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Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 172    Bakı şəhəri, 26 aprel 2022-ci il
“Bakı şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin tabeliyində yara-

dılmış xüsusi ambulator tibb məntəqələrində yeni növ ko-
ronavirus  (COVID-19) infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə 
ambulator-poliklinik yardım göstərən tibb işçilərinin 
əməkhaqlarına müddətli əlavənin müəyyən edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2020-ci il 23 iyul tarixli .262 nömrəli Qərarında  dəyişiklik 
edilməsi haqqında

“Yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyası ilə 
mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin sosi-
al müdafiəsinin gücləndirilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 18 mart tarixli 
1947 nömrəli Sərəncamının 2.1-ci bəndinə uyğun olaraq, 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

“Bakı şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin tabeliyində ya-
radılmış xüsusi ambulator tibb məntəqələrində yeni növ 
koronavirus (COVID-19) infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə 
ambulator-poliklinik yardım göstərən tibb işçilərinin 
əməkhaqlarına müddətli əlavənin müəyyən edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2020-ci il 23 iyul tarixli 262 nömrəli Qərarının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 7, maddə 
992, № 11, maddə 1404; 2021, № 1, maddə 102,  
№ 4, maddə 412, № 7, maddə 883, № 8, maddə 963, № 10, 
maddə 1168, № 12,  
maddə 1540; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2022-ci il 9 mart tarixli 73 nömrəli Qərarı) 2-ci 
hissəsində “martın 1-dək” sözləri “mayın 1-dək” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 173         Bakı şəhəri, 26 aprel 2022-ci il
Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musi-

qili  Dram Teatrına “milli” statusun verilməsi haqqında

“Teatr və teatr fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 fevral tarixli 529 
nömrəli Fərmanının 2.1-ci bəndinə əsasən Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər  Kabineti qərara alır:

1. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət 
Musiqili Dram Teatrına “milli” statusu verilsin.

2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti 
bu Qərardan irəli gələn məsələləri həll etsin.

Əli ƏSƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 174                                            Bakı şəhəri, 26 aprel 2022-ci il
Azərbaycan Rewspublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2009-cu il 11 avqust ta-
rixli 123 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edil-
miş “İnsan alveri qurbanları ilə bağlı 
Milli İstiqamətləndirmə Mexanizmi  
Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2020-ci il 22 iyul tarixli 2173 nömrəli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasında insan alverinə qar-
şı mübarizəyə dair 2020-2024-cü illər 
üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın həyata 
keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı”nın 4.1.9-
cu yarımbəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2009-cu il 11 avqust  
tarixli 123 nömrəli Qərarı (Azərbaycan  
Respublikasınıwn Qanunvericilik Toplusu, 
2009,  
№ 8, maddə 676; 2015, № 7, maddə 880; 
2016, № 9, maddə 1585; 2020,  
№ 2, maddə 211, № 10, maddə 1306) ilə 
təsdiq edilmiş “İnsan alveri qurbanları ilə 
bağlı Milli İstiqamətləndirmə Mexanizmi 
Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 1.3.5-ci yarımbənddə “dövlət orqanla-
rı” sözləri “dövlət qurumları” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

2.  2.2-ci bənddə “nümayəndələrindən” 
sözü “rəhbərlərinin müavinlərindən, insan 
alverinə qarşı mübarizə sahəsində ixti-
sas-laşmış qeyri-hökumət təşkilatlarının 
rəhbərlərindən” sözləri ilə əvəz edilsin.

3.  2.3-2.6-cı bəndlər aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

“2.3. İdarələrarası komissiyanın tərkibinə 
daxil edilən qeyri-hökumət təşkilatları 
müsabiqə yolu ilə 2 (iki) il müddətinə seçilir. 
İdarələrarası komissiyanın tərkibinə daxil 
edilməsi nəzərdə tutulan qeyri-hökumət 
təşkilatlarının sayı və müsabiqənin keçirilmə 
qaydası idarələrarası komissiya tərəfindən 
müəyyən edilir.

