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Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına 
üzv ölkələr arasında həmrəyliyin 

gücləndirilməsinə xüsusi önəm verir

Ölkəmiz Qoşulmama Hərəkatına üzv 
olduğu və bu nüfuzlu təsisata sədrlik etdiyi 
dövrdə təşkilatın prinsiplərinə sadiqliyini daim 
nümayiş etdirib. Dövlətimizin başçısı çıxışla-
rının birində bu barədə deyib: “Qoşulmama 
Hərəkatının sədri kimi Azərbaycan beynəlxalq 
münasibətlərdəki qlobal çağırışların həlli 
istiqamətində Hərəkatın rolunun daha da 
gücləndirilməsi, habelə ədalətin, beynəlxalq 
hüququn və Qoşulmama Hərəkatına üzv 
dövlətlərin legitim maraqlarının müdafiəsi 
istiqamətində səylərini əsirgəməyəcəkdir”.

Yeri gəlmişkən, xatırladım ki, Qoşulmama 
Hərəkatı 1961-ci ildə Belqradda təsis edilib. 
Həmin vaxtdan etibarən təşkilatın fəaliyyəti 
qlobal sülh, ədalət və həmrəylik prinsipləri 
əsasında qurulub. Qoşulmama Hərəkatı 
müxtəlif regionları əhatə edərək fərqli tarixi, 
siyasi və mədəni mənsubiyyətə malik 120 
ölkəni birləşdirməklə, multilateralizmin həqiqi 
nümunəsinə çevrilib. 

Prezident İlham Əliyevin Qoşulmama 
Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin “Dünya-
da sülhün və dayanıqlı inkişafın təşviqində 
milli parlamentlərin rolunun gücləndirilməsi” 
mövzusuna həsr olunan Bakı konfransında-
kı çıxışında vurğulandığı kimi, suverenlik və 
ərazi bütövlüyünə hörmət, təcavüz aktlarından 
çəkinmə, başqalarının daxili işlərinə qarışmama 
kimi prinsipləri özündə ehtiva edən tarixi “Ban-
dunq prinsipləri” bu təşkilatın təməlində dayanır. 
Bu prinsiplər müasir beynəlxalq münasibətlərdə 
aktual və vacib olaraq qalır. Hazırda dünyada 
dəhşətli fəalakətlər törədən müharibələr və 
münaqişələr də “Bandunq prinsipləri”nə riayət 
olunmaması səbəbindən baş verir. 

Azərbaycan zor tətbiq etməklə dövlətlərin 
ərazi bütövlüyünün pozulmasının qətiyyən 
qəbuledilməz olduğunu hər zaman bildi-
rib, bütün ölkələrin suverenliyi və ərazi bü-
tövlüyü prinsiplərini tam dəstəkləyib. Bax, 
elə buna sadiq olduğuna görə də sülhün, 
təhlükəsizliyin, beynəlxalq hüququn və ədalətin 
gücləndirilməsinə töhfə vermək üçün 2011-ci 
ildə Qoşulmama Hərəkatı ailəsinə qoşulub. 
Qısa müddət ərzində Azərbaycan Hərəkatın 
üzvləri arasında böyük etimad və hörmət 
qazanıb, 2016-cı ildə Qoşulmama Hərəkatının 
liderlərinin yekdil qərarı ilə 2019-2022-ci illər 
üçün Qoşulmama Hərəkatının sədri seçilib. 

Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın Qoşulmama 
Hərəkatına sədrliyinin üzv dövlətlərin dəvəti 

ilə daha bir il uzadılması da təsadüfi olmayıb. 
Respublikamız bu təşkilata sədrliyi dövründə 
söz-əməl vəhdətinə sadiqliyini nümayiş etdirib, 
üzv ölkələrin maraqlarının, beynəlxalq hüquq və 
ədalətin tərəfində dayanıb. 

Dövlətimizin başçısı bu məqamla bağlı 
deyib: “Qoşulmama Hərəkatının 2019-cu ildə 
Bakıda keçirilmiş 18-ci Zirvə Toplantısında 
mən vurğulamışdım ki, Azərbaycan sədrliyinin 
prioritetlərini və fəaliyyətini “Bandunq prinsipləri” 
əsasında quracaq, ədaləti və beynəlxalq hüqu-
qun normalarını qətiyyətlə müdafiə edəcəkdir. 
Azərbaycan tamamilə müstəqil daxili və xarici 
siyasət yürüdür, daxili işlərinə bütün müdaxilə 
cəhdlərini effektiv şəkildə neytrallaşdırır”.

