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Qlobal Bakı forumları dünya 

nizamına töhfələr verir

Qeyd edək ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzi qlobal problemlərin həlli yollarını 
araşdıran və bu barədə dünya ictimaiyyətini 
məlumatlandıran mühüm beynəlxalq 
mərkəzə 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 təhdidlərin 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 Prezidenti İlham Əliyev 
ənənəvi hal alan Qlobal Bakı forumlarının 
əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirərək 
demişdir: “Əminəm ki, müzakirələr və fikir 
mübadiləsi qlobal gündəlikdə əsas yer alan 
məsələlərin həllində yeni yanaşmaların 
işlənib hazırlanmasına kömək edəcək. Öz 
fəaliyyəti ərzində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzi qlobal məsələləri müzakirə edən 
və geniş beynəlxalq birliyi öz sıralarına qata 
bilən aparıcı beynəlxalq institutlardan birinə 
çevrilmişdir”. 

Təssüf ki, hazırda bəşəriyyət öz tarixinin 
çox çətin və təhlükəli dövrünü yaşayır. 
Belə ki, 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. 

Tanınmış politoloq Elçin Mirzəbəyli 
hesab edir ki, 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. 

Prezident beynəlxalq auditoriyaya yönəlik 
açıqlamasında bildirib ki, Qafqaz regionunda 
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 
vurğulayıb. Dövlətimizin prinsipial mövqeyini 
açıqlayaraq bildirib ki, Zəngəzur dəhlizi 
açılmasa, sülhdən danışmağın mənası 
olmaz. 

Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin 
sədri Tahir Rzayev hesab edir ki, Bakı 
forumu Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya 
çatdırılması, mövqelərimizin, məqsədlərimizin 
aydın surətdə bir daha bəyan edilməsi və 
qiymətləndirilməsi baxımından olduqca 
əhəmiyyətlidir. Çünki dünyada baş verən 
hadisələr, qarşıdurmalar və müharibələr 
zəminində dövlətlərin strateji məqsədlərinin, 
gələcək planlarının öyrənilməsi önəmlidir və 
bu ölkələr arasında qarşılıqlı münasibətlərin 
möhkəmləndirilməsi baxımından vacibdir.

Azərbaycan dövlətinin tutduğu yol, 
ortaya qoyulan mövqe aydındır. Bu, dostluq, 
əmin-amanlıq, xalqların və dövlətlərin bir-
birinin ərazi bütövlüyünə hörmət, sülh və 
təhlükəsizlikdir. Xalqımız 44 günlük şanlı 
Vətən müharibəsində tarixi qələbə əldə 
edib, regionda tarixi ədaləti bərpa edibdir. 
Azərbaycan xalqı uzun illər torpaqlarımızı 
işğal altında saxlayan, şəhər və kəndlərimizi 
viran qoyan, vətəndaşlarımıza zülm edən, 
soyqırımı törədən erməni cəlladlarını 

torpaqlarımızdan qovub çıxarsa da, düşmənə 
ağır zərbə endirsə də, ancaq yenə də sülhün 
tərəfdarıdır. 

Milli Məclisin deputatı vurğulayıb ki, 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
forumdakı çıxışında bu məsələlərə bir 
daha aydınlıq gətirmiş, dövlətimizin 
mövqeyini bildirmiş, ədalətli sülh tərəfdarı 
olduğunu bütün dünyaya bəyan etmişdir. 
Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın milli 
maraqlarına, müstəqilliyinə və sərhədlərinin 
toxunulmazlığına, eləcə də Ermənistanın 
gələcək inkişafına, iqtisadi-siyasi böhrandan 
qurtarmasına xidmət edən və əməkdaşlığın 
yaradılmasına yönəldilən prinsiplərdən 
danışarkən demişdir: “Ermənistan 
Azərbaycanın təklif etdiyi beş prinsipi qəbul 
edib və indi praktiki işlər görülməlidir”. 

