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Petar Stoyanov: Azərbaycan Bolqarıstan 
və digər ölkələr üçün vacib tərəfdaşdır

Azərbaycan bizim üçün dost ölkədir. Bolqarlar ölkənizi çox sevirlər və sizə 
ən xoş arzularımızı yetiririk. Azərbaycan təkcə Bolqarıstan üçün deyil, digər 
ölkələr üçün vacib tərəfdaşdır.

IX Qlobal Bakı Forumunun iştirak-
çısı, Bolqarıstan Respublikasının sabiq 
Prezidenti Petar Stoyanov bu forumunun 
dünyada ən yaxşı təşkilatçılığı ilə seçilən 
tədbirlərdən biri olduğunu diqqətə çat-

dırıb: “Mərkəzin həmtəsisçilərindən biri 
kimi Forumda əvvəldən iştirak edirəm və 
hər zaman Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin yanındayam. Biz burada bir çox 
maraqlı insanlarla rastlaşırıq, eyni zaman-
da, fəal siyasətçilərlə ünsiyyətə oluruq, 
bu, çox vacibdir. Mən 20 il bundan əvvəl 
Bolqarıstan Prezidenti olarkən Azərbaycan 
xalqının ümummilli lideri, sabiq Prezident 
Heydər Əliyev, Gürcüstanın sabiq Prezi-
denti Eduard Şevarnadze və Türkiyənin 
sabiq Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə 
saziş imzalamışdıq”.

Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş olduğu-
nu qeyd edən P.Stoyanov neft və qaz ixracı 
sahəsində ölkəmizin imkanlarını yüksək 
qiymətləndirib.

Kerri Kennedi: Azərbaycan qədim 
tarixi olan bənzərsiz bir ölkədir

Azərbaycan qədim tarixi olan, inanılmaz dərəcədə nadir bir ölkədir. Bu 
əsrarəngiz ölkənin tanınmış filosofları, şairləri, riyaziyyatçıları var. Bir sıra 
digər ölkələr kimi, Azərbaycan insan haqları uğrunda mübarizə aparır, bu 
mübarizəyə töhfələr verir.

Robert F.Kennedi İnsan Hüquqları 
Fondunun prezidenti Kerri Kennedi 
AZƏRTAC-a məxsusi müsahibəsində 
deyib: “Biz Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin təşkil etdiyi bu Foruma 
insan haqları, demokratiya, Ukraynada 
gedən müharibənin təsirindən, dünyada 
demokratiyanın inkişafı kimi məsələlərdən 
danışmaq üçün gəlmişik. Son 40-50 ildə 
insan haqları və demokratiya uğrunda 
mübarizə gedib. Bu mübarizə kiçik 
qruplar tərəfindən aparılıb. Hərbi rejimlər, 
eyni zamanda, Avropanın bir hissəsi 
kommunizmin diktaturasında olub. Yəni, 
insan hüquqları beynəlxalq gündəlikdə 
deyildi. Bu gün bunların hamısı dəyişib. 
Onlar hökumətlər tərəfindən, yaxud hərbi, 
eləcə də millətlər arasındakı əməkdaşlıqla 
dəyişməyib. İnsan haqlarını tələb edən 
kiçik qruplar tərəfindən dəyişdirilib. Yəni, 
ailəmiz, dostlarımız, həmkarlarımız – biz 

birlikdə toplaşaraq nələri dəyişməyin 
mümkün olduğunu deməliyik”.

K.Kennedi uzun illərdir işğaldan əziyyət 
çəkən, amma sonda qətiyyəti ilə işğala son 
qoyan bir ölkədə - Azərbaycanda olmaqdan 
məmnunluğunu dilə gətirib və ölkəmizin 
bütün sahələrdə inkişaf etdiyini bildirib.Rusiya Rəşt–Astara dəmir yolunun 

tikintisində yaxından iştirak edəcək
Rusiya Rəşt–Astara dəmir yolunun tikilib başa çatdırılmasında maraqlıdır və 

bu işdə İrana yaxından kömək göstərəcək.

Rusiyanın Baş nazirinin müavini Alek-
sey Overçukun Sankt-Peterburq iqtisadi 
forumu çərçivəsində İranın Ticarətin İnkişafı 
Təşkilatının rəhbəri Əlirza Pakpeyman 
ilə keçirilən görüşündə “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin formalaş-
ması məsələsi ətraflı müzakirə olunub. 

Bu dəhliz Rusiya ilə İran arasında 
ticarət əlaqələrini genişləndirməklə yanaşı, 
hər iki ölkənin tranzit imkanlarını da artıra-
caq. Rusiya dəhliz vasitəsilə Fars körfəzi 
və Cənub-Şərqi Asiya ölkələri ilə tranzit və 
ticarət əlaqələrinə xüsusi diqqət yetirir. 

“Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizi İran və Azərbaycan ərazisindən 
keçir. Bu yol həm ucuz, həm də qısa 
müddətdə yüklərin çatdırılmasına təminat 
verir. Yolun Qəzvin-Rəşt hissəsi tikilib 
istismara verilib. Rəşt-Astara hissəsində isə 
işlər davam edir. İrana qarşı tətbiq olunan 
iqtisadi sanksiyalar yolun bu hissəsinin 
inşasını ləngidir.

