




Тясисчи:
Азярбайъан Республикасынын 

Милли Мяълиси

Редаксийа Шурасы:
Огтай Ясядов, Зийафят Ясэяров, 

Бащар Мурадова, Валещ Ялясэяров, 
Сяфа Мирзяйев, Яли Щцсейнов, 

Зийад Сямядзадя, Елдар Ибращимов, 
Щади Ряъябли, Ариф Рящимзадя, 
Шямсяддин Щаъыйев, Низами 
Ъяфяров, Рябиййят Асланова, 

Сямяд Сейидов,  
Сийавуш Новрузов 

  
Баш редактор: 

Цлвиййя Абдуллайева 

Баш редакторун мцавини:
Мцбариз Ясэяров  

Мясул редактор: 
Аидя Ящмядова 

Мясул katib: 
Нязрин Ялийева

Дизайн: 
Вяфадаr Ялийев

“Кцтляви информасийа васитяляри 
щаггында” Азярбайъан 

Республикасы Ганунуна 
мцвафиг олараг тясис едилиб.

Редаксийанын цнваны:
Азярбайъан 1152, Бакы, 
Парламент проспекти 1.

Тел: (+99 412) 510 99 07     
(+99 412) 510 67 01
(+99 412) 510 90 01

Милли Мяълисин 
рясми web сящифяси: 
www.meclis.gov.az

“Милли Мяълис” журналынын 
web сящифяси: 

www.jurnal.meclis.gov.az

Мил л и  Мяъл ис
Аналитик информасийа журналы

Журнал 2007-ъи илин май 
ayындан няшр олунур

“Bakı-2015”IAvropaOyunlarınabarmaqlasayılacaqgünlərqalıb.
MühümbeynəlxalqtədbirəevyiyəliyiedəcəkAzərbaycandahəyəcan,se-
vinc,məsuliyyət,qalibiyyəthissləriilədolubirab-havahökmsürür.Azər-
baycanilkdəfəkeçiriləcəkIAvropaOyunlarınınilktəşkilatçısıdır.Dünya
tarixinə imza atmaq heç də asan iş deyil, amma biz buna qadirik.Ona
görə ki,mühümgeostrateji bölgədəyerləşən, düşmənlərimizingözügö-
türməyəcəkqədərmillisərvətlərəmalikolan,müstəqilliyinimübarizələrlə
əldəedənAzərbaycanmüdrikvəbacarıqlırəhbərtərəfindənidarəolunur.
PrezidentİlhamƏliyevinölkəmizininkişafına,çiçəklənməsinə,beynəlxalq
aləmdənüfuzqazanmasınaköklənənsiyasətibugünartıqözbəhrəsinive-
rir.Faktbudurki,bizqısamüddətdəIAvropaOyunlarınahazırolduq.
AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyev2013-cüilyanvarın17-sitarixliSə-
rəncamı iləHeydərƏliyevFondununprezidenti,AzərbaycanRespubli-
kasıMilliOlimpiyaKomitəsiİcraiyyəKomitəsininüzvü,MilliMəclisin
deputatıMehribanxanımƏliyevanıIAvropaOyunlarınınTəşkilatKo-
mitəsininsədritəyinedərkənbütünişlərinyüksəksəviyyədəyerinəyetiri-
ləcəyinəəminidi.MehribanxanımƏliyevanınidealtəşkilatçılıqbacarığı,
incəzövqüdoğmaBakımızda2012-ci ildəkeçirilən“Avrovizya”Mahnı
Müsabiqəsinin timsalında bütün dünyada geniş əks-səda doğurmuşdu.
Hər ikihalda -həm“Avroviziya”MahnıMüsabiqəsi,həmdə IAvropa
Oyunlarınahazırlıqmüddətininolduqcaazolmasınabaxmayaraq,bütün
işlərvaxtındavəyüksəksəviyyədəyerinəyetirildi.Dünyaidmançılarını
qarşılamağatamhazırolançoxsaylımöhtəşəmidmanarenalarıMehriban
xanımƏliyevanınrəhbərliketdiyiTəşkilatKomitəsiningərginəməyisa-
yəsindəqısamüddətdəbaşaçatdı.

Bəli,hərbirişdəilkcığırıaçmaqasandeyil;gərginzəhmətvəxüsusi
bacarıqtələbedir;həmdəbu,Azərbaycanınuğurlarınıhəzmedəbilmə-
yənlərinqarayaxmakampaniyalarıvəgörülənişlərəkölgəsalmaqcəhdləri
iləmüşayiətolunursa...Ammabütünbuiftiralar2012-ci ildəAzərbay-
candakeçirilən“Avroviziya”MahnıMüsabiqəsindəolduğukimiIAvro-
paOyunlarındadapuçolacaq.Yaddaşlardaisə
“Bakı-2015”IAvropaOyunlarınınehtişamı,
əzəmətiqalacaq.

Əziz oxucu, “Milli Məclis” jurnalı bu
sayındadünyanındiqqətlə izlədiyi IAvropa
Oyunlarınaxüsusiyerayırıb.Ümidedirikki,
özünüz üçün bu buraxılışda bir çox faydalı
məlumatlarəldəedəcəksiniz.

Başredaktordan

Ülviyyə Abdullayeva
“MilliMəclis”jurnalınınbaşredaktoru
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2012-ci il de  kab  rın 8-də Av  ro  pa 
Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si Baş As  samb  le -
ya  sı  nın 2015-ci il  də I Av  ro  pa Oyun-
 la  rı  nın öl  kə  miz  də ke  çi  ril  mə  si haq -
qın  da qə  ra  rı  nın real  lı  ğa çev  ril  mə -
si  nə çox az vaxt qa  lıb. Bu mü  hüm 
təd  bir res  pub  li  ka  mız  da id  ma  nın 
in  ki  şa  fı  na bir ba  xış ol  maq  la ya  na  şı, 
bey  nəl  xalq nü  fu  zu  nun təq  di  ma  tı 
ki  mi də də  yər  lən  di  ri  lir. Baş As -
samb  le  ya  nın iş  ti  rak  çı  la  rı ara  sın  da 
ke  çi  ril  miş giz  li səs  ver  mə nə  ti  cə  sin-
 də 48 səs  dən 38-ni qa  za  nan Azər -
bay  ca  nın I Av  ro  pa Oyun  la  rı  na ev 
sa  hib  li  yi hüququnu əl  də et  mə  si 
bu  nun ba  riz nü  mu  nə  si  dir. Tə  bii ki, 
atı  lan hər bir ad  dı  mı şərt  lən  di  rən 
amil  lər möv  cud  dur. Azər  bay  ca  nın 
bu gün müx  tə  lif sa  hə  lə  ri əha  tə 
edən bey  nəl  xalq təd  bir  lə  rə ev sa -
hib  li  yi et  mə  si üçün təc  rü  bə  yə ma -
lik ol  ma  sı dün  ya  nın diq  qə  tin  də  dir. 

Bu qə  ra  rın qə  bu  lun  da, tə  bii ki, öl -
kə  miz  də id  ma  nın in  ki  şa  fı  na gös  tə -
ri  lən diq  qət və qay  ğı, müasir id -
man inf  ras  truk  tu  ru  na ma  lik ol  ma -
sı, ən əsa  sı sü  rət  li, di  na  mik in  ki  şaf 
mü  hüm rol oy  na  mış  dır.

Dün  ya si  ya  sət  çi  lə  ri, po  li  to  loq  la -
rı I Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın əhə  miy  yə-
 tin  dən bəhs edər  kən bu fik  ri xü  su -
si qeyd edir  lər ki, id  man in  san  la  rı 
fərq  li dü  şün  mə  yə hə  vəs  lən  dir  mək 
gü  cü  nə, im  kan  la  rı  na ma  lik  dir. Ey -
ni za  man  da, müx  tə  lif döv  lət  lər, 
xalq  lar ara  sın  da qar  şı  lıq  lı an  laş  ma 
ya  rat  maq üçün bir va  si  tə  dir. Nə  zə-
 rə al  saq ki, Azər  bay  can müx  tə  lif 
mə  də  niy  yət  lə  rin, si  vi  li  za  si  ya  la  rın 
qov  şa  ğın  da yer  lə  şir, Şərq  lə Qər  bi 
bir  ləş  di  rən kör  pü ro  lu  nu oy  na  yır, 
bu ba  xım  dan öl  kə  miz  də ke  çi  ri  lən 
hər bir təd  bi  rin əhə  miy  yə  ti özü  nü 
da  ha qa  ba  rıq şə  kil  də bü  ru  zə ve  rir.

Döv  lət baş  çı  sı İl  ham Əli  yev çı -
xış  la  rın  da daim I Av  ro  pa Oyun  la -
rı  nın əhə  miy  yə  tin  dən da  nı  şar  kən 
Azər  bay  ca  nın döv  lət  lər, xalq  lar 
ara  sın  da dost  luq, əmək  daş  lıq kör -
pü  sü  nə ver  di  yi töh  fə  lə  ri xü  su  si 
qeyd edə  rək əmin  lik  lə vur  ğu  la  yır 
ki, res  pub  li  ka  mı  zın bu töh  fə  lə  ri 
da  vam  lı ola  caq.

Hər bir təd  bir ke  çi  ril  di  yi öl  kə  yə 
nə ve  rə  cə  yi ba  xı  mın  dan da şərh 

olu  nur. I Av  ro  pa Oyun  la  rı si  ya  si 
ba  xım  dan ilk növ  bə  də Azər  bay  ca -
nın bey  nəl  xalq nü  fu  zu  nu da  ha da 
ar  tı  ra  caq, bü  tün dün  ya  nın diq  qə  ti -
ni öl  kə  mi  zə yö  nəl  də  cək. Oyun  la  ra 
qa  tı  la  caq 6 min id  man  çı 6 min təm-
 sil  çi ol  maq  la ya  na  şı, ey  ni za  man -
da, Azər  bay  can real  lıq  la  rı  nın 6 min 
təb  li  ğat  çı  sı ki  mi də qə  bul edil  mə  li-
 dir. Bu ba  xım  dan, hər bir id  man  çı 
təm  sil et  dik  lə  ri öl  kə  lə  rə qa  yıt  dıq -
dan son  ra Azər  bay  can ger  çək  lik  lə -
ri  nin təb  li  ğin  də mü  hüm rol oy  na -
ya  caq. Bu rə  qə  mi də nə  zər  dən qa -
çır  ma  yaq ki, 6 min id  man  çı 50-dən 
ar  tıq öl  kə  ni təm  sil edə  cək. Bu say 
oyun  lar  da iş  ti  rak edə  cək id  man  çı -
la  rın tər  ki  bi  dir. Oyun  la  rı iz  lə  mək 
üçün yüz minlərlə ta  ma  şa  çı  nın öl -
kə  mi  zə gə  lə  cə  yi  ni də nə  zə  rə al  saq, 
bu, Azər  bay  ca  nın bü  tün dün  ya  nın 
nə  zə  rin  də ol  ma  sı de  mək  dir. I Av -
ro  pa Oyun  la  rı, ey  ni za  man  da, öl -
kə  miz üçün iq  ti  sa  di di  vi  dent de -
mək  dir.

I Av  ro  pa Oyun  la  rı   Təş  ki  lat Ko -
mi  tə  si  nin səd  ri, Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı Mil  li Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si-
 nin üz  vü Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va-
 nın tə  şəb  bü  sü ilə dün  ya  nın ay  rı-
ay  rı öl  kə  lə  rin  də “Ba  kı-2015” I Av -
ro  pa Oyun  la  rı  nın təq  di  mat mə  ra -
sim  lə  ri  nin ke  çi  ril  mə  si də Azər  bay -

Oqtay Əsədov
Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Sədri

I Av  ro  pa Oyun  la  rı  nı ke  çir  mək 
bi  zim üçün həm bö  yük eti  mad, 
həm də bö  yük mə  su  liy  yət  dir
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can real  lıq  la  rı  nın təb  li  ği ba  xı  mın -
dan xü  su  si əhə  miy  yət kəsb et  di. 
Av  ro  pa  nın pay  taxt şə  hər  lə  ri olan 
Ro  ma, Lon  don, Pa  ris, Afi  na, An  ka-
 ra və Ber  lin  də be  lə təq  di  mat  lar ol -
du. Bu təd  bir  lər  də I Av  ro  pa Oyun-
 la  rı   Təş  ki  lat Ko  mi  tə  si  nin səd  ri 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın Azər -
bay  can mə  də  niy  yə  ti  nin, ta  ri  xi  nin, 
mil  li-mə  nə  vi də  yər  lə  ri  nin in  ki  şa  fı -
nı özün  də əks et  di  rən çı  xı  şı öl  kə -
miz üçün ta  nı  tım ki  mi qiy  mət  lən -
di  ril  di: “Bu oyun  lar Av  ro  pa id  ma -
nı ta  ri  xin  də ye  ni sə  hi  fə aça  caq” 
söy  lə  yən Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va 
bil  di  rir ki, Ba  kı oyun  la  rı bü  tün gə -
lə  cək oyun  lar üçün sə  viy  yə, stan -
dart müəy  yən edə  cək: “...Ba  kı bü -
tün Av  ro  pa  nı qə  bul et  mə  yə ha  zır -
dır. Biz ha  mı  mız möh  tə  şəm bir 
bay  ram - sülh, dost  luq və id  man 
bay  ra  mı ərə  fə  sin  də  yik. Əmi  nəm 
ki, I Av  ro  pa Oyun  la  rı həm  rəy  lik, 
bir  lik, sağ  lam və əda  lət  li rə  qa  bət 
ru  hun  da ke  çə  cək”.

Uğur  lu baş  lan  ğıc uğur  lu son  luq 
üçün ba  za  dır. İs  tər təq  di  mat mə  ra-
 sim  lə  ri, is  tər  sə də oyun  la  rın yük -
sək sə  viy  yə  də ke  çi  ril  mə  si ilə bağ  lı 
ha  zır  lıq iş  lə  ri döv  lət baş  çı  sı İl  ham 
Əli  ye  vin Av  ro  pa Olim  pi  ya Ko  mi -
tə  si  nin 2015-ci il  də I Av  ro  pa Oyun-
 la  rı  nın öl  kə  miz  də ke  çi  ril  mə  si ilə 
bağ  lı qə  ra  rı mü  na  si  bə  ti  lə Azər  bay-
 can xal  qı  na 10 de  kabr 2012-ci il  də-
 ki təb  ri  kin  də ək  si  ni ta  pan “Mən 
şüb  hə et  mi  rəm ki, biz bu sı  naq  dan 
da uğur  la və şə  rəf  lə çı  xa  ca  ğıq, bu 
oyun  la  rı yük  sək sə  viy  yə  də ke  çi  rə -
cə  yik” fik  ri  nin real  laş  ma  sı  dır. Cə -
nab İl  ham Əli  yev qeyd olu  nan təb-
 rik  də bil  dir  miş  dir: “Bu, bi  zə gös  tə-
 ri  lən bö  yük inam  dır, bö  yük eti -
mad  dır, bö  yük hör  mət  dir, ey  ni 
za  man  da, üzə  ri  mi  zə dü  şən bö  yük 
mə  su  liy  yət  dir... Bir da  ha dün  ya  ya 
gös  tə  rə  cə  yik ki, gənc, müs  tə  qil, di -
na  mik in  ki  şaf edən Azər  bay  can 
bö  yük uğur  la  ra nail olub  dur”.