Möhtərəm Prezidentimiz onu da xatırladıb 
ki, Ermənistan dediyini, qəbul etdiyini 
çox vaxt yerinə yetirmir. Bu da, əlbəttə ki, 
vəziyyəti gərginləşdirir.

Ermənistanın imza etdiyi bəyanatları, 
Avropa İttifaqının tövsiyələrini yerinə 
yetirməməsi, sülh müqaviləsinin 
bağlanmasına etinasız yanaşması, 
danışıqları yubatması, sözsüz ki, onun 
özünün əleyhinədir və ziyanına işləyir. 

Milli Məclisin deputatı Rauf Əliyevin 
fikrincə, Qlobal Bakı Forumlarının əsas 
məqsədi dünyada sülh, dinc birgəyaşayış, 
ədalətin bərqərar olması naminə həyata 
keçirilən fəaliyyətlərə töhfə verməkdir. Bu 
çərçivədə keçirilən tədbirlər Azərbaycan 
üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə 
ki, Bakının belə forumlara ev sahibliyi 
etməsi Azərbaycanın həm mədəni, həm 
iqtisadi, həm də siyasi baxımdan dünyada 
daha yaxından tanınmasına şərait yaradır. 
Həmçinin bu cür qlobal əhəmiyyətli tədbirlər 
Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlərdə 
oynadığı rolu daha da artırır.

Reallıq budur ki, Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə həyata 
keçirilən tədbirlərdə dünyanın görkəmli 
siyasətçiləri iştirak edir. Bütün bunlar 
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə rolunu xeyli 
dərəcədə gücləndirir. Qlobal Bakı forumları 
dünyanın üzləşdiyi problemlərin müzakirə 
olunduğu ən yüksək səviyyəli beynəlxalq 
əməkdaşlıq platformasına çevrilmişdir.

BMT-nin Cenevrə ofisinin baş direktoru 
Tatyana Valovaya dünyanı narahat edən 
məsələlərin müzakirəsinə xüsusi həssaslıqla 
yanaşdığı üçün Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinə və iqlim dəyişikliyi, ərzaq 
təhlükəsizliyi və digər bu kimi məsələlərin 
müzakirəsi üçün yaratdığı şəraitə görə 
Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq ifadə 
edibdir. 

Amerikalı ekspert Piter Teys hesab 
edir ki, IX Qlobal Bakı Forumu demokratik 
dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq tədbiridir: 
“Bu konfransda ən aktual məsələlər öz 
həllini tapır. İyunun 16-da forumun açılışı 
tarixi nailiyyət idi, çünki əsas məruzəçilər ən 
yaxşı dövlət qulluqçuları və diplomatlar idi”. 
Ekspert sonra qeyd edib ki, Azərbaycanın 
getdikcə fəallaşan beynəlxalq mövcudluğu 
ABŞ tərəfindən də etiraf olunur və bu 
yaxınlarda Prezident Cozef Bayden rəsmi 
Bakıya iki məktub göndərib: “Çox güman 
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”. 

Təkcə amerikalı ekspert deyil, nüfuzlu 
beynəlxalq təhlilçilər bu qənaətdədirlər ki, bu 
gün 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. Onların yekdil 
fikrinə görə, IX Qlobal Bakı Forumu şağdaş 
dünyada ədalətli dünya nizamı uğrunda 
gedən mühüm proseslərə öz töhfəsini 
verəcək. 

Məsaim ABDULLAYEV, 
“Xalq qəzeti” 

Məlum olduğu kimi, bu il iyunun 16-dan 18-dək Bakıda Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin himayəsi altında və Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə IX Qlobal Bakı Forumu keçirilib. 
Adından da göründüyü kimi, bu, sayca doqquzuncu forumdur və mühüm 
tədbirdə aparılan gərgin müzakirələrin çağdaş dünya nizamına böyük töhfələr 
verəcəyi heç kəsdə şübhə doğurmur. 