Fars körfəzi və Cənub-Şərqi Asiya-
dakı ölkələr yüklərini Bəndər Abbas və 
Çabahar limanları vasitəsilə İrana, bura-
dan isə Qəzvin-Rəşt-Astara (İran)-Astara 
(Azərbaycan) dəmir yolu ilə Rusiyaya və 
əks istiqamətə daşımaq niyyətindədirlər. 

“Xalq qəzeti”

Qarabağda infrastrukturun  
sürətli inkişafı heyranlıq doğurur  

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən olan 
səyahətçi Priti Sinqh Qarabağa səfəri 
zamanı bildirib ki, Qarabağda infrast-
rukturun sürətli inkişafı heyranlıq 
doğurur.

Priti Sinqh deyib: Qarabağa səfər çox 
gözəl idi, hər mərhələsi mənim xoşuma 
gəldi. Burada infrastrukturun inkişafı, hər 
şeyin tez bir zamanda işə salınması heyran-
lıq doğurur”.

Səyahətçi əlavə edib ki, Qarabağda-
kı dağıntıları görəndə çox üzücü hisslər 
keçirib: “Bu, çox kədərlidir, amma fikrimcə, 
Azərbaycanın bərpa ilə bağlı bütün 
təşəbbüsləri vətəndaşlar üçün zəruri şəraitin 
yaradılmasında böyük addım olacaq”.

Azərbaycanın məcburi köçkünlərin 
doğma yurdlarına qayıtması üçün göstərdiyi 

səyləri yüksək dəyərləndirən Priti Sinqh 
deyib: “Ağıllı kənd” konsepsiyası gördüyü-
müz bütün dağıntılardan sonra heyrətamiz 
layihədir”.

“Xalq qəzeti”

Bakı qlobal problemlərin müzakirəsi məkanına çevrilib

Bütün bu qeyd edilənlər BMT-
nin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə 
ali nümayəndəsi Migel Angel 
Moratinosun Prezident İlham 
Əliyevin himayəsi və Nizami 
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə keçirilən adıçəkilən 
forumun iştirakçılarına ünvanlanan 
videomüraciətində də öz ifadəsini 
tapıb. Videomüraciətdə İkinci Dünya 
müharibəsindən bəri ən çətin siyasi 
böhranla üzləşildiyi, Ukraynada 
savaşın artıq dörd aydır ki, davam 
etdiyi, dinc sakinlərin məcburi 
köçkünlərə çevrildikləri və nəticədə 
regional, həmçinin qlobal sülh və 
təhlükəsizlik üçün xüsusilə dünyanın 
pandemiyadan qurtulmağa çalışdığı 
bir dövrdə ağır nəticələri olacağı 
vurğulanıb. 

BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı 
üzrə ali nümayəndəsi müraciətində 
daha sonra Rusiya-Ukrayna 
müharibəsinin artıq 50 milyona 

yaxın insanı öz evlərindən ayrı 
saldığını, bunun isə İkinci Dünya 
müharibəsindən sonra ən sürətli 
yerdəyişmə olduğunu qeyd edib. 
“Müharibə Ukraynanın sərhədlərindən 
kənarda da qlobal iqtisadiyyata 
ciddi maliyyə zərbələri vurub. Bütün 
dünyada, xüsusilə də inkişaf edən 

ölkələrdə  insanlar ərzaq, enerji və 
digər gündəlik tələbat mallarının 
qiymətlərinin kəskin artması kimi 
problemlə üzləşib”, – deyə Migel 
Angel Moratinos bildirib. 

Ali nümayəndə toplantı 
iştirakçılarına müraciətində bu 
dəhşətli vəziyyəti aradan qaldırmağın, 

müharibəni dayandırmaq üçün təcili 
addımlar atmağın, şiddətin artdığı 
dövrdə məntiqin səsini dinləyib 
silahların susdurulması istiqamətində 
səy göstərməyin, anlaşıqlı dialoq və 
səmərəli danışıqlara keçməyin əsl 
zamanı gəldiyini xatırladıb.  

(ardı 3-cü səhifədə)

IX Qlobal Bakı Forumu fərqli siyasi görüşləri 
olan insanların öz fikirlərini dünyaya çatdıra biləcəyi 
platformadır. Dünyada tanınan nüfuzlu siyasətçilər 
tərəfindən bu platformada bir çox problemlər– 
insan haqları, beynəlxalq hüquq, dövlətlərin ərazi 
bütövlüyü kimi məsələlər  müzakirə edilir, forum, 
eyni zamanda, bəşəriyyəti ciddi narahat edən 
məsələlərin həlli yollarını tapmaqda böyük rol oy-
nayır.  Belə tədbirlərin keçirilməsi isə Azərbaycanın 
əhəmiyyətini artırır, nüfuzunu daha da gücləndirir. 