Ap  re  lin 26-sı I Av  ro  pa Oyun  la -
rı  nın hə  yə  ca  nı  nın baş  lan  ğıc gü  nü 
ki  mi ta  ri  xə düş  dü. Olim  pi  ya ənə -

nə  si  nə uy  ğun ola  raq ilk ad  dım 
qə  dim od mə  bə  di olan Atəş  gah -
dan baş  la  dı. I Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın 
mə  şə  li 47 gün ər  zin  də Azər  bay  ca -
nın hər bir böl  gə  si  ni gə  zib do  la  şa -
raq, oyun  la  rın açı  lış mə  ra  si  min  də 
Ba  kı Olim  pi  ya Sta  dionu  na gə  ti  ri -
lə  cək.

I Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın mə  şə  li  nin 
alov  lan  dı  rıl  ma  sı mə  ra  si  min  də çı -
xış edən döv  lət baş  çı  sı İl  ham Əli -
yev Av  ro  pa Oyun  la  rı Ko  mi  tə  si  nin 
oyun  la  rın res  pub  li  ka  mız  da ke  çi  ril-
 mə  si ilə bağ  lı qə  ra  rı  nı şərt  lən  di  rən 
amil  lə  ri bir da  ha diq  qə  tə çat  dı  ra -
raq bu əmin  li  yi ifa  də et  miş  dir: “Biz 
bu gö  zəl id  man bay  ra  mı  nı yük  sək 
sə  viy  yə  də ke  çi  rə  cə  yik”.

Ar  tıq dün  ya  nın diq  qə  ti  ni öl  kə -
mi  zə yö  nəl  dən bu mü  hüm təd  bi  rə 
sa  yı  lı gün  lər qa  lır. Cə  nab İl  ham 
Əli  yev bu gün  lər  də “T  he Bu  si  ness 
Year” jur  na  lı  na ver  di  yi mü  sa  hi  bə -
sin  də “O  yun  lar Azər  bay  ca  nın id -
man hə  ya  tın  da han  sı iz  lə  ri qo  ya -
caq” sualı  nı ca  vab  lan  dı  rar  kən bil -
dir  miş  dir: “I Av  ro  pa Oyun  la  rı  nı 
ke  çir  mək bi  zim üçün həm bö  yük 
eti  mad, həm də bö  yük mə  su  liy  yət-
 dir. Ey  ni za  man  da, biz bu  nu Azər-
 bay  ca  na bey  nəl  xalq miq  yas  da gös-
 tə  ri  lən ma  ra  ğın tə  za  hü  rü ki  mi də -
yər  lən  di  ri  rik. Son 10 il  də Azər  bay-
 ca  nın di  na  mik in  ki  şa  fı, cə  miy  yət 
hə  ya  tı  nın bü  tün sa  hə  lə  rin  də əl  də 
olun  muş mü  hüm uğur  lar, bey  nəl -
xalq are  na  da yü  rüt  dü  yü  müz müs-
 tə  qil, fəal si  ya  sət öl  kə  mi  zin nü  fu -
zu  nu da  ha da yük  səlt  miş  dir. Həm-
 çi  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  miş nə  həng qu -
ru  cu  luq və abad  lıq iş  lə  ri nə  ti  cə  sin-
 də Ba  kı dün  ya  nın ən gö  zəl, ən 
müasir şə  hər  lə  rin  dən bi  ri  nə çev  ril-
 miş  dir. Ümid edi  rəm ki, Ba  kı qo -
naq  lar və id  man  çı  lar üçün gö  zəl 
mə  kan ola  caq  dır”.

Bir  lik, həm  rəy  lik, əmək  daş  lıq 
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Ap re lin 26-sı Azər bay ca nın 
id man ta ri xin də çox əla mət dar bir 
ha di sə ki mi yad da qa la caq. Hə min 
gün  Ba kı nın Su ra xa nı qə sə bə sin-
də ki “Atəş gah mə bə di” Döv lət 
Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğun da ilk 
Av ro pa Oyun la rı nın mə şə li yan dı-
rıl dı. Təd bir də Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli-
yev, I Av ro pa Oyun la rı Təş ki lat 
Ko mi tə si nin səd ri Meh ri ban Əli ye-
va, Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə si nin 
pre zi den ti Pat rik Hik ki və di gər 
rəs mi şəxs lər iş ti rak edir di lər.

Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli yev mə ra sim də çı xış edə rək 
de di:

- Hör mət li Av ro pa Olim pi ya 
Ko mi tə si nin pre zi den ti cə nab Pat-
rik Hik ki! Hör mət li xa nım lar və 
cə nab lar, əziz dost lar!

2012-ci ilin so nun da Av ro pa 
Olim pi ya Ko mi tə si I Av ro pa Oyun-
la rı nın Azər bay can da ke çi ril mə si 
haq qın da qə rar qə bul et miş dir. Bu, 
ta ri xi bir qə rar idi. Çün ki baş qa qi tə 
oyun la rın dan fərq li ola raq, Av ro pa-
da oyun lar heç vaxt ke çi ril mə miş-
dir. Bu, Azər bay ca na Av ro pa olim-
pi ya ailə si tə rə fin dən gös tə ril miş 
bö yük eti mad idi. Bu qə ra ra gö rə 
Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə si nə və 
onun pre zi den ti cə nab Pat rik Hik ki-
yə Azər bay can xal qı adın dan min-
nət dar lı ğı mı bil dir mək is tə yi rəm. 

Bu qə rar bi zi çox se vin dir di, 
Azər bay can xal qı nı se vin dir di. Bu, 
bi zim üçün həm bö yük şə rəf, həm 
də bö yük mə su liy yət dir. Vax tı mız 
məh dud idi. Ona gö rə biz dər hal 
işə baş la dıq, Təş ki lat Ko mi tə si 
ya ra dıl dı. Bu müd dət ər zin də Təş-

ki lat Ko mi tə si çox fəal və bö yük 
uğur la iş lə di. Bu gün ar tıq Azər-
bay can və Ba kı şə hə ri bu oyun la rın 
ke çi ril mə si üçün tam ha zır dır. Təş-
ki lat Ko mi tə si nə bu yük sək fəaliy-
yə tə gö rə min nət dar lı ğı mı bil dir-
mək is tə yi rəm. Ey ni za man da, 
bey nəl xalq və yer li mü tə xəs sis lər-
dən iba rət bey nəl xalq Əmə liy yat 
Ko mi tə si nə də min nət dar lı ğı mı 
bil di ri rəm. On la rın da fəaliy yə ti 
təq di rə la yiq dir. Əl bət tə, biz daim 
Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə si nin dəs-
tə yi ni hiss edir dik, bu gün də bu nu 
hiss edi rik. Be lə lik lə, oyun la rın 
ha zır lan ma sı üçün bü tün mə sə lə-
lər öz həl li ni tap mış dır.

Şəx sən mən he sab edi rəm ki, bu 
oyun la rın Ba kı da ke çi ril mə si haq-
qın da qə bul edil miş qə rar bir ne çə 
amil lə bağ lı dır. İlk növ bə də, bu nu 

STRATEGİYA

I AvropA oyunlArInIn 
MƏŞƏlİ	yANdIRIldI

2015-ci il iyu nun 12-dən 28-dək Azər bay can I Av ro pa Oyun la rı na ev  
sa hib li yi edə cək. Bey nəl xalq ic ti maiy yə tin diq qət mər kə zin də olan bu  

möh tə şəm id man bay ra mı ilə bağ lı öl kə miz də bir sı ra təd bir lər ke çi ri lir.
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oy na dı ğı na dir ro lu əya ni şə kil də 
ifa də edir. 2015-ci il də Av ro pa 
Oyun la rı, 2017-ci il də isə İs lam 
Həm rəy lik Oyun la rı Ba kı da ke çi ri-
lə cək dir.

Azər bay can əsr lər bo yu si vi li za-
si ya la ra ra sı, mil lət lə ra ra sı, din lə r-
ara sı dialo qun apa rıl ma sı üçün öz 
im kan la rı nı or ta ya qo yur. Azər-
bay can da bü tün xalq la rın, bü tün 
din lə rin nü ma yən də lə ri nin bir gə 
ya şa ma sı, bir ailə ki mi ya şa ma sı 
na dir təc rü bə dir. Be lə lik lə, Azər-
bay can Av ro pa ilə Asi ya nı, si vi li za-
si ya la rı bir ləş di rir, qar şı lıq lı an laş-
ma nın bər qə rar ol ma sı üçün səy lə-
ri ni gös tər mək də dir.

Mən əmi nəm ki, bi zim id man 
bay ram la rı mı za gə lən xa ri ci qo naq-
lar, id man çı lar, məşq çi lər Ba kı dan 
öz və tən lə ri nə ən xoş təəs sü rat la 
qa yı da caq lar.

 Azər bay can gənc, müs tə qil döv-
lət dir. An caq bi zim çox bö yük və 
zən gin ta ri xi və mə də ni ir si miz 
var. Azər bay ca nın zən gin ta ri xi, 
mə də niy yə ti bi zim qü rur mən bə yi-
miz dir. Azər bay can da qə dim ta ri xi 
me mar lıq abi də lə ri bi zim qü rur 
mən bə yi miz dir.

Bu gün biz qə dim Atəş gah mə bə-
di nin önün də top laş mı şıq. Bu gün 
I Av ro pa Oyun la rı nın mə şə li Atəş-
gah mə bə din də alov lan dı rı la caq-
dır. Bu mə şəl öl kə mi zin bü tün 
şə hər lə ri nə gə ti ri lə cək, bü tün öl kə-
mi zi do la şa caq ki, Azər bay can xal-
qı bu gö zəl id man və dost luq bay-
ra mı nı qeyd et sin.

Mən I Av ro pa Oyun la rın da iş ti-
rak edə cək bü tün id man çı la ra 
uğur lar ar zu la yı ram.

Qoy, güc lü qa lib gəl sin!
Ya şa sın Azər bay can!
Son ra söz Av ro pa Olim pi ya 

Ko mi tə si nin pre zi den ti Pat rik Hik-
ki yə ve ril di. O, Azər bay can xal qı nı 
bu möh tə şəm id man bay ra mı na ev 
sa hib li yi et mə si mü na si bə ti lə təb-
rik et di.

Da ha son ra Av ro pa Oyun la rı 
Təş ki lat Ko mi tə si nin səd ri Meh ri-
ban Əli ye va nın və Av ro pa Olim pi-
ya Ko mi tə si nin pre zi den ti Pat rik 

Hik ki nin mü şa yiətilə Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev olim pi ya 
mə şə li ni alov lan dır dı. Döv lət baş-
çı sı mə şə li olim pi ya çem pionu 
Rə fi qə Şa ba no va ya təh vil ver di. 

I Av ro pa Oyun la rı nın mə şə li 47 
gün ər zin də Azər bay ca nın ay rı-ay rı 

böl gə lə ri ni do la şa caq, iyu nun 8-də 
pay taxt da kı id man are na la rın da, 
iyu nun 9-da isə İçə ri şə hər də gəz di-
ri lə cək. Olim pi ya mə şə li iyu nun 
12-də ilk Av ro pa Oyun la rı nın açı lış 
mə ra si mi nin  ke çi ri lə cə yi Ba kı 
Olim pi ya Sta dionu na gə ti ri lə cək.

id man çı la rı mı zın uğur lu çı xı şı 
müm kün et miş dir. Son Yay Olim-
pi ya Oyun la rın da Azər bay can 
ko man da sı 30-cu ye rə la yiq gö rül-
müş dür. Av ro pa öl kə lə ri ara sın da 
isə biz 15-ci ye rə yük səl mi şik. Ey ni 
za man da, Azər bay can da gö zəl 
gənc nə sil ye ti şir. Gənc id man çı la-
rı mız da bi zi se vin di rir. Ke çən il 
Ye ni yet mə lə rin Olim pi ya Oyun la-
rın da Azər bay can ko man da sı 10-cu 
ye rə yük sə lə bil miş dir. Bu, ta ri xi 
nailiy yət dir. 

Bu nun la bə ra bər son il lər ər zin-
də Azər bay can da müasir id man 
inf rast ruk tu ru ya ra dıl mış dır. Azər-
bay ca nın böl gə lə rin də 40-dan çox 
Olim pi ya İd man Mər kə zi ya ra dıl-

mış dır. Ba kı şə hə rin də ya ra dı lan 
və əsas lı şə kil də tə mir edi lən bü tün 
id man ob yekt lə ri miz ən yük sək 
stan dart la ra ca vab ve rir. Şəx sən 
mən he sab edi rəm ki, bun dan yük-
sək stan dart müm kün de yil.

Nəq liy yat inf rast ruk tu ru muz 
ye ni lə şib, müasir lə şib və bu gün 
bi zim tə ləb lə ri mi zə tam ca vab 
ve rir. Xid mət inf rast ruk tu ru ya ra-
dı lır. Ba kı da bü tün apa rı cı brend 
otel lər fəaliy yət gös tə rir, öz fəaliy-
yə ti ni ge niş lən di rir.

Bey nəl xalq ya rış la rın ke çi ril mə-
si üçün bi zim ki fa yət qə dər ge niş 
təc rü bə miz var. Son il lər ər zin də 
Azər bay can da çox say lı dün ya və 
Av ro pa çem pionat la rı ke çi ril miş-

dir. Azər bay ca nın sü rət li iq ti sa di 
in ki şa fı, əl bət tə ki, bu qə ra rın qə bu-
lun da öz ro lu nu oy na mış dır. He sab 
edi rəm, önəm li mə sə lə on dan iba-
rət dir ki, Azər bay can əha li si bu 
qə ra rı bö yük se vinc lə və qü rur his-
si ilə qar şı la mış dır.

Be lə lik lə, bu gün biz tam mə su-
liy yət lə de yə bi lə rik ki, iki il ya rım 
ər zin də gö rül müş iş lər ən yük sək 
sə viy yə də dir. Əmi nəm ki, biz bu 
gö zəl id man bay ra mı nı yük sək 
sə viy yə də ke çi rə cə yik.

Onu da qeyd et mə li yəm ki, iki 
il dən son ra Ba kı da İs lam Həm rəy-
lik Oyun la rı ke çi ri lə cək dir. Yə ni bu 
id man bay ra mı da vam edir. Bu, 
əs lin də Azər bay ca nın dün ya da 
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Ko mi tə si nin pre zi den ti Pat rik Hik-
ki yə ve ril di. O, Azər bay can xal qı nı 
bu möh tə şəm id man bay ra mı na ev 
sa hib li yi et mə si mü na si bə ti lə təb-
rik et di.

