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Naxçıvanın turizm potensialının 

tanıdılmasında media önəmli rol oynayır

 � Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar 
Respublikası böyük turizm potensialına malikdir. Qədim tarixə, zəngin 
mədəniyyətə, gözəl təbiətə malik olması müasir dövrdə Naxçıvanı 
turistlər üçün daha cəlbedici edir. Bu gün qədim diyarın turizm 
potensialının tanıdılmasında kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə 
böyük vəzifə düşür.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu 
fikirlər ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 
aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin 
rəhbərlərinin, muxtar respublikanın media 
orqanlarının əməkdaşlarının, eləcə də Nax-
çıvan Dövlət Universitetinin jurnalistika 
ixtisasının tələbələrinin iştirakı ilə ali təhsil 
ocağında "Naxçıvanın turizm potensialının 
tanıdılmasında medianın rolu" mövzusun-
da keçirilən konfransda səsləndirilib.

Konfransda universitetin tədris 
işləri üzrə prorektoru, dosent Surə Seyid 
Naxçıvan Dövlət Universitetinin keç-
diyi inkişaf yolu haqqında məlumat 
verib. Prorektor bu ali təhsil müəssisəsi 
ilə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən mətbu 
orqanlar arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq 
əlaqələrinin bundan sonra daha da 
möhkəmlənəcəyinə əminliyini ifadə edib, 
media nümayəndələrini Azərbaycanın 
qədim dilbər guşəsi olan Naxçıvanın 
turizm potensialının təbliğində fəal iştirak 
etməyə dəvət edib.

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 
Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli 
ölkənin aparıcı media rəhbərlərinin Nax-
çıvana səfərinin sayca ikinci olduğunu bil-
dirib. Qeyd edib ki, ötən ilin oktyabrında 

reallaşan birinci səfər zamanı biz tarixi və 
mədəni abidələrlə zəngin olan Naxçıvanın 
böyük turizm potensialına malik olduğu-
nu bir daha gördük. Bu gün konfransın 
keçirilməsində əsas məqsəd ölkəmizin 
aparıcı kütləvi informasiya vasitələrində 
Naxçıvanın mövcud turizm potensialının 
tanıdılmasına, təbliğ edilməsinə töhfə 
verməkdən ibarətdir.

Konfransda Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetinin müəllimi Şəhla Şirəliyevanın, 
“Şərq qapısı” qəzetinin əməkdaşı 
Əli Cabbarovun, “Yeni Azərbaycan” 
qəzetinin baş redaktoru, Milli Məclisin 
deputatı Hikmət Babaoğlunun, “İki 
sahil” qəzetinin baş redaktoru Vüqar 
Rəhimzadənin,  “Palitra” qəzetinin 
baş redaktoru Namiq Əliyevin, “Səs” 
qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliye-
vin, “APA Holdinq”in prezidenti Vüsalə 
Mahirqızının, Naxçıvan Televiziyasının 
baş redaktoru Ruhiyyə Rəsulovanın, 
muxtar respublikanın Mətbuat Şurasının 
sədri Rövşən  Hüseynovun və digərlərinin 
çıxışları dinlənilib. Çıxışlarda Naxçıva-
nın turizm potensialının tanıdılmasında 
medianın rolundan danışılıb, bu sahədə 
əlaqələrin genişləndirilməsi üçün təkliflər 
səsləndirilib.