Azərbaycan bütün beynəlxalq 
kürsülərdən bəyan edirdi ki, 
beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir, 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələri işğalçı qüvvələrin torpaq-
larımızdan çıxmasını tələb edir. Amma 
bunun nəticəsi olmurdu. Nəhayət, 
Azərbaycan əsgərinin silahı öz sözünü 
dedi və problem həllini tapdı. Bununla 
da Azərbaycan özü  BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qətnamələrini icra etdi. 
Ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa edildi. 
30 illik işğala son qoyuldu. 

Prezident İlham Əliyev demişdi: 
“Ümid edirəm ki, biz bölgədə bu gün 

və gələcək üçün yeni təhlükəsizlik, 
yeni əməkdaşlıq formatını təşkil etdik. 
Bu format nədən ibarət olacaq, bunu 
həyat göstərər. Hər halda biz bu yeni 
əməkdaşlıq formatının yaradılması 
üçün lazımi işləri gördük, öz tor-
paqlarımızdan düşməni qovduq və 
noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatda 
göstərilən məsələlər əgər bu gün öz 
həllini taparsa, onda bölgəmizdə yeni 
əməkdaşlıq çərçivələri yaradılacaqdır”.

Azərbaycan, Ermənistan və 
Rusiya liderləri arasında imzalanmış 
10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli 
bəyanat təkcə regiondakı 30 illik 
müharibəyə son qoymadı, həm də 
region ölkələri üçün real əməkdaşlıq 
imkanları yaratdı. Bəyanatda Cənubi 
Qafqazda nəqliyyat əlaqələrinin 
bərpasını nəzərdə tutan müddəalar da 
yer aldı. Sənədin 6-cı bəndində deyilir: 
“Ermənistan Respublikası 15 noyabr 
2020-ci il tarixinədək Azərbaycan 
Respublikasına Kəlbəcər rayonu-
nu, 1 dekabr 2020-ci il tarixinədək 
isə Laçın rayonunu qaytarır. Dağlıq 
Qarabağla Ermənistan arasında 
əlaqəni təmin edəcək və bununla 
belə Şuşa şəhərinə toxunmaya-
caq Laçın dəhlizi (5 km. enliyində) 
Rusiya sülhməramlı kontingentinin 
nəzarəti altında qalır. Tərəflərin razılığı 
əsasında növbəti üç il ərzində Dağ-
lıq Qarabağla Ermənistan arasında 
əlaqəni təmin edən Laçın dəhlizi 
üzrə yeni hərəkət marşrutunun inşası 
planı müəyyən ediləcək və bununla 
da həmin marşrutun mühafizəsi üçün 
Rusiya sülhməramlı kontingentinin 
gələcək yerdəyişməsi nəzərdə tutulur. 
Azərbaycan Respublikası Laçın dəhlizi 
üzrə hər iki istiqamətdə vətəndaşların, 
nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin 
hərəkətinə təhlükəsizlik zəmanəti 
verir”.

Buradaca qeyd edək ki, region-
da sülhün və əməkdaşlığın təmin 
olunmasında ən çox maraqlı olan 
Azərbaycan çox keçmədən Laçın 
dəhlizinin fəaliyyətinə tam icazə verdi, 
özünün bu bənddə nəzərdə tutulan 
öhdəliklərini tamamilə yerinə yetirdi. 
Bu gün də Laçın dəhlizi fəaliyyətdədir 
və Ermənistanla Qarabağda yaşa-
yan ermənilər arasında əlaqə yüksək 
səviyyədə təmin olunur. Ərazidə 
Rusiya sülhməramlıları da fəaliyyətini 

