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Bu gün tam əminliklə deyə bilərik 
ki, Prezident İlham Əliyev praqmatik 
siyasətçidir, hadisələri, prosesləri dəqiq 
qiymətləndirir, mühüm məsələlərin elmi 
cəhətdən əsaslandırılmış həlli yollarını 
təqdim edir, verdiyi bütün vədləri yüksək 
səviyyədə gerçəkləşdirir. 

Dövlətimizin başçısı 2020-ci ildə 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa 
edən lider kimi adını əbədi olaraq tarixə 
yazdırdı, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq 
salnaməsini yaratdı və 44 günlük Vətən 
müharibəsinin əsl qəhrəmanına çevrildi. 

Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki 
parlaq qələbəsi ölkə Prezidenti, Silahlı 
Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyevin qətiyyətli sərkərdə fəaliyyətinin, 
müdrik siyasətinin və Azərbaycan Ordusu-
nun güc-qüdrəti və döyüş ruhunun məntiqi 
nəticəsi idi. 

Azərbaycanın Vətən müharibəsində 
əldə ediyi möhtəşəm qələbənin əsası son 
17 il ərzində qoyulub. Dövlətimizin başçısı 
bu dövrdə ordumuzun güclənməsinə daim 
önəm verib, ən müasir döyüş texnikası-
nın alınmasını gerçəkləşdirib. Əsgər və 
zabitlərimizin sosial şəraitinin yaxşılaşdı-
rılmasını hər zaman diqqət mərkəzində 
saxlayıb. Məhz bütün bunların nəticəsi idi 
ki, 44 günlük döyüşdə Silahlı Qüvvələrimiz 
möhtəşəm uğurlara imza atıb, döyüş mey-

danında öz üstünlüyünü dəfələrlə sübut 
edib.

Ötən il Azərbaycanın əks-həmlə 
əməliyyatları ilə Vətən müharibəsinə baş-
laması təsadüfi deyildi. Çünki Ermənistan 
30 ilə yaxın bir dövrdə torpaqlarımızı işğal 
altında saxlamaqla bərabər, sülh prose-
sini də məqsədyönlü şəkildə pozmaqda 
davam edirdi. Düşmən ölkənin məqsədi 
işğal ilə bağlı status-kvonu qorumaq və 
həmin ərazilərin ilhaqına nail olmaq idi. 
Azərbaycanın konstruktiv mövqeyinə zidd 
olaraq, Ermənistanın baş naziri bilərəkdən 
danışıqlar prosesinin format və mahiyyətini 
də sarsıdırdı. 

Ümumiyyətlə, bu məqamda təkcə Nikol 
Paşinyanın hakimiyyətə gəldiyi vaxtdan 
Azərbaycanın sentyabrın 27-də əks-həmlə 
əməliyyatlarına başladığı müddətədək 
həyata keçirdiyi təxribatçı fəaliyyətə 
qısaca nəzər salmaqla haqq-ədalətin 
kimin tərəfində olduğunu göstərə bilərik. 
Məsələn, Nikol Paşinyan hələ baş nazir 
kürsüsünə əyləşməzdən əvvəl Ermənistan 
parlamentinə müraciətində Azərbaycanın 
işğal olunmuş ərazilərində qurulmuş qa-
nunsuz rejimin danışıqlarda iştirak etməsi 
məsələsini qaldırmışdı. Bununla da o, 
danışıqların formatını şübhə altına almağa 
başlamış və müxtəlif tədbirlərdə bunu 
dəfələrlə təkrarlamışdı. 