Bu fikrin təsdiqi üçün diqqəti bir məqama 
yönəltmək istərdim. Belə ki, dünya 2020-ci ilin 
əvvəlində COVID-19 pandemiyasına məruz 
qaldığı bir zamanda Azərbaycan bu nüfuzlu 
təsisatda sədrliyinə məsuliyyətlə yanaşıb və 
pandemiya nəticəsində yaranan təhdidlərə 
vaxtında və adekvat cavab verilməsi üçün 
ciddi səylər göstərib. Ölkəmiz pandemiya ilə 
mübarizədə qlobal səylərin səfərbər edilməsi 
üçün bir sıra təşəbbüslər irəli sürüb. Belə ki, 
2020-ci ilin may ayında Qoşulmama Hərəkatının 
dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində 
onlayn Zirvə Toplantısının keçirilməsi ideyasını 
reallaşdırıb. Bundan başqa, Zirvə Toplantısının 
praktiki nəticəsi olaraq Qoşulmama Hərəkatına 
üzv dövlətlərin əsas humanitar və tibbi ehtiyac-
larını əhatə edən məlumat bazasının yaradıl-
masına dəstək göstərib. Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatı pandemiya ilə mübarizədə Qoşulma-
ma Hərəkatına üzv dövlətlərin mövcud ehti-
yaclarının təmin edilməsi üçün həmin məlumat 
bazasından istinad mənbəyi kimi istifadə edib. 
Bütün bunlarla bərabər, Azərbaycan “peyvənd 
millətçiliyi” və peyvəndlərə çıxışla əlaqədar 
inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlər 
arasında dərinləşən qeyri-bərabərliklə bağlı 
narahatlığını vurğulayıb, eyni zamanda, bu 
cür məsələnin beynəlxalq diqqəti çəkməsi 
məqsədilə respublikamız BMT-nin İnsan Hüquq-
ları Şurasında Qoşulmama Hərəkatı adından 
bütün dövlətlərin peyvəndlərə bərabər və uni-
versal çıxışının reallaşmasına dair qətnamə irəli 
sürüb və həmin qətnamə yekdilliklə qəbul edilib. 

Natəvan ƏSƏDOVA,  
riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycanın dünyadakı nüfuzu sürətlə artır
Bu gün Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərdən 

ən fəalıdır. Ölkəmiz bu qurumun fəaliyyətinə xüsusi önəm 
verir və diqqət yetirir. Bu təşkilatın yaranmasından uzun 
illər ötməsinə baxmayaraq, belə bir şəbəkənin yenidən 
dirçəlməsində məhz Azərbaycan çıxış etdi.

Bu fikirləri “Xalq qəzeti”nə açıq-
lamasında Milli Məclisin deputatı 
 Ceyhun Məmmədov bildirdi.

Deputat dövlətin qarşısında duran 
mühüm vəzifələrdən danışdı:“Bu 
istiqamətdə cənab Prezident 
çox vacib məqamlara toxundu, 
xəbərdarlıqlar etdi və Azərbaycanın 
həyata keçirdiyi siyasətdən bəhs etdi. 
Bu gün dövlətin qarşısında duran 

mühüm vəzifələrdən biri qələbənin 
daha da möhkəmləndirilməsi, 
Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada 
təbliği və erməni vəhşiliyinin ifşa 
edilməsidir. Hesab edirəm ki, bu 
baxımdan sözügedən təşkilat xaricdə 
siyasətimizin həyata keçirilməsində 
öz töhfəsini verəcək. Burada ən 
önəmli məsələlərdən biri də odur 
ki, Azərbaycan bütün beynəlxalq 

platformalarda aktiv rola malik-
dir. Biz qarşımıza bir sıra mühüm 
vəzifələr qoymuşuq və ən önəmlisi 
Azərbaycan reallığının dünyada 
tanıdılmasıdır. Bizim həqiqətlərimizin 
işıq üzü görməsidir. Ermənistan 
bunu qətiyyətlə anlamalıdır və öz 
məğlubiyyətini qəbul etməlidir. Bu gün 
Azərbaycan istənilən sahədə uğurla-
ra imza atır. Beynəlxalq nüfuzumuz 
daha da artmaqdadır. Məqsəd bu 
fəaliyyəti genişləndirmək və dövlətin 
statusunu möhkəmləndirməkdir”. 

