurla icrası gömrük sahәsindә mövcud milli qanunvericiliyin
daha da tәkmillәşdirilmәsinә, gömrük әmәliyyatlarının sadәlәşdirilmәsinә, sәrhәdkeçmә proseslәrinin
sürәtlәndirilmәsinә, ölkәmizin ixrac potensialının ar-

tırılmasına tәkan verәcәk.
Sәfәr Mehdiyev Yeni Kompüterlәşdirilmiş Tranzit
Sisteminә üzvlük istiqamәtindә bütün zәruri addımların atıldığını vurğulayıb vә bildirib ki, prosesin uğurla yekunlaşması, eyni zamanda Azәrbaycanda istehsal
edilәn malların Avropa bazarına sürәtli vә maneәsiz
şәkildә çıxarılmasına şәrait yaradacaq. Komitә sәdri
tvinninq layihәsinin icrasında göstәrdiklәri dәstәyә
görә Avropa İttifaqı vә İtaliya Gömrük, Aksiz vә İnhisar Agentliyinә tәşәkkürünü bildirib.
Avropa İttifaqının Azәrbaycandakı nümayәndәliyinin rәhbәri, sәfir Peter Mixalko bildirib ki, Aİ Asiya ilә Avropa arasında yerlәşәn, Şәrqlә Qәrbi birlәşdirәn Azәrbaycanla nәqliyyat vә logistika sahәsindә
әlaqәlәrin qurulmasında maraqlıdır. Sәfir diqqәtә çatdırıb ki, daşımaların Azәrbaycan üzәrindәn hәyata keçirilmәsi vaxt, mәsafә, vәsaitә qәnaәt vә tәhlükәsizlik
baxımından xüsusi әhәmiyyәt daşıyır.
Son illәr Azәrbaycanda gömrük sahәsindә mühüm
irәlilәyiş әldә olunduğunu vurğulayan Peter Mixalko
xüsusilә şәffaflığın tәmin edilmәsindәn mәmnunluqla
bәhs edib. Bildirilib ki, Yeni Kompüterlәşdirilmiş
Tranzit Sisteminә qoşulma hәm Azәrbaycan, hәm dә
qonşu ölkәlәrlә Aİ arasında malların vә xidmәtlәrin
tranziti baxımından böyük imkanlar yaradacaq. Sәfir
onu da qeyd edib ki, tvinninq layihәsi Azәrbaycan
gömrük orqanlarının potensialının inkişafına vә Aİ ilә

ticarәt әlaqәlәrinin güclәndirilmәsi fonunda iqtisadiyyatın rәqabәt qabiliyyәtinin
artmasına tәkan verәcәk.
İtaliyanın Azәrbaycandakı sәfiri Klaudio Taffuri isә Azәrbaycanla İtaliya arasında müxtәlif sahәlәrdә ikitәrәfli münasibәtlәrdәn mәmnunluqla bәhs edib, elәcә dә
tvinninq layihәsinin gömrük sahәsindә
әlaqәlәrin daha da güclәndirilmәsinә şәrait
yaradacağını vurğulayıb. Diqqәtә çatdırılıb
ki, tvinninq layihәsi çәrçivәsindә nәzәrdә
tutulan konvensiyalara üzvlük böyük
imkanlar yaratmaqla, xüsusilә beynәlxalq
tranzitin hәyata keçirilmәsindә Azәrbaycanın mövqelәrini daha da möhkәmlәndirәcәk.
Sonra İtaliya Gömrük, Aksiz vә İnhisar
Agentliyinin direktoru Marsello Minenna
çıxış edәrәk tәmsil etdiyi qurumla Dövlәt Gömrük
Komitәsi arasında işgüzar әlaqәlәrdәn bәhs edib, tvinninq layihәsinin icrası prosesindә işgüzar münasibәtlәrin, qarşılıqlı tәcrübә mübadilәsinin daha da dәrinlәşdirildiyini diqqәtә çatdırıb.
Daha sonra benefisiar ölkәnin layihә rәhbәri qismindә Dövlәt Gömrük Komitәsi Gömrük Risklәrinin
İdarәolunması vә Audit Baş İdarәsinin rәisi Fәrid Əliyev, İtaliya Gömrük, Aksiz vә İnhisar Agentliyinin
nümayındәlәri Giovanni Piccirillo vә Antonio Lo Parco çıxış edәrәk layihәnin icrası, әldә edilәn nәticәlәr
barәdә mәlumat veriblәr. İtaliyalı mütәxәssislәr
COVID-19 pandemiyasının yaratdığı çәtnliklәrә baxmayaraq tvinninq layihәsinin uğurla icrasında Azәrbaycan gömrükçülәrinin fәaliyyәtini yüksәk qiymәtlәndiriblәr.
Xatırladaq ki, Avropa İttifaqının maliyyә, İtaliya
Gömrük, Aksiz vә İnhisar Agentliyinin ekspert dәstәyi ilә 2020-ci ilin iyun ayından hәyata keçirilәn layihәnin mәqsәdi Azәrbaycanın Avropa İttifaqı gömrük
sistemlәri ilә әlaqәsini vә tәrәflәr arasında ticarәtin
asanlaşdırılmasını tәmin etmәk, ölkәmizin Avropa
Yeni Kompüterlәşdirilmiş Tranzit Sisteminә qoşulması üçün hüquqi, texniki vә prosedur imkanlarının
uyğunlaşdırılması mәqsәdilә Dövlәt Gömrük Komitәsinә dәstәk vermәkdir.