Qeyd olunub ki, qeyri-neft sektoru 

üzrə respublikamızın turizm gəlirlərinin 
həcmi ildən-ilə artmaqdadır. Naxçıvan 
Muxtar Respublikası da ölkəmizin mü-
hüm turizm mərkəzlərindəndir. Muxtar 
respublikanın turizm potensialı turistlərin 
diqqətini cəlb edir. Turistlərə xidmət 
göstərən gömrük-keçid məntəqələri, ən 
müasir təyyarələri qəbul edən beynəlxalq 
hava limanı, etibarlı yol-nəqliyyat inf-
rastrukturu, müasir standartlara cavab 
verən mehmanxanalar, zəngin milli 
mətbəx təklif edən yeməkxana və res-
toranlar, qədim və zəngin tarixi-mədəni 
irs, qonaqların muxtar respublikanın hər 
bir nöqtəsində rahat hərəkətini təmin 
edən təhlükəsiz şərait Naxçıvana gələn 
turistlərin sayının artmasına səbəb olub. 
Hazırda il ərzində 400 mindən çox turistin 
səyahət etdiyi Naxçıvan dövlət başçıla-
rının işgüzar görüşlər keçirdiyi, tanışlıq-
maarifləndirmə, müalicə-rekreasiya, id-
man-sağlamlıq və dini-ziyarət məqsədilə 
səyahət edən turistlərin ən çox müraciət 
etdikləri məkana çevrilib.

Diqqətə çatdırılıb ki, formalaşan tu-
rizm potensialından səmərəli istifadə etmək 
üçün tələb olunan çox ciddi təşkilati-kadr 
məsələləri ilə yanaşı, sözsüz ki, təbliğat 
mexanizminin də uğurlu olması mühüm 
amildir. Bu baxımdan, məqsədyönlü 
şəkildə həyata keçirilən təbliğat vasitəsilə 
turizmdən əldə olunan nəticələri dəfələrlə 
yaxşılaşdırmaq mümkündür.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin 
tədris işləri üzrə prorektoru Surə Se-
yid konfransa yekun vuraraq, aparı-
lan müzakirələrin səmərəli olacağına 
əminliyini ifadə edib.

 � Naxçıvanda ümummilli lider Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş 
futbol üzrə “Heydər Əliyev kuboku” uğrunda turnir 
keçirilib. Mayın 26-da start götürən və dairəvi sistem 
üzrə keçirilən turnirdə “Araz-Naxçıvan”, “Mil-
Muğan”, “Mərkəzi Ordu İdman Klubu” və “Zaqatala” 
komandaları mübarizə aparıblar.

Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildi-
rilib ki, mayın 30-da Naxçıvan 
Muxtar Respublika Stadionunda 
“Araz-Naxçıvan” və “Mərkəzi 
Ordu İdman Klubu” arasında 
futbol üzrə “Heydər Əliyev 

kuboku”nun son turunun görüşü 
keçirilib.

Yarışdan əvvəl Naxçıvan 
Dövlət Filarmoniyasının Mahnı 
və Rəqs Ansamblının, eləcə də 
müğənnilərdən Sevinc və Sevil 
Səfərovaların ifasında konsert 
proqramı olub.

Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisinin sədri Vasif 
Talıbov turnirin son oyununu 
izləyib.

Gərgin idman mübarizəsi 
və dostluq şəraitində keçən 
oyun “Mərkəzi Ordu İdman 
Klubu”nun 1:0  hesablı qələbəsi 
ilə başa çatıb və komanda futbol 
üzrə  “Heydər Əliyev kuboku” 
uğrunda keçirilən turnirin qalibi 
olub. “Mil-Muğan” komandası 
turnirdə ikinci yerə, “Araz-Nax-
çıvan” isə üçüncü yerə çıxıb.

Oyundan sonra mükafatlan-
dırma mərasimi keçirilib.

Əvvəlcə turnirdə oyunları 
idarə edən hakimlərə mükafat-

lar verilib, turnirin təşkilində 
xidmətlərinə görə Peşəkar Futbol 
Liqasının prezidenti Ramin 
Musayevə isə xatirə hədiyyəsi 
təqdim olunub. Oyunların 
nəticələrinə görə “Ən yaxşı 
gənc futbolçu”,  “Ən məhsuldar 
futbolçu”, “Ən yaxşı qapıçı” və 
“Ən yaxşı futbolçu”  nominasiya-
larında mükafatlar verilib.

