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Rumıniya 

Dünyanın ən güclü lazeri
Rumıni-

ya alimləri 
beynəlxalq 
mütəxəssislər 
qrupu ilə birgə 
dünyanın ən 
güclü lazerini 
hazılayıblar. 
Bildirilir ki, 
son təcrübələr 
zamanı 10,88 
petavatt güc əldə edilib. Qeyd edək ki, lazer Avropanın 
“Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” adlı 
layihəsi əsasında yaradılıb. Layihənin dəyəri 356,2 
milyon avro təşkil edir.

Xəbəri “Euronews” verib.

ABŞ

Şəkərli və qazlı içkilərin zərəri
ABŞ 

alimlərinin 
açıqlamasına 
əsasən, şəkərli 
və sodalı 
içkilərdən 
mütəmadi 
istifadə 
orqanizmdə si-
nir sisteminin 
zədələnməsilə 

yanaşı, skleroz və autoimmun xəstəlikləri yara-
dır. Qeyd edilir ki, alimlər 135 min nəfər üzərində 
tədqiqat apardıqdan sonra bu qənaətə gəliblər. 

Məlumatı “Remedium” yayıb.

İtaliya

Yeni qaz yatağı tapılıb
İtaliyanın 

“Eni” neft 
şirkəti Ara-
lıq dənizinin 
Misirə aid 
hissəsində 
yeni qaz yatagı 
aşkarlayıb. 
“Nur” adı 
verilən yataq 
Sinay yarıma-
dasında yerləşir. Hazırda şirkət yatağın ehtiyatlarının 
həcmini qiymətləndirir. Qeyd edək ki, İtaliyanın “Eni” 
neft-qaz konserni bir neçə il əvvəl Misirin ərazi sula-
rında iri “Zöhr” qaz yatağını aşkar etmişdi.

Xəbəri “Business İnsider” verib.

Çin

11 milyon yeni iş yeri açılacaq
Bu il Çində 

11 milyon 
yeni iş yeri 
açılacaq. Bunu 
Çin Dövlət 
Şurasının Sədri 
(Baş nazir) 
Li Keçyan 
jurnalistlərə 
açıqlama-
sında deyib. 

O ötən il ölkədə 13 milyondan çox yeni iş yerinin 
açıldığını xatırladaraq deyib ki, məşğulluğun təminatı 
məsələsində, ilk növbədə, ali və orta-ixtisas təhsilli 
gənclərə üstünlük veriləcək.

Məlumatı “Sinxua” yayıb.
İspaniya

Zidandan ciddi xəbərdarlıq 
9 aylıq 

fasilədən 
sonra yenidən 
“Real”ın sü-
kanı arxasına 
keçən Zinəddin 
Zidan futbol-
çulara ciddi 
xəbərdarlıq 
edib. O deyib 
ki, heç bir futbolçunun əsas heyətdə yeri daimi deyil: 
“Keçmişi unudun. Biz sıfırdan başlayırıq. Hazırda si-
zin hər birinizin hansı vəziyyətdə olması önəmli deyil. 
Buna qədər etdiklərimiz də heç bir məna kəsb etmir. 
Heyətdə heç kimin yeri daimi deyil”.

Qeyd edək ki, Zidanın “Real”la yeni müqaviləsi 
2022-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub.

Xəbəri “Eurosport” verib. 

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Martın 17-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 
və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-
qərb küləyi əsəcək, gündüzdən başlayaraq 
arabir güclənəcək. Gecə 5-8, gündüz 11-15, 
Bakıda gecə 6-8, gündüz 13-15 dərəcə isti 
olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 
756 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə  
70-80, gündüz 50-55 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi 
yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə 
qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi 
əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 1-6 dərəcə 
isti, dağlıq ərazilərdə 1-3 dərəcə şaxta, 
gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 

Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında arabir yağıntılı 
olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Bəzi 
yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə 
və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 0-4, gündüz 4-8 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama 
doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı 
gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gündüz 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
4-8, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin gündüzdən başlayaraq bəzi yerlərdə 
yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 
intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar 
yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-

ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 1-6, 
gündüz 10-15 dərəcə isti , dağlarda gecə 0-3 
dərəcə şaxta , gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, 
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, 
Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşama doğru arabir yağış 
yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv 
olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər ayrı-
ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 5-8, gündüz 14-19 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin gündüzdən başlayaraq 
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə intensiv olacağı,dağlıq ərazilərdə 
qar yağacağı ehtimalı var. Səhər dağlarda 
duman olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
5-8, gündüz 12-16, dağlarda gecə 3-5, 
gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. 

