
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi böyük uğurlara imza atır 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin dəstəyi ilə yaranıb və öz 
ətrafında müxtəlif xarici ölkələrin 
keçmiş dövlət və hökumət başçıla-
rını, nüfuzlu beynəlxalq ekspertləri 
birləşdirir. Mərkəz Bakı şəhərində 
yerləşir. İdarə heyəti 20 nəfərdən 
ibarətdir. Mərkəzin Avropa qitəsinin 
25 ölkəsindən 53, Amerika qitəsinn 
2 ölkəsindən 6, Asiya qitəsinn 12 
ölkəsindən 15, Afrika qitəsinin 4 
ölkəsindən 5 görkəmli üzvü var.

Mərkəzin həmsədrləri Latviya-
nın sabiq Pezidenti (1999–2007) 
xanım Vayra Vike-Freyberqa və 
Dünya Bankının sabiq vitse-prezi-
denti (1992–2000), İsgəndəriyyə 
Kitabxanasının direktoru Dr.İsmayıl 
Seragəldindir. İndiyədək sayca 8 
Qlobal Bakı Forumu və 40-dan 
artıq Yüksək Səviyyəli toplantı 
keçirilib. Hazırda IX forum davam 
edir. Mərkəz dahi Nizaminin irsini 
araşdırır və yayır, tolerantlıq, qarşı-
lıqlı anlaşma və mədəniyyətlərarası 
dialoqun təşviqinə çalışır. Eyni za-
manda, bir sıra nüfuzlu beynləxalq 
və regional təşkilatlarla sıx 
əməkdaşlıq münasibətləri saxlayır. 
Əsas məqsədi dünyada sülh, dinc 
birgəyaşayış, ədalətin bərqərar 
olunması naminə həyata keçirilən 
qlobal tədbirlərə, fəaliyyətlərə töhfə 
verməkdir. 

Hələ bir neçə il öncə Gəncə 
Dövlət Filarmoniyasının yeni binası-
nın açılışında iştirak edən Prezident 
İlham Əliyev şəhər ictimaiyyətinin 
nümayəndələri ilə görüşündə 
bildirmişdir ki, bir çoxları Nizami 
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
dünya miqyasında nə qədər böyük 
rolu olacağını təsəvvür etmirdi: 
“Burada Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzi haqqında qeyd olundu. Bu 
da çox tarixi bir hadisədir. Çünki 
bu mərkəzin yaradılması dünya 
miqyasında bir hadisə oldu. Biz bu 
mərkəzi yaradarkən, əlbəttə, görür-
dük ki, bunun çox böyük gələcəyi 
var”.

Beləcə, ümid və inam özü-
nü doğruldub. Bu gün Nizami 
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi 
ənənəvi Qlobal Bakı Forumuna və 
dünyanın üzləşdiyi problemlərin 
müzakirə olunduğu müxtəlif yüksək 
səviyyəli görüşlərə evsahibliyi 
edən yüksək əməkdaşlıq platfor-
masına çevrilib. Prezident İlham 
Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzini böyük və mehriban ailəyə 
bənzədib. Mərkəz qısa müddətdə 
ziyalıların, dövlət məmurlarının, 
siyasətçilərin, jurnalistlərin, dövlət 
xadimlərinin və vətəndaş cəmiyyəti 
üzvlərinin biliklərini, təcrübəsini və 
baxışını toplayan, böyük potensi-
alı olan azsaylı aparıcı beynəlxalq 
təsisatlardan birinə çevrilib. 