davam etdirir.
Amma Üçtərəfli bəyanatın 9-cu 

maddəsi bugünədək Ermənistan 
tərəfindən yerinə yetirilməyib. Rəsmi 
İrəvan ən müxtəlif bəhanələrlə bu 
öhdəliyini yerinə yetirməkdən yayınır. 
Xatırladaq ki, 9-cu bənddə deyilir: 
“Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat 
əlaqələri bərpa edilir. Ermənistan 
Respublikası vətəndaşların, nəqliyyat 
vasitələrinin və yüklərin hər iki 
istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin 
təşkili məqsədi ilə Azərbaycan Res-
publikasının qərb rayonları və Nax-
çıvan Muxtar Respublikası arasında 
nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə 
zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsi 
üzrə nəzarəti Rusiyanın Federal 
Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd 
Xidmətinin orqanları həyata keçirir. 
Tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan 
Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın 
qərb rayonlarını birləşdirən yeni 
nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası 
təmin ediləcəkdir”.

Ümumiyyətlə, qeyd etməliyik ki, 
Üçtərəfli bəyanatın təkcə bu bəndi 
deyil, digər bəndləri də Ermənistan 
tərəfindən qularardına vurulur. Bu isə 
ən müxtəlif səviyyələrdə müzakirələrə 
səbəb olur. Regionda nəqliyyat-
kommunikasiya əlaqələrinin bərpası 
məsələsi keçən il yanvarın 11-də 
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan 
liderləri arasında keçirilmiş üçtərəfli 
görüşdə də ayrıca müzakirə mövzu-
su olub. Bu işlərin görülməsi üçün 
artıq Azərbaycan, Ermənistan və 
Rusiya baş nazirlərinin müavinləri 
səviyyəsində üçtərəfli işçi qrup yara-
dılıb. İndiyədək aparılmış müzakirələr 
nəticəsində dəmir və avtomobil yolları-
nın bərpası qərara alınıb.

Ermənistanla sülh yaradılması, 

Üçrərəfli bəyanatın maddələrinin 
yerinə yetirilməsi Avropa İttifaqının 
da marağındadır və bununla bağlı 
Azərbaycan və Ermənistan liderləri 
arasında artıq üç görüş keçirilib. Bu 
ilin mayında Brüsseldə Azərbaycan 
Prezidenti, Avropa İttifaqı Şurasının 
Prezidenti və Ermənistanın baş naziri 
arasında keçirilmiş görüş zamanı 
Ermənistan və Azərbaycan arasın-
da sülh müqaviləsinin hazırlanması, 
bu xüsusda Azərbaycan tərəfindən 
beynəlxalq hüquqa əsaslanan beş 
prinsipin təqdim olunması, iki ölkə 
arasında münasibətlərin normallaşdı-
rılması, nəqliyyat dəhlizlərinin açılma-
sı, sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı 
məsələlər müzakirə olunub, Zəngəzur 
dəhlizinin açılması, o cümlədən, həm 
dəmir yolu, həm də avtomobil yolunun 
çəkilməsi məsələləri ilə bağlı razılığa 
gəlinib. Hətta bu məsələlərlə bağlı hər 
iki ölkədə yaradılmış komissiyaların ilk 
görüşü də baş tutub. Amma Zəngəzur 
dəhlizi məsələsi yerindən tərpənmir. 
Ermənistan elə bilir ki, məsələnin həlli 
uzandıqca dəhliz yaddan çıxacaq. 

Əslində Ermənistan işğal etdiyi 
Azərbaycan torpaqlarının da zaman 
keçdikcə unudulacağını düşünürdü. 
Amma aradan 30 il keçsə də, ulu 
yurdlar unudulmadı və qəhrəman 
Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin başçılığı ilə tarixi 
ərazilərimizi ermənilərin əlindən aldı. 
44 günlük müharibədə Ermənistan 
ordusuna elə bir zərbə vuruldu ki, 
uzun zaman özünə gəlməyi çətin 
olacaq. Zəngəzur dəhlizinin açılması 
da son nəticədə Azərbaycanın 
istədiyi kimi həll ediləcək. Ermənistan 
başbilənlərinin buna şübhəsi olmasın 
və özlərini aldatmasınlar. Prezident 
İlham Əliyev buna görə dəfələrlə 

bəyan edib ki, bu dəhliz Ermənistan 
istəsə də açılacaq, istəməsə də. 
Sonda belə də olacaq.    

