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Bu günə minlərcə şükür olsun! Biz 
bu günə necə gəlib çıxdıq? 1992-
ci ilin bu günləri qan ağlayırdıq... 
2020 - ci ilin bu günləri Şuşada “guya 
demokrat” Paşinyan qalib ədası ilə 
“yallı” gedir, kabab yeyirdi – şəhər, 
musiqi, yemək bizim idi. Ancaq bu va-
ridatın dadı, zövqü - səfası düşmənin, 
kədəri bizim idi...

2020 - ci ilin 8 noyabrında Şuşa 
azad olundu. Gördük ki Şuşa, şuşa-
lılığın qürubuna enirmiş... Doğrudur, 
Şuşa öz milli qürurunu, Azərbaycan 
şəhəri identivliyini, dağlar incisi 
ləyaqətini itirməmişdi. Ancaq bir an 
öncə Şuşa xarakterinə uyğun təmir - 
bərpaya başlanmalı, Şuşaya şuşalılıq 
qayıtmalıydı. Müharibədən çıxmış 
ölkə qarşısında 30 illik işğalın ağır 
yaralarını sağaltmaq, görüləcək bö-
yük işlərin sürətli və keyfiyyətli icrası 
zərurəti yaranmışdı. Üstəlik, düşmən 
daşnaklı, “demokrat”lı, solçulu – sağlı, 
“əvəzçıxma” çağırışları edir, yaxın - 
uzaq himayədarlarının siyasi - diplo-
matik dəstəyindən həvəsə düşürdü... 
Bax, belə bir vaxtda keçirildi “Xarı-
bülbül” festivalı. Şəhərdə aparılmış 
əsaslı təmir - bərpa işlərinin ilkin 
nəticələri, yeni tikintilərin təməlinin 
qoyulması və s. dünyaya nümayiş 
olundu.

Minnətdarlıqla xatırlayırıq ki, 
Azərbaycan mədəniyyətinin önəmli 
ocaqlarından olan Şuşanın qorunma-
sı ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 
özəl diqqətində olub. “Şuşa şəhərinin 
tarixi hissəsini tarix - memarlıq qoru-
ğu elan etmək haqqında” qərar hələ 
1977 - ci ildə ulu öndərin təşəbbüsü 
ilə qəbul edilib. Həmin qərarla Şuşa-
da abidələrin qorunması, görkəmli 
mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin 
xatirələrinin əbədiləşdirilməsi 
yönündə önəmli addımlar atılıb.

Şuşanın azad olunması və onun 
əsaslı bərpası, bir çox yerlərinin 
yenidən qurulması, bununla da dağ-
ların başındakı incinin Azərbaycan 
mədəniyyətində öz layiqli yerini 

alması ümummilli liderin böyük 
hədəflərindən idi... “Xarıbülbül” fes-
tivalında ölkə başçısının kövrəldən, 
bütün izləyiciləri duyğulandıran lent 
yazısından da bir daha tanış olduğu-
muz kimi, ümummilli lider Qarabağı 
Şuşasız, Azərbaycanı, ümumiyyətlə, 
Qarabağsız təsəvvür etmirmiş. 
Şuşanın azad olunması xəbərini 
verərkən dövlət başçısının dediyi 
sözlər bu dediklərimizin yaratdığı 
tarixi mənzərəyə aydın güzgü tutur: 
“Mən bu gün ulu öndər Heydər 
Əliyevin məzarını ziyarət etdim, onun 
ruhu qarşısında baş əydim. Ürəyimdə 
dedim, xoşbəxt adamam ki, ata 
vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı 
azad etdik! Bu, böyük Qələbədir! Bu 
gün şəhidlərimizin, ulu öndərin ruhu 
şaddır!

Gözün aydın olsun, Azərbaycan! 
Gözünüz aydın olsun, dünya 
azərbaycanlıları”!

Özünün dediyi kimi Azərbaycan 
xalqına bu müjdəni vermək dövlət 
başçısının həyatında, bəlkə də, ən 
xoşbəxt günlərdən biri idi.

“Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz 
Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz 
səni dirçəldəcəyik”! – Bu sözlərin 
trendə çevrilməsi heç təsadüfi deyil. 
Sanki o gün fərq etdik ki, Şuşa 
sözünə ən çox yaraşan söz yaralı, 
dərdli və daha neçə qatar başqa söz 
deyil, məhz ƏZİZdir. – Əziz Şuşa!

Prezidentin dilsiz – ağızsız, 
daşdan - ağacdan tikilmiş şəhərə 
deyil, insana müraciət edirmişcəsinə 

müraciəti başqa bir gözəllikdir və 
özünəxas fəlsəfi izah tələb edir.

Şuşa bizim üçün bir şəhərdən 
daha artıqdır. Şuşanın mənası 
Şuşadan böyükdür. Bu dərinliyi, bu 
üfüqü Prezidentin Şuşaya duyğulu, 
əzmli münasibətində, sevgisinin 
hər anında, çalarında görməmək 
mümkün deyil. “Xarıbülbül” festi-
valının formatı, tərtibatı o sevgi ilə 
yoğrulmuş, şəkillənmişdi. Prezident 
hələ bu ilin birinci ayında Şuşanı 
mədəniyyət paytaxtı elan emişdi. 
Bununla belə cari ildə imzaladığı 
sərəncamla bu elanını rəsmiləşdirdi. 
Yanvar elanından sonra ortaq Türk və 
İslam qurumlarının başçıları Şuşanın 
Türk dünyasının, İslam dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı elan olunması 
üçün də təkliflə dövlət başçısına 
müraciət etmişdilər. Bunlar çox xoş 
hadisələrdir, fərəhdir, qürurvericidir.

Bu fərəh, qürur “Xarıbülbül” 
festivalının etnik palitrası ilə, bir ulu 
xalçanın ilmələri kimi şəkillənən 
Azərbaycan gülüstanı olaraq 12 - 13 
mayda Cıdır düzündə təcalla etdi. 
Əziz Şuşada 30 illik fasilədən sonra 
bu il birinci dəfə keçirilən “Xarıbülbül” 
musiqi festivalı şəhidlərimizin əziz 
xatirəsinə ad edilmişdi. Bu, özlüyündə 
Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki 
tarixi zəfərinin mədəniyyət sahəsində 
davamıdır. Qafqazın konservatoriyası 
öz ilkin funksiyasına dönür. Şuşaya 
şuşalılıq qayıdır – ruh kimi, can kimi! 
Bu işdə sənətin estetik dəyərləri, 
mədəniyyət fövqəladə yerə sahibdir. 

“Xarıbülbül” bu məqamların böyük 
təzahürü idi. Necə deyərlər, hərbi 
təzahüratdan sonrakı mədəni təzahür, 
məntiqi şəkillənmə! Müharibədə qızıl 
ləyaqət göstərmiş dövlətimiz, xalqı-
mız, ordumuz, indi də sülhyaratmada, 
mədəniyyətdə qızıl ləyaqət göstərir. 
İşğal mədəniyyətsizliyi quruculuq 
mədəniyyəti ilə əvəzlənir. Azadlıq işi 
abadlıq işi ilə davam və inkişaf edir.

Gələn il 270 illik yubileyi qeyd 
olunacaq Şuşa, Azərbaycan xalqının 
neməti, milli sərvətidir. Prezidentin 
sözləri ilə desək, ermənilər nə qədər 
çalışsa da, Şuşadan Azərbaycan 
ruhunu silə bilmədi. Beləliklə, 30 
ildən sonra bərpa edilən mükəmməl 
festival da, sözün əsl mənasında milli 
birlik, qürur, zəfər, ləyaqət bayramına 
çevrildi. Heç kəsə sirr deyil ki işğalçı 
Ermənistanın rəsmi təbliğatı, xüsusi 
qurumları 30 il boyunca respubli-
kamızda müxtəlif dini, etnik icmalar 
arasında təfriqə yaratmaq, unitar 
dövlətçiliyimizi zəiflətmək, parça-
lamaq üçün davamlı iş aparıb, bu 
məqsədlə açıq, gizli qurumlar yaradı-
lıb, dünya erməniliyi tərəfindən ciddi 
dəstək də daxil olmaqla, milyonlarla 
vəsait xərclənib.

