
Mədəniyyət paytaxtımızda 
Zəfər qurultayı

O bildirib ki, Dünya Azərbaycanlılarının 
V Qurultayının məhz Şuşa şəhərində 
keçirilməsi rəmzi məna daşıyır: “Qurultayda 
dünyanın müxtəlif ölkələrindən 400-ə yaxın 
diaspor üzvü iştirak edib. Bu, çox əhəmiyyətli 
bir haldır. Qurultayın əsası 2001-ci ildə ulu 

öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. 
Ümumilli lider həmin qurultayda çıxış edərkən 
bildirib ki, “Gün gələcək bu qurultay Şuşada 
və işğaldan azad edilmiş Azərbaycanımızın 
digər şəhərlərində keçiriləcək” həmçinin 
uzaqgörən ulu öndər Heydər Əliyev 31 de-
kabrı Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi 
Günü kimi tarixə salaraq, onları sanki 
həmrəyliyə, birliyə çağırdı. 44 günlük Vətən 
savaşında xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, 
diaspor fəalları öz fəaliyyətlərini daha da 
genişləndirmiş, diaspor təşkilatları sıx 
birləşərək, Azərbaycan həqiqətlərinin dün-
ya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından 

yaşadıqları ölkələrlə Azərbaycan arasında 
əlaqələrin daha da möhkəm qurulması üçün 
çox böyük işlər görüblər. Onu da qeyd etmək 
istərdim ki, bu 44 günlük müharibə dövründə 
bütün Azərbaycan xalqı məskunlaşdıqları 
ölkədən asılı olmayaraq Silahlı Qüvvələrin 

Ali Baş Komandanı, Prezident İlham 
Əliyevin ətrafında bir yumruq kimi 
birləşərək Azərbaycanın səsini dün-
yaya çatdırdılar”. 

Bəyimxanım Verdiyeva-Ca-
vanşirovanın sözlərinə görə, belə 
əlamətdar tədbirin “Şuşa ili”ndə 
keçirilməsi mühüm hadisədir: “Bu 
tədbir Prezident İlham Əliyevin 
tapşırığı və şəxsi iştirakı, çıxışı ilə 
açıq elan olundu. Cənab Prezident 
öz nitqində çox vacib məqamlara 
toxunaraq, önəmli tapşırıqlar ver-
di ki, həmvətənlərimiz xaricdə öz 
fəaliyyətlərini bu tədbirdən sonra 

daha da genişləndirəcəklər. Biz hamımız qa-
rabağlıyıq, şuşalıyıq. Mən də öz növbəmdə 
bir qarabağlı, şuşalı olaraq, bütün qurultay 
iştirakçılarını ürəkdən təbrik edir, onlara 
uğurlar, nailiyyətlər arzu edirəm. Keçirilən 
Zəfər qurultayı ilə biz bir daha sübut etdik və 
göstərdik ki, hər bir azərbaycanlı bir yumruq 
kimi sıx birləşərək Vətənimizin, dövlətimizin, 
xalqımızın rifahı naminə əlindən gələni 
əsirgəmir, gələcəkdə də böyük nailiyyətlərə 
imza atacaqlar”.

Şahxanım ƏLİZADƏ,  
“Xalq qəzeti”

“Çox sevindirici bir haldır ki, Şuşada Zəfər 
qurultayı keçirilib. Qurultay iştirakçıları Şuşaya 
Zəfər yolu ilə gediblər. Bu, həmçinin sülhə 
gedən yoldur. Mənim bir Azərbaycan vətəndaşı 
kimi sevincimin həddi-hüdudu yoxdur”. Bunu 
“Xalq qəzeti”nə açıqlamasında Xan Şuşinski 
Fondunun rəhbəri, ustad xanəndəmiz Xan 
Şuşinskinin qızı Bəyimxanım Verdiyeva–
Cavanşirova deyib. 
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Qarabağın sürətli bərpası ölkəmizin 
iqtisadi qüdrətinin nəticəsidir

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni 
avtomobil yolu layihəsi də uğurla icra 
olunur. Bu  yeni avtomobil yolunun 
uzunluğu 32 kilometr təşkil edir.  Ha-
zırda yolboyu genişmiqyaslı tikinti işləri 
aparılır. Layihəyə uyğun olaraq torpaq 
yatağının tikintisi, suni qurğuların inşa-
sı işləri görülür. 

