
Son 4 ilin tarixləşən hadisələri

Seçkidən sonra çox qısa müddət 
ərzində Azərbaycan vətəndaşlarının 
sosial-rifah halının daha da yaxşı-
laşdırılması istiqamətində önəmli, 
inqilabi addımlar atıldı, əməkhaqları, 
müavinətlər, pensiyalar artırıldı. Birinci 
Qarabağ savaşında qəhrəmancasına 
həlak olmuş şəhidlərimizin ailələrinə 
birdəfəlik sosial sığorta ödəmələri başa 
çatdırıldı və illərlə davam etmiş narazılı-
ğa son qoyuldu. 

Ən mühüm addımlardan biri kimi, 
problemli kreditlərlə bağlı cəmiyyətin 
böyük üzüntüsünə çevrilmiş bir 
məsələyə, insanların banklardan 
əsarətinə son qoyuldu. Yüz minlərlə in-
sanın, ailənin üzü güldürüldü. Problemli 
kreditlətlərlə bağlı məsələnin birdəfəlik 
həlli 2019-cu ilin fevral ayında analoqu 
olmayan fərman imzalanması ilə yüz 
minlərlə insanın, ailənin üzərindən ağır 
yük götürüldü. Həmçinin ölkədə kadr və 
srtuktur islahatları gücləndirildi, korrup-
siyaya qarşı mübarizə istiqamətində əsl 
müharibə elan edildi. 

Sirr deyil ki, 2020-ci ilin 
əvvəllərindən bəri bütün dünyanı 
cənginə almış koronavirus bəlası 
özünün dağıdıcı maddi və mənəvi 

itkiləri ilə hər kəsə, iri şirkətlərə, hətta 
qüdrətli dövlətlərə böyük zərbə vurdu, 
ağır itkilrə bais oldu. Dünyanın nəhəng, 
super gücləri koronavirus pandemiyası 
qarşısında aciz durumda qaldı. Amma, 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi, 
müdrik, uzaqgörən, düşünülmüş 
siyasəti nəticəsində ölkəmiz, xalqı-
mız bu bəladan az itkilərlə qurtulmağı 
bacardı. İlk gündən bu bəlaya qarşı 
ciddi yanaşan və önləyici addımlar atan 
dövlətimiz bu məsələdə də dünya üçün 
bir model, nümunə oldu. 

Ölkəmiz Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatı da daxil olmaqla, bir sıra 
beynəlxalq qurumlara, o cümlədən on-
larca ölkəyə bu bəlanın önlənməsi üçün 
təmənnasız yardım əlini uzatdı, maliyyə 
dəstəyi göstərdi. Sevindirici haldır ki, 
ölkəmizdə koronaviris pandemiyası-
nın qarşısının alınması istiqamətində 
addımlar artıq öz müsbət nəticələrini 
göstərməkdədir. Demək olar ki, bu 
bəladan qurtulmaqdayıq. Biz öncədən 
demişdik ki, birlikdə xilas olacağıq, 
birlikdə qurtulmağı bacaracağıq və 
artıq məhz bu mərhələdəyik. Bütün 
bunlar isə heç şübhəsiz ki, ölkə Prezi-

dentinin müdrik siyasətinin nəticələri, 
bəhrələridir. 

Son 4 ilin ən böyük və ən tarixi 
hadisəsi isə birmənalı olaraq, 44 günlük 
İkinci Qarabağ müharibəsində qazan-
dığımız şanlı Qələbədir. Ölkə Prezi-
dentinin 2020-ci il sentyabrın 27-də 
verdiyi tarixi “Vur!” əmri ilə Azərbaycan 
Ordusu bütün cəbhə boyu əks-hücum 
əməliyyatına keçdi. Ayyarım ərzində 
rəşadətli Azərbaycan Ordusu 30 illik 
qanlı Qarabağ savaşına son qoydu, 
dağlı-aranlı Qarabağ vahid Azərbaycan 
oldu. 10 noyabr 2020-ci il üçtrəfli 
Bəyanatı ilə işğalçı və təcavüzkar 
Ermənistan öz məğlubiyyətini, fiasko-
sunu bütün dünyanın gözü qarşısında 
etiraf etdi. 