2.4. İdarələrarası komissiyanın təklifi və 
qarşı tərəfin razılığı əsasında insan alverinə 
qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış 
beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan Respub-
likasındakı nümayən-dəlikləri idarələrarası 
komissiyanın işinə cəlb edilə bilər.

2.5. İdarələrarası komissiyanın əsas 
vəzifəsi insan alveri qurbanlarının hüquq-
larının qorunmasını və onların aidiyyəti 
qurumlara təhvil verilməsini, təhlükəsizliyini, 
repatriasiyasını, reabili-tasiyasını təmin 
edəcək səmərəli sistem yaratmaqdan və bu 
sahədə qaydalar formalaşdırmaqdan ibarətdir.

2.6. İdarələrarası komissiya öz 
fəaliyyətində Azərbaycan Respublikası-

nın Konstitusiyasını, “İnsan alverinə qarşı 
mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununu, Azərbaycan Respublikasının 
digər qanunlarını, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin qərar və sərəncamlarını və Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 
müqavilələri, habelə bu Qaydaları rəhbər 
tutur.”.

4.  Aşağıdakı məzmunda 2.7-2.20-ci 
bəndlər əlavə edilsin:

“2.7. İdarələrarası komissiya öz 
vəzifələrini yerinə yetirmək üçün aşağıdakı 
funksiyaları həyata keçirir:

2.7.1. Milli İstiqamətləndirmə Mexa-
nizminin həyata keçirilmə-sini təşkil edir və 
onun icra vəziyyətinə nəzarət edir;

2.7.2. insan alverinə qarşı mübarizə 
sahəsindəki mövcud vəziyyəti, o cümlədən 
insan alverinin qurbanına çevrilmə risklərinin 
qarşısının alınması məqsədilə görülən 
tədbirləri təhlil edir;

2.7.3. idarələrarası komissiyaya daxil 
olmuş müraciətlərə baxılmasını və onların 
ümumiləşdirilməsini təşkil edir;

2.7.4. idarələrarası komissiya üzvlərinin 
Milli İstiqamətləndirmə Mexanizminin 
həyata keçirilməsi ilə bağlı məlumatlarını 
dinləyir;

2.7.5. insan alveri qurbanlarının 
müdafiəsi, hüquqlarının bərpası, sosial 
reabilitasiyası və təhlükəsiz repatriasiyasının 
təmin edilməsi ilə əlaqədar görülən işləri 
əlaqələndirir və onların səmərəliliyinin artı-
rılması üçün tədbirlər görür;

2.7.6. insan alverinə qarşı mübarizə 
sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 
barədə təkliflər, habelə Milli 
İstiqamətləndirmə Mexanizminin icrası ilə 
bağlı metodiki vəsaitlər hazırlayır;

2.7.7. Milli İstiqamətləndirmə Mexaniz-
minin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar dövlət 
qurumlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının 
qarşılıqlı əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi 
ilə bağlı tədbirlər görür;

2.7.8. Milli İstiqamətləndirmə Mexaniz-
minin həyata keçiril-məsinin təhlili əsasında 
onun təkmilləşdirilməsi barədə təkliflərini 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə təqdim edir;

2.7.9. Milli İstiqamətləndirmə Me-
xanizminin həyata keçirilməsi ilə bağlı 
maarifləndirmə işini təşkil edir.

2.8. İdarələrarası komissiya bu Qay-
dalarda nəzərdə tutulan funksiyaları 
həyata keçirərkən dövlət qurumları, yerli 
özünüidarəetmə orqanları, habelə insan 
alverinə qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaş-
mış qeyri-hökumət təşkilatları və beynəlxalq 

təşkilatlarla qarşılıqlı fəaliyyət göstərir.
2.9. Azərbaycan Respublikasının İnsan 

alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordina-
toru idarələrarası komissiyaya sədrlik edir.