Sonra ikinci yerə çıxan “Mil-
Muğan” komandasına gümüş, 

üçüncü yerin sahibi “Araz-Nax-
çıvan” komandasına isə bürünc 
medallar təqdim edilib.

Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisinin sədri Vasif 
Talıbov futbol üzrə “Heydər 
Əliyev kuboku” uğrunda 
keçirilən turnirin qalibi olan 
“Mərkəzi Ordu İdman Klubu”na 
qızıl medalları və kuboku təqdim 
edib.

Ali Məclisin sədri turnirdə 
mübarizə aparan komandaların 
oyunçuları ilə görüşüb, onlara 
təşəkkürünü bildirib və komanda-
larla xatirə şəkli çəkdirib. 

Naxçıvanda futbol üzrə  
“Heydər Əliyev kuboku”  
uğrunda turnir başa çatıb

Azərbaycan- ABŞ dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri yüksələn xətt üzrə inkişaf edir

Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyevə  
28 May –Respublika Günü 
münasibətillə gələn çoxsaylı 
təbrik məktublarının hamısında 
dövlət başçımızın və xalqımızın 
ünvanına kifayət qədər xoş  sözlər 
səsləndirilir və əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi istəyi vurğulanır.  
Belə xoşniyyətli məktublardan 
birini də Amerika Birləşmiş Ştatla-
rının Prezidenti  Donald  Tramp 
göndərmişdir. “Biz Azərbaycan 
xalqının yanındayıq.”--  
cümləsinin  də yer aldığı  bu 
məktub Azərbaycanın bədxahlarını 
nə qədər silkələyibsə, dostlarımızı 
və tərəfdaşlarımızı da bir o qədər 
məmnun edib. Bu faktı  birmənalı  
şəkildə dövlətimizin yeritdiyi 
xarici siyasətin uğuru kimi qələmə 
verənlər tamamilə haqlıdırlar. 

Bəri başdan qeyd edək ki, ulu 
öndər Heydər Əliyevin işləyib 
hazırladığı xarici siyasətimizin 
uğurla həyata keçirilməsi gənc 
müstəqil Azərbaycanın siya-
si-diplomatik nailiyyətlərini 
gündən-günə artırır. Son 25 ilin 
geridə qalan bütün dövrlərində 
Azərbaycan – ABŞ əməkdaşlıq və 
tərəfdaşlıq münasibətlərinin  daim 
inkişaf etməsi də məhz həmin 
uğurlar sırasındadır. 1993-cü ilin 
yayından etibarən Vaşinqton-Bakı 
münasibətləri daim yüksələn xətlə 
inkişaf edib.  

Bu ilin birinci rübündə 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin ABŞ-da keçirilən  Nüvə 
sammitinə dəvət alması və 
orada iştirakı iki ölkə arasındakı 
münasibətlərin inkişafına böyük 
töhfələr vermişdir. Bundan başqa, 
Donald Trampın təşəbbüsü ilə 
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının 
paytaxtı Ər -Riyadda keçirilən 
geniş beynəlxalq sammitə 
Azərbaycan Prezidentinin də dəvət 
edilməsi dövlətimizə beynəlxalq 
aləmdə göstərilən etimadın 
səviyyəsindən xəbər verirdi. 

Mayın 26-da “Buta” sarayın-
da Azərbaycanın milli bayramı 
– Respublika Günü münasibətilə 
keçirilən qəbulda Prezident İlham 
Əliyev bu barədə danışarkən 
demişdir: “Hesab edirəm ki, bu 
zirvənin çox böyük mənası var. 
İlk növbədə, müsəlman aləmi 
həmrəylik nümayiş etdirmişdir 
və təqdirəlayiq haldır ki, Ame-
rika Prezidenti cənab Tramp 
öz ilk xarici rəsmi səfərini 
müsəlman ölkəsinə edibdir. Biz 
bunu Azərbaycanda yüksək 
qiymətləndiririk. Hesab edirəm 
ki, bu, bütün müsəlman aləminə 
Amerika Prezidenti tərəfindən 
göstərilən böyük hörmətin 
əlamətidir. Yəni, bu səfərin və 
zirvə görüşünün təşkilinin özü ar-
tıq böyük hadisədir və orada Ame-
rika Prezidenti tərəfindən səslənən 
fikirlər, əlbəttə ki, çox yüksək 
qiymətləndirilməlidir. Xüsusilə o 

