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Ermənistan Bratislavada daha bir zərbə aldı
ATƏT üzvü olan dövlətlərin XİN başçıları
Azərbaycanın mövqeyini dəstəklədilər
ATƏT Nazirlər Şurasının 26-cı
iclasında çıxış edən nazir Elmar
Məmmədyarov bəyan edib ki,
təşkilat münaqişələrə yanaşmada
ikili standartlardan uzaq olmalıdır.
Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və
Ukrayna ərazilərində həll olunmamış
münaqişələr sülhə və təhlükəsizliyə
ciddi təhlükə yaradır. Bu münaqişələr
istisnasız olaraq dövlətlərin
suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə
tam hörmət əsasında, onların
beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədləri daxilində, Helsinki Yekun
Aktında təsbit edilmiş beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında
həll edilməlidir: “Təəssüf ki, Milanda
keçirilən son nazirlər toplantısından
bəri, şuraya Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin həlli istiqamətində
hər hansı bir konkret irəliləyiş barədə
məlumat verə bilmirəm. Son bir ildə
Ermənistan rəhbərliyinin təxribatçı
bəyanat və hərəkətlərə əl ataraq
sülh prosesini pozmaq üçün ardıcıl
cəhdlərinin şahidi olduq. Ermənistan
baş nazirinin “Qarabağ Ermənistandır
və nöqtə” kimi bəyanatı sülh yolu
ilə həlletmə anlayışına ziddir və qəti
şəkildə pislənilməlidir”.
Nazir konkret sənədlərə
əsaslanaraq deyib ki, münaqişənin
tərəfləri Ermənistan və
Azərbaycandır, Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ bölgəsindəki azərbaycanlı
və erməni icmaları isə iki maraqlı
tərəfdir. Erməni icmasını "Dağlıq
Qarabağ xalqı" kimi təqdim etmək
cəhdləri bölgənin yerli azərbaycanlı
icmasının mövcudluğunu inkar edir
və onların bölgənin gələcəyi üzrə
qərar qəbulu prosesinin tərkib hissəsi
olmaq hüququnu şübhə altına alır:
“Belə bir mövqe etnik təmizləmənin
nəticələrini qanuniləşdirmək məqsədi
güdür və beynəlxalq insan hüquqları
fəlsəfəsinə – yəni bütün insan hüquqları universal, bölünməz, qarşılıqlıdır və heç kim başqalarının hüquq
və azadlıqları hesabına fərdi və ya
kollektiv hüquq tələb edə bilməz –
yanaşmasına açıq şəkildə ziddir”.
Nazir münaqişənin həlli üçün
ilk addım kimi Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Dağlıq Qarabağ regionundan və Azərbaycanın işğal edilmiş digər ərazilərindən dərhal, tam
və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını qeyd
edib. Ardınca məcburi köçkünlər
Dağlıq Qarabağa qayıtmalı, regionda bütün kommunikasiyaların

ekabrın 4-də ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
vasitəçiliyi ilə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində növbəti
addım atıldı, Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada Azərbaycan və
Ermənistan xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədyarov və Zöhrab
Mnasakanyanın görüşü keçirildi. Rəsmi məlumatlara görə, üç
saat yarımdan çox davam edən görüş ATƏT XİN başçılarının
Bratislavada keçirilən iclası çərçivəsində baş tutdu. Aparılmış
danışıqların detalları məxfi saxlanılsa da, hər halda tərəflərin
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında geniş müzakirələr
apardıqları bildirilir.
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açılması təmin olunmalıdır. Bundan sonra Azərbaycanın daxilində
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin əhalisi
üçün özünüidarəetmə statusu təmin
edilməlidir. Belə bir status bölgədəki
erməni və azərbaycanlı icmalarının
dinc yanaşı yaşamasını təmin etməli
və hər kəsə bərabərhüquqlu və
ayrı-seçkilik edilmədən insan hüquqlarının və əsas azadlıqların tam
şəkildə həyata keçirilməsini təmin
etməlidir. Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi isə hüquqi
şəraitdə Dağlıq Qarabağın erməni
və azərbaycanlı icmalarının birbaşa,
tam və bərabər iştirakı ilə və yalnız
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası çərçivəsində, Azərbaycan
hökuməti ilə qarşılıqlı əlaqədə həyata
keçirilməlidir.
Ermənistanın status məsələsini
ön plana çıxarmaq üçün səy
göstərməsi BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələri ilə qəbul
edilmiş ATƏT-in qərarlarına ziddir
və əslində, sülh prosesinə və Minsk
qrupu həmsədrlərinin mandatına

