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Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda 

etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edilir
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Bununla əlaqədar xarici dövlət başçıları 
tərəfindən Prezident İlham Əliyevə ünvanla-
nan təbrik məktublarında, telefon zənglərində 
respublikamızın beynəlxalq münasibətlər 
sistemində özünü layiqli tərəfdaş kimi 
təsdiqlədiyi bildirildi. Bu, İtaliya Respublika-
sının Nazirlər Şurasının Sədri Mario Draqin, 
Böyük Britaniya Baş nazirinin Azərbaycan 
üzrə ticarət elçisi Baronessa Emma Nikol-
son və digər rəsmi şəxslərin səsləndirdikləri 
fikirlərdə öz ifadəsini tapdı, ölkəmizin regi-
ondakı böyük rolu yüksək qiymətləndirildi. 
Həmçinin Azərbaycanın Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə verdiyi 
töhfələr yüksək dəyərləndirildi. 

Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda 
etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edilməsi Vətən 
müharibəsində Azərbaycanın ədalətli möv-
qeyinin dost və qardaş ölkələr, eləcə də 
bir çox beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 
müdafiə edilməsi, siyasi və mənəvi dəstək 
göstərilməsində də önəmli rol oynayıb. 
Nəticədə ölkəmiz yeni güc mərkəzlərinə və 
yeni ittifaqlara qoşulmaqla mövqeyini daha 

da gücləndirib. Sirr deyil ki, bu reallıq, belə 
bir mövcud şərait təhlükəsizlik və tərəfdaşlıq 
müstəvisində maraqların koordinasiya 
edilməsi və uzlaşdırılmasından irəli gəlib. 
Məsələn, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın ötən il iyun ayında Azərbaycana 
səfəri çərçivəsində Şuşada Prezident 
İlham Əliyevlə birgə “Azərbaycan Respub-
likası ilə Türkiyə Respublikası arasında 
müttəfiqlik münasibətləri haqqında” Şuşa 
Bəyannaməsinin, həmçinin Azərbaycan, 
Türkiyə və Pakistan parlamentləri arasında 
Bakı Bəyannaməsinin imzalaması da məhz 
Cənubi Qafqazı sülh regionuna çevirmək 
məqsədi daşıyıb və tarixi hadisəyə çevrilib. 

Bu cür xoşməramlı addımlar qalib 
Azərbaycanın sözünün daha kəsərli olmasını, 
dost ölkələrin sayının günbəgün artmasını və 
beynəlxalq hüququn onun yanında olmasını 
reallaşdırıb, respublikamızı artıq regionda 
sülhün, təhlükəsizliyin, açıq, konstruktiv, 
bərabərhüquqlu əməkdaşlığın, sözün əsl 
mənasında, qarantı kimi çıxış edən dövlət 
kimi tanıdıb. 

Azərbaycan beynəlxalq aləmdə etibar-
lı tərəfdaşlığı ayr-ayrı dövlətlərlə iqtisadi 
münasibətlərin dinamik inkişafında da özünü 
qabarıq biruzə verir. Məsələn, yuxarıda 
adları çəkilən Böyük Britaniya və İtaliya 
hazırda ölkəmizə ən çox investisiya yatı-
ran ölkələr kimi diqqət çəkir. Bu dövlətlərə 
məxsus şirkətlər tərəfindən Azərbaycanın 
qeyri-neft sektoruna geniş həcmdə inves-
tisiyalar yatırılır. Eyni zamanda, işğaldan 
azad olunmuş ərazilərimizdə yeni layihələrin 
icrasında həmin ölkələrin şirkətləri yaxından 
iştirak edirlər. Bütün bu faktlar isə deməyə 
əsas verir ki, Azərbaycan dünya dövlətlərinin 
strateji əməkdaşlıq etmək istədiyi nüfuzlu və 
etibarlı ölkədir. 