Monoetnik quruluşa malik 
Ermənistan, dözümsüz erməni 
cəmiyyəti özlərinin ədalətsiz, 
oyunbaz, xəbis siyasətinə müqa-
bil, 44 günlük müharibədə bütün 
etnik və dini icmalara mənsub 
azərbaycanlıların “Ya Qarabağ, ya 
ölüm!”, “Qarabağ Azərbaycandır!” ha-
rayını, eşqini anlaya bilməzdi. Vahid 
amal, vahid bayraq altında birləşərək 
çiyin - çiyinə döyüşən Azərbaycan 
gəncləri ermənilərin bütün mayasını 
necə batırmışdısa, festival da bu işdə 
bir möhür rolunu oynadı.

Azərbaycanda yüz illərlə mövcud 
olmuş dözümlü mühitin, multikultu-
ralizmin qorunmasına dövlətimizin, 
şəxsən Prezident İlham Əliyevin, 
Heydər Əliyev Fondunun, şəxsən 
Mehriban xanım Əliyevanın yanaşma-
ları, xidmətləri əvəzsizdir, dünya üçün 
bir örnəkdir. Monoetnik Ermənistan 
bu örnəyi görür, ancaq heç zaman 
tətbiq edə bilməz. Buna erməni 
cəmiyyətinin xarakteri, daha doğrusu 
xaraktersizliyi imkan vermir. Əgər 
dünyagörüşlü ermənilər tapılıb meh-
riban qonşuluq barədə düşünərsə 
belə, Ermənistan dövlətçiliyinin 
materiyası buna imkan verməz. 
İrəvanda hakimiyyətlər dəyişir, ancaq 
bədxah siyasət dəyişmir ki, dəyişmir... 
“Xarıbülbül” iki ölkə, iki dövlət, iki 
xalq arasındakı fərqi bir daha Şuşa 
yüksəkliyindən göstərmiş oldu! 
“Ölkələr belə inkişaf etməlidir, ancaq 
çoxkonfessiyalı, çoxmillətli ölkələrdə, 
cəmiyyətlərdə inkişaf olur, birlik 
olur, milli həmrəylik olur, sülh olur”! 
Dövlətimiz var olsun!

Qənirə PAŞAYEVA, 
Milli Məclisin Mədəniyyət 

komitəsinin sədri

Əziz Şuşa, biz qayıtdıq!...

M ədəniyyət paytaxtımız Şuşa 2021 – ci ilin 12 - 13 may 
tarixində mükəmməl “Xarıbülbül” musiqi festivalına 
evsahibliyi etdi. Müzəffər Ali Baş Komandan, ölkə 

Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Heydər 
Əliyev Fondunun təşkil etdiyi şahanə musiqi festivalının 
keçirilməsi Şuşanın mədəniyyət mərkəzi statusunun bərpasının, 
bütövlükdə Qarabağın tarixi simasının özünəqayıdışının parlaq 
təcəssümüdür.

Postmünaqişə dövrü: 
delimitasiya və demarkasiya 
məsələləri həllini gözləyir

İndi əsasən Rusiya, Azərbaycan və 
Ermənistan liderlərinin 10 noyabr birgə 
bəyanatının bəndlərinin icrası haqqında 
danışmaq olar. Elə Azərbaycan lideri də 
dəfələrlə bunu bəyan edib. İşğalçı və terrorçu 
Ermənistana birmənalı dəstək verən Fran-
sanın və ona bənzər ölkələrin bütün pozucu 
səylərinə baxmayaraq, bu sənədin bəndləri 
uğurla icra edilir. Rusiya da bu məsələdə 
özünün vasitəçilik səylərini ortaya qoymaq-
dadır. 