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin təşəbbüsü ilə Zəngəzur 
dəhlizinin bərpası ilə bağlı ideyanın 
irəli sürülməsi əməkdaşlıq və nəqliyyat 
əlaqələrinin yaradılması baxımından 
son dərəcə mühümdür. Yaranacaq 
əməkdaşlıq Ermənistanın özü də daxil 
olmaqla regiondakı bütün ölkələrin 
maraqlarına xidmət edir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev keçirdiyi mətbuat konfranların-
da dönə-dönə bəyan edib ki, ölkəmiz 

regionda sülhün və əməkdaşlığın 
bərqərar olmasında maraqlıdır: “…Biz 
onu müzakirə edirik ki, bölgədə da-
vamlı, dayanıqlı sülh və təhlükəsizlik 
olsun. Bunun yeganə yolu isə 
əməkdaşlıqdır. Bizim məqsədimiz artıq 
üçtərəfli qaydada – Ermənistan və 
Rusiya ilə birlikdə kommunikasiyaların 
bərpası, Zəngəzur dəhlizinin yaradıl-
ması və nəqliyyat baxımından bütün 
maneələri aradan qaldırmaqdır''.

Təbii ki, Zəngəzur dəhlizinin açıl-
ması region ölkələri arasında ticarət 
və iqtisadi əlaqələrə müsbət təsir 
göstərəcək. Bu, bir tərəfdən, Türkiyə 
ilə Azərbaycan arasında quru yolu 
ilə birbaşa əlaqə yaratmağa imkan 
verəcək. Digər tərəfdən, Türkiyə 
üçün Mərkəzi Asiyaya qapı açılacaq 
və digər türk dövlətləri ilə iqtisadi 
əlaqələri gücləndirmək imkanı yara-
nacaq. Bundan əlavə, hazırda Türkiyə 
Qars-Naxçıvan dəmir yolu layihəsinin 
reallaşması üzərində işləyir ki, növbəti 
mərhələdə bu dəmir yolunun Zəngəzur 
dəhlizi vasitəsilə Azərbaycanın qərb 
bölgələri ilə birləşdirilməsi  nəzərdə 
tutulur. Bu da Bakı ilə Ankara arasında 
ikitərəfli ticarət əlaqələrinin inkişafına 
yeni təkan verəcək.

Zəngəzur dəhlizi Rusiya üçün də 
xüsusi önəmə malikdir. Rusiya bu 
dəhlizdən Cənubi Qafqaz və qonşu 
ölkələrə yük daşımalarında əsas 
marşrut kimi istidfadə edə biləcək. 
Bu dəhliz vasitəsilə Rusiya qatarları 
Azərbaycan ərazisindən keçməklə 
Ermənistan, Türkiyə, İran və Cənubi 
Asiya ölkələrinə gedə biləcək. 

Zəngəzur dəhlizi Ermənistan üçün 
də böyük perspektivlər açacaq. Belə 
ki, Moskva və Yerevan arasında təkcə 
quru yolla nəqliyyat əlaqələri yaranmış 
olmayacaq, həm də Ermənistanın 
Avrasiya İqtisadi İttifaqına çıxışı təmin 
ediləcək. Hazırda Ermənistanın bu 
təşkilatdakı əsas ticarət tərəfdaşları ilə 
quru yolla əlaqəsi yox səviyyəsindədir. 
Bu isə onun iqtisadi təhlükəsizliyinə və 
xarici iqtisadi əlaqələrinə mənfi təsir 
göstərir. Ermənistan, eyni zamanda 
Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə əsas ticarət 
tərəfdaşlarından olan İranla dəmir 
yolu əlaqəsi yaradacaq. Bu ölkə uzun 
illərdir ki, İranla dəmir yolu əlaqəsi 
yaratmağa çalışsa da, maliyyə prob-
lemi üzündən bu niyyətini reallaşdıra 
bilmir. Ona görə də dəfələrlə bəyan 
edilib ki, Ermənistan iqtisadi bloka-
dadan çıxmaq, iqtisadi inkişafa nail 
olmaq istəyirsə, yeganə yol regional 
əməkdaşlığa qoşulmaq, Zəngəzur 
dəhlizinin açılmasını təmin etməkdir. 