Final conference of the
Twinning Project takes place
The final conference of the Twinning
Project “Support to the State Customs
Committee of the Republic of Azerbaijan
in the accession to the Convention on a
Common Transit Procedure, Convention on Simplification of Formalities in
Trade in Goods and implementation of
the New Computerised Transit System
(NCTS)” was held on March 29.
Addressing the event, chairman of the State Customs Committee, customs service Colonel-General
Safar Mehdiyev said important steps had been taken
under the leadership of President Ilham Aliyev to
enhance our country’s transit and logistic potential,
facilitate the international trade, the reforms carried
out in all spheres, including the customs system had
contributed to implementing the tasks successfully.
It was said that increasing our country’s transit
potential was one of the priorities of economic development and the Twinning Project could be considered
an important contribution to this sphere. The chairman
of the Committee underlined that successful implementation of the project would give an impetus to the
further improvement of the national legislation in the
customs sphere, facilitation of customs operations,
acceleration of border crossing procedures, increase of
our country’s export potential.
Safar Mehdiyev underlined that all necessary steps
had been taken with regard to the membership at the
New Computerised Transit System, said successful
completion of the process would pave the way for
rapid and uninterrupted delivery of the products made
in Azerbaijan to the European market. The chairman of
the Committee thanked the European Union, Italy’s
Customs and Monopolies Agency for supporting the

implementation of the Twinning Project.
Head of the European Union Delegation to Azerbaijan, Ambassador Peter Michalko said the EU was
interested in establishing transport and logistic relations with Azerbaijan located between Asia and Europe,
uniting the East and the West. Ambassador said transportation via Azerbaijan was of special importance in
terms of saving time, funds and in terms of security.
Underlining that significant progress had been made in the customs sphere in Azerbaijan over the recent
years, Peter Michalko especially praised the transparency. It was said that accession to the New Computerised Transit System would create big opportunities for
transit of goods and services between Azerbaijan and
the neighbouring countries and the EU. The ambassador noted that the Twinning Project would boost the
development of potential of Azerbaijan’s customs bodies and increase of competitiveness of economy in the
light of strengthening trade relations with the EU.
Italian Ambassador to Azerbaijan Claudio Taffuri