Keçən il Prezidentin fərmanına 
əsasən, 880 yaşlı dahi Azərbaycan 
şairinin xatirəsini uca tutmaq 
məramı ilə Azərbaycanda “Nizami 
Gəncəvi ili” elan olunmuşdur. VIII fo-
rumda dünyanın “Sirlər xəzinəsi”nin 
qapılarını açan mütəfəkkir şairə həsr 
olunmuş kitablar təqdim edilmişdir. 
Çətin pandemiya dövrü olması-
na baxmayaraq, ölkəmizdə həm 
COVID-19-a qarşı, həm də digər 
mühüm tədbirlər keçirilib, Vətən 
müharibəsində Qələbədən sonra 
Cənubi Qafqazda Azərbaycanın 
diktəsi ilə yeni reallıqlar formala-
şıb. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 
geniş bərpa-quruculuq işlərinə start 
verilib. Nizami Gəncəvi Fondu bütün 
bunları daim yaxından dəstəkləyir. 
Bu, özlüyündə elə dahi Nizaminin 
tərənnüm etdiyi ideallara sədaqət 
örnəyidir. 

Beynəlxalq mərkəzin xətti ilə 
fəaliyyətdə uğur qazanan şəxslərə 
2012-ci ildən etibarən “Nizami 
Gəncəvi beynəlxalq mükafatı” 
verilir. Onların sırasında Türkiyənin 
sabiq Prezidenti Süleyman Dəmirəl, 
ABŞ-ın sabiq Prezidenti Bill Klinton, 
Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyeva, ABŞ-ın sabiq Dövlət Katibi 
Henri Kissincer, İordaniya Kralı II 
Abdullah, Misir Ərəb Respublikası-
nın Prezidenti Abdulfattah Əl-Sisi, 
UNESCO-nun xoşməramlı səfiri 
Marianna V. Vardinoyannis, BMT-nın 
sabiq Baş katibi Boutros Boutros-

Qali, Nobel Sülh mükafatçısı Kailash 
Satyarthi, Solomon R.Guggenheim 
Qəyyumlar Şurasının sədri, xanım 
Vendi Fişer kimi şəxsiyyətlər var.

“Qlobal dünya nizamına 
təhdidlər” mövzusunu əhatə edən 
növbəti Qlobal Bakı Forumu 
ərəfəsində Azərbaycan  Prezidenti 
İlham Əliyev Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri 
Vayra Vike-Freyberqanı və İsma-
il Serageldini, keçmiş dövlət və 
hökumət başçılarını, İdarə Heyətinin 
üzvlərini qəbul edib. Görüşdə 
Prezident İlham Əliyevin Mərkəzin 
fəaliyyətinə verdiyi dəstək yüksək 
qiymətləndirilib. Forumun beynəlxalq 
əməkdaşlığı genişləndirmək işinə 
yeni töhfə verəcəyinə əminlik ifadə 
edilib. 

Dünən Prezident İlham Əliyevin 
himayəsi altında Qlobal Bakı Foru-
mu başlanıb. Tədbirdə dünyanın 50-
dən çox ölkəsindən yüksək səviyyəli 
nümayəndələr, sabiq dövlət və 
hökumət başçıları, beynəlxalq 
və qeyri-hökumət təşkilatlarının 
rəsmiləri, eləcə də digər nüfuzlu qo-
naqlar iştirak edirlər. Foruma onlayn 
iştirakçılarla yanaşı, 300-ə yaxın 
şəxs əyani şəkildə qatılıb. 

Panellər formasında təşkil 
olunan tədbir çərçivəsində bir 
sıra vacib əhəmiyyət kəsb edən 
məsələlərlə bağlı müzakirələr apa-
rılır. Prezident İlham Əliyev forumun 
açılış mərasimində iştirak edib. 
Tədbirdə dövlət başçımızın çıxışı 

böyük maraqla dinlənilib. Cənab 
İlham Əliyev bildirib ki, Qlobal Bakı 
Forumu müxtəlif tərəflərin fikirlərini 
toplayan inklüziv və yaxşı platforma-
dır, bu, belə də olmalıdır. Çünki dün-
yanı daha təhlükəsiz etmək üçün 
biz hamımız birlikdə işləməliyik. 
Sonra Prezident dünyanı təhdid 
edən ərzaq böhranından danışıb. 
Qeyd edib ki, bu böhran qaçılmazdır 
və beynəlxalq təşkilatlar, ölkələr 
böhranın nəticəsi olacaq miqrantla-
rın potensial artımı ilə bağlı vəziyyəti 
diqqətdə saxlamalıdırlar.