Bakı dünyada geosiyasi 
fikrin mərkəzidir 

"Forum, hazırkı 
və keçmiş dövlət 
başçıları, eləcə də 
gənclər də daxil ol-
maqla, öz iştirakçıları 
ilə tədbirin dinamik 
və geniş auditoriyaya 
uyğun keçirilməsinə 
sadiqliyini nümayiş 
etdirdi. Azərbaycan 
enerji təchizatçısı 
kimi getdikcə daha 
mühüm rol oynaya-
raq inkişaf edir. Bu, 
xüsusilə Ukraynadakı hərbi əməliyyatlar fonunda nəzərə 
çarpır. Azərbaycan, eyni zamanda, bərpa olunan enerji, 
yüksək texnologiyalar və səhiyyə kimi məsələlərdə Aİ-nin 
fəal tərəfdaşıdır".

Amerikalı ekspert Piter Teys isə Trend-ə bildirib ki, 
IX Qlobal Bakı Forumu demokratik dünyanın ən nü-
fuzlu beynəlxalq tədbiridir: “Bu konfransda ən aktual 
məsələlər öz həllini tapır. İyunun 16-da forumun açılı-
şı tarixi nailiyyət idi, çünki əsas məruzəçilər ən yaxşı 
dövlət qulluqçuları və diplomatlar idi”.

Ekspert 
qeyd edib ki, 
Azərbaycanın 
getdikcə fəallaşan 
beynəlxalq mövcud-
luğu ABŞ tərəfindən 
də etiraf olunur və bu 
yaxınlarda prezident 
Cozef Bayden rəsmi 
Bakıya iki məktub 
göndərib: "Çox gü-
man ki, Azərbaycan 
Mərkəzi Asiyada 

getdikcə daha təsirli rol oynayacaq. Bu səbəbdən Qlobal 
Bakı Forumu Azərbaycanın liderliyə olan istəklərini və daha 
fəal və alqışlanan beynəlxalq rolunu əks etdirən getdikcə 
daha geniş, daha nüfuzlu beynəlxalq toplantıya çevrilir".

P.Teys əlavə edib ki, Bakı dünya geosiyasi fikrinin 
mərkəzidir və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa, 
ABŞ və Asiyada artan diqqəti cəlb edən tədbiri keçirməkdə 
yüksək səviyyəli liderlik nümayiş etdirib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin himayəsi altında və Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən  
“Qlobal dünya nizamına təhdidlər” mövzusunda 
IX Qlobal Bakı Forumu iyunun 18-də başa çatdı. 
Amerikalı analitik İrina Tsukerman bildirib ki, 
builki Qlobal Bakı Forumu 53 ölkədən 400-ə 
yaxın iştirakçını bir araya gətirərək Azərbaycanın 
beynəlxalq aləmdə artan nüfuzunu önə çıxarıb:

Azərbaycan–Venesuela əlaqələri genişlənir

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan 
Respublikası və Venesuela Bolivar 
Respublikası arasında diplomatik 
münasibətlər 1995-ci il mayın 12-də  
qurulub və bundan sonra iki ölkə arasında 
hərtərəfli münasibətlər davamlı olaraq 
inkişaf edib. Qarşılıqlı hörmət, inam və 
etimad əsasında formalaşan bu əməkdaşlıq 
hər iki dövlətin və xalqın milli maraqlarına 
cavab verir. 

Məlumat üçün bildirək ki, Venesuela 

Bolivar Respublikasının Prezidenti 
Nikolas Maduro üç dəfə ölkəmizə səfər 
etmişdir. Hər üç görüş zamanı Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev ilə Venesuelanın 
dövlət başçısı Nikolas Maduro arasında 
ən yüksək səviyyədə danışıqlar aparılıb. 
Liderlər bütün sahələrdə əlaqələrin 
inkişaf etdirilməsində maraqlı olduqlarını 
vurğulayıblar. 

(ardı 4-cü səhifədə)

Azərbaycanın sivil dünyaya açıq olması, ədalətli və prinsipial daxili və xarici 
siyasət xətti yürütməsi ölkəmizin dünyanın hər yerində, yaxın və uzaq qitələrdə 
dostlarının sayının artmasına səbəb olur. Belə ölkələrdən biri də Latın Ameri-
kasında yerləşən, zəngin enerji ehtiyyatlarına və əhali resurslarına malik olan 
Venesuela Bolivar Respublikasıdır.



Bakı qlobal problemlərin müzakirəsi məkanına çevrilib
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Migel Angel Moratinos 
müraciətində müharibənin yaratdığı 
böhranın öz mənfi geosiyasi nəticələri 
ilə Avropadan uzaqlara təsir edəcəyini 
də diqqətə çatdırıb. O daha sonra 
BMT-nin qlobal sülh, təhlükəsizlik, 
insan haqları və inkişafın dayağı 
kimi fəaliyyət göstərdiyini, bu nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatın üzv dövlətlərə 
qeyri-bərabərliyi aradan qaldırmaq və 
etimad üzərində əməkdaşlıq qurmağı, 
həmçinin sülh üçün yeni gündəlik ya-
ratmağı təklif etdiyini vurğulayıb: “Bu 
gündəlikdə isə əsas yer azlıqlar daxil 
olmaqla, cəmiyyətin zəif və həssas 
qruplarına verilməlidir. BMT dinindən, 
inancından, irqindən, milliyyətindən, 
yaşından, cinsi mənsubiyyətindən 
və ya əlilliyindən asılı olmayaraq, 
bütün insanlara bərabərhüquqlu 
olduğunu bəyan edir və bu hüquqları 
qoruyur”. Videomüraciətdə davamlı 
sülhün həyat tərzinə çevriləcəyinə, bu 
prosesin daim diqqətdə saxlanılaca-
ğına, irqindən, dinindən, millətindən, 
inamından və ya cinsindən asılı olma-
yaraq, sülhdən qaynaqlanan qarşılıqlı 
hörmətin yaranacağına əminlik də 
ifadə olunub. 