2.10. İdarələrarası komissiyanın 
fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə əlaqədar 
idarələrarası komissiyanın katibliyi funksi-
yasını Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər 
Nazirliyinin İnsan Alverinə qarşı Mübarizə 
Baş İdarəsi həyata keçirir.

2.11. İdarələrarası komissiya fəaliyyətini 
üzvlərinin təklifləri əsasında hazırlanmış və 
idarələrarası komissiyanın iclasında qəbul 
edilmiş illik iş planına uyğun olaraq həyata 
keçirir.

2.12. İdarələrarası komissiyanın iclasları 
idarələrarası komisi-yanın illik iş planına 
uyğun olaraq keçirilir. İclasda İnsan alveri 
qurbanları ilə bağlı Milli İstiqamətləndirmə 
Mexanizminin həyata keçirilməsi sahəsində 
idarələrarası komissiya tərəfindən görülmüş 
işlər təhlil və müzakirə edilir, qarşıda duran 
vəzifələr müəyyən olunur. İdarələrarası 
komissiyanın iclaslarına komissiyaya daxil 
olmayan qeyri-hökumət təşkilatlarının 
nümayəndələri dəvət edilə bilərlər.

2.13. İdarələrarası komissiyanın iclasları 
onun üzvlərinin üçdə ikisi iştirak etdikdə 
səlahiyyətli sayılır.

2.14. İdarələrarası komissiyanın qərarları 
onun iclaslarında sadə səs çoxluğu ilə qəbul 
edilir. Səslər bərabər olduqda, sədrin səsi 
həlledici hesab edilir.

2.15. İdarələrarası komissiyanın hər han-
sı bir üzvü qəbul edilən qərarla razı olmadıq-
da, onun xüsusi rəyi mütləq iclas protokoluna 
əlavə edilir.

2.16. İdarələrarası komissiyanın qərarları 
sədrin və katibin imzaladığı protokolla 
rəsmiləşdirilir.

2.17. İdarələrarası komissiyanın 
üzvləri Milli İstiqamətləndirmə Mexa-
nizminin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 
fəaliyyətlərində idarələrarası komissiyanın 
qəbul etdiyi qərarları rəhbər tuturlar.

2.18. İdarələrarası komissiyanın üzvləri 
ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərirlər.

2.19. İdarələrarası komissiya özünün iş 
qaydasını müəyyən edir.

2.20. İnsan alveri qurbanları ilə bağlı 
Milli İstiqamətləndirmə Mexanizmini həyata 
keçirən dövlət qurumları və qeyri-hökumət 
təşkilatları nümayəndələrinin peşəkarlığının, 
bilik səviyyəsinin artırılması məqsədilə 
mütəmadi olaraq treninq və təlimlər təşkil 
olunur.”.

Əli ƏSƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

Azərbaycanın uğurlarının diqqət 
mərkəzində olması ayrı-ayrı dövlət və 
hökumət başçıları tərəfindən Prezident 
İlham Əliyevə ünvanlanan məktublardan, 
dövlətimizin başçısı ilə aparılan telefon 
danışıqlarından, respublikamıza səfər 
edən rəsmi şəxslərin söhbətlərindən də 
aydın görünür. Bütün bunlar, eyni za-
manda, Azərbaycanın regionda yaratdığı 
reallıqların qlobal miqyasda qəbul olun-
duğundan, ölkəmizin suveren hüquqla-

rına hörmət bəslənildiyindən, həmçinin 
Azərbaycan–Ermənistan münasibətlərinin 
normallaşması, davamlı sülhün əldə 
olunması prosesinə mövcud gerçəkliklər 
çərçivəsindən yanaşıldığından xəbər verir. 