Paşinyan baş nazir seçildiyi gü-
nün səhəri isə həyat yoldaşı ilə birlikdə 
Azərbaycanın işğal edilən Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinə səfəri çərçivəsində Xankəndidə 
Azərbaycanın Şuşa şəhərinin işğalının 
qeyd olunmasında iştirak etmiş, burada 
“düşmənin qarşısının alınması” mexaniz-
minin təkmilləşdirilməsi məsələsi barədə 
fikirlərini bölüşmüş, Şuşada erməni dram 
muzeyini açmışdı. Sonradan Moskva-
da rus-erməni iş adamları ilə görüşən 
Ermənistanın baş naziri açıq şəkildə “Art-
saxı gələcəkdə Ermənistanın bir hissəsi 
kimi qəbul etdiyini” söyləmişdi. 

Ermənistanın digər rəsmi şəxsləri 
də daim təxribat xarakterli fikirlər 
səsləndirirdilər. Milli Təhlükəsizlik 
Xidmətinin direktoru Artur Vanetsyan 
işğal altında olan Xankəndi şəhərində 
keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi: 
“Məskunlaşdırma proqramı adlandırdığımız 
proqram, mənim və hər kəsin nəzərində, 
ölkəmizin təhlükəsizliyinin əsas təminatı 
olacaqdır. Çünki bu mövzunu həmişə sanki 
torpaqlar geri qaytarılacaq, danışıqlar 
aparılacaq, güzəştə gediləcək və s. kimi 
təhrif edən insanlar, çıxışlar və ifadələr var. 
Bu proqramın nəticəsi olaraq xalqımıza və 
dünyaya bir qarış torpaqdan imtina etmək 
niyyətində olmadığımıza dair açıq bir 
mesaj göndərəcəyik; əksinə, soydaşlarımız 
o torpaqlarda məskunlaşmalı və ölkəmizi 
qurmalıdırlar”;

Ermənistanın müdafiə naziri Davit 
Tonoyan Nyu-Yorkdakı erməni icması ilə 
görüşündə “sülh üçün ərazilər” yanaşma-
sının tətbiq olunmayacağını bildirmişdi: 
“Müdafiə naziri olaraq elan edirəm ki, sülh 
üçün ərazilər adlı bu format, tərəfimdən 
yeni ifadə ilə əvəzlənmişdir. Biz bunun 
əksini edirik - yeni ərazilər üçün yeni 
müharibə”,- deyə Tonoyan qeyd etmişdi. 
O, həmçinin Ermənistan ordusunda hücum 
bölmələrinin sayını artıracağını vurğula-
mışdı. 

Nikol Paşinyan tərəfindən Ermənistana 
rəhbərlik etdiyi dövrdə sadalananlarla 
bərabər, Sərsəng su anbarının infrastruk-
turunun dəyişdirilməsinə yönələn layihə 
elan edilib. Ermənistanı Azərbaycanın 
işğal olunmuş əraziləri ilə birləşdirmək 
üçün üçüncü avtomobil yolunun in-
şası qərara alınıb. Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın işğal 
olunan ərazilərində “Silahlı Qüvvələrin 
genişləndirilməsi: düşmənin təcavüzünə 
qarşı mübarizə” adlı genişmiqyaslı hərbi 
təlimlər keçirilib. Azərbaycanın işğal olunan 
ərazilərində qanunsuz “parlament” və 
“prezident” seçkiləri reallaşdırılıb. Düşmən 
ölkənin ordusu tərəfindən Azərbaycan-
Ermənistan beynəlxalq sərhədində, Tovuz 
bölgəsi istiqamətində respublikamızın 
mövqelərinə hücum edilib. Bu zaman 
Azərbaycanın 12 hərbçisi və bir mülki şəxsi 
qətlə yetirilib.