Məsələ bundadır ki, biz təmsil olundu-
ğumuz, yaşadığımız regionda məhz bu 
bəyanatın maddələri haqqında danışdı-
ğımız halda, bəzi xarici ölkələr, xüsusən 
Fransa, elə başqaları da yenə məsələni 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi şəklində 
təqdim etməyə, müzakirəyə çıxarmağa 
çalışırlar. Bu günlərdə Reykyavikdə Arkti-
ka Şurası xarici işlər nazirilərinin sessiyası 
çərçivəsində ABŞ-ın dövlət katibi Entoni 

Blinkenlə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey 
Lavrov arasında görüşdə də məsələ məhz 
Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə 
şəklində müzakirəyə çıxarılıb. Doğrudur, 
danışıqların təfərrüatları, Blinkenin, eləcə də 
Lavrovun məsələyə münasibəti tam açıq-
lanmayıb. Amma hər halda hesab edirik ki, 
müzakirəsinə ehtiyac duyulmayan bir məsələ 
haqqında bu qədər başağrısı yaratmaq lazım 
deyil.

ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmi 
nümayəndəsi Hed Prays bildirib ki, Blinken 
və Lavrov Reykyavik görüşündə Ermənistan-
Azərbaycan münaqişəsini, Əfqanıstan və 
KXDR-dəki vəziyyəti müzakirə ediblər: 
“Dövlət katibi Suriya xalqı üçün humani-
tar çıxışı təmin etməyin vacibliyini qeyd 
edib. Onlar, eyni zamanda, Ermənistan 
və Azərbaycan arasında münaqişənin 
uzunmüddətli siyasi həllinin axtarışları da 
daxil olmaqla, regional məsələləri müzakirə 
ediblər”.

Beləliklə, indi münaqişə deyil, əsasən 
Zəngəzur dəhlizinin açılması ətrafında 
müzakirələr gedə bilər. Üçtərəfli bəyanatda 
əksini tapmış bu məsələni həll etmək 
əvəzinə, Ermənistan Qaragöl ətrafında deli-
mitasiya və demarkasiya məsələsindən yapı-
şaraq, haray-həşir qoparır. KTMT-yə, Avropa 
İttifaqına, Rusiyaya zənglər, müraciətlər ara 
vermir. Artıq RF XİN başçısı Lavrov  delimita-
siya və demarkasiya məsələsinin problemsiz 
həll edilməli olduğunu bəyan edib. Rusiya 
Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan lideri İl-
ham Əliyev və Ermənistan baş nazirinin əvəzi 
Nikol Paşinyanla telefon əlaqəsi saxlayıb. 
KTMT-nin baş katibi Stanislav Zas 10 noyabr 
bəyanatına əməl olunmasının vacibliyini qeyd 
edib: “10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli razı-
laşmaların həyata keçirilməsinin alternativinin 
olmadığını qeyd edirik”. Amma Ermənistan 
dinclik tapa bilmir. 

Bu günlərdə “PolitRUS” ekspert-analitik 
şəbəkəsinin rəhbəri, rusiyalı ekspert Vitali Ar-
kov maraqlı fikir irəli sürüb: “Ermənistan par-
lamentinin yeni tərkibi seçilənə qədər və yeni 
Nazirlər Kabineti formalaşdırılanadək rəsmi 
İrəvanla istənilən danışıqların aparılmasının 
mənası yoxdur. Ermənistan rəhbərliyindən 
konstruktivlik gözləməyə dəyməz. Hazırki 
vəziyyətdə Ermənistanda populizm getdikcə 
güclənir”.

O bildirib ki, Nikol Paşinyan ümumiyyətlə 
sözün asanlıqla imtina edən adamdır. İndi 
də bəyan edir ki, Zəngəzur dəhlizinin yara-
dılması məsələsi üçtərəfli formatda müzakirə 
olunmayıb. Amma o unudur ki, Azərbaycanın 
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə yerüs-
tü əlaqə əldə etməsi həmin danışıqların 
və üçtərəfli bəyanatın əsas mövzulardan 
biri olub. Çünki Zəngəzur dəhlizi mövzusu 
Ermənistan üçün vacib olan Laçın dəhlizi ilə 

bilavasitə bağlıdır. “Ermənistanın baş naziri 
səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyanın 
simasında Laçın dəhlizinin formalaşmasına 
cavab addımı olaraq, Azərbaycanla Naxçıvan 
arasında yerüstü əlaqələrin formalaşdırılma-
sına razılıq verib”.