Burada diqqətçəkən bir məqam da 
odur ki, İkinci Qarabağ müharibəsindən 
sonra regionda yaranan reallığı 
dəyərləndirən nüfuzlu beynəlxalq qu-
rumların, məsələn, Avropa İttifaqının 
Azərbaycanla əlaqələri yüksələn xətlə 
inkişaf edir. Qurum dövlətimizin baş-
çısı İlham Əliyevin regional liderliyinə 
müsbət yanaşır və ölkə rəhbəri ilə yaxın 
təmaslarını getdikcə gücləndirməklə 
Cənubi Qafqaz regionunda sülh və 
sabitliyin bərqərar olunmasına ciddi 
səy göstərir. Bu il aprelin 6-da yaranan 
yeni format – “Brüssel sülh gündəliyi” 
də bunun parlaq ifadəsidir. Xatırladaq 
ki, Brüsseldə keçirilən üçtərəfli görüşün 
nəticəsi olaraq Ermənistanla Azərbaycan 
arasında sülh müqaviləsi üzrə danışıqla-
rın başlanması və bununla əlaqədar işçi 
qrupun yaradılması xüsusi diqqət çəkir. 

Sülh razılaşmasının əsas komponenti 
Azərbaycanın irəli sürdüyü 5 maddədən 
ibarət təklif və bunun əsasında predmetli 
danışıqların aparılmasıdır. Eyni zaman-
da, sənəddə əsas məqam Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün qorunmasıdır. Artıq 
tərəflərin biri-birinin ərazi bütövlüyünü 
tanımaq və dəstəkləmək istəkləri aydın 
nəzərə çarpır. Bir sözlə, Azərbaycanın 

təkmil sülh təklifində bu məsələ daha çox 
diqqət çəkir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
aprelin 19-da Avropa İttifaqının Cənubi 
Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi To-
ivo Klaarın başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul edərkən son Brüssel 
görüşünü xatırladaraq deyib: “Səylərinə, 
bizə çox mühüm məsələləri müzakirə 
etmək və normallaşma prosesinin baş-
lanğıcı ilə bağlı razılığa gəlmək imkanı 

verən ab-hava yaratdığına görə Prezident 
Şarl Mişelə minnətdarlığımı çatdırmağı 
sizdən xahiş edirəm. Düşünürəm ki, bu, 
başlanğıc nöqtəsi idi. Çünki biz sərhəd 
üzrə komissiyaların və eyni zamanda, 
sülh sazişi üzrə işçi qrupların yaradılması 
barədə razılığa gəldik. Biz bununla bağlı 
əvvəllər də danışırdıq və bildiyiniz kimi, 
İkinci Qarabağ müharibəsinin bitməsindən 
sonra Azərbaycanın mövqeyi həmişə 
ondan ibarət idi ki, biz sülh sazişi ilə bağlı 
danışıqlara başlamalıyıq. Hesab edirəm 
ki, rəsmi başlanğıc nöqtəsi aprelin 6-da 
Brüsseldə baş tutdu. O vaxtdan bəri biz 
işləyirdik, Xarici İşlər Nazirliyi çalışırdı və 
mənim administrasiyam sizin komanda-
nızla təmasda idi və biz razılaşdığımız 
kimi, başlamaya hazırıq. Hesab edirəm ki, 
bu irəliləyişi davam etdirməyimiz və hər iki 
tərəfin razılaşmalara riayət etməsi mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir”.

Dövlətimizin başçısı söhbətində 
Toivo Klaara Ermənistan tərəfi ilə ay-
dınlaşdırılmasına ehtiyac olan mühüm 
məsələlərdən sayılan Azərbaycanla 
Naxçıvan Muxtar Respublikası ara-
sında kommunikasiyaların açılması 
məsələsinin zəruriliyini də xatırladıb. 
Ölkə rəhbəri Azərbaycanın respublika-
mızın ərazisindən keçən dəmir yolunun 
100 kilometrliyinin artıq 60 kilometrlik 
hissənin tikildiyini və bu prosesin gələn il 
tamamlanacağının nəzərdə tutulduğunu 
xatırladıb. Eyni zamanda, Ermənistanın 

bu sahədə heç bu işin texniki-iqtisadi 
əsaslandırılmasına başlamadığını da 
təəssüflə bildirib. 