Şahxanım ƏLİZADƏ,  
“Xalq qəzeti”

– Prezident, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəman 
ordumuzun Ermənistan üzərindəki 
şanlı Qələbəsi ölkəmizi dünyada qalib 
dövlət kimi tanıdıb. Artıq möhtərəm 
Prezidentimizi xarici ölkə səfərlərində 
və beynəlxalq tədbirlərdə qalib dövlət 
başçısı kimi qəbul edirlər. Təbii ki, 
dövlət başçımıza olan bu münasibət 
hər bir soydaşımızda qürur hissi 
yaradır. Aşqabadda keçirilən  zirvə 
toplantısında da bunun şahidi ol-
duq. Qətiyyətlə deyə bilərəm ki, 
Azərbaycan Prezidenti dövlət başçı-
ları içərisində ən nüfuzlu liderlərdən 
biridir. Əlbəttə, Aşqabad səfəri də 
bunun növbəti əyani təzahürüdür. 
Səfər çərçivəsində dövlət başçıları ilə 
ikitərəfli görüşlər, aparılan müzakirələr  
Azərbaycanın dünyada sayılıb-seçilən 
və  qarşılqılı əməkdaşlıqların qurulması 
istiqamətində zəruri dövlət olduğunu 
təsdiqlədi. 

Prezident İlham Əliyevin 
Türkmənistan Prezidenti Sərdar 
Berdiməhəmmədovla, habelə 
Türkmənistan Parlamenti Xalq 
Məsləhətinin sədri Qurbanqulu 
Berdiməhəmmədovla,  İran Prezidenti 
Seyid İbrahim Rəisi və Rusiya Prezi-
denti Vladimir Putinlə görüşü yüksək 
dəyərə malikdir. Görüşlərdə ikitərəfli 
münasibətlər, birgə əməkdaşlıq plan-
larının reallaşdırılması və digər zəruri 
məsələlər müzakirə olundu. Rusiya 
Prezidenti Vladimir Putinlə regional 

təhlükəsizlik, o cümlədən Qarabağ 
məsələsinin nizamlanması barədə 
müzakirələr  aparıldı. Bu görüş, eyni 
zamanda, həmin mövzunun yenidən 
nəzərdən keçirilməsi üçün imkan 
yaratdı.

Prezident İlham Əliyev də, öz 
növbəsində, iki ölkə arasında ticarət 
dövriyyəsinin artmasından, sənaye 
kooperasiyası, nəqliyyat və energe-

tika sahələrində əməkdaşlığımızın 
genişləndirilməsindən məmnunluğunu 
ifadə etdi. Bu görüş regional 
məsələlərin müzakirəsi üçün də yaxşı 
imkanlar yaradıb.

Hüquq müdafiəçisi  Xəzər dənizinin 
hüquqi statusuna dair 2018-ci ildə 
Aktauda imzalanmış Konvensiyanın 
tarixi əhəmiyyətindən də söhbət açdı. 

Dedi ki, çoxillik iş nəticəsində imzalan-
mış bu sənəd Xəzərin hüquqi statusunu 
müəyyənləşdirib.  Bu tarixi sənədin 
tezliklə qüvvəyə minməsi dövlətlərimizin 
bundan sonrakı hərtərəfli qarşılıqlı 
fəaliyyətinə və əməkdaşlığına yönəlmiş 
daha təsirli tədbirlər görülməsi üçün 
möhkəm hüquqi zəmin yaradacaq.

Ç.Qənizadə Xəzəryanı dövlətlərin 
əməkdaşlığının müqavilə-hüquqi 
bazasının möhkəmləndiyini bildirdi. 
Xəzərin iqtisadi potensialı, ölkələr 
arasındakı ticarət və əməkdaşlıqda 
oynadığı müstəsna rol zirvə toplantısın-
da da  müzakirə mövzusu oldu. Xəzər 
dənizinin strateji əhəmiyyətini vurğu-
layan hüquq müdafiəçisi bunun region 
xalqlarının rifahının yüksəldilməsinə 
yönəlmiş bir çox beynəlxalq və regi-
onal layihələrin mühüm tərkib hissəsi 
olduğunu bildirdi: “Xəzər dənizi həm 
də  beynəlxalq nəqliyyat qovşağı-
dır. Nəqliyyat sahəsində Xəzəryanı 
dövlətlər arasında bağlanmış ikitərəfli 
və çoxtərəfli müqavilələr Xəzər dənizi 

regionunun inkişaf etmiş infrastruktura 
malik iri beynəlxalq nəqliyyat qovşağına 
çevrilməsi üçün yaxşı təməl yaradır. 
Azərbaycan, eyni zamanda,  Avrasi-
yanın mühüm nəqliyyat və logistika 
mərkəzlərindən biridir. Ölkəmiz Şərq-
Qərb və Şimal-Cənub beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafında 
mühüm rol oynayır”.