Çətin relyefə malik olan ərazidən 
keçən yol boyunca layihəyə uy-
ğun suların ötürülməsini təmin 
etmək məqsədilə dairəvi borular və 
müxtəlif süni qurğuların tikintisi də 
icra olunur. Bu çərçivədə yolun 22-ci 
kilometrliyində inşa edilən və uzunluğu 
139,5 metr olan 4 aşırımlı körpüdə 
tikinti işlərinin son mərhələsi reallaş-
dırılır.  

Qeyd edilənlərlə yanaşı, Qarabağ 
və Şərqi Zəngəzurda artıq bir neçə 
su-elektrik stansiyası inşa edilərək, işə 
salınıb. Günəş, eləcə də külək stansi-
yalarının yaradılması ilə bağlı konkret 
planların da ardıcıllıqla reallaşdırıl-
ması diqqət mərkəzində saxlanılıb. 
Məsələn, bp şirkəti ilə imzalanmış 
icra müqaviləsinə əsasən, Cəbrayıl 
rayonunda 240 meqavat gücündə 
günəş-elektrik stansiyasının tikilməsi 
qərara alınıb. 

Cari il Azərbaycan tarixinə həm də 
Böyük Qayıdışın başlanğıc ili kimi daxil 
olacaq. Prezident İlham Əliyevin dediyi 
kimi, ilk məskunlaşma Zəngilanın “ağıl-
lı kənd”ində reallaşacaq. 

Xatırladaq ki, İkinci Ağalı kəndi 
ərazisində inşa edilən bu kənddə 200 
fərdi ev, ikimərtəbəli 4 qeyri-yaşayış 
binası, 360 şagird üçün nəzərədə 
tutulan məktəb və 60 yerlik uşaq 
bağçasının tikintisi demək olar ki, 
başa çatıb. Kənddə içməli su təminatı 

həll edilib, park meydanı inşa olunub, 
burada fəvvarələr, piyada və velosiped 
yolları qurulub. “Ağıllı kənd”də kənd 
təsərrüfatı fəaliyyətinin bərpası və 
inkişafı üçün müvafiq şəraitin yaradıl-
ması məqsədilə layihə çərçivəsində 
ictimai fermanın qurulması da nəzərdə 
tutulub.

Prezident İlham Əliyevin “Bö-
yüş qayıdış” strategiyasında başlıca 
prioritetlərindən biri də Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzurda sosial şəraitin ən 
yüksək səviyyədə yaradılmasıdır. 
Məqsəd keçmiş məcburi köçkünlərin 
bu ərazilərdə yaşayışının mütərəqqi 
beynəlxalq təcrübəyə və innova-
tiv yanaşmaya əsaslanan çevik 
mexanizmlər üzərində qurulması, 
xidmətlərdə sosial ədalət, şəffaflıq, 
ünvanlılıq prinsiplərinin reallaşdırılması 
istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata 
keçirilməsidir. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 
iqtisadi rayonunda alternativ enerji 
mənbələrinin potensialından geniş 
istifadə edilməsi də nəzərdə tutulub.  
Prezident İlham Əliyev ötən il mayın 
3-də “Azərbaycan Respublikasının 
işğaldan azad edilmiş ərazilərində 
“yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilə 
bağlı tədbirlər haqqında” sərəncam 
imzalamaqla ölkəmizdə “yaşıl enerji” 
zonasının qurulmasına mühüm önəm 
verildiyini diqqətə çatdırıb.  

“Yaşıl enerji” zonası layihəsinin 
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda real-
laşdırılmasını potensial imkanlarla 
bərabər, digər amillər də şərtləndirir. 
Belə ki, bu gün dünyanın ən qabaqcıl 
texnologiyaları alternativ enerjidən 
istifadənin stimullaşdırılmasına və 
ekoloji tarazlığın təmin edilməsinə 
yönəldildiyindən, adları çəkilən iqti-
sadi rayonların bərpa-yenidənqurma 