demişdir ki, Amerika Birləşmiş 
Ştatları bundan sonra müsəlman 
ölkələrinin daxili işlərinə qarış-
mayacaq, onlara öyüd-nəsihət 
verməyəcək, onlara mühazirə oxu-
mayacaq. Bu, çox ciddi bəyanatdır 
və deyə bilərəm ki, zirvə gö-
rüşünün, demək olar, bütün 
iştirakçıları bu bəyanatları yüksək 
qiymətləndiriblər, o cümlədən 
Azərbaycan. Çünki biz hamımız 
yaxşı bilirik ki, Azərbaycan xarici 
müdaxilə nəticəsində ən çox atəş 
altında olan ölkələrdən biridir.” 

Artıq həm Bakıda, həm də 
Vaşinqtonda hamıya məlumdur  
ki, Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlığı   
cəmiyyət həyatının bütün 
sahələrini əhatə edir. Məsələn, 
enerji təhlükəsizliyi,  beynəlxalq 
terrorizmə, narkotik maddələrin 
qeyri-qanuni dövriyyəsinə, kütləvi 
qırğın silahlarının yayılmasına 
qarşı mübarizə sahəsində iki ölkə 
arasında geniş əməkdaşlıq möv-
cuddur. Xüsusilə vurğulanmalıdır 
ki, ABŞ və Azərbaycan Avropanın 
enerji təhlükəsizliyində yaxından 
iştirak edirlər. 

Cənab Donald Trampın 
28 May –Respublika Günü 
münasibətilə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham 
Əliyevə ünvanladığı təbrik 
məktubunda bu arqumentlərə 
xüsusi olaraq istinad edilir. 
ABŞ Prezidentinin məktubunda 
oxuyuruq: “Azərbaycan Ameri-
ka Birləşmiş Ştatlarının dəyərli 
tərəfdaşıdır. Biz birgə səylərimizlə 
terrorizmə qarşı mübarizə 
apararaq qlobal təhlükəsizliyi 
möhkəmləndirmək üçün çalı-
şırıq. Biz Azərbaycan xalqının 
yanındayıq və təhlükəsizlik, 
iqtisadi əməkdaşlıq və demok-
ratik prinsiplər sahəsində dialoq 
vasitəsilə münasibətlərimizin 
möhkəmləndirilməsinə sadiqik”.

Xatırladılmalı  məqamlardan 
biri də odur ki, ABŞ 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
və müstəqilliyini tanıyır.  Do-

nald Trampın Prezident İlham 
Əliyevə məktubunda da həmin 
fikir özünəməxsus yer tutur: 
“Azərbaycan Avropa üçün yeni 
enerji mənbəyidir və biz bu 
sahədə uzunmüddətli və uğur-
lu əməkdaşlığımıza görə Sizə 
minnətdarıq…  Amerika Birləşmiş 
Ştatları, eyni zamanda, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu 
ilə həllini qətiyyətlə dəstəkləyir”.

Bu məktub Azərbaycanın 
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən 
beynəlxalq layihələrin Ağ ev 
səviyyəsində dəstəkləndiyinin, 
ABŞ-ın yeni rəhbərliyinin bu 
layihələrə münasibətinin də 
göstəricisi kimi qəbul edilir: “Si-
zin iqtisadiyyatınızı şaxələndirmək 
istiqamətində gördüyünüz işlərlə 
bərabər, biz ölkələrimiz arasında 
yeni faydalı biznes əlaqələrinin 
qurulmasını istəyirik”.