Komitə sədri Şərq-Qərb və Şimal-
Cənub marşrutları üzrə Azərbaycan 
ərazisindən keçməklə yükdaşımaların 
hər il artmasının  müşahidə edildiyini 
də diqqətə çatdırdı.  Dedi ki, Yeni Ələt 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanından 
gələn tranzit yüklərin həcmi artır. Bu 
limanın tikilməsi və istifadəyə verilməsi 
Xəzərdə nəqliyyat-logistika infrastruktu-
runun inkişafı işinə Azərbaycanın daha 
bir mühüm töhfəsidir: “Dövlətimizin 
başçısı Zəngəzur dəhlizinin artıq 
reallığa çevrildiyini bildirdi. Qeyd etdi 
ki,  Azərbaycan Vətən müharibəsində 
Qələbədən və Ermənistanla 
münaqişənin həllindən sonra Qarabağın 
və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulma-
sı və bərpası, o cümlədən, beynəlxalq 
nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı üzrə 
genişmiqyaslı işlər görməyə başlayıb”.

Söhbəti qələmə aldı: 
 Əliqismət BƏDƏLOV,  

“Xalq qəzeti”

Jalə Cəfərovanın mənəvi dünyaya 
yetkin və obyektiv baxış bucağı

“Rəngləri danışdıran adam” kitabı albomda Naxçıvanda 
doğulmuş rəssam İbrahim Səfidən bəhs olunur

Göz – başın çölə açılan pəncərəsidir. 
Qəlb – ruhun çölə açılan pəncərəsi. Gözlə 
görünən – qiyabi, qəlblə görünən – əyanidir. 
Gözümüzlə kitabın üz qabığını görürük. 
Qəlbimizlə onun səhifələri vərəqlənir. Rus 
deyimi bu məqama işıq tutur: “Kitabı üz qa-
bığına görə mühakimə etmək doğru olmaz”. 
Bəli, zaman-zaman kitabı vərəqləməyə, 
bəzən əvvəlki səhifəyə yenidən qayıtmağa 
ehtiyac yaranır. Bu, mənəvi ehtiyacdır. Bu, 
mənəviyyat adamının həssaslığıdır...

Dünya ədəbiyyatının usta qələm sahibi 
- Anton Çexov yazırdı ki, “İnsanda hər şey 
gözəl olmalıdır: üz, geyim, ruh və düşüncə”.
Çexovun bu qiymətli fikri dərin düşünənin 
təfəkkür çarxını hərəkətə gətirir. Bu, sıradan 
fikir deyil. Bu, həm də insanlığın zikridir. 
Bu, məqsəddir, məramdır, məsuliyyətdir, 
məqamdır.

Beləliklə, yuxarıda Çexovun aforizmini 
misal çəkdik. Burada üz və geyim gözlə, ruh 
və düşüncə qəlblə görünür, duyulur, anlaşı-
lır...

Barəsində söhbət açacağım Milli 
Mədəniyyətin Təbliği İctimai Birliyinin rəhbəri, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Jalə Cəfərova 
çöhrəsi, geyimi, ruhu və düşüncəsi ilə 
Şərq qadını – Azərbaycan xanımıdır. Onun 
məqsədi, məramı məsuliyyəti bütün dövrlər 
üçün ümdə məfhum olan vətənpərvərliklə 
yoğrulub. O, ictimai və şəxsi mənafeyi düz-
gün əlaqələndirir, üzərinə götürdüyü mənəvi 
məsələləri ləyaqətlə icra edir.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 
Heydər Əliyev deyirdi: “İnsan mənəviyyat 
üçün yaşamalıdır”. Bu mənada Jalə 
Cəfərovanın gördüyü işlər mənəvi ehtiyac-
dan doğur. Bir tərəfdən də sevinc, fərəh, 
xoşbəxtlik gətirən fəaliyyətə çevrilib.