Dövlətimizin başçısı görüşdə 
Zəngəzur dəhlizindən keçəcək magistral 
yolla bağlı isə deyib: “Avtomobil yoluna 
gəldikdə, Azərbaycan tərəfindən fəal tikinti 
işləri gedir və yolun böyük hissəsi artıq 
inşa olunub. Biz, həmçinin ümid edirik, 
yəqin ki, növbəti ilin sonuna kimi avto-
magistralı Ermənistan sərhədinə çatdıra-
cağıq. Lakin təəssüf ki, Brüssel görüşü 
zamanı Ermənistanın baş naziri coğrafi 
koordinatları qeyd etməmişdir. Mən fevra-
lın 4-də videokonfrans vasitəsilə keçirilən 
görüşdə bu məsələni qaldırdım, lakin 
cavab olmadı. Aprelin 6-da mən yenidən 
yolun coğrafi koordinatlarının təqdim 
edilməsini istədim, lakin cavab olmadı. 
Ümidvaram ki, tezliklə onu əldə edəcəyik”.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı bu qısa 
məlumatı ölkə rəhbərinin bölgədə sülhün, 
əmin-amanlığın yaradılmasına necə önəm 
verməsinin göstəricisidir. 

Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz 
üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaar isə 
söhbətində Avropa İttifaqı Şurasının Pre-
zidenti Şarl Mişelin bölgədə sülh prosesini 
dəstəklədiyini xatırladaraq, Brüsseldəki 
görüşdə razılaşdırılmış məsələlərin 
həyata keçirilməsi və davam etdirilməsinin 
təmin olunması üzərində bundan sonra da 
işləməyin zəruriliyini bildirib. 

Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın 
sülh təklifləri indiyədək dünya ölkələri 
tərəfindən də yüksək dəyərləndirilib. 
Məsələn, Albaniya ATƏT-in sədri və 
hazırda BMT Təhlükəsizlik Şurası-
nın qeyri-daimi üzvü kimi hər zaman 
Azərbaycanı, həqiqəti və ölkəmizin tarixi 
hüquqlarını dəstəkləyəcəyini və bunu 
davam etdirəcəyini vurğulayıb. Bir müddət 
bundan əvvəl bu ölkənin Baş naziri Edi 
Rama Azərbaycan  Prezidenti İlham 
Əliyevlə görüşündə bununla bağlı deyib: 
“Biz Sizin qonşunuz Ermənistanla sülhə 
və uzunmüddətli əməkdaşlığa yönəlmiş 
olduqca nümunəvi səylərinizi alqışlayırıq”.

Azərbaycan Respublikasının Xarici 
İşlər naziri Ceyhun Bayramovla Rusiya 
Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinin 
Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin 
normallaşdırılması üzrə xüsusi 
nümayəndəsi İqor Xovayev ilə aprelin 
25-də keçirilən görüşdə Azərbaycan və 

Ermənistan arasında münasibətlərin nor-
mallaşması istiqamətində atılan addımlar 
üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə 
İqor Xovayev tərəfindən Ermənistan–
Azərbaycan arasında gələcək sülh 
müqaviləsinin işlənib hazırlanması, bütün 
kommunikasiya xətlərinin açılması və 
sərhədlərin delimitasiyası prosesinin 
başlanması sahəsində mövcud vəziyyətə 
toxunularaq, Rusiya Federasiyasının 
da vurğulanan bütün istiqamətlər üzrə 
irəliləyişin əldə edilməsini dəstəklədiyi 
diqqətə çatdırılıb. 

Bu görüşdən iki gün sonra, 
 aprelin  27-də Ceyhun Bayramovun 
Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Gür-
cüstan Xarici İşlər naziri İliya Darçiaşvili 
ilə görüşündə də qonşu ölkənin rəsmisi 
respublikamızın Ermənistanla sülhün 
əldə edilməsi səylərini alqışladığını və 
öz növbəsində, Gürcüstanın bu prosesi 
dəstəklədiyini ifadə edib.

