
Ankaradakı Heydər Əliyev Parkında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və 
Silahlı Qüvvələrimizin yaranmasının 100 illiyi təntənə ilə qeyd olunub

 � Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi 
Ankaradakı Heydər Əliyev Parkında Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin və Silahlı Qüvvələrimizin 
yaranmasının 100 illiyi münasibətilə təntənəli mərasim 
təşkil edib.

Mərasimdə Azərbaycan və 
Türkiyədən olan rəsmi şəxslər, 
generallar, diplomatlar, depu-
tatlar, görkəmli ziyalılar, qardaş 
ölkə ictimaiyyətinin tanınmış 
simaları, qazilər, bu ölkədə 
yaşayan, işləyən və təhsil alan 
azərbaycanlılar, müdavimlərimiz 
iştirak ediblər.

Əvvəlcə Azərbaycan və 
Türkiyənin dövlət himnləri 
səsləndirilib. 

Mərasimi giriş sözü ilə açan 
Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri 
Xəzər İbrahim Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin, o cümlədən 

Silahlı Qüvvələrimizin ya-
ranması tarixindən danışdı. 
Səfir diqqətə çatdırdı ki, 
Silahlı Qüvvələrimizin for-
malaşmasında Qafqaz İslam 
Ordusunun göstərdiyi yardım 
tarixi əhəmiyyət daşıyır və 
Azərbaycan xalqı tərəfindən 
yüksək dəyərləndirilir. Bu gün 
sürətlə inkişaf edən Azərbaycan 
Ordusu dünyanın ən güclü ordu-
ları arasındadır.

Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin və ordu-
muzun 100 illik yubileyləri 
münasibətilə təşkil olunan 
təntənəli mərasimdə iştirak 
edənlərə minnətdarlığını 
bildirən Azərbaycan Preziden-
tinin ictimai-siyasi məsələlər 
üzrə köməkçisi Əli Həsənov 
dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyevin səmimi salamlarını 
Türkiyə Parlamentinin sədrinə, 
hökumət və dövlət təmsilçilərinə 
çatdırdı. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin qurulması 

və inkişaf istiqamətləri barədə 
ətraflı məlumat verən Preziden-
tin köməkçisi diqqətə çatdırdı ki, 
müstəqilliyimizin dünya miqya-
sında tanınması və ordu quru-
culuğu sahəsindəki nailiyyətlər 
Cümhuriyyət hökumətinin əldə 
etdiyi ən böyük tarixi uğurlar-
dandır. Bakının erməni-daşnak 
işğalından azad olunmasına ta-
rixi töhfələr verən Qafqaz İslam 
Ordusu Silahlı Qüvvələrimizin 
formalaşmasına da kömək 
etməklə ölkəmizin və xalqımızın 
təhlükəsizliyinə dəstək olub. 

Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin xilaskarlıq mis-
siyası barədə danışan Əli 
Həsənov diqqətə çatdırıb 
ki, ulu öndərimiz hələ Nax-
çıvan Ali Məclisinin sədri 
olarkən Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin dövlətçilik 
ənənələrinin və prinsiplərinin 
həyata keçməsi üçün mühüm 
siyasi qərarlar qəbul edib, 
dövlət atributlarımızın bərpasına 
nail olub və Azərbaycan 
hakimiyyətinə bu istiqamətdə 
dəyərli tövsiyələr verib. Bu 
məqsədyönlü siyasət Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirilir. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 100 
illik yubileyinin qeyd olunması 
barədə Prezidentin imzaladığı 
məlum sərəncam, o cümlədən 
dövlətimizin başçısı tərəfindən 
2018-ci ilin “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti ili” elan olun-
ması bu istiqamətdə atılan 
mühüm siyasi qərarlar sırasın-
dadır. Hazırda dünyanın bir sıra 

ölkələrində Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə 
bağlı tədbirlər keçirilir. Qardaş 
Türkiyədə belə bir möhtəşəm 
mərasimin təşkili xüsusilə 
əhəmiyyətlidir. İstər Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin qurulma-
sı, istərsə də müstəqilliyimizin 
bərpası Türkiyədə böyük qardaş 
sevinci ilə qarşılanıb. Ümum-
milli lider Heydər Əliyevin 
və Türkiyə dövlətinin banisi 
Mustafa Kamal Atatürkün tarixi 
fəaliyyətlərinin əhəmiyyətindən 
bəhs edən Əli Həsənov bildirdi 
ki, ölkələrimizin sürətli inkişa-
fı və müstəqilliyimizin əzmlə 
qorunması ulu öndərlərimizin 
ruhunu şad edir. 