Yaradıcı fəaliyyəti ilə qovuşan 
sadə tərzi Jalə xanımı fərqləndirən 
əsas məziyyətlərdəndir. Onun mənəvi 
keyfiyyətlərini yaradıcılığı boyu izləmək 
mümkündü.

O, daim şəhid ailələri ilə görüşür, on-
ların dərdinə şərik olur. Vətən torpaqları-
nın bütövlüyünə, müqəddəs yerlərin yağı 
düşməndən təmizlənəcəyi günə bütün qəlbi, 
ruhu ilə ötən illərdə daima inanıb.

Qəhrəmanlıq salnaməmiz olan Aprel 
döyüşlərinin üçüncü ildönümünə həsr etdiyi 
“Əbədi yaşayanlar”, haqq savaşımızdan 
sonra şəhid ruhlarına sonsuz ehtiramdan, 
qazilərimizə dərin minnətdarlıq hissindən 
doğan “Kiçik dünyanın böyük insanları” 
kitabı Jalə Cəfərova dünyasının mənəvi 
zənginliyindən xəbər verir.

Jalə Cəfərova yaradıcılığında 
vətənpərvərlik mücərrəd mənada deyil, 
müfəssəl və aydın şəkildə özünü göstərir. 
Onun Azərbaycan və Türkiyənin ortaq 
dəyəri olan İbrahim Səfi haqqında ərsəyə 
gətirdiyi “Rəngləri danışdıran adam” kitabı 
söylədiklərimizə sübutdur.

Hər iki qardaş xalqın – Azərbaycan və 
Türkiyə mədəniyyətinin ortaq dəyəri tədqiqat 
işinin nəticəsi olaraq “Rəngləri danışdıran 
adam” kitabında bütün çalarları ilə özü-
nü təcəlli etdirir. Əbəs yerə deyildi ki, ulu 
öndər Heydər Əliyev: “Xalq gərək daim 
öz kökünü xatırlasın” deyirdi. Bu kitab bir 
xalqın öz rəssamını dərindən tanımasına 
vəsilə, kökümüzə ayrılmaz tellərlə bağlılığın 
göstəricisidir.

Kitab-albomda Rəhman Səfiyev – İbra-
him Səfi haqqında müfəssəl məlumata rast 
gəlirik. Doğulduğu Naxçıvan, mühacir həyatı 
yaşadığı Türkiyə xatirələri onu tanıyanların 
söylədikləri ilə uzlaşır. Habelə kitabda ustad 
sənətkarın müxtəlif səpkili qiymətli rəsmlərini 
görürük.

Rəssamın həyat və yaradıcılığına həsr 
edilən və yüksək poliqrafiya ilə çap olunan 
kitab-albom Azərbaycan, türk və ingilis 
dillərindədir.

Kitabı iki qardaş ölkənin qarşılıqlı mədəni 
əlaqələrinin nümunəsi də hesab etmək olar. 
Bu mənada böyük əhəmiyyətə malikdir. Ki-
tabda Türkiyənin tanınmış sənət adamlarının 
fırça ustası haqqında xatirələri, fikirləri olduq-
ca qiymətlidir. Burada, həmçinin rəssama aid 
arxiv sənədləri, məktublar, ailə fotoları, tədbir 
zamanı çəkilən bir-birindən maraqlı xatirə 
şəkilləri də yer alıb.

Kür çayına kürə-kürə dönmək istəyən şair 
Əli Kərim kimi, Jalə Cəfərova da haqqında 
danışdığımız kitabın hər səhifəsinə qətrə-
qətrə zəhmət çəkib. Rəssamın ilk əl işi olan 
“Araz balıqçıları” rəsminin fonunda sanki 
müəllif İbrahim Səfi ruhunu ərsəyə gətirdiyi 
kitabla Kürə, Araza, Xəzərə – Vətənə 
döndərib, məmləkətə gətirib.

Bildiyimiz kimi xalq şairi Məmməd Arazın 
uşaqlığı və ilk gənclik illəri Nəqşi–Cahanda 
– Naxçıvan diyarında – Şahbuzda keçmiş-
di. Gəlin, sənətinə bağlı olan şairin qələm 
qüdrətindən doğan misraya diqqət edək:

Məni şeirimdə gəz bir insan kimi,
Qəlbimdə nə varsa, onu demişəm.
Anadan-bacıdan gizlətdiyimi
Kağızdan, qələmdən qizlətməmişəm.
İbrahim Səfinin də uşaqlığı və ilk gənclik 

illəri qədim şəhərdə Naxçıvanda – Şərurda 
keçib. Ancaq Məmməd Arazdan fərqli olaraq 
İbrahim Səfi qələm adamı deyil, rəssam idi.