Arkovun sözlərinə görə, hazırda 
Azərbaycan tərəfi Laçın dəhlizi ilə əlaqəli 
bütün öhdəliklərini yerinə yetirir. Dəhlizin 
təhlükəsizliyi isə Rusiya sülhməramlıları 
tərəfindən təmin olunur. Ona görə də 
Azərbaycan rəsmi Yerevanın bu qeyri-
müəyyənliyi ucbatından yeni silahlı münaqişə 
baş verməsinin qarşısını almaq üçün 
müzakirə olunan ərazi üzərində nəzarəti 
indidən əldə etmək qərarına gəlib. 

Arkov deyib ki, Rusiya sülhməramlı 
qüvvələrinin nəzarəti altında Laçın dəhlizi 
fəaliyyət göstərir. Bu dəhliz vasitəsilə erməni 
millətindən olan Azərbaycan sakinləri Qa-
rabağın dağlıq hissəsinə qayıda biliblər və 
Ermənistanla humanitar əlaqələrini həyata 
keçirməkdə davam edirlər. 

Ermənistana KTMT-yə müraciətindən da-
nışan politoloq bildirib ki, Zəngəzur dəhlizində 
təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün bölgəyə 
təşkilatın himayəsi altında sülhməramlı 
qüvvələr qrupu göndərilə bilər. 

Hesab edirik ki, Paşinyanın bütün po-
zucu cəhdlərinə baxmayaraq, 10 noyabr 
bəyanatının bəndləri sonadək həyata 
keçiriləcək. Delimitasiya və demarkasi-
ya məsələləri də mövcud sənədlərə əməl 
olunması şərtilə öz həllini tapacaq. Çünki 
Azərbaycan lideri İlham Əliyevin bununla 
bağlı mövqeyi birmənalıdır və bu mövqe 
əlaqədar ölkələr tərəfindən dəstəklənir.    

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
dediyi kimi, artıq Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi adlı bir prob-
lem mövcud deyil. Bu münaqişə tarixdə qaldı. Ona görə də hazırda 

masada münaqişənin həlli məsələsi deyil, yalnız 10 noyabr 2020-ci il və 11 
yanvar 2021-ci il tarixli sənədlərin icrası məsələsi mövcuddur. Prezident İlham 
Əliyevin dediyi kimi, münaqişəni ATƏT-in Minsk qrupu 30 il ərzində nizam-
laya bilməsə də, Azərbaycan özü 44 gün ərzində həll etdi. Bununla da BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi dörd qətnamə yerinə yetiril-
miş oldu. Azərbaycan beynəlxalq hüququn ərazi bütövlüyünün və suverenliyin 
toxunulmazlığı kimi çox vacib prinsipini uğurla icra etdi. 

Azərbaycanın və Belarusun müdafiə 
nazirləri hərbi hissələri ziyarət ediblər 

Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir 
Həsənov və ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Belarus Respublikasının 
müdafiə naziri general-leytenant Viktor Xrenin bir neçə hərbi hissəni 

ziyarət ediblər.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
verilən məlumatda bildirilir ki, əvvəlcə qo-
naqlar hərbi hissənin ərazisində ucaldılmış 
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri qoyaraq 
xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

Müdafiə nazirləri hərbi hissənin 
qərargahında olublar. General-leytenant 
V.Xrenin burada hərbi hissənin xatirə kitabına 
ürək sözlərini yazıb.

Sonra nazirlər ərazidəki hərbi infrastruk-
tur, inzibati, xidməti binalar və qurğular, eləcə 
də əsgər yataqxanası, yeməkxana və hərbi 
texnika ilə tanış olublar. Onlara şəxsi heyətin 
döyüş və xidməti vəzifələrini yerinə yetirməsi 
üçün yaradılan şərait barədə ətraflı məlumat 
verilib.