Bu, bir həqiqətdir ki, müstəqil 
respublikamız qlobal proseslərdə 
və yeni dünya nizamının qurul-
masında həlledici söz sahibi olan 
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə 
əlaqələrə, ikitərəfli  münasibətlərin 
bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq 
səviyyəsində inkişafına böyük 
önəm verir. Ağ ev rəsmiləri də, 
öz növbəsində, Cənubi Qafqazın 
lider dövlətinə çevrilən, sürətli iq-
tisadi inkişafı ilə dünya birliyinin 
diqqətini cəlb edən, qlobal və regi-
onal əhəmiyyətli enerji layihələrini 
reallaşdıran, bu sahədə artıq böyük 
təcrübəyə malik olan respubli-
kamızla hərtərəfli  əməkdaşlığın 
inkişafında  maraqlı olduqlarını 
dəfələrlə bəyan etmişlər.

Bu faktdan istifadə edərək, 
yada salaq  ki, ilk demokratik 
respublikamızın tarixi sənədlərində  
Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlığına  
dair kifayət qədər sənədlər vardır.  
Bu dostluğa hələ Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti dövründə start 
verilmişdi. Ancaq  sonra 70 il bu 
əməkdaşlıq mümkün olmamışdır. 
Ötən  əsrin sonlarında — ölkəmiz 
öz dövlət müstəqilliyini bərpa 

etdikdən, xüsusən, ümummil-
li lider Heydər Əliyevin siyasi 
hakimiyyətə qayıdışından sonra isə 
bu əməkdaşlıq da bərpa edilmiş, 
tərəflərin hər ikisinin maraq və 
təşəbbüsləri nəticəsində Bakı ilə 
Vaşinqton, sözün həqiqi mənasında, 
strateji tərəfdaşa çevrilmişlər. Biz 
bu qənaəti yada salarkən Heydər 
Əliyev neft strategiyasının həyata 
keçirilməsi zamanı Vaşinqtondan 
gördüyümüz dəstəyi, xüsusilə, ABŞ 
şirkətlərinin “Əsrin müqaviləsi” və 
sonrakı neft sazişlərində iştira-
kını da xatırlatmalıyıq. Bundan 
başqa,  xüsusilə qeyd edilməli 
məqamlardan biri də odur ki,  
2001-ci ildə Nyu-Yorkda törədilən 
11 Sentyabr terror hadisələrindən 
sonra rəsmi Vaşinqtonun  öz ya-
nında gördüyü ilk dövlətlərdən biri 
məhz Azərbaycan olmuş,  ölkəmiz 
ABŞ rəsmilərinin təşəbbüsü ilə 
yaradılan antiterror koalisiyaya  ilk 
qoşulanlardan biri kimi dostluğa 
və tərəfdaşlığa sədaqət nümayiş 
etdirmişdir.

Məhz buna görə 
də Azərbaycan-ABŞ 
münasibətlərindən bəhs edərkən 
xüsusilə vurğulamalıyıq ki,  
ölkəmiz  beynəlxalq terrorçu-
luqla mübarizədə daim ABŞ-la 
birgə çıxış edir. Azərbaycan 
1994-cü ilin may ayında  NATO-
nun Sülh Naminə Tərəfdaşlıq 
Proqramına qoşulub. Kosovo, 
İraq və Əfqanıstanda Azərbaycan 
hərbçiləri beynəlxalq sülhyaratma 
əməliyyatlarında iştirak ediblər.
ABŞ Prezidenti Donald Trampın  
yuxarıda  haqqında söz açdığımız 
məktubunda da bu faktlar yüksək 
qiymətləndirilir.   