Ermənistan rəhbərliyinin kapitul-
yasiya aktını imzalamasından son-
ra Qarabağın dirçəldilməsi, cənnət 
məkanına çevrilməsi, “Böyük Qayıdış” 
istiqamətində tarixi addımların atılması-
na başlandı. 

Qalib sərkərdə, müzəffər Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin ən yaxın və 
sadiq silahdaşı Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyeva ilə işğaldan 
azad olunmuş yurd yerlərimizə, Qara-

bağımıza tarixi səfərləri başlandı. Ötən 
il yarım ərzində həyata keçirilən bu 
səfərlərin hər birində tarixi açılışların, 
təməlqoymaların şahidi olduq.

Bir neçə ay öncə nəinki Qaraba-
ğımızın, bütün Azərbaycanımızın göz 
bəbəyi olan Şuşamızda hər zaman ya-
nımızda olan qardaş və dost Türkiyənin 
lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla imza-
lanan Şuşa Bəyannaməsi bütövlükdə 
ölkəmizin təhlükəsizliyinin təminatı 
istiqamətində atılmış ən mühüm tarixi 
hadisədir. Bu, həm də qardaşlığın, 
dostluğun, həmrəyliyin, sarsılmazlığın 
növbəti bəyanıdır. Bütün dünya bir daha 
şahid oldu ki, Azərbaycanla Türkiyə 
təkcə sözdə deyil, həm də əməldə “iki 
dövlət, bir millət”dir. 

Bəli, son dörd ildə Azərbaycan 31 
illik müstəqillik tarixinin ən mühüm, 
tarixi, şanlı anlarını və ən böyük inkişaf, 
tərəqqi dövrünü yaşayır. Bütün bu 
uğurlar bir daha Azərbaycan seçicisinin 
düzgün və doğru seçiminin təzahürüdür. 

Bütün bunlar ölkə Prezidentinin 
2003-cü ildə, ilk dəfə dövlət başçısı 
vəzifəsinin icrasına başlayarkən etdiyi 
“Mən, hər bir Azərbaycan vətəndaşının, 
hər bir azərbaycanlının Prezidenti 
olacağam!” bəyanına saqiqliyinin, 
sədaqətinin göstəricisi, bəhrələri, 
töhfələridir. 

Bütövlükdə, son 18 ildə Prezi-
dent İlham Əliyev daim Azərbaycan 
vətəndaşının yanında olub və bü gün 
də yanımızdadır. Azərbaycan vətəndaşı 
da, eyni şəkildə, daim dövlətinin, öz 
Prezidentinin yanında oldu, onun 
ətrafında müsəlləh əsgər kimi birləşdi. 
Bu gücü, bu birliyi, bu vəhdəti kimsə 
sarsıda, poza bilməyib və bundan sonra 
da pozmaq qeyri-mümkündür. 

Ölkə Prezidentinin Azərbaycan 
xalqı ilə sıx vəhdəti nəticəsində hələ 
çox zəfərlərə imza atacağıq! Bütün 
qələbələr bizimlə olacaq! 

Jalə ƏLİYEVA,  
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq 

məsələləri Komitəsi sədrinin 
müavini, filologiya elmləri 

doktoru, professor

Müstəqil Azərbaycan tarixinin ən mühüm və 
yaddaqalan mərhələsi – 2018- ci il 11 aprel prezident 
seçkiləri və ondan sonra yaşananlardır. Dörd il öncə 
Azərbaycanda növbədənkənar prezident seçkiləri ke-
çirildi və dövlət başçısı cənab İlham Əliyev yenidən 
seçicilərin böyük dəstəyini, etimadını qazanaraq, 
dördüncü dəfə prezident seçildi. 1993-cü ildən bu 
yana seçimində heç vaxt yanılmayan Azərbaycan 
seçicisi 2018- ci ildə keçirilmiş növbədənkənar pre-
zident seçkilərində də düzgün, müdrik seçim edərək, 
özünün parlaq, işıqlı gələcəyinə səs verdi, ulu öndər 
Heydər Əliyev siyasi kursunun davamlılığına “hə” 
dedi. Son 4 ildə yaşananlar, baş verənlər xalqımı-
zın seçiminin nə qədər doğru və düzgün olduğunu 
təsdiqlədi. 11 aprel seçkiləri ilə Azərbaycan cənab 
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında öz inkişafının yeni 
mərhələsinə qədəm qoydu. 