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 26 yanvar 

və 8 fevral 2019-cu il tarixli 
nömrələrində Ağstafa RİHB-in 
Ağstafa Şəhər İnzibati Ərazi 
üzrə Nümayəndəliyinin  
2019-cu ildə Ağstafa şəhərində 
kommunal yaşayış binalarının 
əsaslı təmiri və şəhərdə 
abadlıq işlərinin satınalınması 
məqsədilə dərc edilmiş 
açıq tenderində iddiaçıların 
müraciətləri nəzərə alınaraq 
zərflərin açılışı vaxtı 2019-cu 
il martın 12-dən aprelin 5-nə 
keçirilməsi qərara alınmışdır. 

Tender komissiyası

Kitabda verilən “Bir qəzada iki 
əl” müsahibəsi Şuşanın hələ işğal 
edilmədiyi, hələ Azərbaycanın 
nəzarətində olduğu, amma itirilmək 
təhlükəsi ilə üzləşdiyi bir vaxtda 
qələmə alınıb. Bu şəhərə canı-qa-
nı ilə bağlı olan şair-publisist Əli 
Mahmud Tamxilin “Şuşanın itirilmək 
ehtimalı varmı”, - sualına belə cavab 
verib: “Adamların əhval-ruhiyyəsi 
buna inanmağa əsas vermir. Amma 
Şuşaya yönəldilmiş atəş nöqtələri 
susdurulmasa, o sarsıla bilər. Ən 
güclü yekun zərbələr, təbii ki, Şu-
şaya yönələcək. Odur ki, mövcud 
qüvvələrlə razılaşıb arxayınlaşmaq 
olmaz. Şəhərin öz içindən müdafiəsi 
çox qorxuludur. Bunu vaxtında 
duymaq lazımdır. Təhlükə yaxın-
laşır. Hava qüvvələrindən istifadə 
edib ölüm gətirən odları söndürmək 
lazımdır…”.

Etiraf edək ki, belə ziyalı na-
rahatlığı, xəbərdarlığı zamanında 
o biri yurd yerlərimizlə bağlı da 
səslənib. Amma əsrlərlə varlığımı-
za hopan unutqanlıq, arxayınçılıq, 
yaddaşsızlıq erməni kimi məkrli 
bir düşmənin istər bu qədim qala 
şəhərinin, istərsə də digər əzəli tor-
paqlarımızın itirilməsinə səbəb olub. 
Girəvəcil yağının Bakı, Şamaxı, 
Göyçay, Qarabağ, Zəngəzur, Naxçı-
van, Xocalı və digər ərazilərimizdə 
xalqımıza qarşı qırğınlar, talanlar, 
yanğınlar, terror kimi zorakılıq aktları 
törətməsi də bax, belə arxayınçılıq-
dan qaynaqlanıb.

Elə buna görə ötən əsrin 90-cı 
illərinin əvvəllərində kirpiklərilə 
od götürə-götürə qurduqları 
ev-eşikləri yağmalanan, yurd-

yuvaları dağıdılan didərginlər 
Qərbi Azərbaycandan baş götürüb 
aran-dağ hara gəldi səpələnəndə 
Bəxşeyiş müəllim də doğma Qafa-
nın Müsəlləm kənd məktəbində min 
bir zəhmətlə yaratdığı tarix muze-
yini də sığındığı Sumqayıtın təhsil 
ocaqlarından birinə “köçürmüşdü”. 
O, torpaq, Vətən sevgisi hopan 
eksponatlarla gələcək nəsillərdə 
“tarixi şüur”un, milli yaddaşın 
möhkəmlənməsini, on minlərlə dinc 
azərbaycanlı əhalinin ermənilər 
tərəfindən vəhşicəsinə qovulduğu 
ərazilərin qədim türk torpaqları 
olmasının aşılanmasını qarşısına 
məqsəd qoymuşdu.