ABŞ rəsmiləri etiraf edirlər 
ki,  Azərbaycanla ABŞ arasında 
əlaqələr yalnız enerji sektoru ilə 
bağlı deyil. Bu iki ölkə arasında 
təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq 
yüksək səviyyədədir.  2001-ci ildən 
sonra iki ölkə arasında təhlükəsizlik 
sahəsində əməkdaşlığın yüksək 
səviyyədə inkişafı göz qabağında-

dır.  Ona görə də Azərbaycan ABŞ 
üçün dostdur, strateji tərəfdaşdır, 
müttəfiqdir. Bu əlaqələrin davam 
etdirilməsinə hər iki tərəf birgə 
səylər göstərməlidir. Bir daha 
xatırladaq ki, bu fikirlər  ABŞ 
rəsmilərinin dönə-dönə səsləndirdiyi 
bəyanatların əksəriyyətində 
dilə gətirilir.  Vaşinqtonda 
səmimi şəkildə etiraf edirlər ki, 
Azərbaycanla ABŞ-ı ortaq dəyərlər 
birləşdirir ki, bu da demokratiyadır. 

Azərbaycan müxtəlif dinlərin, 
mədəniyyətlərin qovuşduğu 
məkandır. Şərqlə Qərbin qovşağında 
yerləşən Azərbaycan özündə Qərb 
və Şərq mədəniyyətinin sintezini 
yaradır. Azərbaycan sürətlə inkişaf 
edir, bütün dünya üçün strateji 
tərəfdaşdır. Məhz ona görə də bir 
neçə il qabaq Bakıda Azərbaycan 
– ABŞ dostluq və tərəfdaşlığı 
mövzusunda keçirilmiş möhtəşəm 
tədbirdə  42 ştatın nümayəndələri iş-
tirak edirdilər.  Bu isə  Azərbaycan-
ABŞ münasibətlərinin bugünkü 
səviyyəsinin göstəricisi idi. İki 
ölkə arasındakı əməkdaşlığa diqqət 
yetirdikdə bir daha bəlli olur ki, 
ABŞ – Azərbaycan əlaqələri strateji 
tərəfdaşlıq səviyyəsində uğurla da-
vam etdirilir. Buvaxtadək iki ölkə 
arasında mühüm əhəmiyyətə malik 
80-ə yaxın dövlətlərarası sazişin im-
zalanması da deyilənləri təsdiq edir.  

Azərbaycanın Avropanın 
enerji təhlükəsizliyi xəritəsini 
formalaşdıracaq yeni layihələrin 
təşəbbüskarı kimi çıxış etməsi 
artıq özünü təsdiqləyib. Dün-
yanın əksər ölkələrinin qeyri-
adi  geostrateji önəmə malik 
olan respublikamızla çoxtərəfli 
əməkdaşlığın inkişafında xüsusilə 
maraqlı olmaları özünü açıq 
şəkildə büruzə verir. Dünyanın 
supergüc dövləti hesab olunan 
ABŞ-ın Azərbaycanla əlaqələrinin 
25 ildən artıqdır ki, davam etməsi 
və bu münasibətlərin getdikcə 
yaxşılaşması təsadüfi deyil. Ağ ev 
rəsmiləri də iki ölkə arasında stra-
teji tərəfdaşlığın, sıx əməkdaşlığın 

daha da gücləndirilməsinin, 
gələcəkdə güclü siyasi dialoqun 
möhkəmləndirilməsinin tərəfdarı 
olduqlarını dəfələrlə bəyan ediblər.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 
Azərbaycanla Amerika  Birləşmiş 
Ştatları arasında münasibətlərin 
yaranması müstəqilliyimizin ilk 
illərinə təsadüf edir. 