Onu da xatırladaq ki, dövlətimizin başçı-
sının rəhbərliyi ilə Azərbaycanda son illərdə 
qeyri-neft sektorunun inkişafının təmin 
olunması, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin 
şaxələndirilməsi, ölkəmizin ixrac potensialının 
artırılması, xarici investisiyanın cəlb edilməsi, 
biznes və investisiya mühitinin daha da yax-
şılaşdırılması istiqamətində bir sıra önəmli 
layihələr icra olunub. 

Yeri gəlmişkən, istər Azərbaycanın yeni 
müstəqilliyinin ulu öndər Heydər Əliyev 
dönəmində, istərsə də dövlətimizin başçısı 
İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərliyi zamanında 
bir sıra xarici dövlət şirkətləri ilə müqavilələr 
imzalanıb və bunların, demək olar ki, hamısı 
dəyişdirilmədən, müddəalarına toxunulmadan 
uğurla reallaşdırılıb. Ölkə rəhbəri çıxışlarının 
birində vurğuladığı kimi, 1994-cü ildə həyata 
vəsiqə alan və uzun illərdir ki, uğurla icra 
edilən “Əsrin müqaviləsi”ndə indiyədək bir 
söz, hətta bir vergül belə dəyişdirilməyib. 
Məhz bunun nəticəsidir ki, ötən dövr ərzində 
Azərbaycana 10 milyardlarla dollar həcmində 
xarici sərmayə qoyulub. Bu, hazırda da uğur-
la davam edir.

Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrində 
enerji layihələrinə xüsusi önəm verməsi 
təsadüfi deyil. Çünki respublikamız 
müstəqillik dövründə uzun illər ərzində enerji 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün fəal ça-
lışıb, bu istiqamətdə bir sıra layihələri uğurla 
gerçəkləşdirib. Azərbaycan, eyni zamanda, 
dünya miqyasında nadir ölkələrdəndir ki, 
elektrik enerjisi ilə bərabər, həm də xam neft, 
təbii qaz, neft məhsulları ilə daxili tələbatı tam 

ödəmək üçün istehsalı gücləndirib və paralel 
olaraq bu məhsulların dünya bazarlarına 
ixracını həyata keçirib.

Azərbaycan hazırda beynəlxalq aləmdə 
etibarlı tərəfdaşlığını daha da möhkəmlətmək 
üçün ayr-ayrı dövlətlərlə münasibətlərin 
dinamik inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir. 
Prezident İlham Əliyevin təkcə son vaxtlarda 
bir sıra ölkələrin rəsmi şəxslərini respublika-
mıza səfərləri çərçivəsində qəbul edərkən 
səsləndirilən fikirlər, eləcə də dövlətimizin 
başçısına ünvanlanan təbrik məktublarında, 
telefon zənglərində ifadə olunan münasibətlər 
yuxarıda qeyd olunanları bir daha təsdiqləyir. 
Bu, əslində, Prezident İlham Əliyevin haqq-
ədalət uğrunda mübarizəsinin təntənəsi, 
yürütdüyü müstəqil siyasətin məntiqi nəticəsi 
kimi diqqət çəkir. 

Azərbaycanın uğurlu xarici siyasətinin 
nəticəsidir ki, bu gün aparıcı mövqeyə malik 
olan dünyanın nüfuzlu dövlətlərinin, eləcə də 
beynəlxalq və regional təşkilatların bir çoxu 
beynəlxalq münasibətlər sistemində respubli-
kamızın tərəfdaşı kimi çıxış edir. 

Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda 
etibarlı tərəfdaş kimi qəbul olunması ilə 