Paşinyan Vətən müharibəsinin 
gedişində də öz şərəfsiz, insanlığa 
sığmayan əməllərindən əl çəkmədi. Belə 
ki, düşmən ordusu beynəlxalq qanun-
larla qadağan olunmuş silahlarla döyüş 
zonalarından çox uzaqda yerləşən şəhər 
və kəndlərimizin dinc sakinlərinə atəş açdı, 
çox sayda insan qətlə yetirdi. Məqsəd bu 

yolla Azərbaycanı Ermənistandakı mülki 
obyektlərə zərbə endirməyə təhrik etmək 
və beləliklə, Rusiyanı bu münaqişəyə 
qoşmaq idi. İşğalçının terrora üstünlük 
verməsi, dinc insanları hədəfə alması həm 
də Azərbaycan xalqı arasında vahimə 
yaratmaq, əhalinin müharibəyə etirazını 
formalaşdırmaq və əməliyyatların qarşısını 
bu yolla almaq məqsədi daşıyırdı. Lakin bu 
bədnam niyyəti gerçəkləşdirmək mümkün 
olmadı. 

Bütün bunlar sorosçu baş nazirin nor-
mal ağıl, düşüncə kasadlığını, idarəetmə 
qabiliyyətsizliyini, faşist xislətini bir daha 
dünyaya göstərdi. 

Erməni həyasızlığı o həddə çatıb ki, 
şəhərlərə raket hücumları edir, ardınca “biz 
etməmişik” kimi absurd bəyanatlar verirdi. 
Məhz bu bəyanatlarını “isbat” etmək 
üçün “partlayışı suriyalıların törətməsi, 
yaxud Azərbaycanın bilərəkdən etməsi” 
kimi müxtəlif dezinformasiyalar yayırdı. 
Həmçinin Azərbaycanla bağlı “ərəb muzdu-
luları”, “Pakistan əsgərləri”, “Türkiyə xüsusi 
təyinatlıları”, F-16 qırıcıları, “Xankəndində 
doğum evinin”, “Şuşada kilsənin” vurulması 
və digər feykləri yaymaqda davam edirdi.

Dövlətimizin başçısının qətiyyətli 
siyasəti Ermənistan və onun ədalətsiz 
havadarlarının acı məğlubiyyəti ilə 
nəticələndi, Azərbaycan uzun illər çəkən 
bu ədalətsiz siyasi-hərbi mübarizədən 
qalib çıxdı. Azərbaycan Prezidenti müd-
rik siyasəti, qətiyyəti ilə status-kvonu 
dəyişdirdi, təmas xəttini darmadağın etdi. 
Haqq işində Azərbaycan xalqının birliyi, qa-
lib Prezidentinə və qəhrəman Azərbaycan 
Ordusuna inamı bu tarixi qələbəni reallaş-
dırdı. Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz 
tərkib hissəsi olduğunu bir daha təsdiq 
etdi. 

Bu haqq savaşı Ermənistanın baş 
naziri Nikol Paşinyanın ölkəmizə qarşı 

qaldırdığı əsassız iddialarla və hikkələrlə 
danışması fonunda bir daha onun və 
anti-demokratik, qaniçən hökumətinin 
faşist ideologiyasına xidmət etdiyini bütün 
dünyaya göstərdi.

Vətən Müharibəsi dövründə  Prezident 
İlham Əliyev bir çox nüfuzlu xarici media 
nümayəndələrinə müsahibələr verərək 
Azərbaycanın haqlı mövqeyini dün-
ya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdı və 
Ermənistanın yalanlarını ifşa etdi. Bir 
sıra təxribat xarakterli suallara məharətlə 
cavab verən ölkə rəhbəri bir daha özü-
nün siyasi-diplomatik bacarığını nümayiş 
etdirdi. Azərbaycan Prezidentinin çıxışları, 
müsahibələri Azərbaycanın haqq səsinin 
dünya ictimaiyətinə çatdırılmasında və 

erməni yalanlarının ifşa edilməsində mü-
hüm rol oynadı.

Öz müsahibələrində Prezident İlham 
Əliyev 44 gün ərzində Ermənistanın nəinki 
cəbhəyanı bölgədə olan şəhərlərimizi, 
kəndlərimizi hədəfə aldığını, eyni zaman-
da, döyüş bölgəsindən uzaqda yerləşən 
yaşayış məntəqələrimizi vurduğunu 
vurğuladı.