Bu məqamda Azərbaycanın Cənubi 
Qafqaz regionunda sülh və sabitliyin 
bərqərar olunmasına göstərdiyi səyin, 
Ermənistanla əldə olunan razılaşmaların 
dünya mətbuatında da təqdir edildiyini 
diqqətə çatdırmaq istərdik. 

Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti İlham Əliyevin Brüsselə səfəri, 
Avropa İttifaqı Şurasının  Prezidenti və 
Ermənistanın baş naziri ilə keçirdiyi 
görüşlər, əldə olunan razılaşmalarla 
bağlı dünya mətbuatında dərc olunan 
məlumatlarda Avropa İttifaqı Şurasının 
Prezidenti Şarl Mişelə istinadla üçtərəfli 

görüşün çox səmərəli keçdiyi qeyd 
olunur. Bu müzakirələrdə etimadyaratma 
və digər müsbət səylərin dəstəklənməsi 
istiqamətində mühüm irəliləyişlər əldə 
edildiyi bildirilir. İnformasiyalarda Şarl Mi-
şelin “Biz hamımız birlikdə sülh danışıqları 
üçün konkret prosesə başlamağa, müm-
kün sülh sazişini hazırlamağa və bu saziş 
üçün bütün zəruri elementləri həll etməyə 
qərar vermişik” fikri xüsusi vurğulanır.

Qardaş Türkiyənin Anadolu Agentliyi, 
“TGRT Haber”, “TRT Haber”, “Haber Glo-
bal” telekanalları, “Yeni şafak”, “Akşam” 
qəzetləri və digər media qurumlarının 
informasiyalarında isə Brüssel görüşü-
nün Azərbaycanın maraqlarına uyğun, 
bölgənin gələcək sülh və əmin-amanlıq 
şəraitində inkişafının təmin edilməsi 
istiqamətində atılmış növbəti önəmli ad-
dım olduğu diqqətə çatdırılır.

Almaniyanın “dpa” agentliyi, “Frank-
furter Allgemeine Zeitung” və “Südde-
utsche Zeitung” qəzetləri, “tagesschau.
de”, “deutschlandfunk.de”, “spiegel.de” və 
“stern.de” xəbər portallarında dərc edilən 
informasiyalarda Avropa İttifaqının iki ölkə 
arasında münasibətlərin normallaşdırıl-
ması istiqamətindəki səylərindən bəhs 
olunur, Şarl Mişelin tərəflər arasında əldə 
edilən razılığın “düzgün istiqamətdə atılan 
addım olduğunu” sözləri xatırladılır.

Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının Xarici 
siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə 
Ali nümayəndəsi Cozep Borrell rəsmi 
tviter hesabında etdiyi paylaşımda bildirib 
ki, davamlı sülh, sabit və təhlükəsiz 

Cənubi Qafqaz istiqamətində çalışmaq 
üçün Ermənistan və Azərbaycan ara-
sında mühüm səylər və irəliləyiş əldə 
olunub. “Mövcud geosiyasi kontekstdə 
münaqişələrin diplomatik həll yollarını tap-
maq həmişəkindən daha vacibdir”, – deyə 
Cozep Borrell qeyd edib.

Hazırda Azərbaycanın qarşısında du-
ran əsas vəzifələrdən biri ölkəmizin Vətən 
müharibəsində parlaq qələbə nəticəsində 
işğaldan azad edilən ərazilərinin respub-
likanın ümumi iqtisadiyyatına reinteq-
rasiyasına, yeni beynəlxalq və regional 
nəqliyyat-logistika dəhlizlərinin imkanların-
dan faydalanmasına nail olmaqdır. Bu isə 
yaxın gələcəkdə regionda təhlükəsizliyin, 
sabitliyin, rifahın və qarşılıqlı faydalı 
əməkdaşlığın formalaşmasını, eləcə 
də Cənubi Qafqazın lider dövləti olan 
Azərbaycanın bölgə iqtisadiyyatının ümu-
mi arxitekturasının müəyyənləşdirilməsini 
reallaşdırmaq deməkdir. 