Prezidentin köməkçisi 
çıxışında Türkiyənin Suriya 
ərazisində həyata keçirdi-
yi antiterror əməliyyatının 
Azərbaycanda dəstəkləndiyini 
qeyd edərək bildirib ki, bü-
tün bu tədbirlər Türkiyənin 
təhlükəsizliyi, terrordan 
xilas olmaq, əhalinin əmin-
amanlığını  təmin etmək üçün 
atılan addımlardır. Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin və 
Türkiyə  Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın nümayiş etdirdikləri 
siyasi iradə xalqlarımızın 
və ölkələrimizin təhlükəsiz 
gələcəyinə xidmət edir.

Ötən əsrin əvvəllərində əldə 
etdiyimiz müstəqilliyin yenidən 
bərpa olunmasını Azərbaycan 
və Türkiyənin ortaq sərvəti 
kimi dəyərləndirən Türkiyə 
Böyük Millət Məclisinin sədri 
İsmayıl Qəhrəman ümum-
milli lider Heydər Əliyevin 

müəyyənləşdirdiyi inkişaf 
strategiyasının əhəmiyyətindən 
danışdı. Parlament sədri bil-
dirdi ki, Ankaranın gözəl bir 
guşəsində yaradılan Heydər 
Əliyev Parkı Türkiyə dövlətinin 
və xalqının ulu öndərimizə 
dərin ehtiramının göstəricisidir. 
Prezident İlham Əliyevin 
dövlət başçısı kimi ilk səfərini 
Türkiyəyə etməsi Heydər Əliyev 
ideallarına sədaqət nümunəsidir. 
Azərbaycan xalqını milli bayram 
- Respublika Günü münasibətilə 
təbrik edən İsmayıl Qəhrəman 
Nuru Paşanın komandanlığı ilə 
Azərbaycan xalqının köməyinə 
çatan Qafqaz İslam Ordusunun 
rəşadətli qələbəsini nəsillərə 
örnək olan qardaşlıq nümunəsi 
kimi dəyərləndirdi.

Türkiyə Baş nazirinin 
müavini Hakan Çavuşoğlu Baş 
nazir Binəli Yıldırımın mərasimə 

ünvanlandığı təbrik məktubunu 
oxudu. Məktubda Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin və Silahlı 
Qüvvələrimizin yaranmasının 
100-cü ildönümü ilə bağlı səmimi 
təbriklər çatdırılır, Azərbaycan-
Türkiyə qardaşlığının dinamik 
inkişafının əhəmiyyətindən bəhs 
olunur. Prezident seçkilərindən 
sonra dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyevin ilk səfərini Türkiyəyə 
etməsinin əhəmiyyətinə toxunu-
lur və əminliklə ifadə olunur ki, 
Azərbaycanı qarşıda daha böyük 
nailiyyətlər gözləyir. Bundan 
başqa, Novruz Məmmədovu 
Baş nazir təyin olunması 
münasibətilə təbrik edən Binəli 
Yıldırım əminliklə ifadə edir 
ki, Azərbaycan və Türkiyə 
hökumətləri ölkələrimizin və 
xalqlarımızın firavan həyatı 
üçün daha səmərəli əməkdaşlıq 
edəcəklər.

Azərbaycanın Türkiyədəki 
səfirliyinin hərbi attaşesi, 
polkovnik Müşfiq Məmmədov 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
yaranması və müstəqilliyimizin 
bərpasından sonra ordu quru-
culuğu sahəsində əldə edilən 
nailiyyətlərdən danışdı. Hərbi 
attaşe bildirdi ki, Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin formalaş-
ması və inkişafı ümummilli lider 
Heydər Əliyevin adı ilə bağlı-
dır. Ordumuzun peşəkarlığının 
artmasına Türkiyənin göstərdiyi 
kömək xalqımız tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilir. 

Türkiyə-Azərbaycan 
parlamentlərarası dostluq qru-
punun rəhbəri Necdət Ünüvar 
qardaş ölkələrimizin dinamik 

inkişafından bəhs etdi. Deputat 
diqqətə çatdırdı ki, Nuru Paşanın 
komandanlığı ilə Qafqaz İslam 
Ordusunun tarixi missiyası 
Azərbaycan və Türkiyə xalqları-
nın qürur mənbəyidir. 