Dövlətimizin başçısı, eyni 
zamanda, Avropada Azərbaycanın 
enerji ehtiyatlarına tələbatın 
artdığına diqqət çəkib, dünyada, 
o cümlədən Cənubi Qafqazda 
sülhün alternativsizliyini qeyd edib. 
Ermənistan hökumətinin bunu anla-
ması zərurətini vurğulayıb. ATƏT-in 
Minsk qrupu barədə də fikirlərini 
açıq söyləyərək qeyd edib ki, 
ATƏT-dən mandat alan bu qrup 28 
il ərzində heç bir nəticə əldə etmədi. 
Buna görə Azərbaycan Qarabağ 
münaqişəsini həll etdikdən sonra ar-
tıq Minsk qrupuna ehtiyac qalmayıb. 
Ermənistanda və ya hər hansı baş-
qa ölkədə Minsk qrupu ilə bağlı hər 
hansı spekulyasiya Azərbaycanda 
yalnız qıcıq doğurur. 

Prezident İlham Əliyevin IX Qlo-
bal Bakı Forumunda geniş əhatəli 
çıxışı, cari vəzifələrlə bağlı növbəti 
dəfə qətiyyətli mövqe nümayiş 
etdirməsi böyük maraqla qarşıla-

nıb, Azərbaycanın beynəlxalq və 
regional sülh proseslərinə təhfələr 
vermək, qlobal təhdidləri qabaqla-
maq əzmi təqdir qazanıb. Bu, açılış 
mərasimindəki digər çıxışlardan 
aydın görünüb.

Bəli, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzi dünyanın nəbzini tutan, 
qlobal çağırışlara diqqət ayıran 
bir təsisat kimi tanınır. Onun əsas 
fəaliyyət istiqaməti olaraq Niza-
mi irsi geniş araşdırılır, adekvat 
aktual problemlər, şairin elmi-fəlsəfi 
görüşləri tədqiq olunur, beynəlxalq 
əlaqələrin təşkili və əsərlərinin 
müxtəlif dillərə tərcüməsi, ensiklope-
diyasının hazırlanması işləri həyata 
keçirilir.Bununla bağlı nüfuzlu 
yerli və xarici elm adamlarından 
ibarət alimlər şəbəkəsi, beynəlxalq 
ekspertləri qrupu çalışır.

“Nizami Gəncəvi ili” çərçivəsində 
mərkəzin təşəbbüsü ilə bir sıra nəşr 
layihələri gerçəkləşib. Bunlardan 
biri Şərq miniatür sənəti tarixinin 
öyrənilməsinə həsr edilmiş “Şair 
və nəqqaş qələminin sehri. Nizami 
“Xəmsə”sindən seçilmiş miniatürlər” 
adlı elmi-kütləvi (Azərbaycan və 
ingilis dillərində) kitabdır. Nəşr Orta 
əsrlərdə mövcud olan bütün  
miniatür məktəblərini (Təbriz,  
Herat, Şiraz, Qəzvin, İsfahan  
və s.) əhatə edən, eləcə də Niza-
mi Gəncəvinin “Xəmsə”sinə daxil 
olan poemalara müxtəlif dövrlərdə 
çəkilmiş miniatürlər əsasında 
hazırlanıb. İllüstrasiyalar Asiya, 

Avropa, Şimali Amerikanın böyük 
muzey və kitabxanalarında saxla-
nılan rəsm nümunələri əsasında 
toplanıb. İlk dəfə olaraq Nizaminin 
əsərlərinə çəkilmiş və İstanbulun 
Topqapı Sarayı Kitabxanasında 
saxlanılan “Xəmsə”nin 69 əlyazma 
nüsxəsindən 41-i araşdırmaya cəlb 
olunub. Rusiya Milli Kitabxanasında 
saxlanılan “Xəmsə” əlyazmalarına 
çəkilmiş rəsmlər ayrıca bir fəsildə 
təqdim olunub. Eyni zamanda, Niza-
mi Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı 
məşhur Azərbaycan şərqşünası, 
filologiya elmləri doktoru, profes-
sor, Əməkdar elm xadimi, Harvard 
Universitetinin fəxri doktoru Rüstəm 
Əliyevin “Əbədi məhəbbət haqqın-
da poema” əsərindən seçmələrlə 
təqdim olunub. Kitabda “Müasir 
Azərbaycan miniatürü” adlı fəsil də 
yer alıb. 