Bütün bunlar Azərbaycanın dünyada 
nə qədər sülhsevər bir ölkə olduğu-
nu bir daha nümayiş etdirir. Beləliklə, 
Azərbaycan bölgədə davamlı sülh və sa-
bitliyin yaranması üçün təkcə təşəbbüslə 
çıxış etmir, eyni zamanda, bu məsələdə 
öz əməli töhfəsini verir. Respublikamız 
hazırda da bu istiqamətdə real addımlar 
atır və bölgənin yeni əməkdaşlıq forma-
tının yaradılması məqsədilə infrastruktur 
layihələrinin icrasını sürətləndirir.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan bu gün dünyada ciddi narahatlıq döğuran hadisələr, 
kəskin, ziddiyyətli dəyşikliklər fonunda qlobal öhdəliklərə, sülhə, 
əmin-amanlığa, humanizm dəyərlərinə sadiqliyini nümayiş etdirir, sülh 
və təhlükəsizliyin gerçəkləşdirilməsi istiqamətində çevik, konstruktiv 
siyasət yürüdür. Bütün bu səylər isə dünyada yüksək dəyərləndirilir, 
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənir. 

Vasil Georgiev: 
Azərbaycan ilə Bolqarıstan 
arasında siyasi  müstəvidə çox 
yaxşı münasibətlər mövcuddur

Aprelin 28-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri 
Ceyhun Bayramov Bolqarıstan Respublikasının Xarici İşlər nazirinin 
müavini Vasil Georgievin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə 
görüşüb.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat 
Xidməti İdarəsindən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, nazir Ceyhun Bayramov 
ölkələrimiz arasında mövcud olan 
strateji tərəfdaşlığın qarşılıqlı maraqlar 
və beynəlxalq hüquq əsasında inkişa-
fını məmnunluqla qeyd edib. Yüksək 
səviyyəli ikitərəfli siyasi dialoqun və qar-
şılıqlı təmasların əlaqələrin inkişafına 
müsbət töhfə verdiyi vurğulanıb. Nazir 
bu il diplomatik əlaqələrin qurulmasının 
30 illiyinin qeyd olunduğunu və müxtəlif 
istiqamətlər üzrə əlaqələrin daha da 
genişləndirilməsi üçün birgə səylərin 
bundan sonra da davam etdiriləcəyini 
bildirib.

Nazir müavini Vasil Georgiev 
Azərbaycana səfərin çox məhsuldar 
olduğunu, zəngin işçi proqramın, o 
cümlədən, siyasi məsləhətləşmələrin 

növbəti iclasının keçirildiyini, 
ikitərəfli görüşlərin təşkil olunduğu-
nu məmnunluqla qeyd edib. İki ölkə 
arasında siyasi müstəvidə çox yaxşı 
münasibətlərin mövcud olduğu, habelə 
iqtisadi, enerji, nəqliyyat, humani-
tar, mədəniyyət və digər sahələrdə 
əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi vurğula-
nıb. 

Görüşdə iki ölkənin beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı, 
habelə Ukraynadakı vəziyyət və digər 
regional məsələlər də müzakirə edilib. 
Nazir Ceyhun Bayramov Ukraynadakı 
vəziyyətlə əlaqədar bu ölkəni tərk edən 
Azərbaycan vətəndaşlarının Bolqarıs-
tan ərazisindən keçməsi üçün müvafiq 
şəraitin yaradılmasına görə qarşı tərəfə 
minnətdarlıq ifadə edib.  

Vasil Georgiev nazir Teodora Gen-
çovskanın azərbaycanlı həmkarını Bol-
qarıstana səfərə dəvət etdiyini bildirib.

Azərbaycanın sülh siyasəti 
dünyada yüksək dəyərləndirilir
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