Çıxışlarda Azərbaycan-
Türkiyə qardaşlıq münasibətləri 
xalqlarımızın böyük sərvəti kimi 
dəyərləndirildi. Ümummilli lider 
Heydər Əliyevin tarixi xilas-
karlıq missiyasından bəhs edən 
natiqlər əminliklə bildirdilər 
ki, iki qardaş xalq arasındakı 
münasibətlər əbədiyyətə qədər 
dinamik inkişafda olacaq. 
Həmçinin çıxışlarda Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin qurul-
masının, Milli Ordumuzun 
yaradılmasının əhəmiyyətindən, 
bu məsələdə Qafqaz İslam 
Ordusunun tarixi missiyasın-
dan, dövlət müstəqilliyimizin 
bərpasından sonra ulu öndər 
Heydər Əliyevin müəyyən 

etdiyi inkişaf strategiyasının 
hədəflərindən, bu siyasətin 
uğurla davam etdirilməsindən, 
iki qardaş ölkənin birgə həyata 
keçirdikləri iqtisadi layihələrdən, 
o cümlədən Silahlı Qüvvələrimiz 

arasında əməkdaşlıq kimi 
məsələlərdən bəhs olunub. 
Diqqətə çatdırılıb ki, Silahlı 
Qüvvələrimizin güclənməsi, 
eləcə də qardaş ölkələrimizin 
sosial-iqtisadi həyatındakı 
dinamik inkişaf xalqlarımızın 
təhlükəsizliyini və rifahını təmin 
edən əsas amillərdir. Vurğulanıb 
ki, tarixi köklər, ortaq din, dil və 
mədəniyyətlə bir-birinə ayrılmaz 
tellərlə bağlı olan Azərbaycan 
və Türkiyənin qardaşlığı bundan 
sonra da inkişaf edəcək, bütün 
dünya üçün nümunə olacaqdır.

Mərasimin rəsmi 
hissəsindən sonra maraqlı kon-
sert proqramı oldu. 

Konsertdə Xalq artisti Alim 
Qasımov və Əməkdar artist 
Fərqanə Qasımova məlahətli 
ifaları ilə bayram tədbirinin 
iştirakçılarında xoş ovqat yarat-
dılar. Ruh oxşayan Azərbaycan 

muğamı Heydər Əliyev Par-
kında yaşanan bayram əhval-
ruhiyyəsini daha da yüksəltdi. 
Natiq ritm qrupunun ifası da 
maraqla qarşılandı. 

Sonra Əməkdar artist Turan 

Manafzadənin dirijorluğu ilə 
orkestrin konserti oldu. Daha 
sonra Xalq artisti Azərinin ifası 
dinlənildi. 

İştirakçılar Heydər Əliyev 
Parkında Azərbaycanın zəngin 
tarixi, mədəniyyəti, müasir 
ordusunun gücü, ölkənin sosial-
iqtisadi inkişafını əks etdirən 
fotosərgi ilə tanış oldular. 

Heydər Əliyev Parkın-
da quraşdırılmış böyük ek-
randa Azərbaycanın müasir 
həyatından, reallaşdırılan nəhəng 
iqtisadi layihələrdən, o cümlədən 
Azərbaycan-Türkiyə qardaş-
lığından bəhs edən videoçarx 
göstərildi.

Təntənəli yubiley mərasimi 
atəşfəşanlıqla başa çatdı. 

Sabir ŞAHTAXTI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Ankara

Elmar Məmmədyarov: Azərbaycan 
münaqişənin tezliklə həlli üçün 

intensiv danışıqlara hazırdır
 � Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar 

Məmmədyarov mayın 15-də Parisdə ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrləri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan 
sədrinin şəxsi nümayəndəsi ilə görüşüb. 

Xarici İşlər Nazirliyinin 
mətbuat xidmətinin rəhbəri 
Hikmət Hacıyev bildirib ki, 
görüşdə Azərbaycanda və 
Ermənistanda seçki prosesinin 
başa çatdığı nəzərə alınaraq, 

danışıqların intensiv şəkildə 
davam etdirilməsinin vacibliyi 
qeyd olunub.

Nazir Elmar Məmmədyarov 
Azərbaycanın münaqişənin 
tezliklə həll edilməsi üçün 

intensiv danışıqlara hazırlığını 
bir daha ifadə edib.