expressed satisfaction with the bilateral
relations between Azerbaijan and Italy in
various fields, noted that the Twinning
Project would further strengthen ties in the
customs sphere. It was noted that accession to the conventions envisaged within
the Twinning Project would create great
opportunities,
further
strengthen
Azerbaijan's position, especially in the
realization of the international transit.
Addressing the event, director of Italy’s
Customs and Monopolies Agency (ADM)
Marcello Minenna spoke about the relations between the Agency and the State
Customs Committee, said relations,
exchange of experience had further deepened in the process of the implementation
of the Twinning Project.
Addressing the event, head of the
Customs Risk Management and Audit Department of
the State Customs Committee Farid Aliyev, representatives of the Italian Customs and Monopolies Agency
Giovanni Piccirillo and Antonio Lo Parco spoke about
the implementation of the project and the results
achieved. The Italian experts praised the work done by
the Azerbaijani customs officers in the successful
implementation of the Twinning Project, despite the
difficulties caused by the COVID-19 pandemic.
It should be noted that the project has been implemented with the financial support of the European
Union and expert support of Italy’s Customs and
Monopolies Agency since June, 2020. The aim of the
project is to ensure facilitation of relations of Azerbaijan with the EU customs systems and trade among
the sides, to provide support to the State Customs
Committee for adjusting legal, technical and procedural opportunities for our country’s accession to the
European New Computerised Transit System.

Azərbaycan və Türkmənistan
gömrük mütəxəssisləri arasında görüş
larının sadәlәşdirilmәsi vә sürәtlәndirilmәsidir.
Baş İdarәnin rәisi bu istiqamәtdә Azәrbaycan
gömrüyünün fәaliyyәti barәdә danışıb, resursların idarә olunması, elektron xidmәtlәr, informasiya mübadilәsi vә digәr sahәlәrdә tәtbiq edilәn
yeniliklәrdәn, layihәlәrdәn bәhs edib.
Sonra DGK Gömrük Nәzarәtinin Tәşkili vә
Ticarәtin Asanlaşdırılması Baş İdarәsi rәisinin birinci müavini Sәmәd Qaralov, Texnoloji İnnovaGörüşdә Azәrbaycan vә Türkmәnistan gömrük
siyalar vә Statistika Baş İdarәsinin Rәqәmsal
xidmәtlәrinin informasiya texnologiyalarının tәtbiGömrük İnzibatçılığı İdarәsinin rәisi Rauf Quliqi, gömrük nәzarәti vә beynәlxalq әlaqәlәrin tәşkili
yev çıxış ediblәr. Onlar “Bir pәncәrә” prinsipinin
üzrә mәsul nümayәndәlәri iştirak ediblәr.
sәrhәdkeçmә proseslәrindә tәtbiqi, kağızsız texDövlәt Gömrük Komitәsi Texnoloji İnnovasiyanologiyalar, beynәlxalq yükdaşımaların elektronlar vә Statistika Baş İdarәsinin rәisi, gömrük xidmәti
laşdırılması, “Yaşıl dәhliz”, “Elektron pәncәrә”
general-mayoru Tәmkin Xәlilov son illәr Azәrbaycan istiqamәtlәrindәn biri dә gömrük işinin tәşkili sahәgömrük sistemindә hәyata keçirilәn islahatlar barәdә sindә informasiya texnologiyalarının tәtbiqinin geniş- vә digәr layihәlәr barәdә türkmәnistanlı hәmkarlarını
mәlumat verib. Qeyd edilib ki, islahatların mühüm lәndirilmәsi, smart hәllәr hesabına gömrük әmәliyyat- mәlumatlandırıb, onların suallarını cavablandırıblar.

Gömrük sistemindә informasiya texnologiyalarının tәtbiqi ilә bağlı Azәrbaycan
tәcrübәsi Türkmәnistan gömrük xidmәtindә maraq doğurur. Bu mәqsәdlә iki ölkәnin
gömrük orqanlarının mütәxәssislәrinin
iştirakı ilә onlayn formatda görüş keçirilib.

və İnhisar Agentliyinin
direktoru ilə görüşüb
Martın 29-da Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti generalpolkovniki Sәfәr Mehdiyev İtaliya Gömrük, Aksiz vә İnhisar Agentliyinin direktoru Marsello Minenna ilә görüşüb.

Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәfәr
Mehdiyev Azәrbaycanla İtaliya arasında qarşılıqlı әmәkdaşlıq münasibәtlәrinin sәviyyәsindәn razılığını bildirib, bütün sahәlәrdә olduğu
kimi, gömrük sferasında da sәmәrәli vә işgüzar
әlaqәlәrin qurulduğunu söylәyib.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә son illәr gömrük sistemindә aparılan
islahatlar barәdә mәlumat verәn Komitә sәdri
qeyd edib ki, hәyata keçirilәn yeniliklәrin vә
innovativ layihәlәrin hesabına gömrük әmәliyyatlarının sadәlәşdirilmәsi, sәrhәdkeçmә proseslәrinin sürәtlәndirilmәsi, mәmur-vәtәndaş tәmasının minimuma endirilmәsi istiqamәtindә
mühüm nailiyyәtlәr әldә olunub.
Sәfәr Mehdiyev “Ümumi Tranzit Proseduru
Konvensiyası, Mallarla Ticarәtdә Sәnәdlәşmәnin Sadәlәşdirilmәsi Konvensiyası vә Yeni
Kompüterlәşdirilmiş Tranzit Sisteminә (YKTS)
qoşulmaq prosesindә Azәrbaycan Respublikası
Dövlәt Gömrük Komitәsinә Dәstәk” tvinninq
layihәsi çәrçivәsindә İtaliya gömrük xidmәti ilә
tәrәfdaşlıqdan mәmnunluğunu ifadә edib, bu
sahәdә әmәkdaşlığın davam etdirilәcәyinә әmin
olduğunu deyib.

İtaliya Gömrük, Aksiz vә İnhisar Agentliyinin direktoru Marsello Minenna Azәrbaycan
Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә
әmәkdaşlıqdan razı qaldığını bildirib, bugünәdәk layihә ilә bağlı sәmәrәli iş aparıldığını
vurğulayıb.
Marsello Minenna Azәrbaycan gömrüyü ilә
әmәkdaşlığın tәmsil etdiyi qurum üçün xüsusi
önәm daşıdığını vә әlaqәlәrin inkişafı üçün geniş imkanların olduğunu, elәcә dә tvinninq layihәsinin gәlәcәk әmәkdaşlığa mühüm töhfә verәcәyinә әminliyini ifadә edib.
Görüşdә qarşılıqlı maraq doğuran bәzi
mәsәlәlәr әtrafında fikir mübadilәsi aparılıb.
Xatırladaq ki, Azәrbaycan Respublikası
Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә İtaliya Gömrük vә
İnhisar Agentliyi tvinninq tәrәfdaşlarıdır. Avropa İttifaqının dәstәyi ilә hәyata keçirilәn layihәni
İtaliya Gömrük, Aksiz vә İnhisar Agentliyi icra
edir. Tvinninq layihәsinin mәqsәdi Azәrbaycanın Avropa İttifaqı gömrük sistemlәri ilә әlaqәsini vә tәrәflәr arasında ticarәtin asanlaşdırılmasını tәmin etmәkdir.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