Fərəhli haldır ki, beynəlxalq 
mərkəz daim çeşidli fəaliyyət 
nümunələri göstərir. Təkcə ötən 
il keçirilmiş “Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzi Azərbaycan 
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırır”, “Müasir mərhələdə Nizami 
mədəni irsinin təfsiri” kitabının 
təqdimatı, “Cənubi Qafqaz: Regional 
inkişaf və əməkdaşlıq perspektivləri” 
adlı videoformatda müzakirələr və 
sair barədə yayılan informasiyalar 
da bunu sübut edir. Mərkəz torpaq-
larımız işğalda olduğu müddətdə, 
Vətən müharibəsi günlərində, 
eləcə də torpaqlarımız işğaldan 

azad edildikdən sonra ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünə və haqq işinə 
güclü dəstək verib. Mərkəzinin 
həmsədrləri və İdarə Heyətinin 
üzvləri dəfələrlə Prezident İlham 
Əliyevə məktublar ünvanlayaraq, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
dəstəklədiklərini bildiriblər. Nəzərə 
alsaq ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin İdarə Heyətində dünya-
nın nüfuzlu ictimai-siyasi xadimləri 
yer alıblar. Bu, Azərbaycanın haqq 
işinin dünyanın yüksək tribunaların-
dan səsləndirilməsi baxımdan çox 
mühümdür. 

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzi 2020-ci il sentyabrın 
 27-də Ermənistanın ölkəmizə 
qarşı həyata keçirdiyi növbəti hərbi 
təxribata cavab olaraq Azərbaycan 
Ordusunun başladığı uğurlu əks-
hücum əməliyyatlarının gedişi 
dövründə Azərbaycanda ədalətin 
bərqərar olunacağına böyük 
ümid bəslədiyini bildirib. Şanlı 
ordumuzun uğurlu əməliyyatlarına 
dəstək olmaq məqsədilə mərkəzin 
əməkdaşlarının təşəbbüsü ilə 
onların əməkhaqlarının bir hissəsi 
Azərbaycan Respublikasının 
Silahlı Qüvvələrinə Yardım Fon-
duna köçürülüb. Müharibə zamanı 
qədim Gəncə Ermənistan tərəfindən 
ballistik raketlərlə atəşə tutulan 
zaman Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin “Nizami Gəncəvinin 
doğma şəhərini qoruyaq!” kam-
paniyasını keçirməsi bu təsisatın 
terrorizm qurbanları ilə həmrəyliyinin 
göstəricisi olub. 

Həmsədr xanım Vayra Vike-
Freyberqa müsahibələrindən birində 
deyib: “Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzi qısa müddətdə fəaliyyət 
göstərməsinə baxmayaraq, XII əsr 
dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri 
Nizami Gəncəvinin irsinin qorun-
masında və təbliğində mühüm rol 
oynamışdır. Biz qarşımıza böyük 
şairin əsərlərini bütün dünyada 
təbliğ etmək, tolerantlıq və qarşılıqlı 
anlaşma ideyalarını önə çəkmək 
məqsədi qoymuşuq. Beynəlxalq 
mərkəzin fəaliyyətini təkcə region-
da deyil, həm də bütün dünyada 
təbliğ etmək lazımdır. Mərkəzin 
tanınmış alimlər və görkəmli siyasi 
xadimlərdən ibarət idarə heyətinin 
üzvləri qarşılarına başqa nüfuzlu 
beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq 
yaratmaq məqsədi qoymuşlar”.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Bildiyiniz kimi, artıq 
uzun illərdir ki, Nizami 
Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzi fəaliyyət göstərir 
və bu mərkəzə mənim 
xüsusi diqqətim vardır. 
Mərkəz humanitar qeyri-
hökumət təşkilatı kimi 
formalaşsa da, hazırda 
mərkəzin fəaliyyəti çox 
genişdir, çoxşaxəlidir.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti

Ümumbəşəri dəyərlər carçısı, 
Azərbaycan elm və mədəniyyətinin 
parlaq siması olan dahi Nizami 
Gəncəvinin adını daşıyan Beynəlxalq 
Mərkəz artıq dünyada tanınan qeyri-
hökumət təşkilatıdır. Beynəlxalq 
mərkəz mütəfəkkir şairin 870 illiyinin 
qeyd olunduğu 2012-ci ildə onun 
doğma şəhəri Gəncədə keçirilmiş 
xüsusi toplantıda təsis edilib. 

Forum Azərbaycan həqiqətlərini 
bütün dünyaya çatdırır

Üçtərəfli bəyanatla, həmçinin Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının Azərbaycanın 
əsas hissəsi ilə əlaqəsinin yaradılması 
təsdiqləndi. Təəssüf ki, ilyarımdan çox 
bir müddərdə bu məsələ Ermənistan 
tərəfindən reallaşdırılmadı. Prezident 
İlham Əliyev bununla bağlı çıxışında 
dedi: “Əvvəla, bu, regionda disbalans 
yaradır. Çünki həmin Bəyanatın əsasında 
Azərbaycan Qarabağın ermənilər yaşayan 
hissəsindən Ermənistana keçidi təmin 
edib. Bir il yarımdır ermənilər bu yollar-
dan istifadə edirlər. Lakin azərbaycanlılar 
bizi Naxçıvanla birləşdirəcək Zəngəzur 
dəhlizindən, Ermənistandan keçən yoldan 
istifadə edə bilmirlər. Bu, ədalətli deyil və 
biz bununla razılaşmayacağıq”.

Prezident İlham Əliyev Qlobal 
Bakı Forumundakı çıxışında Zəngəzur 
dəhlizinin açılması ilə bağlı bəndlərin 
yerinə yetirilməsini regionda sülh və əmin-
amanlığın bərqərar olmasının təməl sütu-
nu, regionda gələcək sülhün fundamental 
elementlərindən biri olduğunu bildirdi. 

Dövlətimizin başçısı çıxışında 
Ermənistanın müvafiq bəyanatı imzala-

dığını və bu səbəbdən, Azərbaycanın 
Zəngəzur dəhlizinin açılmasını tələb 
etmək hüququna malik olduğunu da 
diqqətə çatdırdı. 

Xatırladım ki, üçtərəfli Bəyanatın im-
zalanması ilə status-kvo dəyişdi, eyni za-
manda, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
israrlı mövqeyi nəticəsində məğlub və 
çıxılmaz vəziyyətə düşən Ermənistan 
rəhbərliyi zəbt etdiyi bütün torpaqlarımız-
dan qeyd-şərtsiz çıxmağa və bunun üçün 
çıxış qrafikini reallaşdırmağa məcbur oldu. 
Qarabağın bütün rayonları Azərbaycanın 
tərkibində ayrılmaz ərazi kimi öz ifadəsini 
tapdı. Bəyanat döyüş meydanında qa-
zanılan qələbələri siyasi müstəvidə də 
şərtləndirdi. 

Prezident İlham Əliyev forumdakı 
çıxışında Minsk qrupunun münaqişə 
dövründəki fəaliyyətsizliyinə də toxundu. 
Ölkə rəhbəri ATƏT-dən mandat alan bu 
təsisatın 28 il ərzində heç bir nəticə əldə 
etmədiyini, buna görə də Azərbaycanın 
Qarabağ münaqişəsini həll etdikdən sonra 
artıq bu qrupun işinə ehtiyac qalmadığını 
bildirdi. Dövlətimizin başçısı xüsusilə, 

Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra 
Minsk qrupunun üç həmsədrinin bir araya 
gəlməsinin mümkün olmadığını artıq hamı 
anladığını diqqətə çatdırdı. “Beləliklə, 
mən öz mövqeyimizi bildirmək istəyirəm 
ki, Ermənistanda və ya hər hansı başqa 
ölkədə Minsk qrupu ilə bağlı hər hansı 
spekulyasiya Azərbaycanda yalnız qıcıq 
doğurur. Biz münaqişəni həll etmişik”. 