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Bölgəmizdə yeni reallıq yarandı. Bu reallığı biz yaratdıq. 
Azərbaycan yaratdı bu reallığı. Biz düşməni torpaqlarımızdan 
qovduq. Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə 
yetirdik. Bu qətnamələr 27 il idi ki, kağız üzərində qalırdı. Bu 
qətnamələr 27 il idi ki, sadəcə olaraq, bir kağız parçası idi, 
təkcə Ermənistan üçün yox, başqaları üçün də. Biz deyirdik ki, 
beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir, BMT Təhlükəsizlik Şura-
sının qətnamələri tələb edir, işğalçı qüvvələr torpaqlarımızdan 
çıxsın. Amma bunun nəticəsi olmadı. Biz beynəlxalq hüquq prak-
tikasında və bölgəmizdə yeni reallıq yaratdıq. 

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Pespublikasının Prezidenti

Ermənistan Üçtərəfli  
bəyanatla üzərinə götürdüyü 

öhdəlikləri yerinə yetirməlidir  

Azərbaycan İkinci Qarabağ müharibəsini şanlı qələbə ilə 
başa vuraraq, bölgədə yeni reallıq yaratdı, düşməni ağır 
məğlubiyyətə uğradaraq,  tarixi torpaqlarımızdan qovdu. 

Azərbaycan lideri İlham Əliyev şanlı qələbədən sonra cəsarətlə 
bəyan etdi ki, bundan sonra hər kəs bu reallıqla barışacaq, 
məcbur olub barışacaq. Beləliklə, Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qətnamələrini yerinə yetirmiş oldu. Bu qətnamələr 27 
il ərzində guya “icra mexanizmi olmadığına görə” kağız üzərində 
qalırdı. 

Özbəkistanla əlaqələrimiz  
zəngin potensiala malikdir

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qardaş Özbəkistana 
dövlət səfəri özünün geniş əhatəliliyi və strateji hədəfləri 
baxımından dünyanın diqqətini cəlb edir. Yüksək səviyyədə 
qarşılanma, əməli görüşlər, sənədlərin imzalanması, ən 
baçlıcası isə qardaş ölkədə səfərə  olduqca böyük önəm 
verilməsi hamımızın qəlbini qürurla döyündürür.

Özbəkistan Prezidenti Şavkat 
Mirziyoyevin də vurğuladığı kimi,  
əsasını ortaq mənəvi dəyərlər, din, 
oxşar mədəniyyətlər və dil təşkil edən 
ölkələrimizin ənənəvi dostluq, etimad və 
qarşılıqlı anlaşma münasibətləri bu gün 
yeni və daha geniş müstəvidə inkişaf 
edir. Bu isə dostlarımızı sevindirdiyi 
kimi, bədxahlarımızı narahat edir. 
Çünki, göründüyü kimi, artıq Türkiyə, 
Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan 
və digər qardaş ölkələrin dünyada 
böyük türk bilriyinə doğru inamla 
irəliləmələri zamanın aşkar reallığına 
çevrilməkdədir. Əgər beş barmaq ayrı-
ayrılıqda müəyyən mənada məhdud 
imkana malikdirsə, birləşib yumruq 
olanda  böyük gücə çevrilir. Türk 
dünyasının bu yöndə atdığı hər konkret 
addım münasibətlərin genişlənməsinə 
və daha da möhkəmlənməsinə vəsilə 
olur. 