(əvvəli 1-ci səhifədə)
... Azərbaycan Prezidentinin həsəd 

aparılacaq dərəcədə kreativ düşüncə 
tərzi, hər zaman vaxtında atdığı uğurlu 
diplomatik addımları gözəl nəticələrə 
gətirib çıxarır və real siyasətdə əməli 
fayda verir. Diskussiyalarda söylədikləri 
isə problemlərin həllinə özəl yanaşma 
tərzi kimi yadda qalır, onun mövqeyi-
ni daha yaxşı anlamağa kömək edir. 
İlham Əliyev İkinci Qarabağ müharibəsi 
zamanı dünya mətbuatının 30-dan artıq 
“cəngavər”inə müsahibələri zamanı 
qərəzli suallara verdiyi punktual və 
arqumentli cavabları ilə “informasiya 
müharibəsi”nin də qalibi olduğunu açıq-
aşkar nümayiş etdirən Prezidentdir. 

Xatırladaq ki, 2018-ci il seçkiləri 
dünya iqtisadiyyatının müəyyən 
tənəzzülə məruz qaldığı, neftin 
qiymətinin kəskin düşdüyü, dolların no-
minal dəyərinin iki dəfə artdığı bir vaxta 
təsadüf edirdi. Amma Azərbaycan seçi-
cisi bütün bunları heç də hakimiyyətin 
imkanlarının devalvasiyası saymadı və 
həvəslə seçkilərə gedərək yenidən ən 
çox inandığı namizədə səs verməklə 
kimlərinsə yersiz ambisiyalarına uyma-
dı. Bu, ilk növbədə, ölkəmizdə vətəndaş 
sektorunun artıq kifayət qədər yetkin 
olmasının sübutudur. 

Seçkilərdən sonrakı dövrdə qorunub 
saxlanan və daha da möhkəmlənən 
ictimai-siyasi sabitlik də, dünyanı 
cənginə alan koronavirus pandemi-
yasına qarşı Azərbaycanda aparılan 
səmərəli mübarizə də, 44 günlük Vətən 
müharibəsində qazanılan möhtəşəm 
Qələbə də göstərdi ki, biz doğru yolda-
yıq, haqq yolundayıq və heç bir yabançı 
təsir xalq-prezident birliyimizi zərrəcə 
də sarsıda bilməz. Başqa sözlə desək, 
xalqın milli təhlükəsizlik istəkləri ilə 
cəmiyyətin demokratik istəklərinin üst-
üstə düşdüyü təsdiqləndi. 

Dayanıqlı inkişafa yönəlmiş siyasət 
yürüdən Prezident İlham Əliyev ötən 
müddətdə dövlətçiliyə xidmətləri ilə 
daim böyük etimada tam layiq olduğunu 
sübuta yetirib, dünya arenasında söz 
sahibi olan liderlərdən biri kimi tanınıb. 
Prezident postuna keçirilən seçkilərdə 
ardıcıl olaraq 4-cü dəfə “marafon”u 
qələbə ilə başa vurması onun məhz 
ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi 
kursunun layiqli davamçısı olduğunu 
göstərdi. 

Bəs, xalqın seçiminin məhz İlham 
Əliyevin böyük fərqlə xeyrinə olmasını 
şərtləndirən başlıca amillər hansılar-
dır? Əlbəttə, ilk növbədə, əvvəlki üç 
seçkidən sonra möhtərəm Preziden-
timizin rəhbərliyi ilə ölkəmizin böyük 
inkişaf yolu keçməsi vurğulanmalıdır. 
Ulu öndərin qurduğu möhkəm təməl 

üzərində güclənən milli dövlətçiliyimiz 
ciddi şəkildə tərəqqi edib, ölkə iqtisa-
diyyatı şaxələnərək daha da genişlənib. 
Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə 
mövqeyi xeyli dərəcədə yüksəlib. İnsan 
amili, xalqın rifahı və milli maraqlar 
dövlət siyasətinin strateji prioritetləri 
olub. 