Yeri gəlmişkən, Ermənistanın yaratdığı 
münaqişənin nizamlanması üçün 24 mart 
1992-ci il tarixdə təsis olunan ATƏT-in 
Minsk Qrupu fəaliyyəti ərzində məsələnin 
həllinə yox, dondurulmasına çalışdı və bu-
nunla da uzun bir zaman ərzində aparılan 
danışıqlar nəticəsiz qaldı. Həm işğalçı-
ya, həm də işğala məruz qalan tərəfə 
eyni münasibət bəslənildi və beynəlxalq 
qətnamələr kağız üzərində saxlanıldı. 
Məsuliyyətli ölkə olaraq, Azərbaycan daim 
beynəlxalq hüquqa sadiqliyini nüma-
yiş etdirərək, münaqişənin danışıqlar 
vasitəsilə həllinə çalışdı. Cəzasızlıqdan 
yararlanan Ermənistan isə daha da irəli 
gedərək, Azərbaycanı yeni torpaqlar 
uğrunda yeni müharibə ilə hədələyərək, 
dövlət sərhədi və keçmiş təmas xətti 
boyu hərbi təxribatlara əl atmaqdan belə 
çəkinmədi. 

Qasım HACIYEV, 
AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun 

şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Qlobal dünya nizamına 
təhdidlər” mövzusunda Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimindəki 
çıxışı bir sıra mühüm məqamlarla diqqət çəkdi. Dövlətimizin başçısı 
nitqində qırx dörd günlük müharibə nəticəsində tam məğlubiyyətə 
uğrayan Ermənistanın 2020-ci il noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına 
imza ataraq, respublikamızın işğal altındakı digər ərazilərindən də qo-
şunlarını çıxarmağa məcbur olduğunu ifadə edən üçtərəfli Bəyanatın 
müddəalarının yerinə yetirilməsinin vacibliyini bildirdi. Ölkə rəhbəri 
həmin vaxtdan ötən müddətdə Ermənistanın təəssüf ki, bəyanatın 
icrası ilə bağlı heç bir əməli addım atmadığını, bu istiqamətdə heç 
nəyin dəyişmədiyini, bunun qəbuledilməz bir hal olduğunu vurğuladı. 

Azərbaycan qlobal sülh və  
əmin-amanlığa töhfələr verməyə çalışır 

– Dünən Bakıda işə baş-
layan IX Qlobal Bakı Forumu 
burada iştirak edənlər üçün çox 
mühüm beynəlxalq əhəmiyyətli 
tədbir kimi uzun müddət yaddaş-
larda qalacaq. Dünyanın həssas 
və narahat bir dönəmində 
Azərbaycanın belə mötəbər 
bir foruma evsahibliyi etməsi 
ölkəmizin və onun liderinin 
beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz 
sahibi olmasından xəbər verir.

Maraqlıdır ki, Azərbaycan 
rəhbərliyi qonaqları dəvət 
edərkən çox yaxşı seçim edib, 
dünyanın bütün regionları 
nəzərə alınıb. Biz burada plane-
timizin ən müxtəlif guşələrindən 
gəlmiş tanınmış simalarla - 
siyasətçilər, diplomatlar, media 
nümayəndələri və beynəlxalq 
təşkilatları təmsil edən şəxslərlə 
tanış oluruq. Forumda Avropa, 
Asiya, Afrika, Amerika kimi 
qitələrin nümayəndələri təmsil 
olunur. Eyni zamanda, iştirakçı-

lar qlobal problemlər ətrafında 
dərdləşmək, fikir müdadiləsi 
aparmaq, hazırda dünyanı 
narahat edən müharibə və 
münaqişlərə açar tapmaq imkan 
qazanmız olurlar.