zərbədir. Münaqişənin həlli yalnız
Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədləri çərçivəsində, suverenliyi və ərazi bütövlüyü əsasında
mümkündür. Azərbaycan ərazilərinin
hərbi işğalı həll yolu deyil və heç vaxt
Ermənistanın istədiyi siyasi nəticəni
verməyəcək.
ATƏT-in Minsk qrupuna daxil
olan həmsədr ölkələrin nümayəndə
heyətlərinin rəhbərləri Azərbaycan
və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin
Bratislavada keçirilmiş görüşləri ilə
bağlı birgə bəyanat yayaraq bildiriblər
ki, təmas xətti və beynəlxalq
sərhədlərdə güc tətbiqinin nisbətən
azalması müsbət məqamdır. Onlar
gərginliyin azaldılması və əhalinin
sülhə hazırlanması üçün ötən il atılan
konkret addımları alqışlayıblar. Eyni
zamanda, vurğulanıb ki, hazırkı
status-kvo qəbuledilməzdir. Onlar
tərəfləri şərtlər yaratmadan substantiv danışıqlar aparmağa çağırıblar.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri
Miroslav Layçak isə deyib ki,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin

gərginləşməsi üçün real təhlükə var:
“Münaqişələri birdəfəlik həll etmək
üçün sehrli bir formulum yoxdur. Ancaq əminəm ki, ATƏT-in yeni dialoq
üçün kanalların açılması ilə gərginliyi
azaltmaq səyləri əvəzsizdir və ATƏT
sülhə dair konkret addımlara dəstək
verən ilk təşkilatdır”.
Beləliklə, nəticə budur ki, ATƏT
üzvü olan dövlətlərin, o cümlədən
Minsk qrupunun həmsədri olan
ölkələrin XİN başçıları Azərbaycanın
mövqeyini dəstəklədi və status-kvonun qəbuledilməz olduğunu bəyan
etdilər. Amma Ermənistan hələ sülh
işinə kömək etmək niyyətindən
uzaqdır. Bunu təkcə baş nazir Nikol
Paşinyan, digər rəsmilər deyil, baş
nazirin həyat yoldaşı Anna Akopyanın
muğamla bağlı səsləndirdiyi sərsəm
fikirlər də təsdiq edir. İrəvanda
“Sülhməramlılıqda qadınların rolu:
imkanlar və problemlər” konfransında çıxış edən Anna Akopyan
Azərbaycan Prezidentinin xanımı
Mehriban Əliyevanı Qarabağa dəvət
edib və əgər dəvət qəbul olunarsa,
özü də Bakıya gəlməyə hazır olduğunu bildirib.
Bir Azərbaycan məsəlində deyilir:
İt qaya kölgəsində yatır, elə bilir öz
kölgəsidir. Özgələrin kölgəsində
qürrələnən Akopyan unutmasın: bütün beynəlxalq sənədlər
Azərbaycanın xeyrinədir. BMT TŞ-nin
4 qətnaməsində erməni qoşunlarının
qeyd-şərtsiz torpaqlarımızdan çıxarılması tələb olunur. Digər sənədlər də
var. Eyni zamanda, 2016-cı ilin Aprel
döyüşlərinin təcrübəsi də ortadadır.
O, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin hər
şeyi qoyub qaçdıqlarını yaddan çıxarmasın. Vaxtı gələndə Azərbaycan
Ordusu yenə öz sözünü deyəcək.
Görək onda kim kimi muğamata
qulaq asmağa dəvət edəcək!
Bu yerdə ehtiyatda olan erməni
polkovniki, Dağlıq Qarabağdakı
erməni hərbi birləşmələrinin sabiq
komandiri, hazırda Ermənistan
Veteranlar Birliyinin sədri Arkadi
Karapetyanın fikirlərini də xatırlatmağa dəyər. O, müharibənin bərpa
olunmasından qorxduğunu etiraf
edib: “Müharibə başlasa, biz heç
nə edə bilməyəcəyik. Hətta türklərə
(azərbaycanlılar) “Sizə təslim oluruq”
desək belə, onlar bizi qıracaqlar.
Mən müharibənin nə olduğunu
bilirəm, mən sülh istəyirəm və qarşı
tərəfin nəyə qadir olduğunu da yaxşı
bilirəm”. Doğru sözlərdir, lakin ordumuz təslim olanları qırmayacaq.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