Jalə Cəfərova İbrahim Səfi ismini uca 
tutdu. Rəssamın sənətinə və şəxsiyyətinə 
olan sevgisini sözə çevirdi. Fikirlərini 
Məmməd Araz demişkən, "kağızdan, 
qələmdən gizlətmə"di. Bunun nəticəsi olaraq 
dünyaşöhrətli rəssam haqqında "İşığı Sol-
mayan Rəsmlər" adlı ikinci kitabı gün üzünə 
çıxardı. Kitabda "Məqsədimiz" başlıqlı yazı 
var. Bu yazıda müəllifin fikirlərini oxuyaq: 
"Qarşıya çıxan çətinliklərdən ən başlıcası 
rəssamın şəxsi arxivinin olmaması və ya bu 
günə qədər harda saxlanılması haqda heç 
bir bilginin olmaması idi". Bütün bunlarla ya-
naşı ortaya iki yüksək tərtibatda kitabın və bir 
sənədli filmin çıxması, həqiqətən də tədqiqat 
işinin Jalə Cəfərova nailiyyəti, qələbəsi də 
adlandırmaq olar.

Jalə Cəfərovanın mənəvi missiyası 
İbrahim Səfi yaradıcılığına maraq doğurdu, 
rəssamı əsərləri ilə birlikdə bizlərə – onu 
tanımayanlara tanıtdı.

“Rəngləri danışdıran adam”, “İşığı 
Solmayan Rəsmlər” kitablarında rəssamın 
bir-birindən fərqli, qiymətli rəsmləri yer alıb. 
İlk baxışdan türk rəssamın əsərləri İspan 
rəssam Pikassonu da xatırladır. Deyirlər ki, 
rəssamlar hər kəsdən fərqlənir. Ancaq İbra-
him Səfi bir rəssam kimi rəssamlardan da 
fərqlənirdi. O da Pikasso kimi, öz dəsti-xəttini 
yaratmışdı. Pikasso həyatının çox hissəsini 
Fransada keçirmişdisə, İbrahim Səfi də öz 
yaradıcılığı ilə fransız impressionistlərinə 
yaxın idi. Hər iki şöhrətli fırça adamı digər 
rəssamları təkrarlamır, yaradıcılıqları ilə 
onların kölgəsində qalmırdı. Hər birinin əsəri 
sadə quruluşlu olsa da, zəngin və dərin 
məzmuna malikdir.

İbrahim Səfi sənəti ilə bərabər, həm də 
kökünə bağlı insan idi. O, Qafqaz İslam 
Ordusu sıralarında Azərbaycan torpaqlarını 
erməni quldurlarından müdafiə etmişdi. O, 
Qurtuluş savaşında Türkiyə torpaqlarının 
müdafiəsində dayanmışdı.

Bu yerdə böyük rəssamın həyat və yara-
dıcılığından bəhs edən “Rəngləri danışdıran 
adam” filmində maraqlı bir məqama diqqət 
edək: Jalə xanım, bağrına sıxaraq Türkiyəyə 
apardığı bir ovuc Naxçıvan torpağını İbrahim 
Səfinin uyuduğu məzarın üzərinə səpir. Bu 
mənzərə izləyicini olduqca mütəəssir etdi. 
Simvolik hadisə fəlsəfi anlamı, duyğulu anları 
ilə yaddaşımızda silinməzlik qazandı. Bir 
ovuc müqəddəs torpaq Haqq savaşından 
qalib çıxan və bununla da Vətən bütövlüyünü 
təmin edən ulu xalqın öz övladına - İbrahim 
Səfi ruhuna sonsuz ehtiramdan, ali sevgidən 
doğan ən böyük hədiyyəsi oldu.

Jalə Cəfərovanın dünyaşöhrətli rəssama 
həsr etdiyi bir neçə dəyirmi masada iştirak-
çı oldum. Hətta rəssam haqqında “İbrahim 
Səfi rəsmlərinin “sözü” yaxud Jalə Cəfərova 
sözlərinin “rəsmi” başlıqlı yazıma Jalə 
Cəfərova müəllifi olduğu “İşığı Solmayan 
Rəsmlər” kitabında yer ayırdı. Hər tədbirdə 
Jalə Cəfərovanın yazının əvvəlində də 
dediyimiz kimi, məqsədinin, məramının, 
məsuliyyət və məqamının ucalığını, 
təmizliyini gözlərimiz və qəlbimizlə gördük.