məsələlərində də bu istiqamət əsas 
götürülür. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 
artıq bir neçə su-elektrik stansiyası 
inşa edilərək, işə salınıb. Günəş, eləcə 
də külək stansiyalarının yaradılması ilə 
bağlı konkret planların da  ardıcıllıqla 
həyata keçirilməsi diqqət mərkəzində 
saxlanılıb. Məsələn, bp şirkəti ilə 
imzalanmış icra müqaviləsinə əsasən, 
Cəbrayıl rayonunda 240 meqavat 
gücündə günəş-elektrik stansiyasının 
tikilməsi qərara alınıb.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
bərpa və quruculuq işləri sürətlə 
davam etməkdədir. Əsas məqsəd 
keçmiş məcburi köçkünlərin tezliklə öz 
dədə-baba torpaqlarına qayıtmasıdır. 
Hazırda Füzulinin Dövlətyarlı kəndində 
ikinci “Ağıllı kənd”in layihələndirilməsi 
aparılır. 

Bu “Ağıllı kənd”də də vacib 
infrastruktur qurulacağı planlaşdırılır. 
Əslində, kəndin Zəngilan rayonu-
nun Ağalı kəndindəki birinci “Ağıllı 
kənd”dən daha böyük olacağı, 1500-ə 
yaxın evi əhatə edəcəyi gözlənilir. 

Ağdam şəhərində də bərpa-
quruculuq layihələri sürətlə icra olunur.  
Bərdə-Ağdam yolunun cədvələ uyğun 
olaraq, gələn il yekunlaşması nəzərdə 
tutulur.  

Artıq Ağdam şəhərinə elektrik xətti 
çəkilib, “Ağdam-1”, “Ağdam-2” yarıms-
tansiyaları tikilib və Qarabağ Rəqəmsal 
İdarəetmə Mərkəzi istifadəyə verilib. 

Hazırda rayona magistral qaz 
xəttinin və su xəttinin çəkilişi üzrə 
layihələndirmə işləri başa çatır. Bi-
rinci rübün yekunlarına həsr olunan 
müşavirədə Prezident İlham Əliyevin 
bildirdiyi  kimi, bu il ərzində əsas su an-
barı olan Xaçınçay  və Ağdamkənd su 
anbarları və onlardan çıxan kanalların 

bərpası ilə bağlı layihələndirmə işləri 
artıq yekunlaşma mərhələsindədir. 
Onların bərpası işləri üçün tenderlərin 
yaxın vaxtlarda elan olunacağı  və bu 
işlərə başlanılacağı gözlənilir.  

Ağdamda, eyni zamanda, həm 1 
nömrəli məktəbin, həm xəstəxananın, 
yaşayış binasının,  həm də sənaye 
parkının tikintisinə başlanılıb. Bundan 
başqa, tarixi- mədəni obyektlər, İmarət 
Kompleksi, həmçinin Qiyaslı və Cümə 
məscidlərinin restavrasiyasına start 
verilib. 

Şuşa şəhərinin və Şuşa rayonunun 
Daşaltı kəndinin içməli su təchizatı sis-
teminin yaradılması ilə bağlı tədbirlər 
də diqqət mərkəzində saxlanılır.  

Yeri gəlmişkən, Şuşa işğaldan 
azad olunduqdan sonra şəhəri su 
ilə təmin edən Kiçik Kirs və Zarıslı 
mənbələrinin fəaliyyəti qısa müddət 
ərzində bərpa edilib, magistral 
kəmərlərdə, həmçinin    su anbarların-
da təmir-bərpa işləri həyata keçirilib. 

Şəhər ərazisində davam edən 
abadlıq-quruculuq  işləri, yeni tikiləcək 
yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri 
içməli suya tələbatı xeyli artıracaq. 
Mövcud mənbələrin məhsuldarlığı 
yay mövsümündə tələbatı tam 
ödəməyəcək. Bütün bunlar nəzərə 
alınaraq,  alternativ mənbə kimi Zarıslı 
çayının su ehtiyatlarından istifadə olun-
ması nəzərdə tutulur. Şuşa şəhərinin 
perspektiv inkişafı nəzərə alınmaqla 
dayanıqlı içməli su təminatı məqsədilə 
çayın məcrasında yeni su anbarının 
layihələndirilməsi işləri davam etdirilir. 
Zarıslı çayının məcrasında yaradılacaq 
anbarda toplanan suyun şəhərə nəqli 
məqsədilə nasos stansiyasının və 
2,6 kilometr uzunluğunda təzyiqli su 
kəmərinin inşası planlaşdırılır.