“Seçkidə iştirak etməyən partiya kimə lazımdır?”
Müsahibimiz Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Mustafadır
– Fazil müəllim, hazırda ölkəmizdə aparılan genişmiqyaslı islahatları necə
qiymətləndirirsiniz?
– İslahatların aparılması yenilikdir,
inkişafdır. Partiyamızın adından deyə
bilərəm ki, bu islahatları dəstəkləyirik
və imkanımız daxilində buna kömək
etməyə hazırıq. Dövlət başçısının
kadr islahatlarını xüsusi qeyd etmək
istərdim. Gənclərə yüksək etimad
göstərilməsi təqdirəlayiqdir. Ölkə başçısı, etimad göstərirsə, deməli, həmin
şəxsi yaxından tanıyır və ona inanır.
Kadr islahatları əhali tərəfindən də
rəğbətlə qarşılanır. Hesab edirəm ki,
ölkə Prezidenti bu addımları atarkən,
ilk növbədə, xalqın istəyini nəzərə
alır. Nəticələr də bunu təsdiqləyir ki,
islahatlar xalq tərəfindən dəstəklənir
və Prezidentin bu istiqamətdə atdığı

addımlar ölkənin yeniləşməsinə
təkan verir.
– Milli Məclisin b
 uraxılmasına
və növbədənkənar parlament
seçkilərinin keçirilməsinə
münasibətinizi bilmək maraqlı
olardı.
– Əgər islahatlar bütün sahələri
əhatə edibsə, qanunverici hakimiyyət
də kənarda qala bilməz. Mən
bunu çox normal, demokratiyanın,
həmçinin islahatların təzahürü kimi
qəbul edirəm. Burada təəccüblü və
kimisə qınayıcı heç bir hal yoxdur.
Çünki dünyanın bütün ölkələrində
növbədənkənar seçkilər keçirilir.
Hesab edirəm ki, yeniləşmə bütün
sahələr üzrə zəruridir. Fikrimcə, yeni
parlamentin formalaşması hamının
ürəyincədir. Ümid edirəm ki, növbəti
parlament daha hazırlıqlı insanlar-

dan formalaşacaq və demokratik
müzakirələrin aparılacağı parlament
olacaq. Müxalifət partiyası olaraq
növbədənkənar seçkiləri dəstəkləyirik
və bunu normal qəbul edirik. Düşünürük ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının bu təşəbbüsü ölkədə yenilənmə
istiqamətində atılmış addımdır.
– Bəzi siyasi partiyalar indidən
“boykot” çağırışı edirlər. Onların bu
çağırışı barədə fikriniz necədir?
– Bir partiya sədri olaraq, bildirmək
istəyirəm ki, seçki sınaq meydanıdır,
qatıl və nəyə qadir olduğunu sübut et. Bizim partiyamız parlament
seçkilərində iştirak edəcək. Prezident
növbədənkənar seçkiləri təyin edən
gündən hazırlıq işlərinə başlamışıq.
Ölkədə keçirilən seçkiləri boykot
edən siyasi partiya qoy öz fəaliyyətini
birdəfəlik dayandırsın. Seçkidə iştirak

