DIŞ İLİŞKİLERİMİZ
Arınç, Azerbaycan'a

resmi ziyarette

bulundu

"Sorunlar,
Diplomasi ve
Barış Yoluyla
Çözülmeli"
TBMM heyeti, Cumhurbaşkanı

Aliyev tarafından kabul edildi.

TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Biz komşularımızın
ve dünyadaki tüm devletlerin, varsa sorunlarını diplo
masi yoluyla, barış çabalarıyla çözmesini istiyoruz" dedi.

tığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki
ilişkilerin her gün daha da artarak stratejik ortak
düzeyine ulaştığını söyledi.

Bülent Arınç, Millî Meclis Başkanı Murtuz
Aleskerov'un davetlisi olarak 6-9 Şubat tarihleri
arasında Azerbaycan'a resmî bir ziyarette bulundu.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin, Erme
nistan'ı işgalci olarak tanıyan ve Azerbaycan toprak
larından bir an önce çekilmesini öngören kararının
çıkmasında Türkiye'nin önemli katkıları olduğunu kayd
eden Aleskerov, bundan dolayı teşekkür etti. BaküTiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum
doğalgaz hattı projelerine büyük önem verdiklerini
kaydeden Aleskerov, "1915 yılında soykırım ol
mamıştır, ama 1992'de asıl soykırımı Hocalı kasa
basında Ermeniler yapmıştır" dedi.

Annç'ın Azerbaycan'a yaptığı ziyarette, AK Parti
Konya Milletvekili Ahmet Büyükakkaşlar, AK Parti
Sivas Milletvekili Orhan Taş, CHP İğdır Milletvekili
Yücel Artantaş, DYP İğdır Milletvekili Dursun Akdemir
ve Mardin Bağımsız Milletvekili Süleyman Bölünmez'den oluşan bir parlamento heyeti de yer aldı.
Bakü'de, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul
edilen Arınç, Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Aleskerov, Başbakan Raşizade ve Türk-Azeri Dostluk Grup
ları temsilcileri ile kapsamlı görüşmelerde bulundu.
Azerbaycan-Türk
Sanayici
ve
İşadamları
Beynelhalk Cemiyeti üyeleriyle görüşen Arınç ayrıca,
eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulun
duğu Fahri Hıyaban'ı, bağımsızlık yolunda şehit olan
ların toprağa verildiği Şehitler Hıyabanı ve Türkiye'nin
çeşitli bölgelerinden gelerek Azerbaycan'ın kurtuluşu
için savaşırken şehit düşen Türk askerleri anısına dik
ilen Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.
Millî Meclis Başkanı Murtuz Aleskerov, TBMM
Başkanı Bülent Arınç ile
ikili ve heyetler arası
görüşmeler sırasında yap

EGEMENLIK

KAYıTSıZ

Ermenilerin, 25 yıl önce 250 bin Azeri'yi zorla göçe
tabi tuttuklarını söyleyen Aleskerov "Biz bu sorunun
barışçıl yollarla çözülmesini istiyoruz ve Minsk
Sürecini destekliyoruz. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır
ve buradaki Ermeni yönetimini kabul etmiyoruz.
Ermeniler, bir an önce işgal ettiği yerlerden çekilmeli ve
kaçkınlar topraklarına dönmelidir" şeklinde konuştu.
Bülent Arınç ve beraberindeki heyet, Azerbaycan
Başbakanı Rasizade'yi makamında ziyaret etti.
Rasizade, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın bağımsızlığını
tanıyan ilk ülke olduğunu anımsatarak, her alanda
Türkiye'den büyük destek gördüklerini vurguladı.
Dağlık Karabağ sorununda Azerbaycan'a en büyük
desteği Türkiye'nin verdiğini kaydeden Rasizade,
Azerbaycan'ın birinci ön»JJQ_
çeliğinin de Türkiye ol
duğunu ifade etti.
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