Görüş əsnasında danışıqlar 
prosesinin irəlilədilməsi üçün 
ATƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədrləri tərəfindən həyata 
keçiriləcək tədbirlər, həmçinin 
regiondakı vəziyyət ətraflı 
müzakirə olunub. 

AZƏRTAC

Niderland Azərbaycanda kənd təsərrüfatı 
və qida məhsullarının təhlükəsizliyi ilə 

bağlı layihələrdə iştirak edəcək

 � Mayın 15-də Azərbaycan Respublikasının 
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) sədri Qoşqar 
Təhməzli Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 
fəxri prezidenti, Niderland-Azərbaycan Dostluq 
Qrupunun sədri Rene Van der Lindenin başçılıq etdiyi 
Niderland Krallığının kənd təsərrüfatı və biznes üzrə 
nümayəndə heyəti ilə görüşüb. 

Bu barədə agentliyin 
Kommunikasiya və informasi-
ya texnologiyaları şöbəsindən 
açıqlama verilib.

Q.Təhməzli Azərbaycan 
və Niderland Krallığı arasında 
əməkdaşlığın inkişaf etdiyini, 
əlaqələrin genişləndirilməsində 
yüksək səviyyəli qarşılıqlı 
səfərlərin və keçirilən görüşlərin 
mühüm əhəmiyyətini vurğulayıb. 

Sədr yeni yaradılan Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi-
nin fəaliyyəti və gələcəkdə 
həyata keçiriləcək tədbirlərlə 
bağlı qonaqlara məlumat 
verib, Azərbaycan ilə Ni-
derland Krallığı arasında 
qarşılıqlı əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinin kənd 
təsərrüfatı və qida təhlükəsizliyi 

sahəsinin inkişaf etdirilməsinə 
böyük töhfə verəcəyinə ümidvar 
olduğunu bildirib.

Niderland Krallığı-
nın nümayəndə heyəti 
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı 
və qida məhsullarının 
təhlükəsizliyi, habelə bu 
istiqamətdə reallaşdırılacaq 
layihələrdə iştirak etməyə hazır 
olduqlarını ifadə ediblər.

Qeyd olunub ki, bu ilin 
fevral ayında da Bakıda səfərdə 
olan nümayəndə heyəti ADA və 
Vageningen universitetlərinin 
birgə təşkil etdiyi “SARA” adlı 
tədqiqat işini təqdim edib.

AZƏRTAC

BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının Universal Dövri İcmal mexanizmi 
çərçivəsində Azərbaycanın 3-cü milli məruzəsi nəzərdən keçirilib
 � BMT İnsan Hüquqları Şurasının (İHŞ) 

Universal Dövri İcmal (UDİ) üzrə İşçi Qrupunun 30-
cu sessiyası çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının 
3-cü dövri məruzəsi nəzərdən keçirilib. Bu barədə 
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. 

UDİ prosesi BMT siste-
mi daxilində insan hüquqları 
üzrə beynəlxalq öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsinin moni-
torinqi sahəsində ən mötəbər 
təcrübə hesab edilir. Beş 
ildən bir keçirilən UDİ baxı-
şı zamanı insan hüquqlarının 
qorunması sahəsində beynəlxalq 
öhdəliklərin BMT üzvü olan 
hər bir dövlət tərəfindən icrası 
vəziyyəti qiymətləndirilir 
və digər dövlətlər tərəfindən 
məruzəsi dinlənilən dövlətə 
müvafiq istiqamətdə tövsiyələr 
verilir.

Tədbirdə Azərbaycan 
Respublikasını Prezident İlham 
Əliyevin sərəncamına əsasən 
xarici işlər nazirinin müavini 
Xələf Xələfovun rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti təmsil edib. 

Tədbirin əvvəlində 
nümayəndə heyətinin başçı-
sı X.Xələfov açılış nitqi ilə 
milli hesabatı təqdim edib. O, 
Azərbaycanda insan hüquq və 
azadlıqlarının təminatındakı 
əsasların hələ 100 il əvvəl 
müsəlman Şərqində ilk par-
lamentli respublika olan və 
qadınlara seçki hüququ tanıyan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
dövründə qoyulduğunu qeyd 
edib. Həmçinin Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin siyasi və 
mənəvi varisi olan Azərbaycan 
Respublikasının həmin dövrdə 
əsası qoyulmuş demokratik 
ənənələrə sadiq olduğunu bil-
dirib.