etməyən partiya kimə lazımdır?
Seçki prosesində iştirak etməyən
partiyanın mövcudluğu heç nəyə
yaramır. Ona görə də hesab edirəm
ki, növbədənkənar parlament
seçkilərini boykot etməyə hazırlaşanlar yanlış yoldadırlar. Hər bir partiya
seçki prosesində iştirak etməklə
öz h
 aqlarını, ideyalarını qorumaq
istiqamətində addımlar atmalıdır.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin milli mədəniyyətimizə
göstərdiyi qayğı və diqqət bu gün Prezidentimiz
İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyeva tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Milli-mənəvi dəyərlərimizin tərkib hissəsi olan
musiqimizə də bu qayğıdan pay düşüb. Bu gün
muğam sənətimizin dünyada tanınması, bu sənətin
UNESKO-nun Bəşəriyyətin Qorunan Mənəvi İrsi
siyahısına salınması Mehriban xanımın təşəbbüsü
ilə reallaşmışdır. İndi muğam sənətimiz dünyada
davamlı olaraq təbliğ edilir.

Mədəniyyətimizin əsl hamisi
Azərbaycanda bu sənəti yaşadanlardan biri
də Xalq artisti Əlibaba Məmmədovdur. Prezident
İlham Əliyevin sərəncamı ilə gələn il 90 illik yubileyi qeyd olunacaq görkəmli müğənni Əlibaba
Məmmədovla Birinci vitse–prezident Mehriban
xanım Əliyevanın görüşü, bütövlükdə, milli musiqi sənətimizə, onun görkəmli nümayəndələrinə
dövlət qayğısının əsl nümunəsi idi.
Mən bu görüşü televiziya ilə diqqətlə izlədim.
Mehriban xanım Əlibaba müəllimin sənətinə
yüksək qiymət verdi, onun yaradıcılığının
Azərbaycan xanəndəlik məktəbinin inkişafındakı rolunu yüksək dəyərləndirdi. Görüş zamanı
Mehriban xanım Əlibaba müəllim haqqında
çox səmimi fikirlər söylədi: “Siz Azərbaycanın
görkəmli xanəndələrindən birisiniz. Sizin özünüzə
məxsus dəstxətiniz var, çox gözəl səsə malik
olan ustadsınız və bütün Azərbaycan xalqının
sevimlisisiniz. Sizi hamı sevir. Onu da qeyd
etmək istəyirəm ki, siz Azərbaycanın millimənəvi ənənələrinin daşıyıcısısınız. Ona görə də
böyük hörmətə malik olan bir insansınız. Mən

sizinlə ünsiyyətdə olanda özüm üçün hər dəfə
nəsə yeni bir şey aşkar etmişəm, öyrənmişəm.
Siz böyük müəllimsiniz, siz 50 ildən çoxdur ki,
musiqi kollecində dərs deyirsiniz və yeni gənc
xanəndələr nəslinin yetişməsində sizin misilsiz
xidmətləriniz olub. Ona görə, Əlibaba müəllim,
bir daha çox sağ olun, sizi görməyə çox şadam
və ən əsası, sizə möhkəm cansağlığı arzulamaq
istəyirəm”.
Mehriban xanım daim milli musiqimizə can
yandırır. Sənət adamlarına və əsasən də yaşlı
sənətkarlarımıza yüksək diqqət və qayğı göstərir.
Bu isə çox gözəldir və bizə stimul verir. Biz hamımız Mehriban xanımı dəstəkləyirik.
Nəhayət, Əlibaba müəllim Mehriban xanımla
görüşdə biz sənətçilərin ürəyincə olan sözlər dedi:
“Siz çox işlər görmüsünüz, danışmaqla qurtarmır.
Amma mən bu sözü deyirəm ki, Siz xalqın sevimlisisiniz, bu, böyük şərəfdir”.