Prezidentlərin bir sıra vacib 
sənədlərin imzalanması mərasimindən 
sonra mətbuata verdikləri bəyanatlarda 
da ifadə olunduğu kimi, ümumi 
səylərimiz və daha da yaxınlaşma 
istəyimiz sayəsində Özbəkistanla 
Azərbaycan arasında münasibətlər 
açıq, geniş əhatəli xarakter kəsb edib. 
Ticari-iqtisadi, parlamentlərarası, 
mədəni-humanitar və regionlararası 
əməkdaşlıq fəallaşıb. Budəfəki danı-
şıqlar hər iki ölkə rəhbərliyinin  xalq-
larımızın mənafeyi naminə qarşılıqlı 
fəaliyyəti bundan sonra da hərtərəfli 
möhkəmləndirməyə hazırlıq əzmini 
göstərdi. 

Daşkənddə çox sanballı sənədlər 
paketinin imzalanması, xüsusilə də 
strateji tərəfdaşlığın dərinləşməsi və 
hərtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
barədə siyasi Bəyannamə ikitərəfli 
münasibətlərdə yeni mərhələ açır. 

Həmin sənəd, əslində, qarşıdakı 
fəaliyyətin yol xəritəsidir. Qardaş ölkə 
rəhbərinin dediyi kimi, bir gün öncə 
keçirilmiş biznesforumun yekunlarına 
əsasən yarım milyard dollardan artıq 
məbləğdə sazişlərin və kontraktların im-
zalanması nəyəsə dəlalət edir, lakin, o, 
bizim imkanlarımıza müvafiq deyil. Yəni 
potensial daha böyükdür. Bu baxımdan 
Böyük İpək Yolunun, o cümlədən Bakı-
Tbilisi-Qars dəmir yolunun imkanların-
dan daha səmərəli istifadə olunacağı 
nəzərdə tutulur. Həmçinin beynəlxalq 
gündəliyin aktual məsələlərinə dair 
fikir mübadiləsinin aparılması, hərbi 
və hərbi-texniki əməkdaşlıq sahəsində 
planların cızılması nikbinlik və 
xətircəmlik yaradan amillərdir.Tərəflər, 
eyni zamanda, Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı və Türk Dövlətləri Təşkilatı, 
MDB, ATƏT, Qoşulmama Hərəkatı və 
digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində 
dialoqun konstruktiv xarakterini və qar-
şılıqlı dəstəyin vacibliyini qeyd etdilər. 

Səfərin ulu öndər Heydər Əliyevin 
Özbəkistana birinci rəsmi səfərindən 
düz 25 il sonra reallaşdırılmasının da 
rəmzi mənası var. Bu, o deməkdir ki, 
möhkəm təməli olan əlaqələrin üfüqləri 

səylə genişlənir. Daşkəndin mərkəzində 
Heydər Əliyevin adını daşıyan 
meydanın,yenilənmiş küçənin və orada 
qoyulmuş abidənin açılışı böyük şərəf 
işi kimi, öz xalqının həqiqi liderinə və 
Özbəkistanın yaxın dostu olmuş dahi 
insanın xatirəsinə  ehtiramın əlaməti 
kimi dəyərləndirildi. Prezident Şavkat 
Mirziyoyevin cənab İlham Əliyevə dahi 
şair Füzulinin əlyazmasını hədiyyə 
etməsi isə ortaq mənəvi sərvətlərə 
malik olmaq göstəricisidir və özbək 
qardaşlarımızın necə böyük ürək sahibi 
olduqları anlamına gəlir.

Prezident İlham Əliyev perspek-
tiv əməkdaşlığın hər iki xalqın milli 
mənafeyi naminə genişləndirildiyini 
xüsusi qeyd etdi. Güclü siyasi iradənin 
olduğunu bildirdi və möhkəm əminlik 
ifadə etdi ki, nəzərdə tutulanların hamısı 
yerinə yetiriləcək.

Seyfəddin ƏLİYEV, 
YAP Masallı rayon təşkilatının 

sədri, politoloq 
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