Texniki Yardım Benefisiarlarının
İllik Forumu
Dövlәt Gömrük Komitәsinin
sәdr müavini, gömrük xidmәti
general-mayoru Cavad Qasımovun rәhbәrlik etdiyi nümayәndә heyәti martın 28-29 tarixlәrindә Qәtәr Dövlәtinin
Doha şәhәrindә keçirilmiş
Texniki Yardım Benefisiarlarının İllik Forumunda iştirak edib.
BMT-nin Terrorizmә qarşı Mübarizә İdarәsinin vә Qәtәr Dövlәtinin tәşkilatçılığı ilә keçirilәn Foruma texniki yardım üzrә benefisiar
ölkәlәrin, donorların vә potensialın artırılması
üzrә ixtisaslaşmış tәşkilatların nümayәndәlәri
qatılıb.
Forumun “Benefisiar perspektivlәri: Terrorizmin qarşısının alınmasında texniki yardım vә
potensialın artırılması üzrә dәstәyin tәsirinin genişlәndirilmәsi” mövzusunda panelindә çıxış
edәn Cavad Qasımov Azәrbaycan gömrük orqanlarının sәrnişinlәr vә fiziki şәxslәrin gömrük
sәrhәdindәn keçidi zamanı sәmәrәliliyin artırılması vә tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi sahәsindә gördüyü işlәr barәdә mәlumat verib.
Cavad Qasımov bildirib ki, 2020-ci ildәn
BMT-nin Qlobal Antiterror Strategiyasının hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә tәşkilatla әmәkdaşlıq
genişlәndirilib. “Azәrbaycanda “Sәrnişinlәrә
dair ilkin mәlumat” (API) vә “Sәrnişin adlarının
qeydiyyatı” (PNR) sistemlәrinin qurulması”
üzrә aidiyyәti dövlәt qurumlarının nümayәndәlәrindәn ibarәt işçi qrupa Dövlәt Gömrük
Komitәsi rәhbәrlik edir. Hәmin sahәnin inkişaf
etdirilmәsi mәqsәdilә Terrorizmә qarşı Mübarizә İdarәsinin timsalında BMT ilә Azәrbaycan
Respublikası arasında sözügedәn tәşkilatın
“Terrorçuların sәyahәtinә qarşı mübarizә Proqramı” layihәsi çәrçivәsindә 2019-cu ildәn bugünәdәk qarşılıqlı әmәkdaşlıq hәyata keçirilir.
Diqqәtә çatdırılıb ki, Azәrbaycanda API vә
PNR sistemlәrinin müvәffәqiyyәtlә qurulması
vә istifadәsi, mәlumatların dövlәt orqanlarına
әvvәlcәdәn ötürülmәsi vә sәmәrәli risk sisteminin tәtbiqi nәzәrdә tutulur. Bu tәdbir dövlәt
qurumları, aviaşirkәtlәr vә digәr maraqlı tәrәflәr
arasında mövcud prosedurların sadәlәşdiril-

mәsi, mәlumat analizi bazalarının inkişaf etdirilmәsi, gömrük nәzarәtinin idarәedilmәsi üçün
risk әsaslı modelin yaradılması vә idarәetmә strategiyasının güclәndirilmәsinә imkan yaradacaq.
Bununla yanaşı, sәyahәtçilәrin gömrüksәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindәn sürәtli keçidinin tәmin edilmәsi, ölkәmizin milli maraqlarına zәrәr verә bilәcәk şәxslәrin vә malların, elәcә
dә terrorizm vә qaçaqmalçılığın, transmilli cinayәtkarlığın, o cümlәdәn çirkli pulların yuyulmasının qarşısının vaxtında alınması, hәmçinin
milli qanunvericiliyin BMT Tәhlükәsizlik Şurasının müvafiq qәtnamәlәrinә, Ümumdünya
Gömrük Tәşkilatının sәnәdlәrinә, o cümlәdәn
Çikaqo Konvensiyasının 9-cu әlavәsinin 9-cu
fәslindә göstәrilmiş beynәlxalq standartlara,
öhdәliklәrә vә tövsiyәlәrә uyğunlaşdırılmasına
imkan yaranacaq.
Bundan әlavә, “Azәrbaycan Respublikasına
turist axınının sürәtlәndirilmәsi ilә bağlı әlavә
tәdbirlәr haqqında” Azәrbaycan Respublikası
Prezidentinin 20 fevral 2017-ci il tarixli, 2677
nömrәli Sәrәncamının icrası üzrә görülәn işlәr
çәrçivәsindә mәlumatların әvvәlcәdәn gömrük
vә sәrhәd orqanlarına ötürülmәsinin tәmin
edilmәsi vә sәmәrәli risk sisteminin tәtbiqi sәyahәtçilәrin gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindәn vaxt itkisinә mәruz qalmadan sadәlәşdirilmiş qaydada buraxılışına mühüm tәsir göstәrәcәk.
Cavad Qasımov onu da bildirib ki, birgә
fәaliyyәt nәticәsindә bu il yanvarın 25-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin nәzdindә Sәrnişin
Mәlumat Mәrkәzi açılıb. Hazırda әsas hәdәf
qısa müddәt әrzindә “goTravel” risk idarәetmә
sisteminin tәtbiqinә başlamaqdır. Komitә
sәdrinin müavini bu sahәdә BMT-nin aidiyyәti
qurumlarının dәstәyinә görә minnәtdarlığını
da bildirib.
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Vətən müharibəsi
şəhidinin xatirəsi anılıb
Vәtәn müharibәsindә şәhidlik zirvәsinә ucalan
qәhrәman oğullarımızdan biri, Nәsirov Əfqan Ramil oğlunun doğum günü münasibәtilә martın 29da anım mәrasimi keçirilib.