İlham Əliyevin ilk dəfə Prezident 
seçildiyi 2003-cü ildən növbədənkənar 
seçkilərin keçirildiyi 2018-ci ilədək 
ölkəmizdə ümumi daxili məhsul 3,2 
dəfə, büdcə gəlirləri 13,5 dəfə artmış-
dır. Strateji valyuta ehtiyatlarının artımı 
26,6 dəfəyə yüksəlmişdir. Əhalinin 
nominal gəlirləri 8,6 dəfə, minimum 
əməkhaqqları 12,9 dəfə çoxalmışdır. On 
beş il ərzində Azərbaycanda maaşlar 
7 dəfə, pensiyalar 10 dəfədən çox art-
mışdır. 2003-2018-ci illərdə Azərbaycan 
qlobal rəqabət indeksində dünyadakı 
mövqeyini xeyli yüksəltmişdir. Müsbət 
tendensiya, artım şkalası indi də eyni 
vüsətlə davam edir. 

Növbədənkənar Prezident 
seçkilərindən iki il əvvəl cəbhədə 
məlum Aprel döyüşləri olmuş, 
Azərbaycan əsgəri məğlubiyyətlə 
barışmadığını nümayiş etdirmişdi. Bu 
da seçkilərdə cənab İlham Əliyevin 
qələbəsini təmin edən şərtlərdən biri 
idi. Seçkilərdən bir ay sonra, 2018-ci ilin 
mayında bir həftəlik Günnit əməliyyatı 
isə bütün dünyaya ordumuzun gücünü, 
qələbə əzmini göstərmişdir. Seçkilərdən 
iki ay yarım sonra Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin 100 illiyi münasibətilə 
keçirilən hərbi parad¬da çıxışı za-
manı Ali Baş Komandan bildirmişdi 
ki, hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən 
tor¬paqlarımızın erməni işğalçılardan 
təmizlənməsi onun qarşısında dayanan 
ən mühüm və məsuliyyətli vəzifədir: 
“Gün gələcək və işğal altın¬dakı torpaq-
lar azad olunandan sonra orada qal-

dırılacaq Azərbaycan bayrağı Azadlıq 
meydanına gətiriləcək və hərbi paradda 
göstəriləcək. Biz bu günü yaxınlaşdır-
malıyıq və yaxınlaşdırırıq”.

Bəli, seçkilərdə qələbəni, xalqın 
öz rəhbərinə sevgisini təmin edən ən 
başlıca amillər sırasında torpaqlarının 
20 faizi düşmən işğalı altında qalmış 
ölkəmizin bütövləşməsinə xidmət 
edən bu strateji fəaliyyət xüsusi qeyd 
edilməlidir. Yeni əsrin əvvəllərindən 
bəri ötən dövr həm də Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin sürətli inkişaf 
dövrü kimi səciyyələnir. Orduda 
təchizat, silah-sursat, texnika, döyüş 
qabiliyyəti baxımından nümunəvi 
şərait yaradılmışdır.Dördgünlük savaş 
və Günnit əməliyyatları isə bütün 
dünyaya ordumuzun gücünü, qələbə 
əzmini nümayiş etdirmişdir. Elə bu 
əsasda da 2020-ci ildə başlanan Vətən 
müharibəsi Azərbaycanın düşmən 
üzərində möhtəşəm tarixi Qələbəsi 
ilə nəticələnmiş, güclü havadarlarına 
güvənən ermənilərin hərbi təcavüzünə 
məruz qalmış doğma torpaqlarımız 30 
illik işğaldan azad edilmişdir.

Beləliklə, xalq özünün taleyüklü 
seçimində qətiyyən yanılmadığına 
böyük qələbə ilə sonuclanan 44 günlük 
Vətən müharibəsində bir daha tam 
əmin oldu. Sarsılmaz rəhbər-xalq-ordu 
birliyi sayəsində son 200 illik tariximizin 
ən parlaq səhifəsi yazıldı. Bu, şərəf, 
qeyrət, qətiyyət səhifəsidir. Müzəffər Ali 
Baş Komandanımızın böyük sərkərdəlik 
məharəti, diplomatik qətiyyəti, Silahlı 
Qüvvələrimizin misilsiz qəhrəmanlığı, 
xalqımızın dönməz iradəsi və qələbə 
əzmi erməni faşizminin “Dəmir yum-
ruq” əməliyyatı ilə məhv edilməsinə və 
Zəfər yürüşünün böyük uğurla sona 
çatmasına səbəb olmuşdur. Özü də 
məhz cənab İlham Əliyevin hakimiyyəti 
dövründə yüksək vətənpərvərlik ruhun-

da tərbiyə alıb böyüyən gənclərimiz 
qanları və canları bahasına Qarabağı 
və Şərqi Zəngəzuru düşmən tapdağın-
dan təmizləmişlər.

İnişil noyabrın 8-də Şuşanın alın-
ması, noyabrın 10-da Ermənistan üçün 
biabırçı kapitulyasiya aktı olan üçtərəfli 
bəyanatın imzalanması (özü də Nikol 
Paşinyanın sənədə miskincəsinə üzə 
çıxmadan hansısa bir künc-bucaqda 
qol çəkməsi), dekabrin 10-da Bakıda 
möhtəşəm Zəfər paradının təşkili, 
müharibə zamanı ələ keçirilmiş 
çoxsaylı hərbi qənimətlərin meydana 
gətirilməsi... cənab İlham Əliyevin xal-
qımıza yaşatdığı tükənməz xoşbəxtliyin 
parlaq nümayişi olmuşdur. 

Beləcə, 28 illik fasilədən sonra ilk 
dəfə Prezidentimizin səsləndirdiyi və 
dilimizin əzbərinə çevrilmiş “Qarabağ 
Azərbaycandır!” deyimi özünə əbədi 
həyat qazanaraq, ömrümüzü-günü-
müzü şövqləndirməkdə, bizi dünyada 
qəhrəman xalq kimi tanıtmaqdadır. Artıq 
Qarabağın üzü gülür. Orada “Böyük 
Qayıdış” naminə hərtərəfli, sürətli bərpa 
və quruculuq tədbirləri həyata keçirilir. 

Ötən il martın 5-də Yeni Azərbaycan 
Partiyasının VII qurultayında çıxış 
edən natiqlər haqlı olaraq vurğulayıb-
lar ki, bu vaxta qədər heç bir siyasi 
lider öz imkanlarından milli məqsədlər 
üçün bu qədər məharətlə və səmərəli 
istifadə edə bilməmişdir. Məhz İlham 
Əliyev sülhə, əmin-amanlığa, insanlığa 
istiqamətlənən görüşləri və çıxışları 
ilə dünyanın siyasi liderlərinə dövlətə 
rəhbərlik etməyin, xalqın və Vətənin 
mənafeyini qorumağın aydın, düşü-
nülmüş modelini təqdim edir, ədaləti, 
həqiqəti dananlara haqqın üzünü 
göstərir və dərs verir.

Həm sözügedən seçkilərə qədər, 
həm də sonrakı dövrdə Azərbaycan 
müasir dünyanın çağırışlarına daha 
dayanıqlı iqtisadiyyat formalaşdırmaq-
la cavab verərək nümunə göstərib. 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi 
Azərbaycan bu gün dünyada bir çox 
transmilli layihələrin təşəbbüskarı və 
uğurlu icraçısı, etibarlı tərəfdaş kimi 
tanınır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac 
neft kəməri, Azərbaycan qazını Avro-
paya çatdıran Cənub Qaz Dəhlizi, TAP 
layihəsi, Avropanı Asiya ilə birləşdirən 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Şərq-
Qərb və Şimal-Cənub beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizləri ölkəmizi energetika 
və nəqliyyat mərkəzinə çevirib. Bü-
tün bunlar sükanı etibarlı əllərdə olan 
Azərbaycan gəmisini daha işıqlı sabah-
lara aparır. 

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”

“Mən həmişə Azərbaycan xalqının 
dəstəyini hiss etmişəm və hiss edirəm” 

“Gazelli Art House” Aida Mahmudovanın 
yeni əsərlərini təqdim edib

“Gazelli Art House” Aida Mahmudovanın Alister Hiksin kuratorluğu ilə 
keçirilən “Liminality” solo-sərgisində yeni əsərlərini böyük məmnuniyyətlə 
təqdim edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, A.Mahmudova 
sürətlə müasirləşən ölkəsinin unudulmuş 
və əlçatmaz guşələrindən bəhs edərək 
incəsənətdən bu misilsiz mühitdə mövcud 
olmaq və yaşamaq üçün stabillik hissini ifadə 
etmək məqsədilə istifadə edir. İncəsənət sərhəd 
tanımır və rəssama fərqli kommunikasiya üsul-
larından istifadə etmək imkanı verir.

Rəssam məkan anlayışını dərindən 
araşdırır. A.Mahmudova bunu belə izah 
edir: “Biz məkandayıq, paralel dünyalarda 
mövcudluğumuzu saxlayırıq və məkan bizin 
daxilimizdədir”. Məkan reallıq və illüziyalar 
haqqında təsəvvürləri formalaşdıraraq insa-
nın maddi və ya mənəvi olduğu yer ola bilər. 
Mark Ojenin “yersizlik” konsepsiyasında insan 
münasibətlərinin insan qavrayışları ilə kəsişmə 
nöqtəsi kimi keçid və ya hüdudların kandarında 
olmaq ideyası qismən nəzərdən keçirilir.

A.Mahmudova şəxsi və ictimai, yer və 
yersizlik, məkan və məkansızlıq ideyalarının 
qarşılaşdırılması ilə məşğuldur. Mark Ojenin 
yersizlik konsepsiyası keçid ideyasını araşdırır, 
məkansızlıq ziddiyyətli "ev" və mənsubiyyət 
hissinə əks gələrək "yuva qurmaq" ideyasını 
inkar edir. Bu məkan hər kəs üçün bərabər 
şəkildə yad olsa da, kimsə özünü burda 
"nisbətən rahat" hiss edə bilər.

A.Mahmudova sərhədlər və ya əksliklərin 
qarşılaşması, hüdudların aşılmasını işıqlandı-
raraq keçidin baş verdiyi və istiqamətin itirildiyi 
məkanları araşdırır. Əsası Arnold Van Gennep 
tərəfindən qoyulmuş keçid mərasimləri (1909) 
insan həyatının üçmərhələli keçiddən ibarət 
olduğunu ifadə edir. 

Burada sərhəd keçidin özüdür. Sərhədlərin 

üfüqü həm məkan, həm də zaman ölçülərinə 
malikdir və müxtəlif subyektlərə  - insanla-
ra, icmalara, cəmiyyətlərə və sivilizasiyalara 
şamil edilə bilər. Təbiət isə, əksinə, stabillik, 
zamansızlıq və açıq məkan hissinə malikdir. 
A.Mahmudova ilham mənbəyi kimi tez-tez 
təbiətə müraciət edir.

“Hər şey rəssam və mühitdən asılıdır. 
Mənimlə ətrafımdakılar arasındakı bitməyən 
münasibətlər əbədi söhbəti xatırladır. Hər iki tərəf 
bütün varlığı ilə iştirak edir. Hərəkətin özü təmiz 
yaradılış aktı forması alır. Bu isə öz növbəsində 
sənə qarşında açılan yeni üfüqlərlə həqiqi və 
sərbəst ünsiyyətdə olmaq kimi unikal imkan verir. 
O, bizi indiki zamanda əlaqələndirir və birləşdirir, 
bizə çoxtərəfli, gözlənilməz və gözəl nəticələr 
verir”,-deyə Aida Mahmudova bildirib.

Sərgi mayın 14-dək sənətsevərlər üçün açıq 
olacaq.

Dövlət başçımızın uğurlu 
diplomatiyasının məntiqi nəticəsi

Bu sözləri söhbətində “Qızılbaş” Gəncləri 
Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Aqil 
Ələsgər dedi. O daha sonra bildirdi:

– Brüssel görüşünün ən diqqət çəkən 
cəhəti ötən dövdə məlum formatda təşkil 
olunan və hər hansı müsbət nəticə verməyən 
danışıqlardan fərqli olaraq, konkret predmet 
əsasında aparılması və bu müzakirələrdə 
mühüm irəliləyişlərə nail olunmasıdır. Hər halda, 
Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin sülh sazi-
şinin hazırlanması üçün işçi qrupun yaradılması 
qərarına gəlinməsi,  hər iki ölkənin xarici siyasət 
idarələrinə uyğun tapşırıqların verilməsi irəliyə 
doğru ciddi addım kimi qiymətləndirilməlidir. 
Ən əlamətdar məqam isə bundan ibarətdir ki, 
bu çərçivədə əldə olunan razılaşmalar məhz 
Azərbaycanın masaya qoyduğu təkliflərə 
əsaslanır. O təkliflərin nüvəsini isə əlbəttə ki, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması 
təşkil edir. 