Kitabda bütün bunlardan söhbət 
açılan “Didərgin muzey”, yaxud 
dərd üstündən gələn dərd” adla-
nan yazını həyəcansız oxumaq 
olmur… Müəllif 27 il bundan əvvəlin 
o kövrək, ağrılı hadisəsini qələmə 
alanda yaralar hələ qaysaq bağla-
mamışdı. O vaxtlar yurd-yuvasından 
didərgin düşənlər arasında 
vəziyyətin tezliklə nizamlanacağı-
na sadəlövhcəsinə inananlar da 
az deyildi. Amma elələrinə də rast 
gəlinirdi ki, ürəklərinə bu həsrətin 
hələ uzun çəkəcəyi, vüsal dəmlərini 
görə bilməyəcəkləri dammışdı. 
Ona görə də ev-eşiyindən ayrılan-
da əllərinə keçən “tarix yadigar-
larını” – yazılı daş parçalarını... 
ürəklərinin başında gizlədir, köç 
zamanı barxanalarına doldurur-
dular. Səbəbi də yuxarıda qeyd 
etdiyimiz kimi, ağrı-acılı tariximizin 
nişanələrini qorumaq, yaşatmaq, 
gələcək nəsillərə ötürmək idi… Belə 
bir ürəkparçalayan mənzərənin 

şahidi olan Tamxil Ziyəddinoğlu isə 
bildirirdi ki, “zaman-zaman dərdini 
daşlara yazan xalqımın indi daşı da 
bəzən didərgin düşür. Torpağımızın 
hər qarışında min sirr yatan guşələri 
dağıdılır. Ağır dərdi dağa verdilər, 
çəkə bilmədi – dağdan alıb insana 
verdilər, çəkdi, deyib atalarımız. 
Çünki insanın gücü ürəyindədi”.

“Didərginlərin köç karvanına 
qoşulub” Azərbaycana pənah 
gətirən istedadlı fırça ustası Cab-
bar Quliyevdən söhbət açanda da 
(“Didərgin taleli rəssam”), şuşalıların 
sığındığı “Qızılqum” sanatoriyasın-
da yaşanan ağrı-acılardan bəhs 
edəndə də (“Qarabağa qayıdaca-
ğıq”), Azərbaycan tarixinə qanla 
yazılan Xocalı faciəsini xatırla-
yanda da (“Ölməyə nə var ki?”), 
həsrətdən gözlərinin nuru əriyən, 
torpağı yağı tapdağına dönən 
kişilərlə dərd bölüşəndə də, dün-
yanın ağırdan-ağır “qəm yükünü 
bir çəliyə söykənməklə çəkməyə” 
çalışan binəva barədə düşüncələrini 
oxucuya çatdıranda da, “çiliklənmiş 
qəlbində nakam bir eşqi yaşatdığı 
üçün özünü unudan zavallının” 
taleyinə yananda da, “fəryadı kasıb 
komasının damını dələn talesiz 
bir qadının – sönük ər ocağına 
tapına-tapına həsrət dolu gözlərini 
oğlunun əsgərliyə getdiyi yola dikən, 
gözləyə-gözləyə ümidinin işığında 
dünyadan köçən” ananın faciəsini, 
qara günlərini ağ kağıza köçürəndə 
də – bunların hamısında “dağdan 
aldığı güc” Tamxilin köməyinə gəlib.

Kitabı oxuduqca qulaqlarıma 
neçə-neçə didərgin harayı gəlir, 
gözlərim önündə Şəhidlər xiya-

banında göz yaşı axıdan ana, 
çağdaş sevgi timsalına çevrilən 
İlham və onun Fərizəsinin həyat 
yolu canlanır, Salyan kazarmasının 
qabağındakı deşiklənmiş divarlar, 
keçmiş 11-ci Qızıl ordu meydanın-
dakı soxa papaq ... xatırlanır. Tamxil 
nakam sevgi dastanının qəhrəmanı 
Fərizənin ziyarətinə isə həmişə 
əliboş gedəcəyini dilə gətirir: “Çünki 
qərənfil ala bilmirəm. Qərənfilə 
uzanan əllərimi Zəngəzur çiçəyinin 
həsrəti yandırır. Nəsibim olsa, 
məzarının üstünə bizim dağların 
çiçəyindən düzəcəyəm. Sənə insan 
nəfəsinə həsrət qalan o çiçəklər 
yaraşar”.

“Güllə səsinə açılan qapı” 
yazısının hər cümləsində, sanki, 
uzaq bir yola çıxan adam kimi nəfəs 
dərir, ötən illərin o üzündə qalan 
olmuşları xatırlayır, Vətən nisgilinin, 
dağ həsrətinin ömürlərini çürütdü-
yü neçə-neçə doğmamın surətini 
göz önünə gətirirəm... Otuz ildən 
çox ayrılığı yaşanan o dağlar gör 
nə müddətdir ki, “atılan aramsız 
güllələrdən qartal qıyyasına, tütək 
səsinə tamarzıdır”. Yüzillərin yaz-
yayında doğmalarına arxa-həyan 
olan, sevinc-fərəhinə şahidlik edən 
o dağlar indi “yaraları şəhid-şəhid 
qan verən Azərbaycanın dərdinə 
ağlayır, od-ocağından xəbərsiz 
didərginlərə dirigözlü yas tutur...”.