X.Xələfov Azərbaycan Res-
publikasının insan hüquqlarının 
müdafiəsi və təşviqi sahəsində 
əsas beynəlxalq sənədlərə tərəf 
olduğunu və bu xüsusda, BMT-
nin müvafiq müqavilə qurumları 
çərçivəsində əməkdaşlıq edildi-
yini və dövri hesabatların vax-
tında təqdim olunduğunu qeyd 
edib. Azərbaycan nümayəndə 

heyətinin rəhbəri ölkəmizin 
İHŞ-nin xüsusi məruzəçiləri 
ilə əməkdaşlığa böyük önəm 
verdiyini bildirib və Azərbaycan 
Respublikası hökumətinin 
xüsusi məruzəçilərə daim dəvət 
göndərməsi haqqında İşçi Qru-
punu məlumatlandırıb.

Ermənistanın ölkəmizə 
qarşı hərbi təcavüzü haqqın-
da tədbir iştirakçılarını ətraflı 
məlumatlandıran X.Xələfov 
ərazilərimizin 20 faizinin 
Ermənistanın işğalı altında ol-
masını insan hüquqlarının təmin 
olunması istiqamətində başlı-
ca maneə kimi dəyərləndirib. 
X.Xələfov Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı işğal və etnik 
təmizləmə siyasəti nəticəsində  
1 milyon azərbaycanlının qaçqın 
və məcburi köçkün vəziyyətinə 
düşdüyünü qeyd edib və 
Ermənistanın davam edən 
təcavüzü nəticəsində ölkəmizə 
818 milyard ABŞ dolları 
məbləğində zərər vurulduğunu 
söyləyib. 

Xarici işlər nazirinin mü-
avini cari il aprel ayının 11-də 
keçirilən prezident seçkiləri 
haqqında, həmçinin Azərbaycan 
Respublikasında insan hüquqları-
nın müdafiəsinin səmərəliliyinin 
artırılması üzrə Milli Fəaliyyət 
Planının həyata keçirilməsinin 
davam etdirilməsi, korrupsi-
yaya və insan alverinə qarşı 
mübarizə, “ASAN xidmət”in 
fəaliyyəti, ədalət mühakiməsinin 
və vəkillik fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi, cəza 
siyasətinin humanistləşdirilməsi 
və vətəndaş cəmiyyətinin təşviqi 
sahələrində həyata keçirilən 
tədbirlər barədə məlumat verib.

Ölkəmizdə dini tolerantlıq 
və millətlərarası münasibətlərin 
daha da gücləndirilməsi və 
inkişafı məqsədilə həm milli, 
həm də beynəlxalq səviyyədə 

görülən tədbirlər, o cümlədən 
Heydər Əliyev Fondu və fond 
tərəfindən həmin istiqamətdə 
dünyanın müxtəlif ölkələrində 
həyata keçirilən layihələrlə bağlı 
məlumat verib. 

Nazir müavini iqtisadi, sosi-
al və mədəni sahələrdə görülən 
tədbirlər, o cümlədən qəbul və 
icra edilən dövlət proqramla-
rı, həmçinin dayanıqlı inkişaf 
sahəsində həyata keçirilən işlər 
barədə danışıb. Eyni zamanda, o, 
qaçqın və məcburi köçkünlərin 
iqtisadi-sosial şəraitlərinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində 
görülmüş işlərdən bəhs edib.

Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin təqdimatından sonra 
təşkil olunan interaktiv dialoq 
çərçivəsində dünyanın bütün 
regionlarını təmsil edən BMT-yə 
üzv 106 dövlətin nümayəndələri 
çıxış edərək Azərbaycanda insan 
hüquqlarının vəziyyətinə dair 
münasibət bildirib və müvafiq 
tövsiyələrini səsləndiriblər. Çıxış 
edənlərin böyük əksəriyyəti 
insan hüquqlarının müdafiəsi 
sahəsində Azərbaycanda həyata 
keçirilən islahatları yüksək 
qiymətləndirib və bu təcrübənin 
davam etdirilməsini tövsiyə 
ediblər. Məcburi köçkünlərin 
doğma yurdlarına qayıtması 
hüququnu xüsusilə qeyd edən bir 
sıra dövlətlərin nümayəndələri 
Azərbaycan hökuməti 
tərəfindən məcburi köçkünlərin 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 
istiqamətində həyata keçiril-
miş tədbirləri təqdir ediblər. 
Eyni zamanda, iştirak edən 
dövlətlər korrupsiyaya qarşı 
mübarizə, xüsusilə “ASAN 

xidmət”in fəaliyyətini, eləcə də 
Azərbaycanda dini tolerantlıq 
və millətlərarası münasibətlərin 
daha da gücləndirilməsi 
istiqamətində atılan addımları 
yüksək qiymətləndiriblər.