bağlı ən mühüm məqamlardan biri də odur 
ki, ölkəmiz istər işğal dövründə, istərsə də 
indiki postmüharibə mərhələsində daim sül-
hün, əmin-amanlığın tərəfdarı kimi fəaliyyət 
göstərib. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında 
Vətən müharibəsinin parlaq qələbəmizlə başa 
çatması ilə Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi 
proseslərin başladığını, regionun tarixində 
yeni eranın əsasının qoyulduğunu xatırlat-
maqla, Azərbaycan və Ermənistan arasında 
sülh sazişinin imzalanmasının zəruriliyini 
dəfələrlə vurğulayıb, bölgədə təhlükəsizlik 
mühitinin, davamlı sabitliyə və əmin-amanlığa 
əlverişli şərait yaranmasının məhz bu amillə 
bilavasitə bağlı olduğunu qeyd edib. Ona görə 
də Ermənistana sərhədlərin demarkasiyası 
üzərində işləməyə başlamağın, delimitasiya 
üzrə birgə işçi qrupu yaratmağın və ərazidə 
bütün mübahisələri masa üzərində aydın-
laşdırmağın təklif edildiyini, lakin bu ölkənin 
vurğulanan məsələlərə laqeyd münasibət 
bəslədiyini diqqətə çatdırıb. 

Ölkə rəhbərinin bu məsələyə xüsusi önəm 
verməsi həm də onunla əlaqədardır ki, region 
dövlətlərinin yeni əməkdaşlıq formatının 
qurulması və Zəngəzur dəhlizinin yaradıl-
ması kimi layihələrin reallaşması üçün, ilk 
növbədə, Azərbaycanla Ermənistan arasında 
sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası-
nın aparılması vacib şərtlərdən biridir. Digər 
tərəfdən isə bu prosesin gerçəkləşdirilməsi 
sülh sazişinin imzalanmasında önəmli rol 
oynayır. 

Zəngəzur dəhlizinin istifadəyə verilməsi 
regionda əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar 
yaratması baxımdan vacib olmaqla yanaşı, 
bölgədə davamlı sülhün qorunub saxlanıl-
ması cəhətdən də mühüm önəm daşıyır. 
Regionun kifayət qədər iqtisadi potensialı 
var. Bu da regional dəhlizlərin əhəmiyyətini 
daha da artırır. Daha geniş anlamda regi-
on ölkələrindən Türkiyə və Rusiya “Böyük 
iyirmiliyə” üzv olan ölkələrdir. Söhbət üç 
trilyon dollarlıq ümumi daxili məhsulu olan 
region ölkələrinin Zəngəzur dəhlizindən 
istifadədən gedir.

Digər tərəfdən, Zəngəzur dəhlizinin 
istifadəyə verilməsi, eyni zamanda, 
Azərbaycanı regionun nəqliyyat qovşağına 
çevirəcək. Azərbaycan Şərq–Qərb və Şimal–
Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin formalaşma-
sında yaxından iştirak edir, birbaşa həmin 
nəqliyyat dəhlizlərinin regional hissəsinin 
inkişafına həm də maliyyə dəstəyi göstərir. 
Bu, Naxçıvanın Azərbaycanın əsas ərazisi 
vasitəsilə həmin nəqliyyat dəhlizlərinə çıxışını 
təmin edəcək. Bu yol xüsusən də Şərq-Qərb 
nəqliyyat dəhlizinə naxçıvanlı iş adamları-
nın çıxışının təmin olunması baxımından 
əhəmiyyətli olacaq.

Yuxarıda qeyd olunanlar Azərbaycanın 
hazırda dünyada güclü və nüfuzlu dövlət, 
ictimai-siyasi sabitliyin, davamlı inkişafın 
təmin edildiyi respublika kimi tanındığını 
deməyə əsas verir. Ölkəmizin inkişafının, 
nailiyyətlərinin əsasında isə dövlətimizin 
başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla, 
uzaqgörənliklə reallaşdırılan daxili və xarici 
siyasət kursu dayanır. Bunun nəticəsidir ki, 
xalqımız dövlətimizin başçısının həyata ke-
çirdiyi siyasəti birmənalı şəkildə dəstəkləyir, 
bu siyasətə alternativ görmür, əldə olunan 
uğurları yüksək qiymətləndirir. 