Bəzi xarici ölkələr, təşkilatlar, siya-
si dairələr Azərbaycana deyirdilər ki, 
münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Lakin 
Prezident İlham Əliyev “Dəmir yumruq” 
əməliyyatı ilə sübut etdi ki, münaqişənin 
hərbi həlli var. Nəticədə ölkəmiz BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının münaqişə ilə bağlı 
məlum dörd qətnaməsini özü icra etdi.

Ermənistanın Azərbaycan torpaq-
larını 30 il işğal altında saxlaması bir 
daha göstərdi ki, beynəlxalq hüquq 
işləmir və ona riayət olunmur. Güc amili 
beynəlxalq münasibətlərdə ön sıraya çıxır. 
Azərbaycan isə öz gücünü məhz BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə 
uyğun olaraq, beynəlxalq hüququn norma-
ları çərçivəsində istifadə etdi. Bu işğalçını 
“Sülhə məcburetmə” əməliyyatı idi.

Prezident İlham Əliyevin apardığı 
siyasət nəticəsində ölkəmizin beynəlxalq 
səviyyədə mövqeləri gücləndiyi üçün 
beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın Vətən 
müharibəsinin beynəlxalq hüquqa uyğun 

olduğunu anlayışla qəbul etdi.
Beləliklə, Vətən müharibəsi bir daha 

Azərbaycan Prezidentinin müdrik və 
qətiyyətli dövlət başçısı, cəsur sərkərdə və 
mahir diplomat olduğunu təsdiqlədi. 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
(TŞ) ATƏT-in Minsk qrupu həmsədr 
ölkələrindən olan üzvləri tərəfindən TŞ-nin 
məlum qətnamələrinə istinadı olmayan, 
Azərbaycanın marağına uyğun gəlməyən 
sənəd qəbul etmək cəhdi zamanı TŞ-nin 
Qoşulmama Hərəkatından olan üzvləri 
ölkəmizin haqlı mövqeyini dəstəklədi və 
bu sənədin qəbuluna imkan verilmədi. Bu, 
Azərbaycan Prezidentinin, Qoşulmama 
Hərəkatının sədri cənab İlham Əliyevin 
növbəti diplomatik qələbəsi idi. 

Azərbaycan və Rusiya prezidentləri 
və Ermənistanın baş naziri tərəfindən no-
yabrın 10-da üçtərəfli bəyanatın imzalan-
ması ilə münaqişə başa çatdı. Ermənistan 
kapitulyasiyaya uğradı. Həmin bəyanatla 
Azərbaycanın işğalda olan digər əraziləri 
də azad edildi. Beləliklə, Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
hərbi-siyasi yolla həll olundu.

İşğal edilmiş torpaqların azad edilməsi 
Azərbaycanı beynəlxalq münasibətlər 
sistemində regionun aparıcı siyasi və 
hərbi gücü kimi təsbit etdi. İşğalın sona 
çatması regionda yeni geo-siyasi reallıqlar 
yaratmaqla bölgədəki bütün xalqların sülh, 

əmin-amanlıq, inkişaf və iqtisadi rifahı üçün 
yeni imkanlar yaratdı. Prezident  İlham 
Əliyev ötən il dekabrın 18-də Müstəqil 
Dövlətlər Birliyinin zirvə görüşündə 
regionda artıq yeni reallıq yarandığını 
bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın 
Qarabağı bərpa edəcəyini, dirçəldəcəyini 
və dünyanın ən inkişaf etmiş regionların-
dan birinə çevirəcəyini vurğuladı. Prezident 
İlham Əliyev işğal nəticəsində vurulmuş 
ziyanın həcminin dəyərləndirilməsi üçün 
Azərbaycanın müvafiq fəaliyyət apararaq 
Ermənistan tərəfindən dəymiş ziyana görə 
kompensasiya tələb edəcəyini də diqqətə 
çatdırdı. 