Hәzi Aslanov adına Mәrkәzi Zabitlәr Evindә baş tutan mәrasimdә şәhidin ailә üzvlәri, döyüş yoldaşları, digәr Vәtәn müharibәsi şәhidlәrinin valideynlәri, yaxınları, Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının rәhbәrliyi, bir qrup әmәkdaşı vә tәlәbәlәri, elәcә dә dövlәt qurumlarının әmәkdaşları vә ictimaiyyәt
nümayәndәlәri iştirak ediblәr.
Mәrasimdә öncә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Himni
sәslәndirilәrәk, ölkәmizin әrazi bütövlüyü uğrunda canlarından
keçәn Vәtәn övladlarının xatirәsi bir dәqiqәlik sükutla yad edilib.
Daha sonra şәhid Əfqan Nәsirova hәsr olunmuş videoçarx nümayiş etdirilib.
Mәrasimdә çıxış edәn Gömrük Akademiyasının rәisi, gömrük
xidmәti general-mayoru Qulu Novruzov şәhidlәrimizin әbәdi ehtirama layiq olduğunu bildirәrәk şәhidin anasına Vәtәnimiz üçün
lәyaqәtli övlad böyütdüyünә görә tәşәkkür edib vә şәhidin ailә
üzvlәrinә Allahdan sәbir dilәyib. Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә 44
günlük Vәtәn müharibәsindә qüdrәtli Azәrbaycan Ordusunun qazandığı tarixi Qәlәbәdәn söz açan Akademiya rәisi hәmin qәlәbәdә payı olan Əfqan kimi qәhrәman oğullarımızla bu gün hәr
birimizin qürur duyduğunu bildirib. Qulu Novruzov hәmçinin
Akademiya tәrәfindәn şәhid ailәlәrinin vә Vәtәn müharibәsi qazilәrinin daim diqqәtdә saxlanıldığını, onlara göstәrilәn diqqәt vә
qayğının bundan sonra da davam etdirilәcәyini vurğulayıb.
Sonra mәrasimdә çıxış edәnlәr torpaqlarımızın azadlığı vә bütövlüyü uğrunda canlarından keçәn Vәtәn övladlarının qәhrәmanlığından, şәhid Əfqan Nәsirovun keçdiyi şәrәfli hәyat vә döyüş yolundan bәhs ediblәr.
Tәdbirin bәdii hissәsindә Akademiyanın tәlәbәlәri Vәtәn qәhrәmanlarına hәsr edilәn şeirlәr sәslәndiriblәr.
Mәrasimdәn sonra Akademiyanın rәhbәrliyi, bir qrup әmәkdaşı vә tәlәbәlәri şәhidin anası vә yaxınları ilә birgә Sabunçu rayonu, Zabrat qәsәbәsindә şәhidin mәzarını ziyarәt edәrәk önünә
gül dәstәlәri düzüb, ruhuna dualar oxuyub, xatirәsini ehtiramla
yad ediblәr.