Da ha son ra Av ro pa Oyun la rı 
Təş ki lat Ko mi tə si nin səd ri Meh ri-
ban Əli ye va nın və Av ro pa Olim pi-
ya Ko mi tə si nin pre zi den ti Pat rik 

Hik ki nin mü şa yiətilə Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev olim pi ya 
mə şə li ni alov lan dır dı. Döv lət baş-
çı sı mə şə li olim pi ya çem pionu 
Rə fi qə Şa ba no va ya təh vil ver di. 

I Av ro pa Oyun la rı nın mə şə li 47 
gün ər zin də Azər bay ca nın ay rı-ay rı 

böl gə lə ri ni do la şa caq, iyu nun 8-də 
pay taxt da kı id man are na la rın da, 
iyu nun 9-da isə İçə ri şə hər də gəz di-
ri lə cək. Olim pi ya mə şə li iyu nun 
12-də ilk Av ro pa Oyun la rı nın açı lış 
mə ra si mi nin  ke çi ri lə cə yi Ba kı 
Olim pi ya Sta dionu na gə ti ri lə cək.

id man çı la rı mı zın uğur lu çı xı şı 
müm kün et miş dir. Son Yay Olim-
pi ya Oyun la rın da Azər bay can 
ko man da sı 30-cu ye rə la yiq gö rül-
müş dür. Av ro pa öl kə lə ri ara sın da 
isə biz 15-ci ye rə yük səl mi şik. Ey ni 
za man da, Azər bay can da gö zəl 
gənc nə sil ye ti şir. Gənc id man çı la-
rı mız da bi zi se vin di rir. Ke çən il 
Ye ni yet mə lə rin Olim pi ya Oyun la-
rın da Azər bay can ko man da sı 10-cu 
ye rə yük sə lə bil miş dir. Bu, ta ri xi 
nailiy yət dir. 

Bu nun la bə ra bər son il lər ər zin-
də Azər bay can da müasir id man 
inf rast ruk tu ru ya ra dıl mış dır. Azər-
bay ca nın böl gə lə rin də 40-dan çox 
Olim pi ya İd man Mər kə zi ya ra dıl-

mış dır. Ba kı şə hə rin də ya ra dı lan 
və əsas lı şə kil də tə mir edi lən bü tün 
id man ob yekt lə ri miz ən yük sək 
stan dart la ra ca vab ve rir. Şəx sən 
mən he sab edi rəm ki, bun dan yük-
sək stan dart müm kün de yil.

Nəq liy yat inf rast ruk tu ru muz 
ye ni lə şib, müasir lə şib və bu gün 
bi zim tə ləb lə ri mi zə tam ca vab 
ve rir. Xid mət inf rast ruk tu ru ya ra-
dı lır. Ba kı da bü tün apa rı cı brend 
otel lər fəaliy yət gös tə rir, öz fəaliy-
yə ti ni ge niş lən di rir.

Bey nəl xalq ya rış la rın ke çi ril mə-
si üçün bi zim ki fa yət qə dər ge niş 
təc rü bə miz var. Son il lər ər zin də 
Azər bay can da çox say lı dün ya və 
Av ro pa çem pionat la rı ke çi ril miş-

dir. Azər bay ca nın sü rət li iq ti sa di 
in ki şa fı, əl bət tə ki, bu qə ra rın qə bu-
lun da öz ro lu nu oy na mış dır. He sab 
edi rəm, önəm li mə sə lə on dan iba-
rət dir ki, Azər bay can əha li si bu 
qə ra rı bö yük se vinc lə və qü rur his-
si ilə qar şı la mış dır.

Be lə lik lə, bu gün biz tam mə su-
liy yət lə de yə bi lə rik ki, iki il ya rım 
ər zin də gö rül müş iş lər ən yük sək 
sə viy yə də dir. Əmi nəm ki, biz bu 
gö zəl id man bay ra mı nı yük sək 
sə viy yə də ke çi rə cə yik.

Onu da qeyd et mə li yəm ki, iki 
il dən son ra Ba kı da İs lam Həm rəy-
lik Oyun la rı ke çi ri lə cək dir. Yə ni bu 
id man bay ra mı da vam edir. Bu, 
əs lin də Azər bay ca nın dün ya da 
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- Av  ro  pa Oyun  la  rı ta  rix  də ilk 
də  fə ke  çi  ri  lir. Ona gö  rə də bu 
təd  bi  rin dün  ya və Av  ro  pa id -
ma  nın  da  kı ye  ri  ni ne  cə xa  rak-
 te  ri  zə edər  di  niz?

- Azər  bay  ca  nın I Av  ro  pa Oyun -
la  rı  na ev sa  hib  li  yi et  mə  si bi  zim 
üçün bö  yük şə  rəf  dir. 5-i ye  ni ol -
maq  la 18 are  na  da 20 id  man nö  vün-
 də 6000-dən çox id  man  çı  nın ilk 
Av  ro  pa Oyun  la  rın  da mü  ba  ri  zə 
apar  ma  sı öl  kə  mi  zin id  man qə  lə  bə -
si  dir. Bu təd  bi  rin bey  nəl  xalq id -
man təq  vi  mi  nin son 50 il  lik ta  ri  xi -
nə ən mü  hüm əla  və ol  du  ğu  na şüb-
 hə yox  dur.

Bil  di  yi  niz ki  mi, 1951-ci il  dən 
baş  la  ya  raq Pan Ame  ri  ka və Asi  ya 
Oyun  la  rı ke  çi  ri  lir. Ar  tıq Ümu  maf -
ri  ka Oyun  la  rı və Sa  kit Okean 
Oyun  la  rı da ger  çək  ləş  di  ri  lir. Tə  bii 
ki, id  man  da baş ve  rən bu ye  ni  lik -
lər sı  ra  sın  da Av  ro  pa öl  kə  lə  ri ara -
sın  da çox  növ  lü id  man oyun  la  rı  nın 
ke  çi  ril  mə  mə  si qey  ri-nor  mal olar  dı. 
Bu mə  na  da “Ba  kı-2015” ilk Av  ro  pa 
Oyun  la  rı  nın əhə  miy  yə  ti iki mə -
qam  da özü  nü da  ha ay  dın gös  tə  rir:

1. Bu, BOK pre  zi  den  ti To  mas 

Ba  xın “çat  ma  yan be  şin  ci hal  qa” ki -
mi təs  vir et  di  yi Av  ro  pa  nın nə  ha  yət 
olim  pi  ya hə  rə  ka  tın  da tam təm  sil 
olun  ma  sı  na tə  mi  nat ve  rir;

2. Oyun  lar qi  tə  nin ən yax  şı id -
man  çı  la  rı üçün 12 id  man nö  vü üz -
rə “Rio-2016” Yay Olim  pi  ya Oyun-
 la  rı  na təs  ni  fat xa  rak  te  ri da  şı  yır.

- Dün  ya  nın id  man pay  tax  tı  na 
və bö  yük diq  qət mər  kə  zi  nə 
çev  ri  lən Azər  bay  can bu üs -
tün  lük  dən ne  cə ya  rar  la  na -
caq?

- Oyun  lar Pre  zi  dent İl  ham Əli -
ye  vin öl  kə  mi  zin möv  qe  yi  ni di  na -
mik, qo  naq  pər  vər, mə  də  ni və biz -
nes mər  kə  zi ki  mi möh  kəm  lən  dir -
mək ar  zu  su  nun bir his  sə  si  dir. 
Azər  bay  can ar  tıq dün  ya  da Av  ro -
pa  nın önəm  li ener  ji tə  mi  nat  çı  sı ki -
mi ta  nı  nır. 2012-ci il “Av  ro  vi  zi  ya” 
Mah  nı Mü  sa  bi  qə  si, 17 ya  şa  dək qız-
 lar ara  sın  da fut  bol üz  rə dün  ya 
çem  piona  tı, “Ba  kı-2015” Av  ro  pa 
Oyun  la  rı, növ  bə  ti il  lər  də isə For -
mu  la-1 üz  rə 2016-cı il  də Av  ro  pa 
Qran-Pri  si, “Ba  kı-2017” İs  lam 
Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı və 2020-ci il -

STRATEGİYA

Azad Rəhimov:

“I	Avropa	Oyunları	Azərbaycan	
idmanı	üçün	dönüş	nöqtəsi	olacaq”

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı I Av  ro  pa Oyun  la  rı  na ha  zır  lı  ğın və -
ziy  yə  ti ba  rə  də mə  lu  mat əl  də et  mək üçün Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Gənc  lər və İd  man na  zi  ri, “Ba  kı-2015” ilk 
Av  ro  pa Oyun  la  rı Əmə  liy  yat Ko  mi  tə  si  nin baş ic  ra  çı di  rek-
 to  ru Azad Rə  hi  mo  va bir ne  çə sual  la mü  ra  ciət et  di.
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- Av  ro  pa Oyun  la  rı ta  rix  də ilk 
də  fə ke  çi  ri  lir. Ona gö  rə də bu 
təd  bi  rin dün  ya və Av  ro  pa id -
ma  nın  da  kı ye  ri  ni ne  cə xa  rak-
 te  ri  zə edər  di  niz?

- Azər  bay  ca  nın I Av  ro  pa Oyun -
la  rı  na ev sa  hib  li  yi et  mə  si bi  zim 
üçün bö  yük şə  rəf  dir. 5-i ye  ni ol -
maq  la 18 are  na  da 20 id  man nö  vün-
 də 6000-dən çox id  man  çı  nın ilk 
Av  ro  pa Oyun  la  rın  da mü  ba  ri  zə 
apar  ma  sı öl  kə  mi  zin id  man qə  lə  bə -
si  dir. Bu təd  bi  rin bey  nəl  xalq id -
man təq  vi  mi  nin son 50 il  lik ta  ri  xi -
nə ən mü  hüm əla  və ol  du  ğu  na şüb-
 hə yox  dur.

Bil  di  yi  niz ki  mi, 1951-ci il  dən 
baş  la  ya  raq Pan Ame  ri  ka və Asi  ya 
Oyun  la  rı ke  çi  ri  lir. Ar  tıq Ümu  maf -
ri  ka Oyun  la  rı və Sa  kit Okean 
Oyun  la  rı da ger  çək  ləş  di  ri  lir. Tə  bii 
ki, id  man  da baş ve  rən bu ye  ni  lik -
lər sı  ra  sın  da Av  ro  pa öl  kə  lə  ri ara -
sın  da çox  növ  lü id  man oyun  la  rı  nın 
ke  çi  ril  mə  mə  si qey  ri-nor  mal olar  dı. 
Bu mə  na  da “Ba  kı-2015” ilk Av  ro  pa 
Oyun  la  rı  nın əhə  miy  yə  ti iki mə -
qam  da özü  nü da  ha ay  dın gös  tə  rir:

1. Bu, BOK pre  zi  den  ti To  mas 

Ba  xın “çat  ma  yan be  şin  ci hal  qa” ki -
mi təs  vir et  di  yi Av  ro  pa  nın nə  ha  yət 
olim  pi  ya hə  rə  ka  tın  da tam təm  sil 
olun  ma  sı  na tə  mi  nat ve  rir;

2. Oyun  lar qi  tə  nin ən yax  şı id -
man  çı  la  rı üçün 12 id  man nö  vü üz -
rə “Rio-2016” Yay Olim  pi  ya Oyun-
 la  rı  na təs  ni  fat xa  rak  te  ri da  şı  yır.

- Dün  ya  nın id  man pay  tax  tı  na 
və bö  yük diq  qət mər  kə  zi  nə 
çev  ri  lən Azər  bay  can bu üs -
tün  lük  dən ne  cə ya  rar  la  na -
caq?

- Oyun  lar Pre  zi  dent İl  ham Əli -
ye  vin öl  kə  mi  zin möv  qe  yi  ni di  na -
mik, qo  naq  pər  vər, mə  də  ni və biz -
nes mər  kə  zi ki  mi möh  kəm  lən  dir -
mək ar  zu  su  nun bir his  sə  si  dir. 
Azər  bay  can ar  tıq dün  ya  da Av  ro -
pa  nın önəm  li ener  ji tə  mi  nat  çı  sı ki -
mi ta  nı  nır. 2012-ci il “Av  ro  vi  zi  ya” 
Mah  nı Mü  sa  bi  qə  si, 17 ya  şa  dək qız-
 lar ara  sın  da fut  bol üz  rə dün  ya 
çem  piona  tı, “Ba  kı-2015” Av  ro  pa 
Oyun  la  rı, növ  bə  ti il  lər  də isə For -
mu  la-1 üz  rə 2016-cı il  də Av  ro  pa 
Qran-Pri  si, “Ba  kı-2017” İs  lam 
Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı və 2020-ci il -

STRATEGİYA

Azad Rəhimov:

“I	Avropa	Oyunları	Azərbaycan	
idmanı	üçün	dönüş	nöqtəsi	olacaq”

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı I Av  ro  pa Oyun  la  rı  na ha  zır  lı  ğın və -
ziy  yə  ti ba  rə  də mə  lu  mat əl  də et  mək üçün Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Gənc  lər və İd  man na  zi  ri, “Ba  kı-2015” ilk 
Av  ro  pa Oyun  la  rı Əmə  liy  yat Ko  mi  tə  si  nin baş ic  ra  çı di  rek-
 to  ru Azad Rə  hi  mo  va bir ne  çə sual  la mü  ra  ciət et  di.
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Gənc  lə  ri id  man  la məş  ğul ol  ma -
ğa sövq et  mək, on  la  rı sağ  lam hə  yat 
tər  zi ke  çir  mə  lə  ri  nə ruh  lan  dır  maq 
bi  zim əsas məq  səd  lə  ri  miz  dən  dir. 
“Ba  kı-2015” I Av  ro  pa Oyun  la  rı 
Təş  ki  lat Ko  mi  tə  si  nin səd  ri, Azər -
bay  ca  nın bi  rin  ci xa  nı  mı Meh  ri  ban 
Əli  ye  va açı  lış və bağ  la  nış mə  ra -
sim  lə  ri, me  dal və uni  for  ma di  zay -
nı, oyun  la  rın can  lı rəmz  lə  ri də da -
xil ol  maq  la, on  la  rın bə  dii tər  ti  ba  tı -
na nə  za  rət edə  rək bu məsələlərə 
şəx  sən özü rəh  bər  lik edir. Onun 
ya  ra  dı  cı fi  kir  lə  ri oyun  lar za  ma  nı 
ke  çi  ri  lə  cək elit id  man ya  rış  la  rı, 
unu  dul  maz ta  ma  şa ər  sə  yə gə  tir -
mək üçün bir vəh  dət  də bir  lə  şə  cək. 
I Av  ro  pa Oyun  la  rı Azər  bay  can id -
ma  nı üçün dö  nüş nöq  tə  si ola  caq və 
hal-ha  zır  da id  man ob  yekt  lə  ri  nə 
ya  tı  rı  lan in  ves  ti  si  ya gə  lə  cək nə  sil -
lə  rin ya  rar  lan  ma  sı  nı tə  min edə  cək.