Təbii ki, ən maraqlı və 
əhatəli çıxış Azərbaycan Pre-
zidenti İlham Əliyev tərəfindən 
edildi. Bu çıxışda  böyüklü-kiçikli 
bütün qlobal problemlərə 
toxunuldu.  Prezident İlham 
Əliyev qeyd etdi ki, Azərbaycan 
öz regionunda mühüm 
sabitləşdirici amil rolunu oynayır 
və ölkənin təşəbbüsləri regional 
əməkdaşlığa və təhlükəsizlik 
tədbirlərinin gücləndirilməsinə 
istiqamətlənib. Bununla belə, 
qonşu ölkələrdə baş verən 
hadisələr də Azərbaycanda 
böyük narahatlıqla izlənilir.

Onun sözlərinə görə, 
dünyada hələ də çağırışlar, 
müharibələr, münaqişələr, 
miqrant böhranları mövcuddur 

və bütün bunlar böyük huma-
nitar faciədir. Bu böhranların 
real səbəbi ölkələrin daxili 
işlərinə xarici siyasi və hərbi 
müdaxilələrdir.

Prezident İlham Əliyev bildir-
di ki, Azərbaycan da təxminən 
30 il əvvəl Ermənistanın 
təcavüzü ilə üzləşmişdi. 
Ölkəmiz uzun müddət bu 
münaqişəni sülh yolu ilə həll 
etmək istəyib. Lakin bütün 
cəhdlər Ermənistan tərəfindən 
pozulub. Nəhayət, 2020-ci 
ilin payızında ölkəmiz BMT 
qətnamələrini əldə rəhbər tuta-
raq özünün ərazi bütövlüyünü 
təmin edib.  
44 günlük Vətən müharibəsində 
Ermənistan ordusu darmadağın 
edilərək ölkəmizdən qovulub. 
Hazırda işğaldan azad edilmiş 
rayonlar böyük tikinti-quruculuq 
meydanına çevrilib. 

“Qlobal dünya nizamına 
təhdidlər” mövzusuna həsr olun-

muş forumda qlobal dünya ni-
zamını təhdid edən problemlər, 
o cümlədən dünyada 
təhlükəsizliyin və sülhün təmin 
olunması üçün perspektivlər, 
enerji təhlükəsizliyi sahəsində 
yaranmış təhdidlərin həlli 
yolları, həssas bölgələrdə 
sülh, əməkdaşlıq və inteq-
rasiya, qloballaşan dünyada 
artan ədalətsizliklər, yoxsul-
luğun qarşısının alınması 
üçün qida və kənd təsərrüfatı 
sektorunun transformasiya-
sı kimi mühüm mövzularda 
səmərəli müzakirələr aparıl-
dı. İnanırıq ki, Azərbaycanın 
qlobal sülh və əmin-amanlıq 
istiqamətində atdığı inamlı 
addımlar öz bəhrəsini verəcək, 
nəhayət, dünyada müharibə və 
münaqişlərə son qoyulacaq.

Söhbəti yazdı:  
Paşa ƏMİRCANOV,  

“Xalq qəzeti”

Dünən Azərbaycanın paytaxtında IX Qlobal Bakı Forumu öz işinə 
başlayıb. Məlum olduğu kimi, forum Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin himayəsi altında və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə keçirilir. Forumun işində 50-dən artıq ölkədən 260-dan 
çox qonaq iştirak edir. Onların arasında müxtəlif ölkələrin dövlət və 
hökumət başçıları, nüfuzlu ictimai-siyasi xadimlər, elm adamları və 
ekspertlər var. Tədbirdə “Qlobal dünya nizamına təhdidlər” mövzusun-
da müzakirələr aparılıb. Tədbir iyunun 18-dək davam edəcək.

Forumla bağlı fikirlərini bölüşən Milli Məclisin deputatı İqbal 
Məmmədov bildirdi:

17 iyun 2022-ci il, cümə10