Sessiya çərçivəsində 
Azərbaycan nümayəndə heyəti 
rəhbəri tərəfindən Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə bağlı ölkəmizin 
ədalətli mövqeyi səsləndirilən 
zaman Ermənistan nümayəndəsi 
çıxışa müdaxilə etməyə cəhd 
edib, lakin İHŞ-nin sədri 
Ermənistan tərəfini belə addımlar 
atmaqdan çəkinməyə çağırıb. 
İHŞ-nin sədri Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin öz 
çıxışında ölkəsi üçün vacib 
hesab edilən istənilən mövzunu 
qaldırmaqda sərbəst olduğunu 
Ermənistan nümayəndəsinə 
bildirib.

Bu xüsusda, X.Xələfov 
ölkəmizdə insan hüquqla-
rının və əsas azadlıqlarının 
müdafiəsi və təşviqi sahəsində 
əsas çətinliklərin birbaşa olaraq 
Ermənistanın ölkəmizə qar-
şı hərbi təcavüzü və bunun 
nəticəsində torpaqlarımızın 
20 faizinin Ermənistan hərbi 
qüvvələrinin işğalı altında olma-
sı ilə əlaqəli olduğunu bir daha 
nəzərə çatdırıb, Ermənistanın 
bu davranışını məqsədyönlü 
şəkildə Azərbaycanın Universal 
Dövri İcmal baxışının gedişa-
tının pozulmasına cəhd kimi 
qiymətləndirib.

Ermənistanın ərazi iddiaları-
nı yalnız Azərbaycana qarşı de-
yil, digər qonşu ölkələrə qarşı da 
yönəldiyini xatırladan X.Xələfov 

hərbi ritorikadan istifadə 
edilməsinin Ermənistanın yeni 
rəhbərliyi tərəfindən də davam 
etdirilməsinin Ermənistan-
Azərbaycan münaqişəsinin 
həllinə mənfi təsir etdiyini 
bildirib. BMT Təhlükəsizlik 
Şurası tərəfindən münaqişə ilə 
bağlı qəbul edilmiş 4 qətnamənin 
hələ də yerinə yetirilmədiyini 
qeyd edən nazir müavini 
Azərbaycan ərazilərində ikinci 
erməni dövlətinin yaradılmasına 
heç vaxt icazə verilməyəcəyini 
vurğulayıb.

X.Xələfov Ermənistan hərbi-
cinayətkar rejimi tərəfindən 
törədilmiş Xocalı soyqırımı 
və öz valideynlərinin qəbrini 
ziyarət etmək üçün işğal altında 
olan ərazilərimizə səfər edən 
Azərbaycan vətəndaşlarının 
erməni hərbçiləri tərəfindən 
girov götürülməsi məsələsini 
də qeyd edib və dünya 
ictimaiyyətini bu cür cinayətlərə 
biganə qalmamağa çağırıb. 
Ermənistanın bu cinayətlərə və 
təcavüzün ağır nəticələrinə görə 
məsuliyyət daşıdığını qeyd edən 
nazir müavini Azərbaycanın öz 
suverenliyini bütün ərazilərində 
bərpa etməsi hüququnu özündə 
saxladığını vurğulayıb.

İnteraktiv dialoq zamanı 
çıxış edən dövlətlər tərəfindən 
səsləndirilən sahəvi sualları 
Azərbaycanın aidiyyəti dövlət 
qurumlarının rəhbər vəzifəli 
nümayəndələri cavablandırıblar.

Qeyd edək ki, mayın 
17-də UDİ üzrə İşçi Qrup 
tərəfindən Azərbaycanın 3-cü 
dövri məruzəsinin təqdimatı və 
səsləndirilən tövsiyələrin əks 
olunduğu hesabat qəbul ediləcək.

Tədbirdən sonra 
X.Xələfovun rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti BMT-nin 
Cenevrə Ofisinin yerləşdiyi 
Millətlər Sarayının qarşısın-
da yerləşən Ariana Parkında 
Azərbaycan dövlətinin hədiyyəsi 
olan “Düşüncələr və arzular” 
adlı heykəltəraşlıq abidəsini 
ziyarət ediblər.
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