Fəqət, bir məqama da diqqət çəkmək 
istəyirəm. İbrahim Səfi: “Ən yaxşı müəllim 
təbiətdir, rəssamın müəllimi təbiətin içində 
var” – deyirdi. Jalə Cəfərova tədbirlərin birini 
təbiət qoynunda təşkil etsəydi, düşünürəm ki, 
daha gözəl olardı. Çünki İbrahim Səfini təbiət 
yaratmışdı. Yaradıcılığından da görürük ki, 
rəssam, həqiqətən də təbiət hadisəsi idi.

Bu gün Türkiyə–Azərbaycan qardaşlığı, 
qardaşlıqdan doğan sarsılmaz birliyi, regio-
nal, beynəlxalq  müstəvidə eynilik təşkil edən 
milli maraqları, həmçinin dövlət mənafelərinə 
uyğun sürətli inkişafı hər iki qardaş ölkəni 
dünyanın ən güclü dövlətinə çevirib. Əlbəttə, 
bütün bunlar İbrahim Səfi ruhunu şad 
etməyə bilməz.

Yazının sonunda tarixi bir hadisəni 
xatırlatmağı özümə borc bilirəm. Bu yaxın-
larda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
Özbəkistanda dövlət səfərində oldu. Bu, 
xalqlar arasında mənəvi bağlılığın, dost-
luq münasibətlərinin möhkəm təməlinin 
göstəricisidir. Göründüyü kimi, hər iki xalqın 
bir-birinə sarsılmaz tellərlə bağlılığını mənəvi 
dəyərlər üzərində qurulan saf hisslər, munis 
duyğular, mədəni əlaqələr təşkil edir. Yazını 
son cümləsini ulu öndər Heydər Əliyevin 
bəşəri fikirləri ilə bitirmək istəyirəm: “İnsan 
mənəviyyat üçün yaşamalıdır. Mənəviyyatını 
qoruyan, yaşadan insan əbədi olacaqdır”.

Əsgər İSMAYILOV, 
 BDU-nun Jurnalistika fakültəsinin 

tələbəsi

Azərbaycan da daxil olmaqla, dünyanın 120 
ölkəsi arasında səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrinin 
qurulmasında və inkişafında mühüm siyasi platfor-
ma olan Qoşulmama Hərəkatı beynəlxalq aləmdə 
öz prinsiplərinə bağlılıq nümayiş etdirən mühüm 
təşkilatdır. Azərbaycanın sədrliyi dövründə bu quru-
mun qlobal çağırışlarla bağlı mübarizəyə verdiyi töhfə 
beynəlxalq miqyasda yüksək dəyərləndirilir.

“Ən əhəmiyyətlisi sənin gözlərinlə görə bilmədiyindir” – Antuan de Sent 
Ekzüperinin “Balaca Şahzadə”si belə deyir. Əlbəttə, gözlə görünən ilkin 
təəssürat və təsəvvürdür.

Məlum olduğu kimi,  Aşqabadda Xəzəryanı Ölkələrin Dövlət 
Başçılarının VI Zirvə toplantısı keçirilib. Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin də iştirak etdiyi tədbir gündəlikdə duran  məsələlərin 
müzakirəsi baxımından əhəmiyyətli olub.  Dövlət başçımızın  zirvə 
toplantısında iştirakına münasibət bildirən Demokratiya və İnsan 
Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz 
Qənizadə söhbət əsnasında dedi:

Xəzəryanı dövlətlərin əməkdaşlığının 
hüquqi bazası möhkəmləndirilir

Azərbaycan qlobal önəm 
daşıyan bir məkana – 
geostrateji körpüyə çevrilib 

Elçin Mirzəbəyli 
bildirib ki, rəsmi Bakının 
təşəbbüsü və iştirakı ilə 
həyata keçirilən enerji 
və nəqliyyat dəhlizləri 
layihələri, sivilizasiya-
lararası dialoqun və 
humanizm dəyərlərinin 
təşviqi istiqamətində 
gerçəkləşdirilən və ildən-
ilə əhəmiyyətini daha 
da artıran təşəbbüslər qlobal miqyasda ölkəmizin nüfuzunu daha 
da artırıb, Azərbaycanın bütün dünyada qlobal məsuliyyətinə, 
öhdəliklərinə xüsusi həssaslıqla, prinsipiallıqla yanaşan etimadlı 
dövlət obrazının formalaşmasına zəmin yaradıb: “Ölkəmizin istər 
Qoşulmama Hərəkatı, istər İslam Konfransı və Türk Dövlətləri 
təşkilatları, istərsə də BMT çərçivəsində irəli sürdüyü təşəbbüslərin 
dəstək qazanmasının səbəbini də əsasında əməli, ardıcıl, sis-
temli fəaliyyət dayanan etimadlı münasibətdə, Prezident İlham 
Əliyevin həyata keçirdiyi sistemli, ardıcıl, bəşəri dəyərlərin qorun-
masına, sülhün, əminamanlığın təmin olunmasına xidmət edən 
siyasətdə axtarmaq lazımdır. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Qo-
şulmama Hərəkatının Parlamentlər Şəbəkəsinin təsis edilməsini 
və ilk konfransının Bakıda keçirilməsini də məhz bu kontekstdən 
dəyərləndirməyin vacib olduğunu düşünürəm.

Azərbaycanın timsalında 30 ilə yaxın zaman kəsiyində tor-
paqları işğal altında qalan, yağmalanan, viran edilən bir ölkənin 
qarşılaşdığı haqsızlıqlar ona beynəlxalq münasibətlər sistemindəki 
boşluqları, ikili standartlara, riyakarlığa, ədalətsizliyə zəmin 
yaradan amilləri daha dərindən araşdırmaq, dərk etmək və 
nəticə çıxarmaq imkanı verir. Azərbaycan da, təkcə özünün deyil, 
bütövlükdə bəşəriyyətin, qütbləşmənin ağır nəticələri altında əzilən 
ölkələrin qarşılaşdıqları problemlərin yaranma səbəblərini kifayət 
qədər yaxşı bildiyi, ikili standartların ən aqressiv nümunələrini öz 
təcrübəsində “sınaqdan keçirdiyi” üçün qütblər, maraqlar və fərqli 
baxışlar arasında dialoq körpüsü missiyasını yerinə yetirməklə 
bəşəriyyətin taleyi barəsində maraqları bir kənara qoyaraq, birgə 
düşünmək startegiyasını təqdim edir.

Bu baxımdan, hesab edirəm ki, Azərbaycanın Qoşulmama 
Hərəkatına sədrliyi dönəmində Prezident İlham Əliyevin irəli 
sürdüyü təşəbbüslər də qütblərarası ziddiyyətlərin dərinləşdiyi, 
beynəlxalq təhlükəsizlik mexanizmlərinin sıradan çıxdığı, yaran-
mış vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün yeni baxış bucağına 
və təşəbbüslərə ehtiyac duyulduğu bir zaman kəsiyində strateji 
zəkanın problemlərdən çıxış yolu tapmaq üçün təqdim etdiyi ən 
optimal humanitar, siyasi, iqtisadi və mədəni platformalar, sülhə, 
təhlükəsizliyə körpü salan yol xəritələridir”.

 Avrasiya məkanında coğrafi baxımdan Şərqlə 
Qərb arasında körpü rolunu oynaya biləcək ölkələrin 
sayı kifayət qədərdir. Onların bəziləri ərazilərinə görə 
Azərbaycandan dəfələrlə böyük, təbii ehtiyatlarına görə 
ölkəmizdən dəfələrlə zəngindirlər. Lakin Şərqlə Qərb 
arasında siyasi, iqtisadi və mədəni körpü rolunu oy-
namaq, dünyanı çoxsaylı təhdidlər qarşısında qoyan 
çağırışlara qarşı bəşəriyyəti həmrəyliyə çağırmaq, hu-
manizm prinsplərini, mədəniyyətlərarası dialoqu təşviq 
etmək missiyası Azərbaycanın qismətinə düşüb və 
liderlərimizin 1993-cü ildən etibarən həyata keçirdikləri 
siyasət ölkənin 86.6 min kvadrat km-lik ərazisini geosi-
yasi baxımdan subregional və qlobal önəm daşıyan bir 
məkana - geostrateji körpüyə çevirə bilib. Bunu Trend-in 
sualına cavabında siyasi şərhçi Elçin Mirzəbəyli deyib.
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