Qlobal Bakı Forumunda Qarabağ 
regionunun mövcud vəziyyətinə də 
toxunulib. “Cənubi Qafqaz, barışıq, 
əməkdaşlıq və inteqrasiya” mövzu-
sunda keçirilən panel iclasda Bol-
qarıstanın sabiq Prezidenti Rosen 
Plevneliev Azərbaycanın sülh üçün 
bir nümunə olduğunu, bu bölgədə 
sülhün hökm sürməsinin Qarabağ 
və Şərqi Zəngəzurun inkişafını 
şərtləndirəcəyini, münaqişənin tam 
həlli üçün sülh müqaviləsinin imza-
lanmasının son dərəcə vacibliyini 
xatırladıb. O, eyni zamanda, barışın 
möhkəm təməllərə əsaslanılması 
üçün təkliflərini də diqqətə çatdırıb: 
“Sülh müqaviləsi Budapeşt Memo-
randumuna və ya Minsk razılaş-
malarına oxşamamalı, dayanıqlı 
olmalıdır. Tərəflər arasında danışıq 
getməlidir. Prezident İlham Əliyevin 
də dediyi kimi, Ermənistanın in-
teqrasiyası zəruridir. Bu ölkənin 
müasirləşdirilməsinə töhfə verən 
layihələr təklif edilməlidir. Ermənistan 
və Azərbaycan tərəfindən regionun 
inkişafı üçün əməkdaşlığa üstünlük 
verilməlidir”.

O, Türkiyənin Cənubi Qafqaz 
bölgəsində münaqişənin həllində rolu-
nun böyük olduğunu, münasibətlərin 
yaxşılaşdırılması üçün təşəbbüs 
göstərdiyini də vurğulayıb. Sabiq 
Prezident, həmçinin Cənubi Qafqazın 
inkişafı üçün Çin ilə əməkdaşlığın da 
faydalı olacağını qeyd edib. 

IX Bakı Qlobal Forumu 
çərçivəsində keçirilən panel iclasların-
da Ermənistanla Azərbaycan arasın-
da uzunmüddətli silahlı münaqişənin 
və əvvəlki müharibələr nəticəsində 
tamamilə pozulan münasibətlərin 
necə bərpa olunması, iki ölkə 
münasibətlərinin normallaşdırılması 
prosesində vasitəçilik prosesləri, bu 
əlaqələrin pozula biləcəyi cəhdlərinin 
minimuma endirilməsi, dünya 
ölkələrinin Cənubi Qafqazda sabitliyə, 

sülhə töhfə vermələri ilə bağlı fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Forumda Ermənistan-Azərbaycan 
münasibətlərinin yaxşılaşdırılması 
və sülh prosesi üçün təşəbbüslərdən 
danışılarkən, son altı ayda əldə edilən 
nailiyyətlərdən geniş bəhs olunub. 
İki ölkə arasında münasibətlərin 
normallaşdırılmasının, sülhün 
təmin olunmasının regiona rifah və 
inkişaf gətirəcəyinə əminlik ifadə 
edilib. Sərhədlərin beynəlxalq 
hüquq çərçivəsində tanınmasının, 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
ərazi iddialarından imtina etməsinin 
vacibliyi vurğulanıb. 

Cənubi Qafqaz regionunda 
nəqliyyat, logistika əlaqələrindən 
də danışan natiqlər tərəfindən 
Azərbaycanla Gürcüstan arasında bu 
sahədə əməkdaşlığın davamlı xarak-
ter aldığı, indiyədək iki ölkə arasında 
bir çox yolların inşa edildiyi, neft və 
qaz layihələrinin həyata keçirildiyi 
bildirilib.

Forumda Avropa İttifaqının 
(Aİ) Ermənistan-Azərbaycan 
münasibətlərinin yaxşılaşdırılması 
istiqamətində göstərdiyi fəaliyyətin 
səmərəliliyi barədə də danışılıb. 
Aİ Şurası Prezidenti Şarl Mişelin 
təşəbbüsü ilə görüşlər keçirildiyi, 
həmin görüşlərdən sonra delimi-
tasiya komissiyasının yaradıldığı, 
cari il mayın 24-də komissiyanın 
ilk iclasının reallaşdığı, həmçinin 

sülh müqaviləsinin işlənib hazır-
lanması üçün işçi qrupu barədə 
Ermənistandan cavab gözlənildiyi 
qeyd edilib.