Sonra “Polonez” əməliyyat-taktiki raket 
komplekslərinin yerləşdiyi hərbi hissə ziyarət 
olunub.

Müdafiə nazirlərinə qoşun xidməti, hərbi 
hissənin döyüş hazırlığı və qarşıya qoyulan 
tapşırıqların icrası barədə ətraflı məruzə 
olunub. Hərbi hissə və şəxsi heyətin yüksək 
sosial məişət şəraiti ilə bağlı məlumat 
verildikdən sonra nazirlər burada yaradılan 
hərbi infrastrukturla tanış olublar. Qərargah 
binası, əsgər yataqxanası və yeməkxanaya 
baxış keçirilib.

Sonda müdafiə nazirləri “Polonez” 
əməliyyat-taktiki raket komplekslərinin sax-
landığı park, döyüş raketlərinin saxlandığı 
anbar və texniki xidmət mərkəzində olublar.

“Xalq qəzeti”

Hindistan XİN-in açıqlaması 
məsələnin müxtəlif cəhətləri 
hərtərəfli araşdırılmadan verilib

Leyla Abdullayeva bununla bağlı deyib: “İlk növbədə, 
vurğulamaq istərdim ki, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı 
sərhəd məsələlərinin əsas səbəbi Ermənistanın 2020-ci il 
noyabrınadək Azərbaycan ərazilərini işğal etməsidir. Belə ki, 
Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərini 
pozan Ermənistandır. Azərbaycan isə yalnız beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış sərhədlərini bərpa edir. Rəsmi şəkildə 
bəyan edildiyi kimi, Azərbaycan özünün ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində həyata keçirilən sərhəd mühafizə sisteminin 
gücləndirilməsi işini davam etdirir və bu proses Ermənistanla 
Azərbaycan arasındakı sərhəd xəttini təyin edən, tərəflərin 
hər birində olan xəritələr əsasında həyata keçirilir. Son aylar 
ərzində tərəflər arasında sərhəd məsələləri üzrə fikir ayrı-
lıqları olub və bunların hamısı üçtərəfli bəyanatların tərəfləri 
arasında danışıqlar yolu ilə həll edilib. 

İkincisi, son 30 ildə Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin 
Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması ilə bağlı hər han-
sı çağırış etməyən Hindistan Xarici İşlər Nazirliyinin indi 
qüvvələrin geri çəkilməsindən danışması olduqca qəribədir. 
Aydındır ki, bu son açıqlama məsələnin müxtəlif cəhətləri 
hərtərəfli araşdırılmadan verilib.

Xatırlatmaq istərdim ki, Azərbaycan həmişə dövlətlərin 
suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və beynəlxalq səviyyədə ta-
nınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına çağırıb və çağırmaq-
da davam edir. İnanırıq ki, qarşılıqlı hörmət və bu prinsiplərə 
ciddi riayət edilməsi, hər hansı bir mübahisənin həllinin və 
sözün əsl mənasında yaxşı qonşuluq münasibətləri qurma-
ğın yeganə yoludur.

Onu da qeyd etməliyəm ki, Qoşulmama Hərəkatının 
hazırkı sədri kimi Azərbaycan Bandunq prinsiplərinin 
təşviqini özünün sədrlik prioritetlərindən biri kimi müəyyən 
etmişdir. Bu prinsiplər beynəlxalq münasibətlərdə ədalət 
və bərabərliyin inkişafına töhfə verir və beynəlxalq hüquq 
normaları və prinsiplərinə hörməti təmin edir. Qoşulmama 
Hərəkatı çərçivəsində birliyə zərər verən hər hansı cəhdlər 
qəbuledilməzdir”. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat 
xidməti idarəsinin rəhbəri Leyla Abdullayeva Hindis-
tan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsinin 
Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən son 
hadisələrlə bağlı açıqlamasını şərh edib. 
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