İşğaldan azad olunan ərazilərdə 
meliorasiya və su təsərrüfatı komplek-
sinin bərpası və inkişafı istiqamətində 
görüləcək işlər də diqqət çəkir. Yuxarı 
Qarabağ iqtisadi rayonunda ən çox 
suvarılan torpaqlar Ağdamdan sonra 
Füzuli rayonundadır. Burada  26,4 
min hektar sahənin suvarma suyu ilə 
təmin edilməsi üçün meliorasiya və su 
təsərrüfatı obyektlərinin təmir-bərpası 
nəzərdə tutulur. Bura Köndələnçay 
üzərində 3 su anbarının və Quruçay 
hidroqovşağının, suvarma və payla-
yıcı kanalların, nasos stansiyalarının 
təmir-bərpası, həmçinin subartezian 
quyularının bərpası daxildir. “Aşağı 
Köndələn” anbarının sututumu 9,5 
milyon kubmetr, “Köndələnçay-1” an-
barının 2,1, “Köndələnçay-2” anbarının 
isə 3,9 milyon kubmetrdir. “Quruçay” 
hidroqovşağı isə saniyədə 15 kubmetr 
sugötürmə qabiliyyətinə malikdir.

“Xalq qəzeti”

Elçin Mirzəbəyli: Zəfər Qurultayı Azərbaycan 
diasporunun tarixində yeni bir mərhələnin başlanğıcıdır

Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayının böyük Zəfərimizi 
simvolizə edən Şuşa şəhərində keçirilməsi, Prezident İlham 
Əliyevin öz nitqində qeyd etdiyi kimi, tarixi məna daşıyır. Çünki 

2001-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə baş tutan ilk 
Qurutayda Ulu Öndər harada yaşamasından asılı olmayaraq, ürəyi 
Vətəni ilə döyünən hər bir soydaşımızın, həmvətənimizin tarixi mis-
siyasının ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsindən ibarət olduğunu 
vurğulayaraq, torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyinə, xalqımızın 
öz dədə-baba yurdlarına qayıdacağına əmin olduğunu böyük inamla 
bildirmişdi.

Dünya azərbaycanlılarının 
həmrəyliyi ideyasının banisi bu 
ideyanın əvvəlcə Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında, daha sonra isə 
bütün Azərbaycanda dövlət bayramı 
səviyyəsinə daşınmasına nail oldu. 
Bu baxımdan, Şuşada keçirilən Zəfər 
Qurultayını bu əminliyin, həmçinin 
gələcək nəsillərə, Heydər Əliyevin 
elan etdiyi tarixi missiyanı əzmlə, 
qətiyyətlə davam etdirən siyasi və 
mənəvi varislərə olan böyük ina-
mın təntənəsi kimi dəyərləndirsək, 
düşünürəm ki, tarixi gerçəkliyi 
dəqiqliklə ifadə etmiş olarıq.

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlama-
sında siyasi ekspert Elçin Mirzəbəyli 
söyləyib.

E.Mirzəbəyli qeyd edib: “Bu 
xüsusda tarixə nəzər salmaq, bizi 
Zəfərə doğru aparan yolun hər qa-
rışına çəkilən zəhmətin böyüklüyü, 
nümayiş etdirilən əzmin, qətiyyətin 
miqyası, hədəfləri nişan verən 
iti zəkanın, idrakın və xarakterin 
gələcək nəsillərə örnək ola biləcək 
xüsusiyyətləri haqqında kifayət 
qədər yazmaq olar. Amma indiki 
məqamda Prezident İlham Əliyevin 
hər bir Azərbaycan vətəndaşına və 
bütövlükdə dünya azərbaycanlılarına 
nişan verdiyi, gələcəyimizin inki-
şaf dinamikasının strategiyasını 
müəyyənləşdirəcək hədəflərdən söz 
açmaq istəyirəm. Bu hədəflərdən 
birincisi, heç şübhəsiz, 44 günlük 