Cənubi Qafqaz regionundakı ha-
zırkı yeni reallıq məhz Azərbaycanın 
öz torpaqlarını işğaldan azad etməsi 
ilə əldə edilib. Bu reallıq ikitərəfli 
münasibətlərin inkişaf etdirilməsi 
ilə ticarətin həcminin artırılmasını, 
yeni nəqliyyat layihələrinin həyata 
keçirilməsini şərtləndirib. 

Yeri gəlmişkən, Bakı Qlobal Foru-
munda Ermənistan hələ də atəşkəs 
prinsiplərinə riayət etmədiyi, Laçın 
dəhlizinin açıq olduğu və fəaliyyət 
göstərdiyi, lakin Zəngilan dəhlizinin 
hələ də işə salınmadığı barədə fikirlər 
səsləndirilib. Eyni zamanda, sonun-
cu proses üzərində çalışmağın və 
keçirilən görüşlərin qərarlarını yerinə 
yetirməyin zəruriliyi diqqətə çatdırılıb. 

Bütün bunlarla bərabər, 
Türkiyənin Ermənistan-Azərbaycan 
münasibətlərinin yaxşılaşdırılması 
prosesində fəal iştirakından, qardaş 
ölkənin bu münaqişənin həlli üçün 
göstərdiyi səylərdən də bəhs edilib. 

Qeyd edək ki, “Qlobal dünya niza-
mına təhdidlər” mövzusunda keçirilən 
Qlobal Bakı Forumunda 50-dən çox 
ölkənin, həmçinin nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatların nümayəndələri işti-
rak ediblər. Tədbirdə qlobal dünya 
nizamını təhdid edən problemlər, o 
cümlədən dünyada təhlükəsizliyin və 

sülhün təmin olunması perspektivləri, 
enerji təhlükəsizliyinə yaranan 
təhdidlərin aradan qaldırılması yolları, 
həssas bölgələrdə sülh, əməkdaşlıq 
və inteqrasiya, qloballaşan dünyada 
artan ədalətsizliklər, yoxsulluğun 
qarşısının alınması üçün qida və 
kənd təsərrüfatı sektorunun transfor-
masiyası kimi mühüm mövzularda 
səmərəli müzakirələr aparılıb. 

Nəhayət, onu da qeyd edək 
ki, son vaxtlar Bakı ilə yanaşı, 
mədəniyyət paytaxtımız Şuşa da 
beynəlxalq diskussiya platformasına 
çevrilib. Azərbaycanın qazandığı 
təcrübə, keçdiyi uğurlu yol, torpaqla-
rını işğaldan azad etməsi və hazırda 
Avropanın enerji təhlükəsizliyində 
aparıcı rola malik olması bu amili 
şərtləndirib. Albaniya, Bolqarıstan, 
Gürcüstan və çoxsaylı ölkələrin dövlət 
başçılarının, tanınmış ictimai-siya-
si xadimlərin, aparıcı ekspertlərin, 
habelə Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatının, Ərəb Dövlətləri Liqasının 
və s. fəaliyyətdə olan rəhbərlərinin 
iştirakı onu göstərir ki, IX Qlobal 
Bakı Forumuna maraq çox böyükdür 
və dünyanın böyük transformasi-
yaya qədəm qoyduğu bir dövrdə 
Azərbaycanda qlobal əhəmiyyətli 
məsələlər müzakirə edildiyi məkana 
çevrilib. 

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Bakı Forumu dünyanın çağdaş 
problemlərini gündəmə gətirdi

Dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin 
himayəsi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə reallaşan 
forumun budəfəki mövzusu da çox önəmli 
məsələlər idi. Belə ki, hazırda dünyada bir 
sıra məlum ziddiyyətli proseslər gedir, onların 
fəsadları getdikcə artmaqdadır. Təhlükəsizlik 
məsələləri, ərzaq böhranı, enerji problemi 
bu gün dünya gündəmini zəbt edib. Belə 
bir məqamda bu istiqamətdə forumda 
aparılan müzakirələrin, fikir mübadilələrinin, 
qəbul olunacaq qərarların faydalı olacağı 
şübhəsizdir.

Açılış mərasimində çıxış edən 
dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyev 
Azərbaycanın regional təhlükəsizliklə bağlı 
yanaşmalarını aydın şəkildə bəyan etdi. 
Prezident bildirdi ki, ölkəmizin mövqeyi 
regionda sabitliyə, dayanıqlı sülh və 
təhlükəsizliyə əsaslanır. Bu istiqamətdə 
Azərbaycanın təşəbbüsləri bütün region 
dövlətləri, o cümlədən Ermənistan üçün də 
faydalıdır. Bu ölkənin uzun illər davam etmiş 
işğal siyasəti regionda gərginlik yaradır, 
təhlükəsizliyi pozur, iqtisadi əlaqələrin 
inkişafına əngəllər törədirdi, həmçinin 
beynəlxalq hüququn prinsiplərini heçə 
endirirdi. Bu baxımdan Ermənistanın işğal 
siyasətinə son qoyan Vətən müharibəsinin 
nəticələri onun region dövlətləri üçün də 
önəmini bir daha ortaya qoyur. Bu gün 
Azərbaycanın müəllifi olduğu reallıqlar 
bölgə dövlətləri arasında əməkdaşlığın 
dərinləşməsinə, iqtisadi əlaqələrin inkişafına 
zəmin yaradır.