... Tamxil o dağlarla sonun-
cu dəfə 1992-ci ilin yayın payıza 
qovuşduğu günlərdə “görüşmüşdü”. 
Kəlbəcərin Bəzirxan kəndində dost-
sirdaş toyuna gedəndə arada fürsət 
tapıb yurdu qoruyan döyüşçülərlə 
də dərdləşmişdi. Bakıya qayıdan-

dan sonra orada yaşadığı duyğuları 
qələmə almışdı: “Dağların, təbiətin 
doğmalığı məni duyğulandırdı. 
Kənddə çəpər qonşumuz olub indi 
Bakıda yaşayan, erməni faşistlərinin 
ucbatından dədə-baba yurduna 
gedə bilməyən Cəlil Əhmədovun 
ürək dağlayan sözləri yadıma düş-
dü: “ Payızın bu çağlarında oturasan 
Çimənyurdun başında (Çimənyurd 
bizim yaylağın adıdır), Kamil Cəlilov 
qaboy çala, sən də elləri köçmüş 
yurd yerlərinə baxıb ağlayasan”.

...O məqamda özüm qonşu-
mun təsvir elədiyi durumdaydım. 
Göylərə meydan oxuyan bir dağın 
başında oturub elləri dağılmış, 
kimsəsiz Göyçə mahalına, ögey 
anasının bəxtini bağlatdırdığından 
xəbərsiz elçi gözləyən məsum 
qız kimi cilvələnən Göyçə gölünə 
tamaşa edirdim. Yaxşı ki, qaboy 
çalınmırdı. Yoxsa, dağın ətəyində 
ot biçən ermənilər türk oğlunun 
hönkürtüsünə sevinərdi”.

*** 
…O dağlar neçə ildi ki, yaylaq-

da yaylayan ellərin toy-büsatına 
tamarzı qalıb, başı dərddən ayılma-
yan didərginlərin xatirələrində qəm 
oylağına dönüb.

…Qisas qiyamətə qalmayacaq. 
Ulu Yaradan günlərin birində gec-
tez o dağların zirvələrində dolaşan 
sərgərdan ruhların ah-amanını, bu 
üzdən o üzə həsrətlə baxanların 
hönkürtüsünü eşidəcək, yurd-yuva 
dağıdanları, xaraba qoyanları imta-
hana çəkib cəzalandıracaq… 

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Tamxil Ziyəddinoğlunun “Güllə səsinə açılan qapı” kitabında Azərbaycan adlı bir 
məmləkətin 213 illik saysız-hesabsız ağrı-acılarından, milli bəlalarından danışılır. 
“Kürəkçay” müqaviləsinin Azərbaycanın parçalanmasına yol açmasından, erməni 
vəhşiliklərindən, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində isə qarşıdurma, vətəndaş müharibəsi 
və dövlətin parçalanma təhlükəsindən, 20 faiz torpaqlarımızın Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən işğal olunmasından söhbət açılır. Eyni zamanda, uğursuzluqlarımıza 
– sərhədlərimizin zaman-zaman kiçilməsinə, qəsbkarların tarixi torpaqlarımızı qiymə-
qiymə doğramasına səbəb olmuş “yaddaşsızlıq, yaxud yaddaşa sahiblik edə bilməmək”, 
dünənin dərslərindən nəticə çıxarmamaq, sabahın bəlalarını görə bilməmək kimi nöqsan-
larımız xatırladılır… 

“Güllə səsinə açılan qapı”

“Taliban”la danışıqlar münasibətləri 
gərginləşdirib

 � “The Washington Post”un 
yazdığına görə, “Taliban” hərəkatının 
nümayəndələri ilə danışıqlar barədə 
fikir ayrılığı fonunda ABŞ və Əfqanıstan 
arasında münasibətlər korlanıb.