Vətən müharibəsində və daha sonra 
nümayiş etdirdiyimiz milli birliyin, 
həmrəyliyin, mübarizə əzminin qoru-
nub saxlanılmasıdır. Çünki məğlub 
ölkə və onun himayədarları hələ də 
Azərbaycana qarşı ərazi iddiala-
rından əl çəkməyiblər. Şübhəsiz ki, 
Azərbaycan Ordusu müharibədən 
keçən dövr ərzində daha da güclənib, 
modernləşib və daim müasir dövrün 
çağırışlarına adekvat olaraq inkişaf 
etməkdədir. Silahlı Qüvvələrimiz 
istənilən təhdidin qarşısına ala, 
torpağımıza dikilən gözləri oya bilər. 
Amma Vətəni, dövləti, ordunu güclü 
edən ona içdən, könüldən bağlı olan 
insanların mənəvi birliyi, həmrəyliyi, 
mübarizə əzmidir. Hədəflərimiz və 
onların qarşısında dayanan maneələr 
böyükdür, amma keçilməz deyil. 
Yetər ki, arxayınlaşmayaq, haq-
dan, ədalətdən və Vətənimizə olan 
sevgidən ilham alan mübarizəmizi 
yorulmadan, usanmadan, fasiləsiz 
bir şəkildə davam etdirək. Yolumu-
za eyni əzmlə, eyni prinsipiallıqla 
davam etməli, mübarizəmizi qurucu, 
yaradıcı enerjiyə çevirməli, harada 
yaşamağımızdan asılı olmaya-
raq, düşüncəmizdə, sözümüzdə, 
əməlimizdə Azərbaycanımızı ya-
şatmalıyıq. Bir olmalı, diri olmalı, iri 
olmalıyıq! Millət, xalq öz arzularının, 
hədəflərinin böyüklüyü ilə böyüyür! 
Mübarizəsinə sahiblənən gələcəyinə 
sahiblənir!"

Onun sözlərinə görə, dövlətimizin 
başçısının nişan verdiyi digər hədəf 
isə tariximizin sistemli bir şəkildə 
öyrənilməsi, nəsillərdən-nəsillərə 
olduğu kimi, təhrif edilmədən 
ötürülməsi ilə bağlıdır. Çünki tari-
xin hər anı insanların, millətlərin, 
dövlətlərin talelərinə bağlıdır. 
Onun bircə anını belə kəsib götürə 
bilməzsən. Tarixə ədalətli münasibət 
göstərmədən gələcəyə qədəm 
qoymaq mümkün deyil. Unutmağa 
çalışdığın zaman kəsiyi səni hər 
zaman, onu layiqincə dəyərləndirdiyin 
ana qədər izləyəcək. Bu baxımdan, 
tariximizə münasibət ilk növbədə öz 
tərcümeyi-halımıza, keçdiyimiz yola 
hörmətlə yanaşmağımız deməkdir.

"Tarix həm də nəsillərarası 
körpülərin dayaq sütunudur" , - deyən 
siyasi ekspert bildirib ki, tarixini 
bilməyən xalqın keçmişi ilə bu günü, 
bu günü ilə gələcəyi arasındakı bağ-
lar qırılır, nəsillər bir-birindən qopur və 
son nəticədə assimilyasiyaya uğra-
mış fərdlərin təşkil etdiyi kütlə onun 
üçün hazırlanmış istənilən qəlibə 
uyğunlaşır, yırtıcı mədəniyyətlərin 
yeminə çevrilir. Yırtıcı mədəniyyətlərin 
yeminə çevrilməməyin yollarından 
biri və bəlkə də birincisi, harada 

yaşamasından asılı olmayaraq, hər 
bir azərbaycanlının öz ana dilini 
mükəmməl şəkildə bilməsi və bundan 
qürur duymasıdır. Çünki dil, sadəcə, 
ünsiyyət vasitəsi deyil. Özündə 
bir xalqın qan yaddaşını, tarixini, 
mədəniyyətini daşıyan, onun dünya-
görüşünü formalaşdıran ən önəmli 
amildir. Dil yoxdursa, millət də yoxdur, 
onun tarixi də, mədəniyyəti də.