Forumdakı proqram səciyyəli çıxışında 
Prezident İlham Əliyev kommunikasiyaların 
açılması məsələsinə də toxundu. Ölkə 
rəhbəri xatırlatdı ki, Ermənistan bu məsələdə 
üzərinə öhdəliklər götürüb, lakin 2020-ci il 
10 noyabr bəyanatının imzalanmasından 

bu qədər vaxt keçsə də, hələ ki, Zəngəzur 
dəhlizinin açılması məsələsinə tərədüdlə 
yanaşır, səbəbsiz yerə prosesi ləngidir. 
Zəngəzur dəhlizi Ermənistanın özü üçün də, 
bütün region üçün də faydalı olacaq. Hamı, 
o cümlədən Ermənistan tərəfi də anlamalıdır 
ki, bu məsələ müharibənin nəticəsi olaraq 
ortaya çıxıb və reallaşması şübhəsizdir. 
Dövlətimizin başçısı bur daha vurğuladı ki, 
Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsinin ən 
qısa zamanda həlli gələcək regional sülhün 
fundamental elementlərindən biri kimi qarşıda 
durur.

Prezident İlham Əliyev Qlobal Bakı 
Forumundakı önəmli açıqlamalarının 
sırasında hələ də status xəyalları ilə 
yaşayanlara, Minsk qrupunu yenidən 
“diriltməyə” çalışanlara da aydın və məntiqli 
şəkildə bildirdi ki, Cənubi Qafqazda yaranmış 
yeni reallıqlar fonunda bu məsələlər tarixin 
arxivinə yuvarlanıb. Azərbaycan qalib və 
güclü dövlətdir, diktə edən tərəf də odur. 
Ermənistan da bunu dərk etməli, prosesi 
ləngitməyə çalışmamalıdır.

Hazırladı:  
R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

“Pandemiyanın səngiməsindən sonra ölkəmizdə qlobal miqyaslı 
tədbilərin keçirilməsi uğurla davam etdirilir. Bugünlərdə Azərbaycan 
paytaxtında 9-cu dəfə baş tutan Qlobal Bakı Forumu bu beynəlxalq 
tədbirin artıq dünyada nüfuzlu bir platformaya çevridiyini təsdiq etdi. Bu 
dəfə müzakirəyə çıxarılan mövzular isə aktuallığı və təxirəsalınmazlığı ilə 
seçilirdi”. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (AHİK) 
sədri, Milli Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyev növbəti Bakı forumu ilə 
bağlı mediaya bu açıqlamasının davamında bildirib:

– Bakı forumuna göstərilən maraq ildən-ilə artmaqdadır, budəfəki 
məclisdə dünyanın 53 ölkəsindən ali və yüksək səviyyəli nümayəndə, 
sabiq dövlət və hökumət başçıları, beynəlxalq və qeyri-hökumət 
təşkilatlarının rəsmiləri iştirak edirdi. Bu, əvvəlki toplantı ilə 
müqayisədə kifayət qədər yüksək göstəricidir. 

Bakı Forumu obyektivliyi və qərəzsizliyi 
ilə bənzərsiz beynəlxalq məclisdir

Xatırladaq ki, 1962-ci ildən 
etibarən müxtəlif adlar altına keçirilən 
Münhen Təhlükəsizlik Konfransında, 
əsasən, xarici siyasət və təhlükəsizlik 
məsələləri müzakirə olunur. Həmin 
beynəlxalq məclisin 1993-cü ilədək 
“Hərbi məsələlər üzrə konfrans” 
adlanması da Münhen Təhlükəsizlik 
Konfransinin prioritetlərinin nədən 
ibarət olduğundan xəbər verir. 1971-
ci ildə yaradılan Davos Ümumdünya 
İqtisadi Forumunun fəaliyyəti də 
konkret istiqamətləri əhatə edir. 
Davosda, bir qayda olaraq, iqtisadi və 
səhiyyə və ekologiya da daxil olmaqla 
qismən sosial sferaları əhatə edən 
məsələlər müzakirə olunur. 2004-
cü ildə yaradılan Valday Diskussiya 
Klubunun təşkil etdiyi konfransların 
da mövzusu, adətən, qlobal iqtisadi-
siyasi problemlərlə bağlı olur və 
müəyyən qədər Münhen Təhlükəsizlik 
Konfransının formatını xatırladır.