Gömrük Akademiyasında
Azərbaycanlıların Soyqırımı
Gününə həsr olunmuş
tədbir keçirilib

Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasında azәrbaycanlıların soyqırımının 104-cü ildönümünә hәsr
olunmuş tәdbir keçirilib.
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Tәdbirdә Akademiyanın rәhbәrliyi, әmәkdaşları, tәlәbәlәri,
Bakı Dövlәt Universitetinin Azәrbaycan tarixi kafedrasının dosenti, tarix elmlәri namizәdi Boran Əziz vә Sabunçu Rayon İcra
Hakimiyyәtinin nümayәndәsi Ceyhun Abbasov iştirak ediblәr.
Tәdbirdә öncә soyqırımı qurbanlarının, hәmçinin ölkәmizin
müstәqilliyi vә әrazi bütövlüyü uğrunda canından keçәn Vәtәn
övladlarının xatirәsi bir dәqiqәlik sükutla yad edilib vә Dövlәt
Himni sәslәndirilib. Sonra 31 Mart hәqiqәtlәrini özündә әks etdirәn videoçarx nümayiş olunub.
Tәdbirdә giriş nitqi ilә çıxış edәn Akademiyanın rәisi, gömrük
xidmәti general-mayoru Qulu Novruzov 104-cü ildönümü tamam olan 31 Mart soyqırımının öz amansızlığına vә miqyasına
görә tәkcә Azәrbaycan tarixindә deyil, bәşәr tarixindә dә әn qanlı
faciәlәrdәn biri olduğunu qeyd edib. Soyqırımı siyasәtinin xronologiyasına qısa nәzәr salan Akademiya rәisi soyqırıma siyasi
qiymәtin verilmәsinin xalqımızın ümummilli lideri Heydәr Əliyevin adı ilә bağlı olduğunu vurğulayıb.
Qulu Novruzov mәhz Müzәffәr Ali Baş Komandanımızın vә
yenilmәz Azәrbaycan әsgәrinin sayәsindә 44 günlük Vәtәn müharibәsindә әldә edilmiş möhtәşәm qәlәbә nәticәsindә tarixi
әdalәtin bәrpa edildiyini diqqәtә çatdırıb. Tariximizin qan yaddaşına yazılmış soyqırımı cinayәtlәrinin heç zaman unudulmayacağını qeyd edәn Akademiya rәisi gәnclәrә Azәrbaycan xalqının
başına gәlәn faciәlәri, xalqımızın şanlı keçmişini dәrindәn öyrәnmәyi tövsiyә edib, eyni zamanda, gәlәcәk nәsillәrә zәfәrlәrlә
dolu bir tarixin ötürülmәsinin vacibliyini vurğulayıb.
Daha sonra tәdbirdә mәruzәçi qismindә çıxış edәn Bakı Dövlәt Universitetinin Azәrbaycan tarixi kafedrasının dosenti, tarix
elmlәri namizәdi, dövlәtçilik tariximizin fәal tәdqiqatçısı Boran
Əziz 1918-ci ilin mart-aprel aylarında ermәni tәcavüzkarları tәrәfindәn xalqımıza qarşı törәdilmiş soyqırımı aktlarından, Bakıda, Qarabağda, Şamaxıda, Qubada vә digәr bölgәlәrimizdә baş
vermiş ermәni terroru vә vәhşiliklәr barәsindә faktlara vә tarixi
sәnәdlәrә әsaslanan mәlumatları tәdbir iştirakçılarının diqqәtinә
çatdırıb. Boran Əziz gәnclәrin vәtәnpәrvәrlik ruhunda yetişdirilmәsi istiqamәtindә bu cür tәdbirlәrin keçirilmәsinin әhәmiyyәtini vurğulayaraq, onların Azәrbaycan hәqiqәtlәrinin beynәlxalq
alәmә çatdırılmasında bütün güclәrini sәfәrbәr etmәli olduqlarını
vurğulayıb.
Tәdbir Akademiya tәlәbәlәrinin “31 Mart - soyqırımının tәsviri” vә “Böyük Ermәnistan” xülyasının puç olması” mövzusunda çıxışları ilә davam edib.
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