Vətən Müharibəsindən sonra Fran-
sa, Niderland və Belçika kimi ölkələrin 
parlamentlərində Azərbaycanı və qardaş 
Türkiyəni hədəfə alan qərəzli qətnamə 
layihələri və digər təşəbbüslər irəli sürül-
dü və qəbul olundu. Belə təşəbbüslərin 
müəllifləri əksər hallarda ultra-sağçı, 
ultra-millətçi və islamofob partiyaların və 
dairələrin nümayəndələri idi. 

Xatırladaq ki, Azərbaycan tərəfindən 
tarixi ədalətin bərpa olunması, beynəlxalq 
hüququn aliliyinin bərqərar edilməsi və 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq 
qətnamələrinin icrasının reallaşdırılması 
istiqamətində əldə etdiyi uğurlarla heç 
cür barışmaq istəməyən bu qüvvələr 
parlamentlərdə mütəmadi olaraq mövzu-
nu süni şəkildə şişirdib, öz hökumətlərinə 
müxtəlif təxribat xarakterli suallar ünvanla-
yıb, müxtəlif təşəbbüslərlə çıxış ediblər. 

Prezident İlham Əliyev belə ədalətsiz 
qərarların qəbul edilməsini bu ölkələrin 
Azərbaycanla siyasi, iqtisadi və digər 
sahələrdə daha sıx əlaqələr qurmasına 
kömək etməyəcəyini dəfələrlə vurğula-
yıb. Dövlətimizin başçısı bildirib ki, işğal 
olunmuş ərazilərdəki dini abidələrin və 
məscidlərin kütləvi surətdə dağıdılması 
Ermənistanın islamofob mahiyyətinin 
göstəricisidir və onun dostluq etməyə ça-
lışdığı müsəlman ölkələri tərəfindən nəzərə 
alınmalıdır.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

2020-ci il – Azərbaycan 
tarixinin Zəfər ili
Prezident İlham Əliyev 2003-cü ildə qarşıya qoyduğu və bəyan et-

diyi strateji hədəfləri gerçəkləşdirmək üçün ötən müddətdə istər 
beynəlxalq miqyasda, istərsə də ölkə daxilində məqsədyönlü, 

ardıcıl, düşünülmüş siyasət həyata keçirdi və “güclü dövlət” konsep-
siyasını reallaşdırmağa nail oldu. Bununla da dövlətimizin başçısı 
qurucu, birləşdirici, Azərbaycan xalqının bütün istək və arzularını 
reallaşdıran, öz fəaliyyətində Azərbaycan dövlətinin maraqlarını ən ali 
məqsəd kimi görən və bütün qüvvəsini bu istiqamətə yönəldən, xal-
qın birmənalı şəkildə dəstəklədiyi, etimad göstərdiyi liderə çevrildi. 

Əsas vəzifələr uğurla yerinə yetirilib 

“Bizim şanlı Qələbəmiz bizim 
güclü iradəmizi, xalqımızın güclü 
əzmini bütün dünyaya nümayiş 
etdirdi”, – deyən Ali Baş Koman-
dan bir daha xatırladıb ki, bizim 
sözümüzlə əməlimiz arasında heç 
bir fərq yoxdur və Azərbaycan si-
yasi, iqtisadi, hərbi gücü sayəsində 
qarşıda duran əsas vəzifəni şərəflə 
yerinə yetirib.

Prezident İlham Əliyev çıxı-
şında ötən il ərzində ölkəmizin 
ictimai-siyasi həyatında nəzərə çar-
pan bir sıra önəmli məsələlərdən 

bəhs etməklə bərabər, iqtisadi 
sahədəki vəziyyət barədə də ətraflı 
danışıb. Hesabat dövründə iqti-
sadiyyatın 4 faizdən bir qədər çox 
azalmasına baxmayaraq, qeyri-neft 
sənayesinin 11 faizdən çox artdı-
ğını, kənd təsərrüfatında dinamik 
yüksəliş müşahidə olunduğunu, 
valyuta ehtiyatlarının qorunduğunu 
vurğulayıb. 