Siyasi təhlilçilərin fikrincə, Əfqanıstan dövləti 
ABŞ-ın bu ölkə üzrə xüsusi nümayəndəsi Zalmay 
Xəlilzadın apardığı danışıqlar prosesindən kənarda 
qaldığı üçün narazıdır. Əfqanıstan Prezidentinin 
milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Həmdullah Mohib 
Vaşinqtona son səfəri zamanı ABŞ Administra-
siyası üçün sərt və təxribat xarakterli bəyanat 
verərək rəsmi Vaşinqtonun “Taliban” hərəkatı ilə 
istənilən sazişin taliblərlə döyüşərək həlak olan 
amerikalı hərbçilər üçün təhqir olduğunu bildi-
rib. O, həmçinin əslən əfqanıstanlı olan Xəlilzadı 
Əfqanıstanda “müstəmləkə canişinin rolunu oyna-
yacağı müvəqqəti hökumət” yaratmağa cəhdlərdə 
ittiham edib.

H.Mohibin sözlərinə görə, “Taliban” hərəkatı 
ilə istənilən sülh sazişi Əfqanıstan hökumətinin və 
cəmiyyətinin tərəf kimi iştirakını nəzərdə tutmalıdır. 
Vaşinqton isə bunun əvəzinə Kabilə danışıqların 
gedişi barədə informasiyanı belə vermək istəmir.

ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə 
 müavini Devid Heyl isə öz növbəsində Əfqanıstan 
Prezidentinin müşaviri ilə görüşərək ona ABŞ 
dövləti adından narazılığını bildirib. O, Xəlilzada 

son hadisələrin ikitərəfli danışıqlara və sülh 
prosesinə zərər vurduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, Əfqanıstan hökumətinə ən 
sərt cavab isə ABŞ-ın bu ölkədəki səfiri Con 
Bass tərəfindən verilib. Onun sözlərinə görə, 
Əfqanıstanda Amerika xalqının göndərdiyi avadan-
lığın, fondların, həmçinin digər yardımların düzgün 
istifadə olunmaması bu ölkə uğrunda həlak olanla-
rın xatirəsinə təhqirdir.

Qeyd edək ki, son 4 il ərzində “Taliban” 
hərəkatının silahlı qüvvələri Əfqanıstanda öz 
nəzarət zonasını xeyli genişləndirib. Hazırda taliblər 
ölkə ərazisinin təxminən 60 faizinə nəzarət edir.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

 “Heç kim razılıqsız 
“Brexit”i istəmir. Biz sa-
zişsiz “Brexit”in qarşısı-
nın alınması imkanlarına 
etinasız yanaşmamalı-
yıq”, - deyə Maas özünün 
“Twitter” səhifəsində 
yazıb.

Xatirladaq ki, bir 
qədər əvvəl Britaniya 
Parlamenti hökumətin 
Birləşmiş Krallığın Aİ-
nin tərkibindən çıxması 
vaxtının təxirə salınması 
təklifini dəstəkləyib. 
İcmalar Palatası martın 
20-nə qədər Baş nazir 
Tereza Meyin Brüssellə 
danışıqlarda əldə et-
diyi “Brexit” şərtləri 
barədə saziş layihəsini 
təsdiqləsə, hökumət 
“Brexit” vaxtının iyunun 
30-na qədər texniki təxirə 
salınması barədə Aİ-yə 
sorğu göndərməlidir. Əgər 
bu baş verməsə, Nazirlər 
Kabineti “Brexit” prosesini 
daha uzaq müddətə təxirə 
salmağı tələb edəcək.

Qeyd edək ki, 2016-cı 
ilin iyununda keçirilən 
“Brexit” üzrə referendu-
mun gedişində Böyük 
Britaniya vətəndaşlarının 

51,9 faizi ölkənin Aİ-nin 
tərkibindən çıxmasına 
səs vermişdi. Lakin ötən il 
noyabr ayının ortalarında 
“Sky News” telekanalı-
nın keçirdiyi sorğunun 
nəticələrinə əsasən, 

britaniyalıların 54 faizi 
Böyük Britaniyanın Aİ-
nin tərkibində qalmasını 
istədiyini bildirmişdi.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

TASS informasiya agentliyinin yaydığı 
məlumata görə, Almaniyanın xarici işlər 
naziri Hayko Maas Böyük Britaniyanın 
Avropa İttifaqından(Aİ) razılıq əldə 
edilmədən çıxmasının qarısının alınması 
üçün “Brexit”  prosesinin təxirə salınması 
imkanlarını istisna etmir.

Hayko Maas “Brexit”in  
təxirə salınmasına tərəfdardır