Xuraman QASIMOVA,
Xalq artisti
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zərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) İcra katibliyində mətbuat konfransı
keçirib. Konfransdan əvvəl komitə sədri ümummilli lider Heydər Əliyevin
büstü önünə gül dəstəsi qoyub, xatirəsini ehtiramla yad edib. Komitədən verilən
məlumatda deyilir ki, Fuad Muradov rəhbərlik etdiyi qurumun 2018–2019-cu
illərdəki fəaliyyətini təhlil edib, jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. O qeyd
edib ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi xaricdə yaşayan soydaşlarımızla bağlı
dövlət siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra qurumudur:

“Dünya azərbaycanlıları milli maraqlarımız
ətrafında daha sıx birləşməlidir”

– Çalışırıq ki, dünyada
yaşayan azərbaycanlılar milli
və dövlətçilik maraqlarımız
ətrafında daha sıx birləşsinlər.
Hədəfimiz ondan ibarətdir ki,
yaşadığı ölkədən asılı olmayaraq hər bir soydaşımız müstəqil,
qüdrətli Azərbaycan dövlətini
öz yanında görsün. “Mən hər
bir azərbaycanlının Prezidenti olacağam” fikrinə uyğun
olaraq ölkə başçısı cənab İlham
Əliyevin diqqət və qayğısını
hiss etsin.
Fuad Muradov bildirib ki,
dövlət komitəsinin əsasnaməsi
ilə qarşıya qoyulan vəzifələr
var: “Bu vəzifələrə və dövlət
başçımızın tapşırıqlarına
uyğun olaraq ardıcıl fəaliyyət
göstəririk. Bu yolda möhtərəm

Prezidentimiz İlham Əliyevin,
Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti, Birinci vitseprezident Mehriban xanım
Əliyevanın dəstəyi xüsusi qeyd
edilməlidir”.
Komitə sədri görülən işlər
haqqında qısa məlumat verib və
diqqətə çatdırıb ki, Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsinin “Strateji Yol Xəritəsi” hazırlanıb,
Azərbaycan Diasporuna Dəstək
Fondu yaradılıb. Ümumilikdə,
27 ölkəni əhatə edən 11 koordinasiya şurası təsis olunub,
2 dəfə diaspor gənclərinin
yay düşərgəsi təşkil edilib,
komitənin internet televiziyası–Diaspor TV, internet radiosu–
Diaspor FM yaradılıb. İctimai
Televiziya ilə birgə layihə

çərçivəsində ayda 2 dəfə “Vətən
uzaqda deyil” adlı verilişinin
yayımı reallaşıb.
Fuad Muradov xaricdə
açılan “Qarabağ” həftəsonu
məktəbləri və Azərbaycan
evləri, eləcə də müxtəlif
qurumlarla qarşılıqlı
əməkdaşlıq, ortaq layihələr,
diasporun informasiya bazasının
təkmilləşdirilməsi, “Azərbaycan
diaspor könüllüləri” proqramı,
soydaşlarımızın şəbəkələşməsi
istiqamətində görülən işlər və
s. məsələlər barədə də məlumat
verib.
Sonda komitə sədri çoxsaylı
sualları cavablandırıb.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Çin Xalq
Respublikasında fəaliyyətini genişləndirir

Söhbəti yazdı:
Əliqismət BƏDƏLOV, “Xalq qəzeti”

Dövlət başçısı çətinliyə düşən insanların
yanında olduğunu bir daha göstərdi
– Prezident İlham Əliyevin
ilin əvvəlində Şamaxı, İsmayıllı,
Ağsu bölgəsində zəlzələdən
zərər çəkmiş insanlarla
görüşməsi, həmin regionlara
səfər etməsi, problemlərin qısa
müddətdə həll edilməsi üçün
müvafiq tapşırıqlar verməsi
xalqa göstərilən qayğının canlı
nümunəsi idi.
Cənab Prezidentin zəlzələdən
dərhal sonra bölgəyə səfər
etməsi, sakinlərlə görüşməsi, o
cümlədən dağılan evlərin yerinə
yenilərinin tikilməsi və bu evlərin
açılışında da iştirak etməsi Şamaxı
sakinləri tərəfindən çox böyük
razılıqla qarşılanıb.