Dövlətimizin başçısı ötən il de-
kabrın 31-də Cənub Qaz Dəhlizinin 
son seqmenti olan TAP tam istis-
mara verildiyini, bununla da tarixdə 
ilk dəfə olaraq Azərbaycan qazının 

artıq Avropa məkanına çatdığını, 
beləliklə, Azərbaycanın mühüm 
bir tarixi nailiyyətə imza atdığını 
diqqətə çatdırıb. 

Yeri gəlmişkən, xatırladım ki, 
Cənub Qaz Dəhlizinin son seq-
menti olan TAP-ın tam istismara 
verilməsi ilə Azərbaycan tarixdə ilk 
dəfə öz təbii qazını Avropa baza-
rına birbaşa boru xətləri vasitəsilə 
çıxarmağa nail olub. Keçən il 
noyabrın 15-də TAP İtaliyanın 
qazpaylayıcı şəbəkəsinə uğurlu 
birləşdirildikdən sonra dekabrın 
31-də kommersiya məqsədli təbii 
qaz Melendugno məntəqəsindən 

SNAM Rete Gas (SRG) qazpay-
layıcı şəbəkəsi ilə İtaliyaya, Nea 
Mesimvria məntəqəsindən isə 
DESFA şəbəkəsi ilə Yunanıstan və 
Bolqarıstana çatdırılıb.

Beləliklə, dünyada təbii qa-
zın ən çox idxal edildiyi Avro-
pa qaz bazarına birbaşa çıxışı 
reallaşdıran Azərbaycan öz 
ixrac imkanlarını şaxələndirmiş 
oldu. Bu, ölkə iqtisadiyyatına 
əlavə dəyər qazandırmaqla 
yanaşı, həm də Azərbaycanın 
iqtisadi müstəqilliyinin güclənməsi 
deməkdir.

Bu möhtəşəm layihənin müəllifi 
və aparıcı qüvvəsi olan Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən 7 il bundan 
əvvəl Azərbaycanın tərəfdaşları 
ilə birlikdə yekun investisiya qərarı 
verildi və 25 illik qaz alqı-satqısı 
haqqında müqavilələr imzalandı. 
Bəzilərinin vaxtı ilə mümkünsüz 
hesab etdiyi 3500 kilometr uzunlu-
ğunda bir-birinə bağlanan üç qaz 
boru xəttinin inşası isə uğurla başa 
çatdırıldı. Bununla da Azərbaycan 

qazının Avropaya ötürülməsi 
gerçəkləşdi. 

Beləliklə, Avropa yeni 
mənbədən alternativ marşrut üzrə 
təbii qaz əldə etməklə öz enerji 
təhlükəsizliyini gücləndirəcək. 
Avropa daxilində hasilatın azalma-
sı bazarda əlavə qaz həcmlərinə 
ehtiyac yaradır və Azərbaycan qazı 
məhz bu ehtiyacın ödənilməsinə 
kömək edəcək. Beləliklə, köhnə 
qitə üçün Azərbaycanın əhəmiyyəti 
daha da artacaq.

Xatırladım ki, TAP Xəzər 
dənizinin Azərbaycan sektorundakı 
nəhəng “Şahdəniz” yatağından 
təbii qazı Avropaya daşıyır. 878 
kilometrlik boru kəməri Türkiyə-
Yunanıstan sərhədində, Kipoidə 
Trans Anadolu Boru Kəmərinə (TA-
NAP) birləşir, Yunanıstan, Albaniya 
və Adriatik dənizindən keçərək, 
İtaliyanın cənub sahillərinə çatır.