- İlk Av  ro  pa Oyun  la  rı  na qar  şı 

qa  ra  yax  ma kam  pa  ni  ya  sı 
fias  ko  ya uğ  ra  sa da, hə  lə də 
da  vam et  di  ri  lir. Sizcə, bu 
kam  pa  ni  ya  nı apa  ran dairə  lər 
nə  yə ümid edir  lər?

- Haq  lı  sı  nız, qa  ra  yax  ma kam -
pa  ni  ya  sı uğur  suz  lu  ğa dü  çar ol  du, 
özü də son də  rə  cə uğur  suz nə  ti  cə-
 lən  di. Xa  ri  ci me  dianın ək  sər his  sə-
 si  nin Ba  kı  da ke  çi  ri  lə  cək I Av  ro  pa 
Oyun  la  rı ba  rə  də müs  bət fi  kir  də 
ol  du  ğu   mə  lum ol  du. Bu amil ya  rı-
 şı ya  yım  la  maq üçün mü  ra  ciət et -
miş jur  na  list  lə  rin sa  yın  da (1400-
dən ar  tıq jur  na  list mü  ra  ciət edib) 
və bey  nəl  xalq ya  yım  çı  lar  dan gə -
lən xoş rəy  lər  də də öz ək  si  ni ta -
pır.

Biz növ  bə  ti həf  tə  lər  də ilk Av  ro -
pa Oyun  la  rı  nı ya  yım  la  ya  caq da  ha 
bir sı  ra öl  kə  lə  rin ad  la  rı  nı açıq  la  ya -
ca  yıq. La  kin onu da qeyd edək ki, 
tək  cə ötən həf  tə ək  sə  riy  yə  ti La  tın 
Ame  ri  ka  sı öl  kə  lə  ri ol  maq  la 23 ye  ni 

öl  kə  nin adı da I Av  ro  pa Oyun  la  rı  nı 
ya  yım  la  ya  caq öl  kə  lə  rin si  ya  hı  sı  na 
əla  və olun  du. Av  ro  pa  da, Ame  ri  ka-
 da, Hin  dis  tan  da, Çin  də, kör  fəz öl -
kə  lə  rin  də və Avst  ra  li  ya  da in  san  lar 
Azər  bay  can  da ke  çi  ri  lən I Av  ro  pa 
Oyun  la  rı  nı iz  lə  yə bi  lə  cək  lər. Bu -
nun nə üçün bu qə  dər va  cib ol  du -
ğu  nu so  ruş  sa  nız, qeyd et  mək is  tər-
 dim ki, bu oyun  lar sa  yə  sin  də ta -
ma  şa  çı  lar hə  qi  qi Azər  bay  ca  nı - di -
na  mik və güc  lü öl  kə  ni, onun bö  yük 
ta  ri  xi  ni, mə  də  niy  yə  ti  ni, qo  naq  pər -
vər  li  yi  ni öz  lə  ri üçün kəşf edə  cək -
lər. Məhz bu oyun  la  rın ya  yı  mı 
dün  ya  nın müx  tə  lif öl  kə  lə  rin  də ya -
şa  yan və oyun  la  rı seyr edən ta  ma -
şa  çı  lar  da öl  kə  miz haq  qın  da çox 
dol  ğun təəs  sü  rat ya  ra  da  caq. Bu -
nun  la da ta  ma  şa  çı  lar öz  lə  ri fi  kir 
yü  rü  də bi  lə  cək  lər. Oyun  la  rı iz  lə -
yən  dən son  ra bir çox  la  rı  nın öl  kə -
mi  zə sə  ya  hət et  mək is  tə  yə  cə  yi  nə 
əmi  nəm.

də fut  bol üz  rə Av  ro  pa çem  piona  tı -
nın Ba  kı  da ke  çi  ril  mə  si öl  kə  mi  zin 
nü  fu  zu  nu da  ha da ar  tı  ra  caq.

Biz öz qo  naq  pər  vər  li  yi  mi  zi və 
pe  şə  kar  lı  ğı  mı  zı gös  tər  mək  lə, Azər-
 bay  ca  nın nə  yə qa  dir ol  du  ğu  nu nü -
ma  yiş et  dir  mək is  tə  yi  rik. Məq  sə  di-
 miz oyun  lar za  ma  nı və növ  bə  ti il -
lər  də Av  ro  pa və dün  ya  nı Azər  bay-
 can  da qar  şı  la  maq  la, müs  tə  qil döv -
lət ola  raq qa  zan  dı  ğı  mız iq  ti  sa  di və 
so  sial in  ki  şa  fı bey  nəl  xalq miq  yas -
da da  ha çox təq  dim et  mək  dir.

Ey  ni za  man  da, önəm  li mə  sə  lə -
lər  dən bi  ri də oyun  lar  dan qa  la  caq 
mi  ras  dır. Bu mi  ras yal  nız ya  rış  la  ra 
ev sa  hib  li  yi edə  cək möh  tə  şəm, 
dün  ya sə  viy  yə  li are  na  lar  la ki  fa  yət -
lən  mir, həm  çi  nin mü  hüm kadr eh -
ti  ya  tı  nı da əha  tə edir. I Av  ro  pa 
Oyun  la  rı Əmə  liy  yat Ko  mi  tə  si  nin 
1900-dən ar  tıq iş  çi  si var, on  la  rın 
70%-i azər  bay  can  lı  lar  dır (qa  lan 
his  sə  si isə 43 öl  kə  dən se  çi  lib). Av -
ro  pa Oyun  la  rı  nın təş  ki  lat  çı  lı  ğın  da 

ça  lış  maq he  yə  tin bey  nəl  xalq sə  viy-
 yə  də də  yər  li, yük  sək ix  ti  sas  lı və 
tex  ni  ki ba  ca  rıq  lar öy  rə  nən üzv  lə  ri 
üçün əvə  zo  lun  maz təc  rü  bə  dir. Bu 
kadr eh  ti  ya  tı oyun  la  rı hə  ya  ta ke  çir-
 mək  lə əl  də et  di  yi  miz nailiy  yə  tin 
ya  ra  dıl  ma  sın  da mü  hüm rol oy  na -
yır.

Oyun  lar Aka  de  mi  ya  sı və Mə -
zun Tək  mil  ləş  dir  mə Proq  ra  mı 162-
si Azər  bay  can  dan, 26-sı Av  ro  pa  nın 
mil  li olim  pi  ya ko  mi  tə  lə  rin  dən se  çi-
 lən 188 id  dialı gən  ci “Ba  kı-2015” 
ko  man  da  sın  da bir  ləş  di  rir. Kar  ye  ra 
uğur  la  rı  nın art  ma  sı  na yar  dım edən 
proq  ram bu mə  zun  la  rın yal  nız I 
Av  ro  pa Oyun  la  rı  nı de  yil, ey  ni za -
man  da, gə  lə  cək  də öl  kə  miz  də baş 
tu  ta  caq di  gər id  man təd  bir  lə  ri  ni 
hə  ya  ta ke  çir  mək üçün tə  ləb olu  nan 
bi  lik və ba  ca  rıq  la  ra da yi  yə  lən  mə -
si  nə bö  yük im  kan ya  ra  dır.

“Ba  kı-2015” həm  çi  nin kö  nül  lü -
lər proq  ra  mı da hə  ya  ta ke  çi  rir. 
“Alov  qo  ru  yan  lar” (kö  nül  lü  lər be  lə 

ad  la  nır) oyun  lar za  ma  nı önəm  li 
və  zi  fə  lə  ri ic  ra edə  cək  lər və “Ba  kı-
2015”-in ru  hu  nun ya  yıl  ma  sın  da 
baş  lı  ca rol oy  na  ya  caq  lar. On  lar 
oyun  la  ra mil  li ma  ra  ğı yük  səlt  mək-
 lə ya  na  şı, növ  bə  ti mö  tə  bər təd  bir -
lər üçün po  ten  sial kadr eh  ti  ya  tı ki -
mi ye  ti  şə  cək  lər.

“Ba  kı-2015” ilk Av  ro  pa Oyun  la -
rı özün  dən son  ra bir  lik  də nail ola 
bi  lə  cə  yi  miz uğur  la Azər  bay  can cə -
miy  yə  ti  nin əl  də edə  cə  yi ba  ca  rıq  lar, 
ruh yük  sək  li  yi və qü  rur ba  xı  mın -
dan da  ha zən  gin öl  kə qo  ya  caq.

İd  man məş  ğul  lu  ğa hə  vəs  lən  dir -
mək, sağ  lam nə  sil ye  tiş  dir  mək 
məq  sə  di  mi  zə nail ol  maq üçün əsas 
va  si  tə  dir. Oyun  lar üçün ti  kil  miş 
ye  ni id  man are  na  la  rı hər kə  sə bun-
 dan fəal is  ti  fa  də et  mək şan  sı ve  rir. 
I Av  ro  pa Oyun  la  rı və di  gər mö  tə -
bər təd  bir  lər bi  zim gənc  lə  rin po -
ten  sial  la  rı  nı ən yax  şı sə  viy  yə  yə çat-
 dır  ma  ğa ruh  lan  dı  ran qı  ğıl  cım ya -
ra  da  caq.



May - İyun  2015    1312     Milli Məclis

Gənc  lə  ri id  man  la məş  ğul ol  ma -
ğa sövq et  mək, on  la  rı sağ  lam hə  yat 
tər  zi ke  çir  mə  lə  ri  nə ruh  lan  dır  maq 
bi  zim əsas məq  səd  lə  ri  miz  dən  dir. 
“Ba  kı-2015” I Av  ro  pa Oyun  la  rı 
Təş  ki  lat Ko  mi  tə  si  nin səd  ri, Azər -
bay  ca  nın bi  rin  ci xa  nı  mı Meh  ri  ban 
Əli  ye  va açı  lış və bağ  la  nış mə  ra -
sim  lə  ri, me  dal və uni  for  ma di  zay -
nı, oyun  la  rın can  lı rəmz  lə  ri də da -
xil ol  maq  la, on  la  rın bə  dii tər  ti  ba  tı -
na nə  za  rət edə  rək bu məsələlərə 
şəx  sən özü rəh  bər  lik edir. Onun 
ya  ra  dı  cı fi  kir  lə  ri oyun  lar za  ma  nı 
ke  çi  ri  lə  cək elit id  man ya  rış  la  rı, 
unu  dul  maz ta  ma  şa ər  sə  yə gə  tir -
mək üçün bir vəh  dət  də bir  lə  şə  cək. 
I Av  ro  pa Oyun  la  rı Azər  bay  can id -
ma  nı üçün dö  nüş nöq  tə  si ola  caq və 
hal-ha  zır  da id  man ob  yekt  lə  ri  nə 
ya  tı  rı  lan in  ves  ti  si  ya gə  lə  cək nə  sil -
lə  rin ya  rar  lan  ma  sı  nı tə  min edə  cək.

- İlk Av  ro  pa Oyun  la  rı  na qar  şı 

qa  ra  yax  ma kam  pa  ni  ya  sı 
fias  ko  ya uğ  ra  sa da, hə  lə də 
da  vam et  di  ri  lir. Sizcə, bu 
kam  pa  ni  ya  nı apa  ran dairə  lər 
nə  yə ümid edir  lər?

- Haq  lı  sı  nız, qa  ra  yax  ma kam -
pa  ni  ya  sı uğur  suz  lu  ğa dü  çar ol  du, 
özü də son də  rə  cə uğur  suz nə  ti  cə-
 lən  di. Xa  ri  ci me  dianın ək  sər his  sə-
 si  nin Ba  kı  da ke  çi  ri  lə  cək I Av  ro  pa 
Oyun  la  rı ba  rə  də müs  bət fi  kir  də 
ol  du  ğu   mə  lum ol  du. Bu amil ya  rı-
 şı ya  yım  la  maq üçün mü  ra  ciət et -
miş jur  na  list  lə  rin sa  yın  da (1400-
dən ar  tıq jur  na  list mü  ra  ciət edib) 
və bey  nəl  xalq ya  yım  çı  lar  dan gə -
lən xoş rəy  lər  də də öz ək  si  ni ta -
pır.

Biz növ  bə  ti həf  tə  lər  də ilk Av  ro -
pa Oyun  la  rı  nı ya  yım  la  ya  caq da  ha 
bir sı  ra öl  kə  lə  rin ad  la  rı  nı açıq  la  ya -
ca  yıq. La  kin onu da qeyd edək ki, 
tək  cə ötən həf  tə ək  sə  riy  yə  ti La  tın 
Ame  ri  ka  sı öl  kə  lə  ri ol  maq  la 23 ye  ni 

öl  kə  nin adı da I Av  ro  pa Oyun  la  rı  nı 
ya  yım  la  ya  caq öl  kə  lə  rin si  ya  hı  sı  na 
əla  və olun  du. Av  ro  pa  da, Ame  ri  ka-
 da, Hin  dis  tan  da, Çin  də, kör  fəz öl -
kə  lə  rin  də və Avst  ra  li  ya  da in  san  lar 
Azər  bay  can  da ke  çi  ri  lən I Av  ro  pa 
Oyun  la  rı  nı iz  lə  yə bi  lə  cək  lər. Bu -
nun nə üçün bu qə  dər va  cib ol  du -
ğu  nu so  ruş  sa  nız, qeyd et  mək is  tər-
 dim ki, bu oyun  lar sa  yə  sin  də ta -
ma  şa  çı  lar hə  qi  qi Azər  bay  ca  nı - di -
na  mik və güc  lü öl  kə  ni, onun bö  yük 
ta  ri  xi  ni, mə  də  niy  yə  ti  ni, qo  naq  pər -
vər  li  yi  ni öz  lə  ri üçün kəşf edə  cək -
lər. Məhz bu oyun  la  rın ya  yı  mı 
dün  ya  nın müx  tə  lif öl  kə  lə  rin  də ya -
şa  yan və oyun  la  rı seyr edən ta  ma -
şa  çı  lar  da öl  kə  miz haq  qın  da çox 
dol  ğun təəs  sü  rat ya  ra  da  caq. Bu -
nun  la da ta  ma  şa  çı  lar öz  lə  ri fi  kir 
yü  rü  də bi  lə  cək  lər. Oyun  la  rı iz  lə -
yən  dən son  ra bir çox  la  rı  nın öl  kə -
mi  zə sə  ya  hət et  mək is  tə  yə  cə  yi  nə 
əmi  nəm.

də fut  bol üz  rə Av  ro  pa çem  piona  tı -
nın Ba  kı  da ke  çi  ril  mə  si öl  kə  mi  zin 
nü  fu  zu  nu da  ha da ar  tı  ra  caq.

Biz öz qo  naq  pər  vər  li  yi  mi  zi və 
pe  şə  kar  lı  ğı  mı  zı gös  tər  mək  lə, Azər-
 bay  ca  nın nə  yə qa  dir ol  du  ğu  nu nü -
ma  yiş et  dir  mək is  tə  yi  rik. Məq  sə  di-
 miz oyun  lar za  ma  nı və növ  bə  ti il -
lər  də Av  ro  pa və dün  ya  nı Azər  bay-
 can  da qar  şı  la  maq  la, müs  tə  qil döv -
lət ola  raq qa  zan  dı  ğı  mız iq  ti  sa  di və 
so  sial in  ki  şa  fı bey  nəl  xalq miq  yas -
da da  ha çox təq  dim et  mək  dir.

Ey  ni za  man  da, önəm  li mə  sə  lə -
lər  dən bi  ri də oyun  lar  dan qa  la  caq 
mi  ras  dır. Bu mi  ras yal  nız ya  rış  la  ra 
ev sa  hib  li  yi edə  cək möh  tə  şəm, 
dün  ya sə  viy  yə  li are  na  lar  la ki  fa  yət -
lən  mir, həm  çi  nin mü  hüm kadr eh -
ti  ya  tı  nı da əha  tə edir. I Av  ro  pa 
Oyun  la  rı Əmə  liy  yat Ko  mi  tə  si  nin 
1900-dən ar  tıq iş  çi  si var, on  la  rın 
70%-i azər  bay  can  lı  lar  dır (qa  lan 
his  sə  si isə 43 öl  kə  dən se  çi  lib). Av -
ro  pa Oyun  la  rı  nın təş  ki  lat  çı  lı  ğın  da 

ça  lış  maq he  yə  tin bey  nəl  xalq sə  viy-
 yə  də də  yər  li, yük  sək ix  ti  sas  lı və 
tex  ni  ki ba  ca  rıq  lar öy  rə  nən üzv  lə  ri 
üçün əvə  zo  lun  maz təc  rü  bə  dir. Bu 
kadr eh  ti  ya  tı oyun  la  rı hə  ya  ta ke  çir-
 mək  lə əl  də et  di  yi  miz nailiy  yə  tin 
ya  ra  dıl  ma  sın  da mü  hüm rol oy  na -
yır.

Oyun  lar Aka  de  mi  ya  sı və Mə -
zun Tək  mil  ləş  dir  mə Proq  ra  mı 162-
si Azər  bay  can  dan, 26-sı Av  ro  pa  nın 
mil  li olim  pi  ya ko  mi  tə  lə  rin  dən se  çi-
 lən 188 id  dialı gən  ci “Ba  kı-2015” 
ko  man  da  sın  da bir  ləş  di  rir. Kar  ye  ra 
uğur  la  rı  nın art  ma  sı  na yar  dım edən 
proq  ram bu mə  zun  la  rın yal  nız I 
Av  ro  pa Oyun  la  rı  nı de  yil, ey  ni za -
man  da, gə  lə  cək  də öl  kə  miz  də baş 
tu  ta  caq di  gər id  man təd  bir  lə  ri  ni 
hə  ya  ta ke  çir  mək üçün tə  ləb olu  nan 
bi  lik və ba  ca  rıq  la  ra da yi  yə  lən  mə -
si  nə bö  yük im  kan ya  ra  dır.

“Ba  kı-2015” həm  çi  nin kö  nül  lü -
lər proq  ra  mı da hə  ya  ta ke  çi  rir. 
“Alov  qo  ru  yan  lar” (kö  nül  lü  lər be  lə 

ad  la  nır) oyun  lar za  ma  nı önəm  li 
və  zi  fə  lə  ri ic  ra edə  cək  lər və “Ba  kı-
2015”-in ru  hu  nun ya  yıl  ma  sın  da 
baş  lı  ca rol oy  na  ya  caq  lar. On  lar 
oyun  la  ra mil  li ma  ra  ğı yük  səlt  mək-
 lə ya  na  şı, növ  bə  ti mö  tə  bər təd  bir -
lər üçün po  ten  sial kadr eh  ti  ya  tı ki -
mi ye  ti  şə  cək  lər.

“Ba  kı-2015” ilk Av  ro  pa Oyun  la -
rı özün  dən son  ra bir  lik  də nail ola 
bi  lə  cə  yi  miz uğur  la Azər  bay  can cə -
miy  yə  ti  nin əl  də edə  cə  yi ba  ca  rıq  lar, 
ruh yük  sək  li  yi və qü  rur ba  xı  mın -
dan da  ha zən  gin öl  kə qo  ya  caq.

İd  man məş  ğul  lu  ğa hə  vəs  lən  dir -
mək, sağ  lam nə  sil ye  tiş  dir  mək 
məq  sə  di  mi  zə nail ol  maq üçün əsas 
va  si  tə  dir. Oyun  lar üçün ti  kil  miş 
ye  ni id  man are  na  la  rı hər kə  sə bun-
 dan fəal is  ti  fa  də et  mək şan  sı ve  rir. 
I Av  ro  pa Oyun  la  rı və di  gər mö  tə -
bər təd  bir  lər bi  zim gənc  lə  rin po -
ten  sial  la  rı  nı ən yax  şı sə  viy  yə  yə çat-
 dır  ma  ğa ruh  lan  dı  ran qı  ğıl  cım ya -
ra  da  caq.



Bu gün Azər bay can öz mil li-mə nə vi də yər lə ri nə sa diq qal-
maq la ya na şı, müasir, mo dern və to le rant lıq nü mu nə si ki mi 
bir çox la rı na ör nək ola raq “Ba kı -2015” I Av ro pa Oyun la rı-
na ev sa hib li yi edə cək. Öl kə mi zin növ bə ti uğur la rı si ya hı sı-
na da xil ola caq bu möh tə şəm təd bi rin əhə miy yə ti, Azər bay-
ca na nə ki mi di vi dent lər ve rə cə yi barədə Mil li Məc li sin 
de pu tat la rı na mü ra ciət et dik.
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SORĞU

IAvropa Oyunları kimi belə mötəbər tədbirlər həm
siyasi,həmhüquqi,həmiqtisadi,idman,həmdəbütöv-
lükdə demokratiyabaxımındanbütünkriterilərəcavab
verən ölkələrdə keçirilir. Azərbaycanın ev sahibliyi bu
mənada tamamiləməntiqidir və doğrudur.Respublika-
mızıbirdahasülhsevərölkəkimitanıtmaqnöqteyi-nəzə-
rindəndəbuoyunlarınçoxböyükəhəmiyyətivar.
Əlbəttə, əgər burada dividentdən söhbət gedirsə,

Azərbaycandövlətininimicininyüksəldilməsibaxımın-
dandabununçoxböyükəhəmiyyətiolacaq.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları an-

tiazərbaycanqüvvələrinəsübutetdiki,AzərbaycanAvro-
panınənböyükmusiqiyarışmasıolan“Avroviziya”Mah-
nı Müsabiqəsini keçirə bilər, keçirdi, Azərbaycan BMT
Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilə bilər, seçildi,
Azərbaycan kosmik dövlət ola bilərdi, oldu və nəhayət,
AzərbaycanilkAvropaOyunlarınaevsahibliyiedəbilərvə
edirdə.Beləolduğuhalda,xalqınözdövlətinəinamıartır
və təbii ki, xalqla iqtidarın birliyi daha damöhkəmlənir.
Təəssüfki,bubirlikmüəyyənAvropaölkələrində,dünya-
nınbir sırayerlərindəqısqanclıqdoğurur.Deyirlərnecə
olabilərki,Azərbaycanındövlətbaşçısıözxalqıiçərisində
buqədərnüfuzamalikdir.PrezidentİlhamƏliyevingör-
düyüişləryalnızxalqımız,dövlətimiz,ölkəmizüçündür.
Budabəziqüvvələriqıcıqlandırır.Onagörəbeləqarayax-
ma kampaniyası təşkil edirlər. Biz bunu Azərbaycanda
“Avroviziya”MahnıMüsabiqəsi keçiriləndə də görmüş-
dük. Bunların heç birinin nəticəsi olmadı. O zaman da
tədbirimizyüksəksəviyyədəkeçdi.Əminəmki,builkAv-
ropaOyunlarıdayüksəksəviyyədəkeçəcək.

IAvropaOyunlarınınAzərbaycandakeçirilməsiqəra-
rınınverilməsininsəbəbidövlətimizinbuoyunlarıtəşkil
etməyəiddialıolanAvropanındigərölkələriarasındada-
haüstünimkanlaramalikolmasıdır.
Biz çox güclü coğrafi resurslara, tarixi minilliklərə

söykənənqədimmədəniyyətə,tarixəsahibolan,ənəsası
isəinkişafımızınrəhnikimiçıxışedəntolerantbirxalqıq.
Bizbütün insanlara irqindən,dinindən,mədəniyyətin-
dən,siyasimövqeyindənasılıolmayaraq,bərabərvəqar-
şılıqlıhörmətləyanaşırıq.Dövlətimizbütünresurslarına
əsaslanaraqözünühəmdəbiridmanölkəsikimigöstər-
məkqabiliyyətinəvəimkanlarınamalikdir.Bizimgücü-
müzvarki,buoyunlarıtəşkiledirik.
Azərbaycanhəmenerji,həmiqtisadi,həmidman,həm

də  digər sahələrdə sürətlə inkişaf edən, eyni zamanda,
tolerantxalqların,millətlərin,dinlərinbir arada rahat,
harmoniya şəraitində yaşamaq nümunəsi göstərənmo-
dernbirdövlətdir.Ölkəmizdəbumöhtəşəmtədbirinke-
çirilməsiəsasındabizxalqlarımızındahadayaxınlaşma-
sına, qarşılıqlı münasibətdə olmasına, bizi bir-birimiz-
dənayıranməsələlərəyox,birləşdirənnöqtələrdəbirləş-
məyimizə,eləcədəmüxtəlifsivilizasiyalara,etnikqrup-
larabirdahasülhvəbarışüçünhörmətruhundamövqe-
lərini ifadə etmək  şəraiti yaradırıq. Deməli, bu tədbir
təkcəAzərbaycanadeyil,bütövlükdədünyaölkələrinəvə
xalqlarınadividentgətirəcək.Bubaxımdanmənsualı-
buoyunlarınAzərbaycandakeçirilməsiAvropayanəve-
rəcək?-şəklindəqoyardım.
IAvropaOyunları indiki çətin beynəlxalqdurumda

sülhün,əmin-amanlığın,tolerantlığın,bir-birinəhörmə-
tin,dəstəyinçoxvacibolduğubarədədünyayabirdaha
mesaj verəcək.Hesab edirəmki, bumesajAzərbaycana
gətirəcəyimaddivəmənəvigəlirlərdəndahaəhəmiyyət-
lidir.Bizonsuzdabuimkanlaramalikik.İmkanlarımız-
danisədünyaüçünböyüksəxavətləistifadəedirik.

Zi  ya  fət 
Əs  gə  rov

Ba  har 
Mu  ra  do  va
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AzərbaycandakeçiriləcəkilkAvropaOyunlarıbirinci
növbədəböyükbirməsuliyyətdir.Çünkitarixdəbirinci-
dirvəənçətinişdəhəmişəbirinciolur.Böyükməsuliy-
yətləbərabərbu,həmdəböyükbirşərəfdir.Əgərbugün
müsəlmanölkəsiolanAzərbaycanIAvropaOyunlarını
qəbul edirsə, bu, özüAzərbaycanagöstərilənböyükbir
etimaddır.
Eynizamanda,mənəminəmki,tədbiroqədəryüksək

səviyyədə keçiriləcək ki,AvropaOyunları tarixində bir
nümunəolaraqqalacaq.Hərzamanyadasalacaqlar,bi-
rinci oyunların Azərbaycanda keçirilməsini xatırlaya-
caqlar.
Əlbəttə,IAvropaOyunlarınınölkəmizdəkeçirilməsi

Azərbaycanıbeynəlxalqsəviyyədədahayaxşı,hərtərəfli
tanıtmaqüçün,Azərbaycanınhaqqişinəyenidəstəkve-
rənşəxsləri,qurumlarıcəlbetməküçünçoxböyük,çox
önəmlibirməqamdır,fürsətdirvəbundanistifadəetmək
bizimborcumuzdur.
Təbiiki,Avropadabuoyunlarbirincidəfədirkeçirilir,

hərhaldamüasir tarixdə.Vəbumüasir tarixdəbirinci
keçirilənoyunlarAzərbaycanda,qeydetdiyimkimimü-
səlmanölkəsindəbaştutacaq.Bu,kimlərisəqıcıqlandırır,
kimlərisəəsəbiləşdirir,kimlərsədəbundanAzərbaycana
qarşıtəzyiqkimiistifadəetməkistəyirlər.Bunudatəbii
qəbuletməklazımdır.Çünkibizgüclüyük.Hansısahəyə
nəzərsalsanız,görəcəksinizki,Azərbaycanbugünçox
qüdrətlibirdövlətdir.Güclünüisəsevənlərazolur.Əl-
bəttəki,bucürmöhtəşəmoyunların,tarixibirtədbirin
Azərbaycandakeçirilməsi, təbii ki, çoxlarınıqıcıqlandı-
rır.Hərhaldatəzyiqetməkistəyənlərdəvar,bundanöz
məqsədləriüçünistifadəetməkistəyənlərdə.Bizisəon-
larafikirverməməliyik.IAvropaOyunlarınıyüksəksə-
viyyədəkeçiribAzərbaycanıbütündünyayaolduğukimi
təqdimetməliyik.

BakıdakeçiriləcəkIAvropaOyunlarınaAzərbaycanın
qısa müddətə tam hazır olması Azərbaycan Prezidenti
cənabİlhamƏliyevinyüksəkrəhbərlikkeyfiyyətininvəI
Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin sədriMehriban
xanımƏliyevanınəzmkarfəaliyyətininnəticəsiolmaqla
dövlətimizinqüdrətinivəəzəmətinisübutedir.
Azərbaycana gətirəcəyi dividentləri - həm iqtisadi,

həm siyasi, həm humanitar, həm ölkənin tanıdılmasın-
dantutmuşErmənistanınAzərbaycantorpaqlarınıişğal
etməsiməsələsinəqədərsaymaqlaqurtarmaz.Buradaöl-
kənin tanıdılması daha qabarıqdır: ölkəmizin iqtisadi
imkanları, turizm potensialı,mədəniyyəti,mətbəxi, qo-
naqpərvərliyidünyayanümayişolunacaq.Siyasiəhəmiy-
yətkəsbedəndividentlərdənənönəmlisigələnqonaqlar
qonşuErmənistanın bizə vurduğuyaraların, bizə qarşı
çoxvaxtikilistandartlarlamünasibətgöstərildiyininşa-
hidiolacaqlar.Görəcəklərki, işğalaməruzqalmışAzər-
baycanbütünbunlarabaxmayaraq,yenədəsülhə,əmin-
amanlığaxidmətedir.Budabizimdostlarımızın,bizimlə
həmfikirolanlarınsayınıartıracaq.
IAvropaOyunları xalqımıza və dövlətimizə bu gün

inşaedilənmöhtəşəmidmaninfrastrukturlarını-Olim-
piya Stadionunu,Milli GimnastikaArenasını, Atletlər
Kəndinivə s. infrastrukturları bəxş etdi.Bu idmanob-
yektləriAzərbaycanidmanınıyenisəviyyəyəqaldırmaqla
gəncnəslinsağlamhəyattərzisürməsinə,idmanlaməş-
ğulolmasınaxidmətedəcək.
Ümumiyyətlə, Bakıda keçiriləcək oyunlar zaman eti-

bariləçoxqısaolsada,uzunmüddətAzərbaycanınşöh-
rətinidünyayayayacaq,hərzamanbuoyunlarkeçirilər-
kənBakıxatırlanacaq.

Va  leh 
Ələs  gə  rov

Fət  tah 
Hey  də  rov
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Aqi  yə 
Nax  çı  van  lı 

IAvropaOyunlarıAzərbaycana
həmsiyasi,həmdəiqtisadicəhətdən
birçoxdividentlərgətirəcək.Ancaq
mənonlarıniçindəənəhəmiyyətlisi-
ni-mədəniyyətsahəsindəolandivi-
dentləri fərqləndirmək istərdim;
Azərbaycanın tanınması, Azərbay-
can haqqında olan mənfi fikirlərin
alt-üstolmasıvəs.Bizəqarayaxan-
lar, bizi istəməyənlər görəcəklər ki,
Azərbaycanda həmişəki kimi tarixi
ənənələr var, tolerantlıq var, başqa
ölkələrə, millətlərə hörmət var, bir
sözlə,yüksəkmədəniyyətvar.Görə-
cəklərki,Azərbaycan,doğrudanda,
istənilənqlobaltədbirikeçirməyəqa-
dirolanbirölkədir.Omənadaki,bu
miqyasda oyunlara hazırlaşmaq
üçün7 il vaxtverilir, ammaAzər-
baycanbuna2ilyarımahazıroldu.
Düşünürəm ki, I Avropa Oyunla-
rındansonradünyadaAzərbaycana
münasibətdəçoxşeydəyişəcək.

Əh  məd Və  li  yev
I Avropa Oyunları beynəlxalq

tədbirdir.Şübhəsizki,o,Azərbayca-
nahəmsiyasi,həmiqtisadi,həmdə
ölkəmizin tanınması istiqamətində
böyükdividentlərgətirəcək.
Azərbaycanı gözü götürməyən

millətlər, dövlətlər var, ermənipə-
rəst qüvvələr var. İstər daxildə, is-
tərsədəxaricdə.Təbiiki,onlarşan-
tajxarakterlimüəyyənaddımlarat-
maq istəyəcəklər.Ancaq buna bax-
mayaraq,Azərbaycanözişinigörür
vəəminəmki,tədbiryüksəksəviyyə-
dəkeçiriləcək.

Çin  giz Qə  ni  za  də
İlkAvropaOyunlarınınölkəmizdə

keçirilməsinin Azərbaycana verdiyi
dividentləri uzun-uzadı sadalamaq
olar,ancaqmənonlardanbirneçəsini
misal çəkə bilərəm, xüsusən siyasi
dividentləri göstərmək istəyirəm.
Düzdür,bizidmanoyunlarınınsiya-
siləşdirilməsinin tərəfdarı deyilik,
ammabununsiyasiçalarlarıvar.
Bilirsiniz ki, Azərbaycana qarşı

qarayaxma kampaniyaları aparılır.
Guya Azərbaycanda siyasi sabitlik
yoxdur, ictimai sabitlik yoxdur, in-
sanhaqları,demokratiyavəs.prob-
lemlərvar.HəmdəAzərbaycanınbir
bölgəsi müharibə şəraitində olduğu
üçünbununlabağlıinsanlarda,Av-
ropadanarahatçılıqvarki,buölkəyə
səfəretməkolar,olmazvəs.Bunöq-
teyi-nəzərdən I Avropa Oyunları
həm onların fikirlərini dəyişəcək,
həm də digər dövlətlərAzərbaycan-
dakıreallığıgördükdənsonraölkəmi-
zin hüquqi, demokratik, güclü bir
dövlət olduğuna şübhə etmyəcəklər.
Bu,məsələninsiyasitərəfidir.
Digər tərəfi isə biz Azərbaycan

reallığınısadəAvropavətəndaşları-
na - idmançılarına, jurnalistlərinə,
turistlərinə tanıdacağıq, tariximizi,
mədəniyyətimizi, bugünkü iqtisadi
qüdrətimizionlaragöstərəcəyik.



Hü  seyn  ba  la 
Mi  rə  lə  mov

Bir müqayisə etmək istəyirəm,
çünkimüqayisəetmədənqiymətver-
məkolmur.Yaxınkeçmişdə,təqribən
20-25ilbundanəvvəlhəttatərkibin-
də olduğumuz SSRİ-nin paytaxtı
Moskvayagedəndədeyəndəki,azər-
baycanlıyıq,bizitanımırdılar.Amma
bugünbizibütündünyatanıyır.
Avropa Oyunlarının Azərbay-

canda keçirilməsi bizə nə verəcək?
Birincisi,Azərbaycantarixindəqızıl
hərflərləyazılacaqki,AvropaOyun-
larıtarixdəilkdəfəAzərbaycanRes-
publikasında baş tutdu. İkincisi,
oyunlara hazırlıqla bağlı bu iki il
yarımda ölkəmizdə nə qədər gözəl
işlər görülüb,müasir infrastruktur
yaradılıb,obyektlərtikilib.Üçüncü-
südə,Azərbaycanagələcəkminlərlə
xarici vətəndaş Bakının gözəlliyini
özgözləriiləgörəcək.Görəcəklərki,
Azərbaycan necə sivil, mədəni bir
ölkədir.
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Ra  fael Cəb  ra  yı  lov
AzərbaycanAvropanınidmanta-

rixinəyenibirsəhifəyazırvəeləbir
imzaatırki,əbədiolaraqtarixdəqa-
lacaq. Yunanıstan ilk Olimpiya
Oyunlarının vətəni sayıldığı kimi,
AzərbaycandailkAvropaOyunları-
nınvətənikimitarixədüşəcək.Digər
tərəfdənbu,Azərbaycanhəqiqətləri-
nin dünyaya çatdırılması üçün çox
mühümbirtədbirdir.
IAvropaOyunlarınınAzərbayca-

na gətirəcəyi dividentlərdən danı-
şandabu,ölkəmizdədemokratiyanın,
insanhüquqlarınıninkişafıiləbağlı,
faktikireallığındünyayatanıdılması
ilə bağlı çox mühüm bir tədbirdir.
Ən azından Avropa Parlamentinin
Azərbaycan haqqında çıxardığı ab-
surd,qərəzli,qeyri-obyektivqərarla-
rınəslmahiyyətiniaçmaqüçünçox
gözəlimkandır.Çünkihamıbilirki,
“Avroviziya” ərəfəsində də Avropa
Parlamentibeləbiraddımatdı.Dü-
şünürəmki, iyunayındakeçiriləcək
iclasında da yenə absurd bir qərar
qəbuledəcək;bu,gözləniləndir.Mən
düşünürəmki,bu,qısqanclıqdanirə-
ligələnbirməsələdir.
Bumötəbər idmanyarışı respub-

likamızın iqtisadi, siyasi gücünü,
mənəvi-fiziki potensialını bütün
dünyaya nümayiş etdirəcək. Azər-
baycan Avropada və dünyada öz
mövqeyini daha da gücləndirəcək,
nüfuzunuartıracaq.

Ja  lə Əli  ye  va 
Azərbaycanda keçiriləcək IAvro-

paOyunlarıAvropanın idman tari-
xindəyenisəhifəaçmaqlabeynəlxalq
miqyasda idman hərəkatına, xalqlar
və ölkələr arasında əməkdaşlığa bö-
yüktöhfələrverəcək.
IAvropaOyunlarınaməhzAzərbay-

canınevsahibliyietməsi,məkanolaraq
respublikamızın seçilməsinin özü ölkə-
mizindünyadastabil,insanhüquqları-
na hörmət edən tolerant bir ölkə kimi
tanınmasından və Azərbaycanın belə
məsuliyyətlibiroyunukeçirməyəqadir
olmasınainamındanxəbərverir.
Bu oyunlarAzərbaycana bir çox

tərəfdən yeni dividentlər, yeni dost-
larqazandıracaq.Azərbaycanınhaqq
səsinineşidilməsiüçünyeni imkan-
laryaradacaq.Birdahanümayişet-
diriləcək ki, Azərbaycan sözün əsl
mənasında qloballaşmağa, dünyəvi-
ləşməyə hazır olan, demokratik tə-
məllərə əsaslanan, bütün mədəni-
mənəvi təməllərin qorunduğu, inki-
şafetdirildiyibirölkədir.
Bu günə kimi Azərbaycan dün-

yanınheçbirölkəsinintorpağınagöz
dikməyib,əksinəAzərbaycanınözxal-
qıöztorpağındaqaçqın,köçkünvəziy-
yətindədir.Bunubugünəqədərgör-
məkistəməyən,eşitməkistəməyənbəzi
qüvvələrinbəlkəbundansonragözləri
açılar,gəlibhəqiqətlərigördükdənson-
ra Azərbaycan gerçəklərinə tamam
başqabirrakursdanyanaşarlar.
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IAvropaOyunları dünyanın əksər ölkələrində canlı
yayımlanacaq;digərölkələroyunlarıcanlıyayımlamasa-
lar da, yarışlar haqqındamüəyyənməlumat verəcəklər.
Çünki dünya idman üzərində qurulub. Bütün bunlar
Azərbaycanıntanıdılmasıdeməkdir.Azərbaycan10mil-
yardABŞdollarıpulxərcləsəydidünyanınbuqədərölkə-
sindəözünüreklametdirəbilməzdi.
Avropa Oyunları ilk dəfə Azərbaycanda keçirildiyi

üçünnövbətiyarışlardaAzərbaycan,Bakıhərdəfəxatır-
lanacaq.
Biziistəməyənlərəleyhimizədanışırlarki,guyaAzər-

baycanoyunlara8milyardpulxərcləyib.ƏslindəAzər-
baycanbununüçün2milyard700milyonpulxərcləyib.
ÖlkəmizdəIAvropaOyunlarınahazırlıqməqsədiləyollar
çəkilib,stadionlar,yarışobyektləri,istirahətyerləri,otel-
lər,körpülərtikilib.BütünbuinfrastrukturAzərbaycan-
da qalacaq, idmanımıza, gənclərimizin sağlamlığına və
gələcəyinəxidmətedəcək.
Bir də gələn idmançıların xərciməsələsi var. Bütün

dünyada dəvət olunan idmançıların xərcini təşkilatçı
ödəyir.AzərbaycanənyoxsulvaxtındabeləÖzbəkistan-
dan qovulan 60minməhsəti türkünə sahib çıxdı.Hələ
özümüzünErmənistandan,DağlıqQarabağdandidərgin
düşən1milyonluqqaçqınımızı,köçkünümüzüdemirəm.
6000 idmançınıdaqonaq etməyə qızırqalanırıqsa, onda
bizniyəyaşayırıq.
I Avropa Oyunlarının Azərbaycana gətirəcəyi divi-

dentlər çoxdur. Qoy gəlib 20 faiz torpağı işğal edilən,
müharibə şəraitində yaşayan, 1 milyondan çox qaçqını
olan Azərbaycanın sülhsevərliyini, humanistliyini, in-
sanlığını,qonaqpərvərliyini,tolerantlığınıbirdahagör-
sünlər. BudurAzərbaycan, budur əzilməz və yenilməz
Azərbaycanxalqı.

Birincisi,Avropatarixindəbuoyunlarilkdəfəkeçirilir.
OnagörəhərdəfəAvropaOyunlarıharadanbaşlayırde-
dikdə,Azərbaycanınadı,Bakınınadımütləqsəslənəcək.
İkincisi,bu,Azərbaycanınartansiyasi-iqtisadigücüilə

bərabərbeynəlxalqaləmdərespublikamızaolanböyüketi-
madındagöstəricisidir.Avropaölkələrinin38-i,təxminən
böyük əksəriyyəti, oyunların Azərbaycanda keçirilməsi
üçündəstəkverib.Çünkibunaqədərdəölkəmizinbeləbö-
yükyarışlarkeçirməktəcrübəsivaridi.BundanöncəMeh-
ribanxanımınrəhbərliyiilə“Avroviziya”MahnıMüsabi-
qəsiənyüksəksəviyyədəkeçirilmişdi.
OnagörədəbuoyunlarAzərbaycanaçoxşeyverəcək.

Birincisi,buqədərböyükinfrastrukturtikilib.Tikilənob-
yektlərhərzamanölkəmizəxidmətedəcək,hərzamanölkə-
mizəgəlirgətirəcək.İkincibirtərəfdən,bu,Azərbaycanın
təbliğatıdır;50ölkədən6000-dənçoxidmançıAzərbayca-
nagələcək.Bunlarhamısıdünyadaməşhurinsanlardırvə
hərzamanburadagördüklərini,Azərbaycandayaşadıqla-
rını dünyada təbliğ edəcəklər.Həm də onlarla televiziya
kanallarıhərgünAzərbaycandancanlıyayımlanacaqlar.
Düşününki,buqədərreklam,Azərbaycanınbuqədərta-
nıtımıvətəbliğiüçünbuoyunlarnədeməkdir.
Üstəlik,AvropaOyunlarıbizimüçünbirtramplinola-

caq.ÇünkiAzərbaycanbeləoyunlarıbusəviyyədəkeçirə
bilirsə,demək,o,ənböyükbeynəlxalqtədbirlərikeçirməyə
qadirdir.İnsanlarımızüçünisəbu,gözəlbirhadisədir,id-
manbayramıdır.
Məninanıramki,insanlarımızbuhadisəyəsevinməklə

bərabəronunməsuliyyətinidədərkedirlər.Çünkiölkəmi-
zəminlərləxaricivətəndaşgələcək.
Azərbaycanınqısamüddətəhazırlıqişlərinibeləyüksək

səviyyədəbaşaçatdırmasıözübirmöcüzədir.Görülənbu
qədərişlərinqarşısındaonakölgəsalmamaqhərbirkəsin
borcudur.

Aqil 
Ab  bas

Qə  ni  rə 
Pa  şa  ye  va

Fər  had Qə  ri  bov
Dünyada tanınmağımızda belə

tədbirlərin əhəmiyyəti çox böyük-
dür.OcümlədənIAvropaOyunla-
rında da iştirak edən idmançılar,
qonaqlar Azərbaycan həqiqətlərini
biləcəklər,xüsusəndəQarabağmə-
sələsində bizim haqlı olduğumuzu,
işğala məruz qaldığımızı yerindəcə
öyrənəcəklər.Digərtərəfdənbu,bi-
zimölkəmizinimkanlarının,turizm
potensialının əyani nümayişi ola-
caq.

Ca  van  şir Fey  zi  yev
I Avropa Oyunları ilk növbədə

Azərbaycanıbütündünyayatəqdim
edəcək.Əgərson20ilənəzərsalsaq,
1994-cü ildən başlayaraqAzərbay-
can dünyada ən böyük, ən nəhəng
layihələrihəyatakeçirənvəbulayi-
hələrin təşəbbüsçüsü olan ölkədir.
1994-cü ildə “Əsrin müqavilə-
si”ndən başlamış bu günə qədər,
daha sonra Cənub Qaz Dəhlizi və
digər regional layihələrAzərbayca-
nındünyanıniqtisadisisteminəta-
mamiləinteqrasiyaolduğunu,nəin-
kiinteqrasiyaolduğunu,həttadün-
ya iqtisadi sistemində əhəmiyyətli
roloynadığınıgöstərir.LakinAzər-
baycanuzunmüddətSovetlərİttifa-
qının daxilində dünyadan təcrid
olunmuş halda yaşadığına görə bu
cürmədənitədbirlər,idmanyarışla-
rıAzərbaycanınözünü,onunmədə-
niyyətini,tarixini,cəmiyyətinindu-
rumunu bütün dünyaya tanıtmaq
üçün çox vacibdir. Bu baxımdan I
AvropaOyunlarıçoxəvəzsiz,möh-
təşəm, nəhəng, böyük bir tədbirdir
və elə hesab edirəm ki, bu tədbir
Azərbaycan üçün çox faydalı və
uğurluolacaqdır.

Mu  sa Urud
IAvropa Oyunlarının keçirilməsi həm

dünyanınidmantarixində,həmdəmüstə-
qilAzərbaycan tarixində ən şərəfli səhifə-
lərdən biridir. Birinci növbədə bu idman
oyunlarının Azərbaycanda baş tutması
dünyaictimaiyyətininölkəmizəverdiyiqiy-
mətdir.BuoyunlarınAzərbaycandakeçiril-
məsi, şübhəsiz ki, ölkəmizin beynəlxalq
aləmdə nüfuzunu yüksəldəcək. Bizim de-
mokratik, hüquqi, sivil bir dövlət olduğu-
muzubirdahadünyayabəyanedəcək.
Eyni zamanda, bu oyunlarda iştirak et-

məküçüngələnidmançılar,onlarınməşqçilə-
ri, tamaşaçılarvəoyunlaraqatılandigərtu-
ristlərAzərbaycanmədəniyyəti iləyaxından
tanış olacaq, xalqımızın necə mədəni, sivil,
tolerant və bütün dünya mədəniyyətlərinə
hörmətbəsləyənbirxalqolduğunuözgözləri
iləgörəcəklər.Şübhəsizki,iqtisadisahədədə
qazancımız olacaq. Buraya biznesmenlər də
gələcək,Azərbaycanınimkanlarıiləyaxından
tanışolacaqlar.Respublikamızayeniinvesti-
siyalarqoyacaqlar.Ölkəmizəözbizneslayihə-
ləri iləqayıdacaqlar.BuoyunlarAzərbayca-
nın turizm məkanı kimi dünyaya bir daha
tanınmasınadaimkanyaradacaq.
DigərtərəfdənAzərbaycanartıqidman

ölkələrindənbirikimitanınacaqvəbundan
sonrakıidmanoyunlarıdaölkəmizdəgeniş
vüsətləkeçiriləcək.
Bütövlükdəisəbuoyunlarermənilərinvə

ermənipərəstqüvvələrinAzərbaycanhaqqın-
da uzun illərdir yaydığı dezinformasiyanın
bir daha ifşa olunmasına gətirib çıxaracaq.
Görəcəklər ki, Azərbaycan xalqı, doğrudan
da,tolerant,humanist,sülhsevərbirxalqdır.
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STRATEGİYA

Möhtəşəm idman obyektləri
2012-ci il de  kab  rın 8-də İta  li  ya  nın 

Ro  ma şə  hə  rin  də Av  ro  pa Olim  pi  ya 
Ko  mi  tə  si   Baş As  samb  le  ya  sının 41-ci 
sessiyasında giz  li səs  ver  mə nə  ti  cə  sin -
də 38 öl  kə le  hi  nə, 8 öl  kə əley  hi  nə, 2 
öl  kə bi  tə  rəf ol  maq  la Azər  bay  ca  nın 
pay  tax  tı Ba  kı şə  hə  rin  də 2015-ci il  də 
Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın ke  çi  ril  mə  si ilə 
bağ  lı qə  rar qə  bul edil  di. 2013-cü il 
yan  va  rın 17-də isə Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin sə  rən  ca  mı  na əsa  sən ilk Av -
ro  pa Oyun  la  rı  nı yük  sək sə  viy  yə  də 
təş  kil et  mək üçün I Av  ro  pa Oyun  la  rı-
 nın ke  çi  ril  mə  si üz  rə Təş  ki  lat Ko  mi  tə  si 
ya  ra  dıl  dı. Təş  ki  lat Ko  mi  tə  si  nin səd  ri 
Azər  bay  ca  nın bi  rin  ci xa  nı  mı, Hey  dər 
Əli  yev Fon  du  nun pre  zi  den  ti Meh  ri -
ban Əli  ye  va tə  yin olun  du.

Bir çox in  no  va  tiv id  man nö  vü  nü 
özün  də bir  ləş  di  rən Av  ro  pa Oyun  la  rı -

nın ilk də  fə Azər  bay  can  da baş tut  ma-
 sı ar  tıq öl  kə  mi  zin dün  ya bir  li  yin  də 
tut  du  ğu möv  qe  yin  dən xə  bər ve  rir.

Oyun  la  ra ha  zır  laş  maq üçün cə  mi 
iki il vaxt ay  rıl  mış  dı. Öl  kə  miz bu təd-
 bi  rə ev sa  hib  li  yi et  mə  yə ar  tıq ha  zır -
dır. Bü  tün id  man ob  yekt  lə  ri  nin, ən 
əsa  sı isə açı  lış və bağ  la  nış mə  ra  sim  lə-
 ri  nin ola  ca  ğı Ba  kı Olim  pi  ya Sta  dionu-
 nun ti  kin  ti  si ba  şa çat  dı  rı  lıb. Bu isə o 
de  mək  dir ki, Azər  bay  can be  lə mö  tə -
bər bey  nəl  xalq təd  bir  lə  rin təş  kil olun-
 ma  sın  da yük  sək təc  rü  bə  yə ma  lik  dir.

12-28 iyun ta  rix  lə  rin  də ke  çi  ri  lə  cək 
ya  rış  lar  da Av  ro  pa  nın 50 öl  kə  sin  dən 
6000 nə  fə  rdən çox id  man  çı  nın iş  ti  ra -
kı nə  zər  də tu  tu  lub. Ba  kı  ya 2000 nə  fə-
 rə  dək bey  nəl  xalq küt  lə  vi in  for  ma  si -
ya va  si  tə  lə  ri  nin nü  ma  yən  də  lə  ri gə  lə -
cək.

I Av  ro  pa Oyun  la  rı 4 qrup  da –  
Qərb qru  pun  da, Bay  raq Mey  da  nı 

qru  pun  da, Şə  hər və Kənd  
qrup  la  rın  da ke  çi  ri  lə  cək:

Qərb qru  pu  na•  - Ba  kı Atı  cı  lıq Mər  kə-
 zi, Dağ Ve  lo  si  pe  di Par  kı, BMX Ve  lo -
par  kı, “Kür” İd  man və Avar  çək  mə 
Mər  kə  zi və Bil  gəh Çi  mər  li  yi;
Bay  raq Mey  da  nı qru  pu  na • - Ba  kı 
Su İd  ma  nı Mər  kə  zi, Vo  ter  pol Are-
 na  sı, Bas  ket  bol Are  na  sı, Çi  mər  lik 
Are  na  sı, Ba  kı Kris  tal Za  lı;
Şə  hər qru  pu  na•  - Hey  dər Əli  yev 
adı  na İd  man Are  na  sı, To  fiq Bəh  ra -
mov adı  na Res  pub  li  ka Sta  dionu, 
Azad  lıq Mey  da  nı, Ba  kı İd  man Za  lı;
Kənd qru  pu  na•  – Ba  kı Olim  pi  ya 
Sta  dionu, Mil  li Gim  nas  ti  ka Are -
na  sı və At  let  lər Kən  di da  xil  dir.

Ba  kı Olim  pi  ya Sta  dionu

Ba  kı Olim  pi  ya Sta  dionu fut  bol və 
at  le  ti  ka yarışlarının keçirilməsi üçün 
nə  zər  də tu  tu  lan çox  funk  si  ya  lı 
komp  leks  dir. Bu ob  yekt At  let  lər 
Kən  di  nin şi  ma  lın  da yer  lə  şir və bu -
ra  da at  le  ti  ka ya  rış  la  rı ilə ya  na  şı, Av -
ro  pa Oyun  la  rı  nın açı  lış və bağ  la  nış 

mə  ra  sim  lə  ri də ke  çi  ri  lə  cək. Sta  dion 
68 min yer tu  tu  mu  na ma  lik  dir. Sta -
dionun əra  zi  sin  də ya  şıl  lıq park  la  rı, 
av  to  park  la  r və  at  let  lər üçün nə  zər -
də tu  tul  muş tə  lim-məşq yer  lə  ri 
möv  cud  dur.

Açı  lış mə  ra  si  min  də 6 min 500 at  let 

və rəs  mi  lər  dən, elə  cə də 5 min  dən 
çox mə  ra  sim iş  ti  rak  çı  sın  dan iba  rət 
he  yət sta  dion  da təş  kil olu  na  caq səh -
nə  də yer ala  caq. 

Ko  man  da  la  rın at  le  ti  ka ya  rış  la  rı iki 
gün ər  zin  də 21-22 iyun ta  rix  lə  rin  də 
bu sta  dion  da baş tu  ta  caq.
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də tu  tul  muş tə  lim-məşq yer  lə  ri 
möv  cud  dur.

Açı  lış mə  ra  si  min  də 6 min 500 at  let 

və rəs  mi  lər  dən, elə  cə də 5 min  dən 
çox mə  ra  sim iş  ti  rak  çı  sın  dan iba  rət 
he  yət sta  dion  da təş  kil olu  na  caq səh -
nə  də yer ala  caq. 

Ko  man  da  la  rın at  le  ti  ka ya  rış  la  rı iki 
gün ər  zin  də 21-22 iyun ta  rix  lə  rin  də 
bu sta  dion  da baş tu  ta  caq.
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Dağ Ve  lo  si  pe  di Par  kı

BMX Ve  lo  par  kı

Çi  mər  lik Are  na  sı
Dağ Ve  lo  si  pe  di Par  kı Ba  kı Atı  cı  lıq Mər  kə  zi  nin cə  nu  bun  da  kı tə -

pə  lər  də yer  lə  şən və “Ba  kı-2015” I Av  ro  pa Oyun  la  rı üçün ha  zır  lan-
 mış mü  vəq  qə  ti yer  dir. Bu ob  yekt Azər  bay  can  da Dağ Ve  lo  si  pe  di 
ya  rış  la  rı  nın ke  çi  ril  mə  si məq  sə  di  lə in  şa olun  muş ilk ve  lo  park  dır. 

Dağ Ve  lo  si  pe  di id  ma  nı üz  rə ya  rış  lar ki  şi və qa  dın id  man  çı  lar 
ara  sın  da ey  ni gün  də ke  çi  ri  lə  cək. Ümu  mi  lik  də 75-dən çox id  man  çı 
2 qı  zıl me  dal uğ  run  da mü  ba  ri  zə apa  ra  caq. Oyun  lar za  ma  nı Dağ 
Ve  lo  si  pe  di Par  kı  nın ta  ma  şa  çı tu  tu  mu 1898 nə  fər ola  caq.

BMX Ve  lo  par  kı “Ba  kı-2015” ilk Av -
ro  pa Oyun  la  rı üçün ti  ki  lən mü  vəq  qə  ti 
ob  yekt  lər  dən  dir. Sa hə si 28 min m2  olan 
BMX ve lo par kın da ya rış la rın ke çi ril-
mə si üçün sa hə si 6700 m2 olan ma neəli 
mey dan ça qu ru lub. BMX Ve  lo  par  kı  na 
aid ya  rış zo  la  ğı in  di möv  cud olan Ba  kı 
Ve  lo  park Komp  lek  si  nə bi  ti  şik  dir və bu 
trek oyun  lar  dan son  ra komp  lek  sə da  xil 
edi  lə  cək. BMX Ve  lo  par  kı Bay  raq Mey -
da  nı və Av  ro  pa Oyun  la  rı Par  kı  nın cə -
nu  bun  da, Ra  ma  da Ote  li və Şı  xov çi -
mər  li  yi ilə üz  bəüz yer  lə  şir.  

BMX ya  rış  la  rı 26 iyun  dan baş  la  ya  raq 
3 gün ər  zin  də da  vam edə  cək. Ümu  mi -
lik  də 48 id  man  çı 2 qı  zıl me  dal uğ  run  da 
mü  ba  ri  zə apa  ra  caq. BMX ve  lo  par  kın  da 
1197 nə  fər  lik ta  ma  şa  çı ye  ri ya  ra  dı  lıb.

Çi  mər  lik Are  na  sı Av  ro  pa Oyun  la-
 rı Par  kı  nın bir his  sə  si ola  raq in  şa 
edil  miş mü  vəq  qə  ti ob  yekt  dir. Bu  ra -
da çi  mər  lik vo  ley  bo  lu və çi  mər  lik 
fut  bo  lu üz  rə ya  rış  lar ke  çi  ri  lə  cək. Çi -

mər  lik vo  ley  bo  lu üz  rə ya  rış  lar 6 gün, 
çi  mər  lik fut  bo  lu üz  rə ya  rış  lar isə 5 
gün da  vam edə  cək. Hər iki id  man 
ya  rış  la  rın  da əsas mey  da  na bi  ti  şik 
kort  lar  dan is  ti  fa  də edi  lə  cək. Əsas çi -

mər  lik are  na  sı oyun  lar za  ma  nı ey  ni 
an  da 1506 ta  ma  şa  çı tu  tu  mu  na ma  lik 
ola  caq. Çi  mər  lik vo  ley  bo  lu üçün 
128, çi  mər  lik fut  bo  lu üçün   isə 96 id -
man  çı  nın Ba  kı  ya gə  lə  cə  yi göz  lə  ni  lir.
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Dağ Ve  lo  si  pe  di Par  kı

BMX Ve  lo  par  kı

Çi  mər  lik Are  na  sı
Dağ Ve  lo  si  pe  di Par  kı Ba  kı Atı  cı  lıq Mər  kə  zi  nin cə  nu  bun  da  kı tə -

pə  lər  də yer  lə  şən və “Ba  kı-2015” I Av  ro  pa Oyun  la  rı üçün ha  zır  lan-
 mış mü  vəq  qə  ti yer  dir. Bu ob  yekt Azər  bay  can  da Dağ Ve  lo  si  pe  di 
ya  rış  la  rı  nın ke  çi  ril  mə  si məq  sə  di  lə in  şa olun  muş ilk ve  lo  park  dır. 