Bu vaxtadək dünyada 50-
dən artıq müxtəlif sahələri əfatə 
edən belə populyar və önəmli 
beynəlxalq müzakirə məclisləri təşkil 
olunur. Onların arasında davamlı 

şəkildə keçirilənləri də, konkret 
problemlərdən doğan çağırışlarla 
bağlı təşkil olunanları da var. Qlobal 
Bakı Forumunu digər konfrans və 
forumlardan fərqləndirən cəhət, qeyd 
etdiyimiz kimi, dünyanı ciddi çağırışlar 
qarşısında qoyan problemlərə 
kompleks şəkildə yanaşılması və 
bu çağırışların, hansı sahəni əhatə 
etməsindən asılı olmayaraq, bir-biri 
ilə zəncirvari şəkildə bağlı olduğuna 
diqqət yetirilərək ən incə detallarına 
qədər təhlil edilməsi, reallığa uyğun 
çıxış yollarının göstərilməsidir.

Qlobal Bakı Forumunu 
fərqləndirən ən önəmli cəhətlərdən 
biri burada aparılan müzakirələrin 
hazır geosiyasi və geoiqtisadi 
baxışlardan uzaq olması, çağdaş 
çağırışları cavablandıran yeni 
yanaşmalara üstünlük verilməsidir. 
Qeyd edim ki, Prezident İlham 
Əliyev “Qlobal dünya nizamına 
təhdidlər” mövzusunda IX Qlobal 
Bakı Forumunun açılış mərasimində 
çıxışı zamanı bu məqama xüsusi 
diqqət çəkdi və bildirdi ki, forumda 
yeni yanaşmaların müzakirəsi indi 

heç vaxt olmadığı kimi zəruridir. 
Bu baxımdan, forumun işində bu 
dəfə də bəşəriyyəti ciddi çağırışlar 
qarşısında qoyan problemlərin 
həllinə münasibətdə yeni yanaşmalar 
üstünlük təşkil etdi. Qlobal Bakı 
Forumu həm də bu istiqamətdə 
müsbət nümunə sərgilədi.

Hazırda Ukraynada baş 
verənlərin fonunda bəşəriyyətin 
üzləşdiyi problemlər, eləcə də ərzaq 
təhlükəsizliyi ilə bağlı çağırışların 
getdikcə daha təhlükəli həddə çata 
biləcəyi ehtimalı siyasi, iqtisadi, 
sosial, ekoloji və digər sahələrdə 
yaranan təhlükələrin bir-biri ilə bağlı 
olduğunu təsdiqləyir. Müharibələr 
iqtisadiyyata, ekologiyaya, ərzaq və 
enerji təhlükəsizliyinə təhdid yaradır 
və əksinə, iqtisadi, sosial, humanitar, 
ekoloji problemlər yeni münaqişə 
və müharibələr üçün əlverişli zəmin 
formalaşdırır. Məhz bu baxımdan 
rəsmi Bakının dünyada baş verən 
proseslərə baxış bucağını ifadə edən 
Qlobal Bakı Forumu Yer kürəsinə və 
bütün bəşəriyyətə vahid bir orqanizm 
kimi yanaşması, təbiət və insanın ilahi 

harmoniyada olduğunu nəzərə alması 
ilə fərqlənir, buna görə də unikaldır, 
ən əsası isə obyektiv və qərəzsizdir.

Bu baxımdan Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin forumdakı 
səsləndirdiyi bəyanatlar həqiqəti 
əks etdirməsi və dünyada sülhün 
möhkəmlənməsini hədəfə alması ilə 
böyük maraqla qarşılandı. Dövlət 
başçısı Azərbaycan–Ermənistan 
münasibətlərinin bu günü və 
gələcəyi, Zəngəzur dəhlizi və onun 
açılmasının önəmi ilə bağlı konkret 
fikirlər səsləndirdi, iştirakçılarda 
bölgədə yaranmış reallıqlar barədə 
aydın təsəvvür yaratdı. O beynəlxalq 
auditoriyaya yönəlik açıqlamasında 
bildirdi ki, Qafqaz regionda sülhün, 
əməkdaşlığın bərqərar olması üçün 
Ermənistan tərəfi Azərbaycanın 
sülh səylərini dəstəkləməli, vəziyyəti 
yenidən gərginləşdirə biləcək 
revanşist niyyətlərdən imtina 
etməlidir. Azərbaycan lideri Zəngəzur 
dəhlizinin açılmasının önəmini bu 
forumda da vurğuladı, bununla bağlı 
dövlətimizin prinsipial mövqeyini 
açıqlayaraq bildirdi ki, Zəngəzur 
dəhlizi açılmasa, sülhdən danışmağın 
mənası olmaz.

Forumdakı çıxışında Prezident 
İlham Əliyev dünyadakı mövcud 
münaqişələrin dinc yolla həlli, ərzaq 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və 
ədalətli dünya nizamının vacibliyini 
də xüsusi qeyd etdi. O, Azərbaycanın 
sülh və tərəqqiyə necə böyük önəm 
verdiyini bir daha dünyanın nəzərinə 
çatdırdı. Ölkə rəhbərinin forumda 
səsləndirdiyi fikirlər, təkcə ölkəmiz 
üçün deyil, region və bürün dünyanın 
gələcək inkişafı üçün də ən önəmli 
məqamları gündəmə gətirdi. Forum 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
humanist hədəflərini sərgiləməsi ilə 
ölkəmizə olan beynəlxalq marağa 
yeni dividentlər qazandırdı.