Ötən il pandemiyanın yaratdığı 
müəyyən çətinliklərə baxmayaraq, 
həyata keçirilən islahatlar müsbət 
nəticələr verib. Bu, eyni zamanda, 

Azərbaycanın demokratik dövlət 
quruculuğu və bazar iqtisadiyyatı 
yolu ilə uğurla irəliləməsinə geniş 
imkan yaradıb, ölkəmizdə iqtisa-
di və siyasi sabitlik təmin edilib, 
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki 
nüfuzu əhəmiyyətli dərəcədə 
yüksəlib.

Prezident İlham Əliyev 2020-
ci ilin yekunlarına həsr olunan 
müşavirədə də bu barədə ətraflı 
bəhs edib, beynəlxalq qurumların 
ölkəmizdə reallaşdırılan tədbirlərə 
yüksək qiymət verdiyini, Dünya 
Bankının “Doing Business” hesa-
batında Azərbaycanın reytinqinin 
artdığını, 190 ölkə arasında 28-ci 
yerdə qərarlaşdığını və 10 ən 
islahatçı ölkə sırasına daxil edil-
diyini bildirib. Dövlətimizin başçısı 
Davos Dünya İqtisadi Forumunun 
hesabatında Azərbaycanla bağlı 
uğurları da sadalayıb. Prezident 
İlham Əliyev işğaldan azad olunan 
torpaqlarda bu il geniş quruculuq 
işlərinin aparılacağını vurğulayıb, 
bununla bağlı tapşırıqlarını verib.

Sonda bir məqamı da vurğula-
maq istərdim. Azərbaycan Prezi-
denti fəaliyyətində öz vətəndaşına 
daim diqqət və qayğı göstərir. 
Ölkəmizdə insan amili, onun rifahı, 
məşğulluğun təmin olunması, 
yoxsulluğun və işsizliyin aradan 
qaldırılması, vətəndaşların sosi-
al müdafiəsinin gücləndirilməsi 
dövlətimizin başçısının yürütdüyü 
siyasətin prioritet istiqamətlərini 
təşkil edir. 

Bir sözlə, dövlətimizin başçısı-
nın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən 
siyasətin mərkəzində Azərbaycan 
vətəndaşının rifahı dayanır. Məhz 
bu kontekstdə Prezident İlham 
Əliyevin verdiyi qərarlar və görülən 
işlər bütün dünya üçün nümunədir. 
Bütün bunlar deməyə əsas verir 
ki, sosialyönümlü layihələrin icrası 
bundan sonra da uğurla davam 
etdiriləcək.

İqbal MƏMMƏDOV, 
Milli Məclisin deputatı

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2020-ci ilin yekunla-
rına həsr olunan müşavirədə dövlətimizin başçısı hesa-
bat dövründə diqqətçəkən ən mühüm tarixi hadisə kimi 

torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasını vurğulayıb. Bildi-
rib ki, Azərbaycan 44 gün ərzində tarixi qələbə qazanaraq 
əzəli torpaqlarını düşməndən təmizləyib, işğalçıya sarsıdıcı 
zərbələr endirib və Ermənistanı məğlub edib.

Mən demişdim ki, tarixi Azərbaycan torpaqlarında heç vaxt ikinci 
erməni dövləti yaradılmayacaq. Mən demişdim ki, heç vaxt Dağlıq 
Qarabağa müstəqillik verilməyəcək. Mən demişdim ki, Azərbaycan 
xalqı bu vəziyyətlə heç vaxt barışmayacaq. Demişdim ki, biz bu 
məsələni istənilən yolla həll edəcəyik və etdik, bütün təzyiqlərə, 
təhdidlərə baxmayaraq. Baxmayaraq ki, dünyada kifayət qədər güclü 
erməni lobbisi var. Dünyada bir çox aparıcı dövlətlər Ermənistanı 
dəstəkləyir və müharibə dövründə biz bunu açıq-aşkar görürdük, 
bəzi ölkələr bunu gizlədə bilmirdilər. Bu dəstək Ermənistana nə 
verdi? Heç nə. Bizim gücümüz, iradəmiz qarşısında bu dəstək sıfıra 
bərabər oldu. 

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti


