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Azərbaycanın sülh çağırışını
dünya ölkələri dəstəkləyir
A

zərbaycan bu gün dünyada ciddi narahatlıq
doğuran hadisələr, kəskin, ziddiyyətli dəyişikliklər
fonunda qlobal öhdəliklərə, sülhə, əmin-amanlığa,
humanizm dəyərlərinə sadiqliyini nümayiş etdirir, sülh
və təhlükəsizliyin gerçəkləşdirilməsi istiqamətində çevik,
konstruktiv siyasət yürüdür. Bütün bu səylər isə dünyada
yüksək dəyərləndirilir, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən
dəstəklənir.
Prezident İlham Əliyevin dünyanın 23 ölkəsindən gələn 40-a
qədər beynəlxalq ekspertin, beyin
mərkəzləri nümayəndələrinin iştirakı
ilə keçirilmiş “Cənubi Qafqaz: İnkişaf
və əməkdaşlıq” adlı konfransda da
bu barədə fikirlərini diqqətə çatdırıb,
Azərbaycanın regional və qlobal
baxışı ilə bağlı ətraflı bəhs edib.
Dövlətimizin başçısı həmin toplantıda Ermənistanın Azərbaycana
qarşı uzun illər ərzində həyata
keçirdiyi təcavüzkar siyasətini
faktlarla göstərib, erməni faşizminin
törətdiyi dəhşətli nəticələri vurğulayıb. Ölkə rəhbəri bütün bunlarla
bərabər, Azərbaycan tərəfinin Vətən
müharibəsində qazandığı ədalətli
qələbədən sonrakı mərhələdə
qalib ölkə kimi regionda sülhü və
əməkdaşlığı təşviq etməsi barədə
konkret mövqeyini də xatırladıb.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın
ötən müddətdə beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən qəbul oluan sülh gündəliyi, bu istiqamətdə
təşəbbüsləri hazırda Cənubi
Qafqazda regional inkişaf üçün
yeni imkanlar yaradıb. Ermənistan
isə ölkəmizin sülh müqaviləsinin
imzalanması üçün təklif etdiyi 5
prinsiplə razılaşıb və belə bir hal bu
respublikanın Azərbaycanın sülh və
əməkdaşlıq çağırışlarına müsbət
cavab verməsini şərtləndirib. İşğalçı
ölkə Azərbaycanın sülh çağırışına
müsbət yanaşmadan başqa yolu qalmadığını, belə təqdirdə həm Cənubi
Qafqazda sabitliyin uzunmüddətli və
dayanıqlı olacağını, həm də xalqının
düşdüyü sosial-iqtisadi böhrandan
xilas ediləcəyini yaxşı anlayıb.
Azərbaycanın xarici işlər naziri
Ceyhun Bayramov mayın 10-da
jurnalistlərə açıqlamasında vurğulayıb ki, respublikamız hələ

fevral ayında Ermənistana sülh
müqaviləsinin təməl prinsiplərini
təqdim edib. Qarşı tərəf isə həmin
baza prinsiplərində onlar üçün
qəbulolunmaz heç nəyin olmadığını
bildirib.
Prezident İlham Əliyev
postmünaqişə dövründə Cənubi
Qafqazın siyasi arxitekturasını
şərh edərkən, gələcəkdə bütün
istiqamətlər üzrə inteqrasiya və inkişafın, xüsusən də uzunmüddətli sülh
və təhlükəsizliyin yaradılmasının
vacibliyini dəfələrlə bildirib. Bunun
üçün Azərbaycan təkliflərlə çıxış
edib və bu təkliflər Ermənistanın
kapitulyasiyası hesab olunan
2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli
Bəyanatda da öz ifadəsini tapıb.
İndiki mərhələdə də iki dövlət arasında münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlı gündəliyi dövlətimizin
başçısı müəyyənləşdirib.
Azərbaycanın yaratdığı yeni
reallıqlarda, regionda münasibətlərin
normallaşdırılması prosesində
diqqətçəkən başqa bir məqam
vasitəçiliklə bağlı missiyanın
dəyişməsi, yeni formatın yaranmasıdır. Artıq bu missiyanı Avropa İttifaqı
üzərinə götürüb. Bu beynəlxalq
qurum regional əməkdaşlıq
səylərində iştirak etməyi, dayanıqlı
sülh və rifah naminə region ölkələri
arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin
genişləndirilməsini qarşıya əsas
vəzifə kimi qoyub. Ədalət naminə
deyək ki, indiyədək bu prosesdə ikili
standartlara, beynəlxalq hüququn
tapdalanmasına yer verilməsi
nəzərə çarpmayıb. Yeri gəlmişkən,
Azərbaycanın yaratdığı reallıqlar
nəticəsində Minsk Qrupu da artıq
tarixin arxivinə göndərilib.
Onu da qeyd edək ki,
Azərbaycanın regionda yaratdığı

yeni reallıqlar, sülh çağırışları
dünya gücləri, nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən də təqdir olunur, dəstəklənir.
Bu il mayın 11-də Amerika
Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) Dövlət
katibi Entoni Blinkenin Prezident
İlham Əliyevlə telefon danışığı da
bunun bariz ifadəsidir.
Xatırladaq ki, həmin söhbət
əsnasında ABŞ Dövlət katibi
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında
aparılan danışıqları və bu xüsusda sülh sazişinin bağlanmasını
dəstəklədiyini vurğulayıb və bunun
regionda davamlı sülhün təmin olunmasına töhfə verəcəyinə ümidvar
olduğunu ifadə edib. Entoni Blinken,
həmçinin ABŞ-ın Azərbaycanla
Ermənistan arasında sərhədlərin
delimitasiyası və demarkasiyası, nəqliyyat xətlərinin açılması
prosesinə dəstək verməyə hazır
olduğunu da bildirib.
Dövlətimizin başçısı telefon danışığında Azərbaycanın Ermənistan
ilə münasibətləri normallaşdırmaq
məqsədilə təqdim etdiyi 5 prinsipin
Ermənistan tərəfindən qəbul edildiyini və respublikamızın bu prinsiplər
əsasında sülh sazişi üzrə danışıqlara başlamağa hazır olduğunu
vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev,
həmçinin Azərbaycanın delimitasiya
və demarkasiya prosesinin tezliklə
başlanılması üçün milli komissiyanın
tərkibini müəyyənləşdirdiyini diqqətə
çatdırıb və nəqliyyat-kommunikasiya
xətlərinin açılmasının zəruriliyini
diqqətə çatdırıb.
Yeri gəlmişkən, mayın 2-də
Brüsseldə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev və
Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan arasında keçirilən görüşdə də bir daha
ölkəmizin mövqeyinin dəyişməz
olaraq qaldığı qeyd edilib.
Beləliklə, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin
təşəbbüsü ilə Brüsseldə keçirilən
üçtərəfli görüşlərdə əldə olunan razılıqlar, götürülən öhdəliklər reallaşacağı təqdirdə sülh sazişinin tezliklə
imzalanmasını gözləmək olar. Çünki
Şarl Mişelin ümidverici bəyanatı da
göstərdi ki, beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən regionda sülhün daha tez

bir zamanda bərqərar olunmasına
böyük ümid bəslənilir.
Burada bir məqamı da vurğulayaq ki, bu gün bölgədə sülhün,
əmin-amanlığın hökm sürməsi
Azərbaycan və Ermənistan üçün
önəmli olmaqla bərabər, bütün
dünyanın xeyrinədir. Çünki dünya güclərinə, eləcə də nüfuzlu
beynəlxalq qurumlara bəllidir ki,
Cənubi Qafqaz ölkələri arasında
əlaqələrin inkişafı, kommunikasiyaların açılması, regionun tərəqqisi,
təhlükəsizliyi münasibətlərin normallaşdırılmasından keçir. Ermənistanın
sülh sazişi bağlamayacağı təqdirdə
baş verə biləcək olaylar isə hər kəsə
bəllidir.
Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının Xarici siyasət və təhlükəsizlik
məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi
Cozep Borrell rəsmi tviter hesabında
etdiyi paylaşımda bildirib ki, davamlı
sülh, sabit və təhlükəsiz Cənubi
Qafqaz istiqamətində çalışmaq
üçün Ermənistan və Azərbaycan
arasında mühüm səylər və irəliləyiş
əldə olunub. “Mövcud geosiyasi
kontekstdə münaqişələrin diplomatik
həll yollarını tapmaq həmişəkindən
daha vacibdir”, – deyə Cozep Borrell
qeyd edib.
Dövlətimizin başçısının vurğuladığı kimi, əgər Azərbaycanla
Ermənistan arasında sülh
müqaviləsi imzalanarsa və təməl
prinsipləri həyata keçirilərsə, onda
Cənubi Qafqazda əmin-amanlıq
uzunmüddətli və dayanıqlı olacaq. Azərbaycanın elan etdiyi
prinsiplər bu bölgənin inkişafını
gerçəkləşdirəcək: “Biz Qafqazda
sülh gündəliyini təşviq edirik. Hesab
edirəm ki, bütün istiqamətlərdə
təşəbbüs bizim əlimizdədir. Həmin
təşəbbüs sülhə xidmət edir və
etməlidir”.
Azərbaycan Prezidenti çıxışlarında bu prosesdə Avropa İttifaqının ədalətli vasitəçi ola biləcəyini
diqqətə çatdırıb. Ölkə rəhbəri İkinci
Qarabağ müharibəsindən sonra
baş verənlərin bunu açıq nümayiş
etdirdiyini vurğulayıb.
Hazırda Azərbaycanın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri
ölkəmizin Vətən müharibəsində
parlaq qələbə nəticəsində işğaldan

“Xalqımız döyüş meydanında göstərdiyi rəşadəti quruculuq-bərpa
işlərində də nümayiş etdirir. Prezident İlham Əliyevin ümummilli lider
Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümündə mədəniyyətimizin
paytaxtı Şuşaya səfər etməsi həm Oğul, həm də Prezident kimi varislik
ənənələrinə, Ata vəsiyyətinə, Xalq qarşısında verilən sözə, içilən anda
sədaqətin növbəti təzühürü kimi dəyərləndirilməlidir”. Milli Məclisin
deputatı Azər Kərimli bu açıqlamasının davamında dedi:
rəhbərliyi altında gerçəkliyə çevrildi. İndi
Azərbaycan xalqının hər bir təmsilçisi alnıaçıq, üzüağ yaşayır. Artıq biz qalib xalqın
nümayəndələri kimi özümüzə, dövlətimizə
əminliklə gələcəyə inamla baxırıq.
Azər Kərimli daha sonra qeyd etdi
ki, bu gün Şuşada və işğaldan azad
etdiyimiz digər ərazilərdə görülən

Deputat Şuşada keçirilən V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalından
da söz açaraq bildirdi ki, xarıbülbül
Şuşanın, bütövlükdə, Qarabağımızın
azadlığını, şəhidlərimizin xatirəsini,
qələbəmizi təcəssum etdirdiyi kimi,
“Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalı da azad etdiyimiz yurd yerlərimizə

işlərin miqyasına baxanda, dövlətimizin
gücünə, dövlət başçımızın qətiyyətinə,
Vətənə olan sevgisinə, xalqımızın
iradəsinə heyran qalmamaq mümkün
deyil:
Tarixi qələbəmizdən sonrakı il yarımda
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dövlət
başçısının birbaşa rəhbərliyi və nəzarəti
altında irimiqyaslı layihələr gerçəkləşdirilir.
Qarabağ dirçəlir, hər gün inkişafla bağlı
yeni addımlar atılır, erməni vandalların
xarabaya çevrirdikləri şəhər, qəsəbə və
kəndlərdə genişmiqyaslı abadlıq-quruculuq və bərpa işləri aparılır, hər şey yenidən
qurulur. Dövlətimiz, xalqımız döyüş
meydanında göstərdiyi əzmi, rəşadəti
quruculuq-bərpa işlərində də nümayiş
etdirir.

qayıdışımızı, böyük mədəniyyətimizin
Zəfərini əks etdirir, xalqımızın sülh və
dostluq amalına sadiqliyini sərgiləyir:
– “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor
Festivalı böyük mədəniyyət hadisəsidir və
Azərbaycan xalqınının bəşəri dəyərlərə,
geniş dünyagörüşünə sahib olduğunun
göstəricisi, milli olduğu qədər bəşəri olan
mədəniyyətimizin təzahürüdür. Şübhə
etmirəm ki, qarşıdakı illərdə festivala
qatılan ölkələrin sayı getdikcə artacaq,
“Xarıbülbül” Musiqi Festivalı dünyanın
bütün xalqlarının mədəniyyətlərini, folklorunu öz ağuşuna alan qlobal hadisəyə
çevriləcəkdir.

azad edilən ərazilərinin respublikanın ümumi iqtisadiyyatına reinteqrasiyasına, yeni beynəlxalq və regional nəqliyyat-logistika dəhlizlərinin
imkanlarından faydalanmasına nail
olmaqdır. Bu isə yaxın gələcəkdə
regionda təhlükəsizliyin, sabitliyin, rifahın və qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlığın formalaşmasını, eləcə
də Cənubi Qafqazın lider dövləti
olan Azərbaycanın bölgə iqtisadiyyatının ümumi arxitekturasının
müəyyənləşdirilməsini reallaşdırmaq
deməkdir.
Bütün bunlar Azərbaycanın nə
qədər sülhsevər bir ölkə olduğunu
bir daha dünyaya nümayiş etdirir.
Beləliklə, Azərbaycan bölgədə
davamlı sülh və sabitliyin yaranması üçün təkcə təşəbbüslə çıxış
etmir, eyni zamanda, bu məsələdə
öz əməli töhfəsini verir. Respublikamız hazırda da bu istiqamətdə
real addımlar atır və bölgənin yeni
əməkdaşlıq formatının yaradılması
məqsədilə infrastruktur layihələrinin
icrasını sürətləndirir.
Bütün dünya Prezident İlham
Əliyevi sözünə, vədinə sadiq lider
kimi tanıyır. Dövlətimizin başçısının
qətiyyətini Ermənistan da yaxşı
dərk edir. Ona görə də işğalçı
ölkə sülh sazişinin imzalanmayacağı təqdirdə Azərbaycanın
da Ermənistanın müstəqilliyinin
tanınmayacağını dərindən dərk

edir. Çünki İlham Əliyevin Şuşadakı məlum bəyanatında məğlub
ölkəyə ünvanlanan sonuncu mesajı
bunu deməyə əsas verir: “Əgər
Ermənistan təklif edilən 5 prinsip
əsasında müzakirələrin keçirilməsini
qəbul etməsə, onda Ermənistanın
müstəqilliyini tanımadığımızı rəsmən
elan edəcəyik. Ermənistan bunun
nələrə gətirib çıxaracağını yaxşı
başa düşməlidir. Bu, bəlkə də,
Ermənistanın son şansıdır!”.
Azərbaycanın regionda
yaratdığı reallıqlar qlobal miqyasda qəbul olunduğundan,
ölkəmizin suveren hüquqlarına hörmət bəslənildiyindən,
həmçinin Azərbaycan–Ermənistan
münasibətlərinin normallaşması,
davamlı sülhün əldə olunması
prosesinə mövcud gerçəkliklər
çərçivəsindən yanaşıldığından
xəbər verir.
Burada diqqətçəkən bir
məqam da odur ki, İkinci Qarabağ
müharibəsindən sonra regionda yaranan reallığı dəyərləndirən nüfuzlu
beynəlxalq qurumların, məsələn,
Avropa İttifaqının Azərbaycanla
əlaqələri yüksələn xətlə inkişaf edir.
Qurum dövlətimizin başçısı İlham
Əliyevin regional liderliyinə müsbət
yanaşır və ölkə rəhbəri ilə yaxın
təmaslarını getdikcə gücləndirməklə
Cənubi Qafqaz regionunda sülh
və sabitliyin bərqərar olunmasına
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Hazırladı: R.TAHİR,
“Xalq qəzeti”

Festival Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən ölkələr
arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildönümü
münasibətilə silsilə tədbirlər çərçivəsində təşkil olunub. Bu barədə
Yaponiya səfirliyindən məlumat verilib.
Festivalın açılış mərasimində Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Cuniçi Vada
çıxış edib.
Sonra çoxsaylı qonaqlar yapon mədəniyyəti və müxtəlif ənənəvi
sənətkarlıq nümunələrinin əks olunduğu
stendlərlə, yapon xəttatlığı sənəti ilə tanış
olublar, həmçinin ikebanaların necə yığıldığına – gül kompozisiyalarına, ənənəvi

yapon çay mərasiminin keçirilməsinə və
oriqamiyə baxıblar.
Yaponiya və onun adət-ənənələri haqqında bilik yarışlarında da iştirak etmək,
ənənəvi yapon paltarlarını – kimono və
yukatanı sınamaq üçün şərait yaradılıb.
Tədbirin balaca qonaqları isə azərbaycanlı
məktəblilərin robototexnika üzrə işlərini
maraqla izləyiblər.

Festivalın səhnəsində bu ölkənin xalq
rəqsləri və mahnıları, o cümlədən məşhur
“Sakura” kompozisiyası təqdim edilib.
Festival tamaşaçıların böyük marağına
səbəb olub.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Etibarlı sülh üçün delimitasiya vacib şərtdir

Şuşada keçirilən “Xarıbülbül” festivalı
beynəlxalq mədəniyyət hadisəsidir
Prezident İlham Əliyevin “Azərişıq”
ASC-nin Şuşa Rəqəmsal İdarəetmə
Mərkəzini işə salandan sonra şəhərdəki
inzibati binanın qarşısındakı nitqində yaxın
tariximizin ən önəmli hadisə və faktlarına
qısaca nəzər saldı, müstəqillik illərinin
həqiqətlərini bir daha bəyan etdi, bu dövrü
tarixi uğurlar silsiləsi kimi səciyyələndirdi.
Dövlət başçısı bu müraciətində ulu öndər
Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının ən
çətin anlarında onun yanında olduğunu,
xalqımızı, dövlətimizi böyük bəlalardan
xilas etdiyini vurğuladı.
Doğrudan da, bu gün nail olduğumuz
nəticələrin, qazandığımız Zəfərin, bizi
böyük qələbəyə aparan yolun hər qarışında Heydər Əliyevin izi var. Qarabağı
azad görmək ümummilli liderin ən böyük
arzularından biri idi və bu arzu, nəhayət,
onun siyasi, mənəvi və nəsil varisinin

ciddi səy göstərir. Bu il aprelin
6-da yaranan yeni format–“Brüssel
sülh gündəliyi” də bunun parlaq
ifadəsidir. Xatırladaq ki, Brüsseldə
keçirilən üçtərəfli görüşün nəticəsi
olaraq Ermənistanla Azərbaycan
arasında sülh müqaviləsi üzrə
danışıqların başlanması və bununla
əlaqədar işçi qrupun yaradılması
xüsusi diqqət çəkir.
Sülh razılaşmasının əsas
komponenti Azərbaycanın irəli
sürdüyü 5 maddədən ibarət təklif və
bunun əsasında predmetli danışıqların aparılmasıdır. Eyni zamanda,
sənəddə əsas məqam Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün qorunmasıdır.
Artıq tərəflərin biri-birinin ərazi bütövlüyünü tanımaq və dəstəkləmək
istəkləri aydın nəzərə çarpır. Bir
sözlə, Azərbaycanın təkmil sülh
təklifində də bu məsələ daha çox
diqqət çəkir.
Beləliklə, Vətən müharibəsindən
sonra bölgədə yaranan yeni reallıqlardan irəli gələn sülh çağırışlarına
sadiq qalan Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev bu gün təkcə sözdə
deyil, əməldə də Cənubi Qafqazın
lideri kimi çıxış edir və Azərbaycanla
yanaşı, bütün bölgə xalqlarının dinc
birgəyaşayışına töhfəsini verməyə
çalışır.

II Qarabağ müharibəsi təkcə Azərbaycan və Ermənistan üçün
deyil, ümumilikdə region üçün yeni reallıqlar yaratdı. Bu həqiqəti
qəbul etmək, reallıqlarla ayaqlaşmaq bəzi qüvvələr üçün, xüsusən
də erməni havadarları üçün çətin olsa da, onlar gec-tez başa
düşməlidirlər ki, həm kommunikasiyaların açılması, həm də bölgədə
davamlı sülhün, sabitliyin təmin edilməsi Ermənistanın da iqtisadi
inkişafı, eləcə də təcrid mühitindən çıxması deməkdir.
Əlbəttə, etibarlı sülhün təmin
edilməsi üçün əvvəlcə sərhədlərin tam
şəkildə delimitasiyası başa çatmalıdır.
Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi,
biz elə müharibə bitən kimi, üçtərəfli
bəyanatın imzalanmasından sonra
bu məsələ ilə bağlı təklifimizi qarşı
tərəfə çatdırmışıq. Çünki bu işlər nə
qədər tez başa çatsa, davamlı sülh
və regional təhlükəsizlik o qədər tez
bərpa ediləcək. Əslində, qalib tərəf
kimi, Azərbaycanın bu məsələlərə
daha çox diqqət yetirməsi də bizim
nə qədər humanist, digər dövlətlərin
ərazi bütövlüyünə hörmət edən ölkə
olduğumuzun göstəricisidir. Əvvəlki
yazılarda da qeyd etdiyimiz kimi, əgər
işğaldan azad edilən torpaqlarımızın
bərpası, infrastrukturun yaradılması
Azərbaycanın öz əlindədirsə,
delimitasiya və demarkasiya prosesi
ilə qarşı tərəfin də iştirakının vacib
olduğu məsələlərdir. Məhz elə bu
səbəbdən sərhədlərin delimitasiya
prosesi uzandıqca uzanır ki, bu da
eynilə münaqişə dövründə danışıqlar

prosesinin lüzumsuz yerə uzadılmasına
bənzəyir. Ortaq nöqtə isə Ermənistanın
bütün müsbət təkliflərdən boyun
qaçırması, özünü daha da çıxılmaz
vəziyyətə sürükləməsidir.
Azərbaycan qalib dövlətdir. Heç
kəs üçün sirr deyil ki, belə məsələlərin
həllində, ümumiyyətlə, sülhün,
atəşkəsin təmin edilməsi zamanı
əsasən qalib tərəfin şərtləri önəm
kəsb edir. Ermənistan isə müharibəni
uduzanda, Azərbaycan Ordusunun
təzyiqlərinə tab gətirə bilməyib
kapitulyasiya aktı kimi qəbul edilən
üçtərəfli bəyanata imza atanda bilirdi
ki, burada yer alan bütün müddəalara
qeyd-şərtsiz əməl etməlidir. Hansı
ki, həmin sənəddə onların ərazi
bütövlüyünə, daxili məsələlərinə, eləcə
də şərəf və ləyaqətlərinə qarşı hər
hansısa bir təhdid yox idi.
Ötən ilyarım müddət ərzində baş
verənlər isə onu göstərir ki, Ermənistan
hər zamankı xislətindən əl çəkmək
niyyətində deyil. Qəribəsi odur ki,
burada Ermənistanın əleyhinə heç bir

nüans yoxdur. Əksinə, dəfələrlə qeyd
edildiyi kimi, bu, region üçün davamlı
sülh, eləcə də yeni imkanlar deməkdir.
Əlbəttə, onlar istəsə də, istəməsə də
bu proseslər tamamlanacaqdır. Necə
deyərlər, bədəsil əsil olmaz, boyunca
qızıl qala. Ermənistan da onlara təklif
edilən heç bir fürsəti dəyərləndirə bilmir,
bəsirətsizlikdə israr edir.
Rəsmi İrəvanın bu məsələyə
münasibəti isə ilk gündən tamamilə
müəmma təşkil edir. Biz qarşı tərəfdən
gah müsbət siqnal alırıq, gah da
şahidi oluruq ki, Ermənistan birgə
komissiyanın yaradılmasına mane
olmaq üçün cilddən-cildə girir. Bu
isə onu deməyə əsas verir ki, ölkədə
vahid bir söz, qərar sahibi yoxdur. Bir
sözlə, kimin papağı kimin başındadır –
bilinmir.
Prezident İlham Əliyev bu məsələ
ilə bağlı danışarkən, son dövrlərdə
Ermənistan tərəfindən müsbət
siqnallar aldığımızı qeyd etmişdi.
Lakin, görünür, ermənilər yenə
özlərinə yaraşan kimi davranmaq
niyyətindədirlər. Belə ki, bir neçə gün
əvvəl Niderlandda səfərdə olan erməni
baş nazir müdafiə etdiyi, təmsilçisi
və lideri olduğu xalqın həqiqi insani
“keyfiyyət”lərini unudaraq, Azərbaycanı
antihumanizmdə, aqressivlikdə
mühakimə edirdi. İlk gündən davamlı
sülhün yaradılmasına mane olan,
nəyə və kimə güvəndiyi bəlli olmadan
delimitasiya və kommunikasiyaların
açılması prosesini uzadan Ermənistan
indi çıxıb deyir ki, Azərbaycan iki ölkə
arasında münasibətlərin gedişatında
aqressivlik nümayiş etdirir. Hələ, üstəlik,
ittiham edir ki, biz, guya, onlardan
Avropa İttifaqına şikayət edir, “təmiz”,
“pak” adlarını ləkəmələyə çalışırıq. 30
ilə yaxın torpaqlarımızı işğal altında
saxlayan, Azərbaycan ərazisində
xalqımıza qarşı soyqırımları törədən,
insanlara amansız işgəncələr verən
ermənilər çıxıb hansısa kürsüdən ədalət
tələb edirlər. Halbuki, ortada nə işğal
var, nə işgəncə. Nə haqqımız olmayan
bir qarış torpağı ələ keçirmişik, nə də
silahsız insanları, köməksiz körpələri
qətlə yetirmişik. Belə yerdə deyirlər:
utanmasan, oynamağa nə var?

İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”