Elçin MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq cəbhəsi” qəzetinin baş 

redaktoru, siyasi ekspert 

 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin himayəsi altında və 
 Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizin 
paytaxtında keçirilən IX Qlobal Bakı Forumu müzakirə olunan 
mövzuların əhəmiyyəti və çoxşaxəliliyi baxımından dünyanın 
müxtəlif ölkələrində keçirilən digər beynəlxalq konfrans və forum-
lardan tamamilə fərqlənir. Qlobal Bakı Forumunun özəlliyi bu gün 
bəşəriyyəti ciddi çağırışlar qarşısında qoyan problemlərə komp-
leks şəkildə yanaşılmasında və onları yaradan səbəblərin bu və 
ya digər geosiyasi qütbün maraqlarını ifadə etmədən gündəmə 
gətirilməsindədir. 

Forum Azərbaycanın regionda 
sülhyaratma təşəbbüslərini alqışladı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin himayəsi 
altında və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 
iyunun 16-18-də “Qlobal dünya nizamına təhdidlər” mövzusunda IX 
Qlobal Bakı Forumu keçirilib.  

Qeyd edək ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzi qlobal problemlərin həlli yollarını 
araşdıran və bu barədə dünya ictimaiyyətini 
məlumatlandıran mühüm beynəlxalq 
təsisata çevrilib. Məhz bunun nəticəsidir 
ki, mərkəzin təşkil etdiyi tədbirlərə maraq 
ildən-ilə artmaqdadır. Bu dəfə “Qlobal dünya 
nizamına təhdidlər” mövzusuna həsr olunan 
Qlobal Bakı Forumunda 50-dən çox ölkənin, 
eləcə də nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların 
nümayəndələri iştirak ediblər. 

Forumda qlobal dünya nizamını təhdid 
edən mühüm problemlər, o cümlədən 
dünyada təhlükəsizliyin və sülhün təmin 
olunması üçün perspektivlər, enerji 
təhlükəsizliyinə yaranan tədidlərin həlli 
yolları, həssas bölgələrdə sülh, əməkdaşlıq 
və inteqrasiya, qloballaşan dünyada artan 
ədalətsizliklər, yoxsulluğun qarşısının 
alınması üçün qida və kənd təsərrüfatı 
sektorunun transformasiyası kimi mühüm 
mövzularda səmərəli müzakirələr aparılıb.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev Forumun açılış mərasimində 
parlaq, dərin məzmunlu nitq söyləmişdir. 
Dövlətimizin başçısı bildirmişdir ki, çağdaş 
dünyada fundamental dəyişikliklər baş verir. 
Bu dəyişikliklər, hələ ki, proqnozlaşdırılması 
mümkün olmayan fəsadlarla müşayiət olunur, 
lakin dünyanın fərqli olacağı aydındır və o, 
artıq fərqlidir. 

Təbii ki, hər bir sivil ölkə bu prosesə, 
ilk növbədə, təhlükəsizlik tədbirləri ilə 
bağlı töhfə verməlidir. Çünki təhlükəsizlik 
məsələləri beynəlxalq arenada, beynəlxalq 
gündəlikdə duran əsas məsələlərdən birinə 
çevrilib. Avropa və dünyanın bir çox qaynar 
nöqtələrində baş verən gərgin proseslər 
barədə açıq müzakirələrin aparılması tələb 
olunur. Qlobal Bakı Forumu bunun üçün 
mükəmməl platforma olaraq çıxış edir. 

Prezident İlham Əliyev forumdakı 
nitqində daha sonra demişdir: “Azərbaycan 

müharibədə qalib gəldi, müharibə ədalətli idi, 
müharibə labüd idi və ədalətin, beynəlxalq 
hüququn və Azərbaycan xalqının milli 
ləyaqətinin bərqərar olunması ilə nəticələndi. 
İndi biz sülh haqqında danışırıq. Hesab 
edirəm ki, belə uzunmüddətli qarşıdurmadan 
sonra ədaləti bərqərar edən və təcavüzkarı 
məğlub edən ölkənin qısa müddət ərzində 
sülh təklif etməsi dünyada nadir hallardan 
biridir”.  Azərbaycan Cənubi Qafqazı sabit, 
dayanıqlı inkişaf edən bölgə kimi görmək 
istəyir. Möhtərəm Prezidentimizin vurğuladığı 
kimi, bu, nadir fürsətdir. Cənubi Qafqaz 
üç Cənubi Qafqaz ölkəsinin müstəqillik 
illəri ərzində parçalanmışdır. Xüsusilə 
Ermənistanın işğalı səbəbindən region 
son 30 il ərzində parçalanmışdır. İndi sülh, 
əməkdaşlıq yaratmaq vaxtıdır və Azərbaycan 
bunun üzərində çalışır.

Bəli, Cənubi Qafqaz sülh, dostluq 
və əməkdaşlıq meydanına çevrilə bilər. 
Təqdirəlayiq haldır ki, forum Azərbaycanın 
regionda sülhyaratma təşəbbüslərini 
tamamilə təqdir etdi və alqışladı. 

Əfrahim TƏHMƏZOV, 
politoloq, ehtiyatda olan  
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