“Bu baxımdan, Prezident  
İlham Əliyevin Ana dili ilə bağlı 
tövsiyələrini azərbaycanlı olmağın 
və azərbaycanlı qalmağın düstu-
ru kimi də qiymətləndirmək olar. 
Dövlətimizin başçısı bununla bağlı 
bildirdi: “Əlbəttə, çox istəyirik ki, 
ikinci, üçüncü nəsil azərbaycanlılar 
öz mədəniyyətinə bağlı olsunlar. 
Əlbəttə, bu, o qədər də asan məsələ 
deyil. Burada onlar, ilk növbədə, 
Azərbaycan dilini bilməlidirlər. 
Burada, əlbəttə ki, təkcə ailələrdə 
Azərbaycan dilini yaşatmaq müm-
kündür, ancaq kifayət deyil. Ona 
görə Azərbaycan məktəblərinin, 
bazar günü məktəblərinin açılma-
sı istiqamətində də biz hər zaman 
kömək göstərməyə hazırıq. Əslində, 
bunu edirik. Bəlkə də bunu daha da 
təşkilatlanmış şəkildə etmək lazımdır. 
Çünki Ana dili əsas amildir”.

Siyasi ekspert vurğulayıb 
ki, Zəfər Qurultayı şübhəsiz ki, 
Azərbaycan diasporunun tarixində 
yeni bir mərhələnin başlanğıcıdır. 
Söhbət təkcə bu Qurultayın işğal-
dan azad edilmiş ərazilərimizdə, 
mədəniyyətimizin paytaxtı Şuşa 
şəhərində keçirilməsindən getmir. 
Səsləndirilən mesajlar, nişan verilən 
hədəflər dağınıq fərdi təşəbbüslər 
və xaotik çırpıntılar “mərhələsi”nin 
geridə qaldığını təsdiqləyir. İndi 
yol xəritədən, sistemli və peşəkar 
fəaliyyətdən keçir. Yolumuz uğurlu 
olsun!

Beynəlxalq Yer Günü münasibətilə 
birgə ağacəkmə aksiyası

Aprelin 23-də Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) və Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) birgə təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Yer Günü 
münasibətilə ağacəkmə aksiyası keçirilib.

Bakı-Şamaxı  yolunun Müşfiqabad 
qəsəbəsi ərazisində keçirilən aksiyada YAP 
Sədrinin müavini - Mərkəzi Aparatın rəhbəri 
Tahir Budaqov, ekologiya və təbii sərvətlər 
naziri Muxtar Babayev, Milli Məclisin depu-
tatları, YAP İdarə Heyəti, Təftiş Komissiyası, 
Gənclər Birliyinin üzvləri, YAP Mərkəzi Apara-
tının əməkdaşları, partiya fəalları və ETSN-in 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Aksiya çərçivəsində Müşfiqabad qəsəbəsi 
ərazisində 3 hektar sahədə 2000-dən çox 

müxtəlif növ ağac, əsasən zeytun və Eldar 
şamı əkilib.

Xatırladaq ki, Beynəlxalq Yer Günü 190-
dan çox ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda 
qeyd olunur. Hər il bu əlamətdar gün ilə 
əlaqədar dünyada milyonlarla insan müxtəlif 
ekoloji tədbirlərdə iştirak etməklə ağac əkir, 
yaşıllıqlara qulluq edir, yaşadıqları əraziləri 
müxtəlif tullantılardan təmizləyir. 

“Xalq qəzeti”

Britaniya hökuməti Azərbaycan 
və Ermənistanın münasibətləri 

normallaşdırmaq üçün atdıqları 
addımları alqışlayır

Böyük Britaniya hökuməti 
Azərbaycan və Ermənistanın 
münasibətləri normallaşdırmaq 
üçün atdıqları addımları alqışlayır 
və hadisələri yaxından izləyir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Bö-
yük Britaniya xarici işlər nazirinin müavini  
Lord Tarıq Əhməd Lordlar Palatasının üzvü 
Şeyx Məhəmmədin sualını cavablandırarkən 
söyləyib.

Şeyx Məhəmməd sualında Britaniya 
hökumətinin Azərbaycan ilə Ermənistan arasın-
da münasibətlərin normallaşdırılması səylərini 
necə qiymətləndirdiyini və Ermənistanın hər 
hansı əməkdaşlıq etməməsinin normallaşmaya 
mane olub-olmayacağını soruşub.

Cavabında nazir müavini Böyük Britaniya 
hökumətinin tərəflərin regionda sabitliyin və 
təhlükəsizliyin təmin olunması üçün danışıq-
larda iştirakını təşviq etməyə davam edəcəyini 
bildirib.
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