Xatırladaq ki, 1991-ci 
ildə Azərbaycan Respublikası 
müstəqilliyini elan etdikdən sonra 
ABŞ onu tanıyan ölkələr arasında 
ön sıralarda yer aldı. Diplomatik 
münasibətlər isə 1992-ci il fevralın 
28-də quruldu. Həmin ilin mart 
ayında ABŞ-ın Azərbaycanda, 
1992-ci ilin noyabr ayında isə 
Azərbaycanın Amerika Birləşmiş 
Ştatlarında səfirliyi fəaliyyətə baş-
ladı.  Rəsmi Vaşinqton Azərbaycan 
neftinin və qazının dünya bazar-
larına çıxarılması məsələsində 
ölkəmizin həyata keçirdiyi siyasi 
xətti daim dəstəkləmişdir.  Bir çox 
beynəlxalq ekspertlər tərəfindən 
əfsanə hesab olunan Bakı-Tbi-
lisi-Ceyhan neft kəməri məhz 
ABŞ-ın dəstəyi ilə inşa edilmiş 
və istifadəyə verilmişdir. Bu neft 
kəmərinin tikintisi Azərbaycana öz 
resurslarını beynəlxalq bazarlara çı-
xarmaq imkanı yaratmaqla bərabər, 
həm də  yeni enerji dəhlizi, yeni  
marşrut kimi önəm qazandırmışdır.

Bir daha qayıdaq cənab Tram-
pın məktubuna. Ağ ev rəhbəri 

Azərbaycan Prezidentinə müraciət 
edərək, ölkələrimizin gələcəyi  
və dünyanın sabahı  üçün birgə 
fəaliyyət göstərmək arzusunu 
bildirir: “Mən bu mühüm tarix 
münasibətilə Sizi təbrik edirəm və 
həm ölkələrimiz, həm də dünya 
üçün daha gözəl gələcək naminə 
Sizinlə fəal tərəfdaşımız kimi 
işləməyi səbirsizliklə gözləyirəm”. 
Bu məktub və dost ölkə liderinin 
səmimi fikirləri  Azərbaycan-ABŞ 
diplomatik əməkdaşlığının 25 illi-
yinin qeyd edildiyi dövrə təsadüf 
edir. Deməli, biz son 25 ildə xarici 
siyasətimizin qarşısında duran 
vəzifələri uğurla icra edə bilmişik. 

Sonda Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyevin Azərbaycan 
–ABŞ dostluq və tərəfdaşlıq 
münasibətlərinə verdiyi önəmi 
də yada salmaq istərdik. Dövlət 
başçımız demişdir: “Bizim 
Birləşmiş Ştatlarla münasibətimiz 
olduqca yüksək səviyyədədir. Biz 
müttəfiqik və müxtəlif məsələlər 
ətrafında sıx əməkdaşlıq edirik. 
Enerji sektorunda da çox möhkəm 
əlaqələrimiz var. Birləşmiş Ştatlar 
bizim enerji inkişafımızı və 
xüsusən də, Bakı-Tbilisi-Ceyhan 
boru kəmərinin çəkilməsini hər 
zaman lazımınca dəstəkləyib və 
dəstəkləyir”. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Bizim Birləşmiş Ştatlarla münasibətimiz 
olduqca yüksək səviyyədədir. Biz müttəfiqik və 

müxtəlif məsələlər ətrafında sıx əməkdaşlıq edirik. 
Enerji sektorunda da çox möhkəm əlaqələrimiz var. 
Birləşmiş Ştatlar bizim enerji inkişafımızı və xüsusən 
də, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin çəkilməsini 
hər zaman lazımınca dəstəkləyib və dəstəkləyir.
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Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının 
dəyərli tərəfdaşıdır. Biz birgə səylərimizlə terrorizmə 

qarşı mübarizə apararaq, qlobal təhlükəsizliyi 
möhkəmləndirmək üçün çalışırıq. Biz Azərbaycan xal-
qının yanındayıq və təhlükəsizlik, iqtisadi əməkdaşlıq 
və demokratik prinsiplər sahəsində dialoq vasitəsilə 
münasibətlərimizin möhkəmləndirilməsinə sadiqik. 
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