Fikrimcə, bəyanata əsasən, Ermənistanın 
sərhəddə gərginlik yaratmaq cəhdlərinə son 
qoyması ilə mövcud  razılaşmalara uyğun ola-
raq məntiqi nəticəyə yetişmək mümkündür. Eyni 
zamanda, Avropa İttifaqının bu prosesə dəstək 
vədi, Brüsselin Azərbaycanın işğaldan azad 
edilmiş ərazilərində həyata keçirilən quruculuq 
işlərində iştirak niyyətini bildirməsi də müsbət 
sonluğa yönəlik ümidləndirici amildir. Bütün 
bunlar şübhəsiz ki, Prezident İlham Əliyevin 
apardığı məqsədyönlü siyasətin nəticəsi, 
Azərbaycan dövlət başçısının nüfuzunun 
beynəlxalq səviyyədə növbəti etirafıdır. 

Aqil Ələsgər daha sonra söhbətinə əlavə 
edərək vurğuladı ki,  Brüssel görüşü haqda 

danışarkən, orada aparılan danışıqların və 
əldə olunan nəticələrin Ermənistanda doğur-
duğu reaksiyalara da nəzər salmaq lazım gəlir. 
Təsadüfi deyil ki, erməni cəmiyyəti və müxalifəti 
Brüssel görüşünü Nikol Paşinyan iqtidarının 
növbəti fiaskosu kimi qiymətləndirir. Brüssel 
anlaşmasında “Dağlıq Qarabağ” ifadəsindən 
ümumiyyətlə, istifadə edilməməsi, İrəvanın çox 
güvəndiyi ATƏT-in Minsk Qrupunun adının belə 
çəkilməməsi isə Ermənistanın məğlubiyyətinin 
“möhür”ü kimi qəbul olunur. Brüssel görüşünün 
Ermənistanda necə qiymətləndirilməsindən asılı 
olmayaraq, 6 aprel danışıqları Azərbaycanın, 
dövlət başçımızın beynəlxalq müstəvidə növbəti 
böyük uğurudur. İnanırıq ki, başlanmış proses 
bu məcrada davam edərək, gözlədiyimiz nəticə 
ilə yekunlaşacaq.  

Qələmə aldı:  
V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının rəhbəri Şarl Mişelin təşəbbüsü ilə 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Pa-
şinyan arasında aprelin 6-da Brüsseldə gerçəkləşən görüş 44 günlük Vətən 
müharibəsinin nəticələri əsasında regionda yaradılan yeni reallığın daha da 
möhkəmləndirilməsi baxımından çox əhəmiyyətli oldu. 

Təbii ki, Azərbaycan İkinci Qarabağ müharibəsinin qalibi kimi, Ermənistanla 
son ilyarımda keçirilən müxtəlif danışıqlarda birmənalı diqtə edən tərəfdir. 
Bu danışıqların Şarl Mişelin təşəbbüsü ilə gerçəkləşən ikinci görüş olma-
sı da Aİ-nin postmüharibə dövründə regionun inkişafında və əməkdaşlığın 
dərinləşdirilməsində maraqlı olduğunun, ən əsası, bu kontekstdə 
Azərbaycanın qətiyyətli, ardıcıl və konstruktiv mövqeyini qəbul etməsinin 
bariz göstəricisi sayıla bilər. 

Bakıda NATO-nun təlim kursu keçirilib
Müdafiə Nazirliyinin NATO ilə 2022-ci il üçün Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə 

Əməkdaşlıq Proqramı çərçivəsində Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasında 
NATO-nun Brunssumda (Niderland Krallığı) yerləşən Birləşmiş Qüvvələr 
Komandanlığının Mobil təlim qrupu tərəfindən “Hərbi ictimai əlaqələr” 
mövzusunda təlim kursu keçirilib.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, kursda dinləyicilərə 
NATO-nun media və ictimaiyyətlə birgə fəaliyyəti 
ilə bağlı müxtəlif sahələrdə brifinqlər təqdim 

olunub. Mövzuya dair fikir mübadiləsi aparılaraq 
praktiki qrup çalışmaları yerinə yetirilib.

Sonda dinləyicilərə sertifikatlar təqdim 
olunub.
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