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Milli Məclisin deputatı,  
BDU-nun professoru Kamilə 
Əliyeva qurultayla bağlı 
təəssüratlırını bölüşərkən dedi:

– Bir neçə gün əvvəl Şuşa 
şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının 
V Qurultayı – Zəfər Qurultayı 
keçirildi. Qurultayda dünyanın 65 
ölkəsindən 400-ə gədər nümayəndə 
iştirak edirdi. Qurultayda Prezident 
İlham Əliyev əhatəli nitq söylədi. 
Prezident müharibədən əvvəl, 
müharibə zamanı və postmüharibə 
dövründə dövlətimizin həyata 
keçirdiyi siyasət və tarixi Qələbəmizin 
qazanılmasındakı xalqın 
həmrəyliyindən, hərbçilərimizin 
şücaətindən ətraflı söhbət açdı. 
Eləcə də, diaspor nümayəndələrinə 
gələbədən sonra onların qarşısında 

duran vəzifələri fəaliyyətlərini hansı 
istiqamətdə davam etdirəcəkləri ilə 
əlaqədar tövsiyə və tapşırıqlar verdi. 

Qeyd etdi ki, zəfərə gedən yolda 
Azərbaycan dövləti və xalqı çox 
böyük səbr və təmkin nümayiş etdirdi. 
Xalqımız 30 il davam edən mənasız 
danışıqlardan yoruldu və öz gücü ilə 
ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa 
etdi. Bununla da bütün dünyaya 
güclü xalq olduğunu və işğalla 
barışmayacağını sübut etdi. 30 il 
müddətində beynəlxalq təşkilatlar 
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə göz 
yumdular və Azərbaycanı bu işğalla 
barışmağa sövq etməyə çalışdılar.

Qurultay iştirakçılarına da məlum 
oldu ki, Vətən müharibəsində 
Azərbaycan tək Ermənistanla 
müharibə aparmayıb, eyni zamanda, 
dünya ermənilyi və onların 
havadarları ilə müharibə aparıb, 
qələbə qazanıb. Qələbə naminə 
gənclərimiz ölümə getməyə hazır 
oldular.

– Yeri gəlmişkən, dövlət 
başçımız nitqində gənclərimizin də 
qəhrəmanlığından söhbət açdı. 

– Gəncliyin inkişafı həmişə 
möhtərəm Prezidentimizin diqqət 
mərəkzində saxladığı prioritet 
sahələrdən olub. Azərbaycan gəncliyi 
bu qayğını həmişə hiss edib və dövlət 
başçımızın ətrafında sıx birləşib. 

İkinci Qarabağ döyüşlərində də 
bunun şahidi olduq. Ümumiyyətlə, 
müstəqillik dövründə yetişən gənclər 
fəaliyyət göstərdikləri sahələrdə, 
ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında, 
Azərbaycan reallıqlarının dünya 
birliyinə çatdırılmasında xüsusi fəallıq 
göstəriblər. Bu da ölkə başçısının 
gəncliyin inkişafına göstərdiyi 
qayğının təzahürüdür. İkinci Qarabağ 
müharibəsində də bunun şahidi 
olduq. Gənclərimiz bu döyüşlərdə 
də qəhrəmanlıq, şücaət göstərdilər. 
Möhtərəm Prezidentimiz də gənclərin 
qəhrəmanlığını yüksək qiymətləndirdi. 
Heç vaxt Qarabağda olmayan bu 
gənclər vətənpərvər ruhda böyüdülər, 
Azərbaycan xalqı qarşısında, Vətən 
qarşısında tarix yazaraq, müqəddəs 
bir missiyanı yerinə yetirdilər.

Ümumiyyətlə, Vətən 
müharibəsində hər yaşda olan 
insanlar döyüşdülər, amma 
gənclərimiz çox böyük üstünlük 
təşkil edirdilər. Bu müharibədə 
xaricdə yaşayan azərbaycanlılar 
da çox fəal oldular. Avropanın 
əksər böyük şəhərlərində diaspor 
nümayəndələrimiz Azərbaycan 
dövlətinə dəstək nümayişləri təşkil 
etdilər. Bu nümayişlərdə on minlərlə 
soydaşımız bir amal uğrunda 
birləşdi. Onlar arasında gənc nəslin 
nümayəndələri daha çox idi. Dünya 
ictimaiyyətinə Azərbaycan dövlətinin 
apardığı ədalətli müharibənin 
mahiyyətinin çatdırılmasında diaspor 
fəallarımız böyük işlər gördülər. Vətən 
müharibəsində qalib xalq, qalib dövlət 
amalı uğrunda hər kəs birləşdi və 
Zəfər qazandıq.

– Müharibə başa çatsa da, 
Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları 
hələ də davam edir. Ermənistanda 
revanşist qüvvələr baş qaldırmağa 
can atırlar...

 – Son vaxtlar bir qrup revanşist 
müxtəlif təxribatlar törətməyə cəhd 
göstərir. Görünür, “dəmir yumruğ”u 
unudublar. Təbii ki, hər dəfə də layiqli 
cavablarını alıblar və bundan sonra 
da alacaqlar. Ermənilərin faşizm 
xisləti barədə dünya ictimaiyyəti 
daim məlumatlandırılmalıdır. Bu 
işdə diaspor nümayəndələrinin 
üzərinə də məsuliyyət düşür. Onlar, 
ümumiyyətlə, xaricdə fəaliyyət 
göstərən bütün həmvətənlərimiz 
yaşadıqları şəhərlərdə çıxışlar etməli, 
sosial şəbəkələrdə fəallıq göstərməli, 
bütün vasitələrlə Azərbaycanın 
haqq səsini beynəlxalq içtimayyətə 
çatdırmalıdırlar. Ölkə başçımız 
xaricdə yaşayan həmvətənlərimizə 
heç olmasa, ildə bir dəfə 
Azərbaycana gəlməyi və işğaldan 
azad edilmiş torpaqlara səfər 
etmələrini də tövsiyə etdi. Bu gün 
Azərbaycan xalqı öz doğma torpağı 
olan Qarabağa və Şərqi Zəngəzura 
qayıdıb. Artıq heç bir qüvvə 
Azərbaycan xalqını öz torpaqlarından 

çıxara bilməz. 
Prezident seçildiyi ilk ildən 

cənab İlham Əliyevin fəaliyyəti 
torpaqlarımızın işğaldan azad 
edilməsinə yönəlmişdir. Postmüharibə 
dövründə də ölkə başçımız üçün ən 
ümdə məsələ Azərbaycan dövlətinin 
gücləndirilməsi olub. Müharibə 
zamanı Azərbaycan Ermənistana 
məxsus 4-5 milyard dollarlıq silah-
sursatını və texnikasını məhv edib və 
ya qənimət götürüb. Bu gün hər kəsə 
aydındır ki, Ermənistan kimi kasıb bir 
ölkə bu gədər texnika və hərbi sursat 
ala bilməzdi. Müəyyən dövlətlər 
və qüvvələr var ki, Ermənistana 
bu silahları pulsuz veriblər. Biz 
müharibədə həmin ölkələrə də qalib 
gəldik. Azərbaycan Ordusu cəmi 44 
gün ərzində Ermənistan ordusunu 
məhv etdi və işğalçı ölkənin rəhbərliyi 
2020-ci il noyabrın 10-da məğlub 
olduğunu etiraf edib kapitulyasiya 
aktına imza atdı. 2020-ci il noyabrın 
8-də Şuşa şəhəri işğaldan azad 
edildikdən sonra Ermənistan 
başa düşdü ki, Azərbaycana qarşı 
müqavimət göstərmək yersizdir və 
müqavimət göstərəcəyi təqdirdə, bu, 
onlara baha başa gələcək. 

K. Əliyeva dövlət başçımızın 
qurultayda beynəlxalq təşkilatların 
fəaliyətsizliyindən, postmüharibə 
dövründə ölkəmizin beynəlxalq 
aləmdəki reytinqindən də söhbət 
açdığını diqqətə çatdırdı: “Prezident 
İlham Əliyev çıxışında Minsk 
qrupunun fəaliyyətsizliyi haqqında 
ətraflı məlumat verdi. Həqiqətən 
də, 1992-ci ildə Azərbaycan – 
Ermənistan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həllində vasitəçi rolunu 
öz üzərinə götürmüş Minsk qrupunun 
fəaliyyəti 2019-cu ildə təmamilə iflasa 
uğradı. Ermənistan rəhbərliyinin 
cəfəng fikirlər səsləndirməsi bu 
qurumun fəaliyyətinin tam mənasız 
olduğunu bir daha üzə çıxartdı və 
danışıqlar prosesinə son qoyuldu. 

İşğal zamanı ermənilər bütün 
şəhər və kəndlərimizi xarabalığa 

çevirmişdilər. Şuşa kimi tarixi bir 
şəhərdə bütün binalar tamamilə 
dağıdılmışdır. Ağdam şəhərini elə 
dağıtmışdılar ki, xaricdən gələn 
qonaqlar bu şəhəri Xirosimaya 
bənzətmişdilər. Azərbaycanın 
sədrlik etdiyi Qoşulmama Hərəkatı, 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və 
bütün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar 
ölkəmizin mövqeyini dəstəkləyir və 
Azərbaycanın yaratdığı reallığı gəbul 
edirlər. ABŞ və Böyük Britaniya kimi 
böyük dövlətlərin prezidenti və baş 
naziri dövlət başçımıza ünvanladıqları 
məktublarda bu ölkələrin də 
Azərbaycanın postmüharibə 
dövründə yaratdığı reallıqları gəbul 
etdiklərini bildirmişdilər. 

– Bəs Ermənistan? 
– Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı törətdiyi bu vəhşiliklərə 
baxmayaraq, ölkəmiz bölgənin 
gələcəyi naminə Ermənistanla sülh 
sazişi bağlamağa hazır olduğunu 
bəyan etmişdir. Azərbaycan dövləti 
beş prinsipdən ibarət təklif irəli 
sürmüş və Ermənistan tərəfi bu 
prinsipləri qəbul etmişdir. Ermənistan 
rəhbərliyi rəsmən bəyan etdi ki, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
tanıyır və Azərbaycana qarşı heç bir 
ərazi iddiası yoxdur, gələcəkdə də 
olmayacaq. Amma, onlar hər gün 
başqa fikir səsləndirirlər. Ermənistan 
sözünün üstündə durmasa, bu, ilk 
növbədə, onun özünə ağır zərbə 
olacaqdır...

– Bu gün diaspor 
təşkilatlarımızın qarşısında hansı 
vəzifələr durur? 

– Möhtərəm Prezidentimiz diaspor 
nümayəndələrinə tarixi hadisələrin 
dünya ictimaiyyətinə düzgün 
çatdırmalarını onların qarşısında bir 
vəzifə kimi qoydu. Dövlət başçımızın 
diaspor nümayəndələri qarşısındakı 
çıxışı ermənilərə və onlara havadarlıq 
edənlərə bir xəbərdarlıq mesajı oldu. 

Söhbəti qələmə aldı:  
Əliqismət BƏDƏLOV,  

“Xalq qəzeti”

ÜST-nin Avropa üzrə regional direktoru 
Hans Klüge Azərbaycanda rəsmi səfərdədir

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Avropa üzrə 
regional direktoru doktor Hans Henri P.Kluge  Azərbaycanda 
rəsmi səfərdədir. Avropa immunlaşdırma həftəsinin keçirildiyi 
bir vaxtda COVID-19 pandemiyasından çıxarılan nəticələr 
əsasında keyfiyyətli səhiyyə islahatlarına əlçatanlığın artırılması 
və zəruri peyvəndlərin əhəmiyyətinin vurğulanması doktor 
Hans Klugenin Azərbaycana aprelin 26-27-də həyata keçirilən 
2 günlük səfəri çərçivəsində müzakirə olunan məsələlərdən 
biridir. 