P

rezident İlham Əliyevin Şamaxıya
növbəti səfəri çərçivəsində
vətəndaşlarla görüşlər keçirməsi,
açılışlarda iştirak etməsi, nəinki Şamaxı
əhalisi, o cümlədən ictimaiyyət tərəfindən
müsbət qarşılanıb. Dövlət başçımız hər
zaman vətəndaşının yanında olduğunu bir
daha göstərdi. Şamaxı rayonu Şəhriyar
qəsəbə bələdiyyəsinin sədri Musa Musayev
bununla bağlı deyib:
Şamaxılılar Prezident
İlham Əliyevin vətəndaş rifahı
istiqamətində atdığı nəcib
addımları, verdiyi tapşırıqları
alqışlayır, dövlət başçısı olaraq

onun siyasətinə böyük hörmətlə
yanaşırlar.
Bu dəfə də cənab Prezident
Şamaxıda çox ciddi mesajlar verdi.
Dövlət başçısı dedi ki, Azərbaycan

dövləti öz xalqını müdafiə edir.
Əlbəttə, Prezidenti də xalq qoruyur.
Şamaxı səfəri bir daha sübut
etdi ki, Prezident İlham Əliyevin
siyasətinin mərkəzində Azərbaycan
xalqı dayanır və xalq da bunu
yüksək qiymətləndirir.
Bələdiyyə sədri sonda vurğulayıb ki, dövlət başçısının Şamaxı
kimi qədim tarixi olan bir şəhərimizi,
böyük filosofların, şairlərin,
mədəniyyət xadimlərinin yurdunu
həmişə diqqət mərkəzində saxlaması onun keçmişimizə, maddimədəni irsimizə, soy-kökümüzə
verdiyi ciddi önəmdən irəli gəlir.
Anar TURAN, “Xalq qəzeti”

izami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi (NGBM)
Çinin Quançjou şəhərində keçirilən “Imperial
Spring – 2019” toplantısında tərəfdaş kimi çıxış
etmişdir. Toplantıda NGBM-nin həmsədri, Latviyanın sabiq Prezidenti xanım Vayra Vike-Freyberqanın
rəhbərliyi ilə mərkəzin üzvü olan ondan çox sabiq ölkə
və hökumət başçıları iştirak etmişlər.

N

Multikulturalizm, BMT-nin
Davamlı İnkişaf proqramı və
beynəlxalq hüquq normalarına
əsaslanan dünya nizamına həsr
olunmuş konfransın açılışında
Çin Xalq Respublikasının vitseprezidenti Vang Qishan iştirak
etmişdir.
Tədbir çərçivəsində Çin
Xalq Respublikasının Sədri

Si Cinpin toplantıda iştirak
edən sabiq ölkə və hökumət
başçılarını qəbul edərək toplantı çərçivəsində qaldırılan
məsələləri müzakirə etmişdir.
Görüş zamanı xanım Vayra Vike-Freyberqa Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
bu əməkdaşlığa qoşulmasının
əhəmiyyəti, mərkəz tərəfindən

təşkil edilən Qlobal Bakı Forumunun artan beynəlxalq nüfuzunu xüsusi vurğulamışdır.
Mərkəzin üzvü Bosniya və
Herseqovinanın sabiq Prezidenti Mladen İvanic “ Bir
Kəmər–Bir Yol”, “17+1”
layihələrinin Qafqazdan başlayaraq Şərqi-Avropa ölkələrinin
inkişafına təsirini yüksək
qiymətləndirmiş, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin dəstəyi ilə
keçirilən Qlobal Bakı Forumları
çərçivəsində mütəmadi olaraq
Çin ilə bağlı müzakirə və fikir
mübadilələrinin mühüm rolunu
qeyd etmişdir.

“Xalq qəzeti”