 “Pandemiya keyfiyyətli səhiyyə 
xidmətlərinin hər kəsə əlçatanlığının 
təmin edilməsinin vacibliyini bir daha 
təsdiq etdi. Bu istiqamətdə də Pre-
zident Əliyevin dəstəyi ilə aparılan 
səhiyyənin maliyyələşdirilməsi is-
lahatları nəticəsində Azərbaycanın 
atdığı konkret addımları görməkdən 
çox məmnunam”,-  deyə doktor Hans 
Kluge qeyd edib. 

O bildirib ki, 2022-ci il Avropa im-
munlaşdırma həftəsini Azərbaycanda 
keçirərkən mən tibb tələbələri ilə, 
yəni gələcəyin peyvəndlənmə kam-

paniyasının liderləri ilə söhbət etməyi 
və onlardan peyvəndləmə prosesində 
müşahidə etdikləri maneələri aradan 
qaldırmaq yolları üzrə təkliflərini 
öyrənməyi səbirsizliklə gözləyirəm: 
“İnanıram ki, bu, hər kəsin peyvəndlə 
qarşısı alına bilən xəstəliklərdən 
qorunması üçün mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Belə ki, məhz yerli 
problemlərin həllini yerli üsullarla 
tapmaq istiqamətində əməkdaşlıq 
regiondakı bütün ölkələr tərəfindən 
imzalanan 2020-2025-ci illər üzrə 
“Daha Sağlam Həyat üçün Birgə 

Fəaliyyət” adlı Avropa İş Proqramının 
əsasını təşkil edir”. 

Bu gün səfərin ilk günündə doktor 
Hans Klugeni Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyev qəbul 
edib.

Azərbaycan Respublikasının 
Səhiyyə Nazirliyində yerli səhiyyə 
qurumları ilə əsasən 2030-cu il 
Avropa İmmunlaşdırma Gündəliyinə 
həsr edilmiş bir sıra görüşlər keçirilib. 
Doktor Hans Kluge səhiyyə naziri 
doktor Teymur Musayev, İcbari Tibbi 
Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə 
Heyətinin sədri  Zaur Əliyev, Tibbi 
Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin 
(TƏBİB) İdarə Heyətinin sədr əvəzi 
Vüqar Qurbanov, Azərbaycan Tibb 
Universitetinin (ATU) rektoru Gəray 
Gəraybəyli və digər rəsmilərlə görü-
şüb.

Heydər Əliyev Fondunun ev sa-
hibliyi ilə Heydər Əliyev Mərkəzində 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, BMT 
və inkişaf tərəfdaşları ilə “ÜST-nin 

Azərbaycanda fəaliyyəti: gələcək 
əməkdaşlıq naminə fikir mübadiləsi” 
mövzusunda dəyirmi masa təşkil 
edilib. ÜST-nin Azərbaycanda 28 illik 
fəaliyyətini nümayiş etdirmək üçün eyni 
mövzuda fotosərgi təşkil olunub.

Səfərin ikinci günündə ÜST-nin 
regional direktoru Səhiyyə Nazirli-
yi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyi və TƏBİB ilə birgə son iki il 
ərzində ÜST-nin Azərbaycandakı İlkin 
Səhiyyə Nümayiş Layihəsi ərazisi 
olan Şamaxı rayonuna səfər edəcək. 
Doktor Kluge Göylər kəndində Avropa 
immunlaşdırma həftəsi çərçivəsindəki 
ərazi fəaliyyətləri ilə tanış olacaq, 
tibb tələbələri və icma liderləri ilə 
görüşəcək və Şamaxı Təlim Mərkəzini 
ziyarət edəcək. 

ÜST-nin regional direktorunun 
Azərbaycana səfəri günün ikinci 
yarısında Həbsxanalarda Vərəmin 
Profilaktikası və Nəzarəti üzrə ÜST 
ilə Əməkdaşlıq Mərkəzini ziyarətlə 
yekunlaşacaq. 

V qurultayda ermənilərə və onların 
havadarlarına ciddi mesaj göndərildi

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa 
şəhərində keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının 
V Qurultayı beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqət 

mərkəzindədir. Qurultay Qarabağın işğaldan azad 
edilməsindən sonra Azərbaycan diasporunun ilk 
böyük toplantısı oldu. 
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