Dağ Ve  lo  si  pe  di id  ma  nı üz  rə ya  rış  lar ki  şi və qa  dın id  man  çı  lar 
ara  sın  da ey  ni gün  də ke  çi  ri  lə  cək. Ümu  mi  lik  də 75-dən çox id  man  çı 
2 qı  zıl me  dal uğ  run  da mü  ba  ri  zə apa  ra  caq. Oyun  lar za  ma  nı Dağ 
Ve  lo  si  pe  di Par  kı  nın ta  ma  şa  çı tu  tu  mu 1898 nə  fər ola  caq.

BMX Ve  lo  par  kı “Ba  kı-2015” ilk Av -
ro  pa Oyun  la  rı üçün ti  ki  lən mü  vəq  qə  ti 
ob  yekt  lər  dən  dir. Sa hə si 28 min m2  olan 
BMX ve lo par kın da ya rış la rın ke çi ril-
mə si üçün sa hə si 6700 m2 olan ma neəli 
mey dan ça qu ru lub. BMX Ve  lo  par  kı  na 
aid ya  rış zo  la  ğı in  di möv  cud olan Ba  kı 
Ve  lo  park Komp  lek  si  nə bi  ti  şik  dir və bu 
trek oyun  lar  dan son  ra komp  lek  sə da  xil 
edi  lə  cək. BMX Ve  lo  par  kı Bay  raq Mey -
da  nı və Av  ro  pa Oyun  la  rı Par  kı  nın cə -
nu  bun  da, Ra  ma  da Ote  li və Şı  xov çi -
mər  li  yi ilə üz  bəüz yer  lə  şir.  

BMX ya  rış  la  rı 26 iyun  dan baş  la  ya  raq 
3 gün ər  zin  də da  vam edə  cək. Ümu  mi -
lik  də 48 id  man  çı 2 qı  zıl me  dal uğ  run  da 
mü  ba  ri  zə apa  ra  caq. BMX ve  lo  par  kın  da 
1197 nə  fər  lik ta  ma  şa  çı ye  ri ya  ra  dı  lıb.

Çi  mər  lik Are  na  sı Av  ro  pa Oyun  la-
 rı Par  kı  nın bir his  sə  si ola  raq in  şa 
edil  miş mü  vəq  qə  ti ob  yekt  dir. Bu  ra -
da çi  mər  lik vo  ley  bo  lu və çi  mər  lik 
fut  bo  lu üz  rə ya  rış  lar ke  çi  ri  lə  cək. Çi -

mər  lik vo  ley  bo  lu üz  rə ya  rış  lar 6 gün, 
çi  mər  lik fut  bo  lu üz  rə ya  rış  lar isə 5 
gün da  vam edə  cək. Hər iki id  man 
ya  rış  la  rın  da əsas mey  da  na bi  ti  şik 
kort  lar  dan is  ti  fa  də edi  lə  cək. Əsas çi -

mər  lik are  na  sı oyun  lar za  ma  nı ey  ni 
an  da 1506 ta  ma  şa  çı tu  tu  mu  na ma  lik 
ola  caq. Çi  mər  lik vo  ley  bo  lu üçün 
128, çi  mər  lik fut  bo  lu üçün   isə 96 id -
man  çı  nın Ba  kı  ya gə  lə  cə  yi göz  lə  ni  lir.
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“Kür” İd  man və Avar  çək  mə Mər  kə  zi

Azər  bay  ca  nın ka  noe 
və ka  yak qa  yıq  la  rın  da 
avar  çək  mə və aka  de  mik 
avar  çək  mə ko  man  da  la  rı 
üçün tə  lim-məşq ye  ri ro -
lu  nu oy  na  yan “Kür” İd -
man və Avar  çək  mə Mər -
kə  zi mil  li olim  pi  ya tə  lim 
mər  kə  zi  dir. Ba  kı şə  hə  rin -
dən av  to  mo  bil  lə təx  mi -
nən 4-5 saat  lıq mə  sa  fə  də 
olan Min  gə  çe  vir şə  hə  rin -
də Kür ça  yı  nın mən  zə  rə  li 
sa  hi  lin  də yer  lə  şir. Avar -
çək  mə məq  sə  di  lə ti  kil  miş 
bu ob  yek  tin əra  zi  sin  də  
otel də var. 

Avar  çək  mə üz  rə ya  rış -
lar 14 iyun  dan baş  la  ya  raq 
3 gün da  vam edə  cək. Bu 
ya  rış  lar  da ümu  mi  lik  də 
350 id  man  çı 15 me  dal uğ -
run  da mü  ba  ri  zə apa  ra -
caq. “Kür” İd  man və 
Avar  çək  mə Mər  kə  zi  nin 
ta  ma  şa  çı tu  tu  mu 274, 
aya  qüs  tə iz  lə  mək üçün 
isə əla  və ola  raq 1000 nə -
fər  lik yer var.

Ba  kı Atı  cı  lıq Mər -
kə  zi “Ba  kı-2015” I Av -
ro  pa Oyun  la  rı üçün 
ye  ni in  şa olun  muş atı-
 cı  lıq ob  yek  ti  dir. Ba  kı 
şə  hə  ri  nin mər  kə  zin -
dən şərq  də, av  to  mo -
bil  lə 30 də  qi  qə  lik mə -
sa  fə  də yer  lə  şən bu 
ob  yekt id  ma  nın gül  lə 
və stend atı  cı  lı  ğı növ -
lə  ri üz  rə ya  rış  la  rın və 
məşq  lə  rin ke  çi  ril  mə  si 
üçün hər cür şə  raitə 
ma  lik  dir. Ümu  mi sa -
hə  si 19,6 ha olan mər -
kə  zin funk  sional zo -
na  la  rı  nın sa  hə  si 123 
min m2-dir.

Atı  cı  lıq ya  rış  la  rı 16 
iyun  dan baş  la  ya  raq 7 
gün ər  zin  də bu  ra  da 
ke  çi  ri  lə  cək. Ya  rış  lar  da 
19 qı  zıl me  dal uğ  run -
da 330 id  man  çı mü  ba-
 ri  zə apa  ra  caq. Ba  kı 
Atı  cı  lıq Mər  kə  zin  də 
346 otu  ra  caq qu  raş  dı -
rı  lıb.

Ba  kı Atı  cı  lıq Mər  kə  zi
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“Kür” İd  man və Avar  çək  mə Mər  kə  zi

Azər  bay  ca  nın ka  noe 
və ka  yak qa  yıq  la  rın  da 
avar  çək  mə və aka  de  mik 
avar  çək  mə ko  man  da  la  rı 
üçün tə  lim-məşq ye  ri ro -
lu  nu oy  na  yan “Kür” İd -
man və Avar  çək  mə Mər -
kə  zi mil  li olim  pi  ya tə  lim 
mər  kə  zi  dir. Ba  kı şə  hə  rin -
dən av  to  mo  bil  lə təx  mi -
nən 4-5 saat  lıq mə  sa  fə  də 
olan Min  gə  çe  vir şə  hə  rin -
də Kür ça  yı  nın mən  zə  rə  li 
sa  hi  lin  də yer  lə  şir. Avar -
çək  mə məq  sə  di  lə ti  kil  miş 
bu ob  yek  tin əra  zi  sin  də  
otel də var. 

Avar  çək  mə üz  rə ya  rış -
lar 14 iyun  dan baş  la  ya  raq 
3 gün da  vam edə  cək. Bu 
ya  rış  lar  da ümu  mi  lik  də 
350 id  man  çı 15 me  dal uğ -
run  da mü  ba  ri  zə apa  ra -
caq. “Kür” İd  man və 
Avar  çək  mə Mər  kə  zi  nin 
ta  ma  şa  çı tu  tu  mu 274, 
aya  qüs  tə iz  lə  mək üçün 
isə əla  və ola  raq 1000 nə -
fər  lik yer var.

Ba  kı Atı  cı  lıq Mər -
kə  zi “Ba  kı-2015” I Av -
ro  pa Oyun  la  rı üçün 
ye  ni in  şa olun  muş atı-
 cı  lıq ob  yek  ti  dir. Ba  kı 
şə  hə  ri  nin mər  kə  zin -
dən şərq  də, av  to  mo -
bil  lə 30 də  qi  qə  lik mə -
sa  fə  də yer  lə  şən bu 
ob  yekt id  ma  nın gül  lə 
və stend atı  cı  lı  ğı növ -
lə  ri üz  rə ya  rış  la  rın və 
məşq  lə  rin ke  çi  ril  mə  si 
üçün hər cür şə  raitə 
ma  lik  dir. Ümu  mi sa -
hə  si 19,6 ha olan mər -
kə  zin funk  sional zo -
na  la  rı  nın sa  hə  si 123 
min m2-dir.

Atı  cı  lıq ya  rış  la  rı 16 
iyun  dan baş  la  ya  raq 7 
gün ər  zin  də bu  ra  da 
ke  çi  ri  lə  cək. Ya  rış  lar  da 
19 qı  zıl me  dal uğ  run -
da 330 id  man  çı mü  ba-
 ri  zə apa  ra  caq. Ba  kı 
Atı  cı  lıq Mər  kə  zin  də 
346 otu  ra  caq qu  raş  dı -
rı  lıb.

Ba  kı Atı  cı  lıq Mər  kə  zi
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Ba  kı Su İd  ma  nı Mər  kə  zi

Ba  kı Su İd  ma  nı Mər  kə  zi “Ba  kı-
2015” I Av  ro  pa Oyun  la  rı üçün in  şa 
edi  lib. Bu komp  leksdə su id  ma  nı 
növ  lə  rin  dən üçü - üz  gü  çü  lük, su  ya 

tul  lan  ma və sinx  ron üz  gü  çü  lük üz -
rə ya  rış  la  r keçirilə  cək.

Su id  ma  nı növ  lə  ri üz  rə ya  rış  lar 
14 gün da  vam edə  cək. Ba  kı Su İd -

ma  nı Mər  kə  zin  də 800-dən çox id -
man  çı  nın ya  rı  şa  ca  ğı göz  lə  ni  lir. Bu 
komp  leks  də ey  ni an  da 2003 ta  ma -
şa  çı ya  rış  la  rı iz  lə  yə bi  lə  cək.

Bas  ket  bol Are  na  sı “Ba  kı-2015” I 
Av  ro  pa Oyun  la  rı üçün təş  kil edil -
miş mü  vəq  qə  ti ob  yekt  dir. Bu  ra  da 
3-3-ə bas  ket  bol ya  rı  şı ke  çi  ri  lə  cək. 
Bu ca  zi  bə  dar id  man nö  vü Av  ro  pa 

Oyun  la  rı Par  kı  nın tər  ki  bin  də  ki 
ümu  mi əra  zi  də yer  lə  şən ya  rış mey-
 dan  ça  sın  da ola  caq. Bu komp  leks 
par  kın şərq his  sə  sin  də yer  lə  şir. 

Bas  ket  bol Are  na  sın  da ke  çi  ri  lə -

cək ya  rış  lar 4 gün da  vam edə  cək. 
Ya  rış  lar  da 128 id  man  çı mü  ba  ri  zə 
apa  ra  caq. Bas  ket  bol Are  na  sı oyun -
lar za  ma  nı təq  ri  bən 1843 ta  ma  şa  çı 
tu  tu  mu  na ma  lik ola  caq.

Vo  ter  pol Are -
na  sı Av  ro  pa 
Oyun  la  rı Par  kı -
nın tər  ki  bin  də 
təş  kil olu  nan 
mü  vəq  qə  ti ob -
yekt  dir. Bu ob -
yekt  də ya  rış  lar 
10 gün ər  zin  də 
ke  çi  ri  lə  cək. Ya -
rış  lar  da 364 id -
man  çı mü  ba  ri -
zə apa  ra  caq. 
Vo  ter  pol Are -
na  sı ya  rış za -
ma  nı ey  ni an  da 
1282 ta  ma  şa  çı 
tu  tu  mu  na ma -
lik ola  caq.

Vo  ter  pol Are  na  sı

Bas  ket  bol Are  na  sı
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Ba  kı Su İd  ma  nı Mər  kə  zi

Ba  kı Su İd  ma  nı Mər  kə  zi “Ba  kı-
2015” I Av  ro  pa Oyun  la  rı üçün in  şa 
edi  lib. Bu komp  leksdə su id  ma  nı 
növ  lə  rin  dən üçü - üz  gü  çü  lük, su  ya 

tul  lan  ma və sinx  ron üz  gü  çü  lük üz -
rə ya  rış  la  r keçirilə  cək.

Su id  ma  nı növ  lə  ri üz  rə ya  rış  lar 
14 gün da  vam edə  cək. Ba  kı Su İd -

ma  nı Mər  kə  zin  də 800-dən çox id -
man  çı  nın ya  rı  şa  ca  ğı göz  lə  ni  lir. Bu 
komp  leks  də ey  ni an  da 2003 ta  ma -
şa  çı ya  rış  la  rı iz  lə  yə bi  lə  cək.

Bas  ket  bol Are  na  sı “Ba  kı-2015” I 
Av  ro  pa Oyun  la  rı üçün təş  kil edil -
miş mü  vəq  qə  ti ob  yekt  dir. Bu  ra  da 
3-3-ə bas  ket  bol ya  rı  şı ke  çi  ri  lə  cək. 
Bu ca  zi  bə  dar id  man nö  vü Av  ro  pa 

Oyun  la  rı Par  kı  nın tər  ki  bin  də  ki 
ümu  mi əra  zi  də yer  lə  şən ya  rış mey-
 dan  ça  sın  da ola  caq. Bu komp  leks 
par  kın şərq his  sə  sin  də yer  lə  şir. 

Bas  ket  bol Are  na  sın  da ke  çi  ri  lə -

cək ya  rış  lar 4 gün da  vam edə  cək. 
Ya  rış  lar  da 128 id  man  çı mü  ba  ri  zə 
apa  ra  caq. Bas  ket  bol Are  na  sı oyun -
lar za  ma  nı təq  ri  bən 1843 ta  ma  şa  çı 
tu  tu  mu  na ma  lik ola  caq.

Vo  ter  pol Are -
na  sı Av  ro  pa 
Oyun  la  rı Par  kı -
nın tər  ki  bin  də 
təş  kil olu  nan 
mü  vəq  qə  ti ob -
yekt  dir. Bu ob -
yekt  də ya  rış  lar 
10 gün ər  zin  də 
ke  çi  ri  lə  cək. Ya -
rış  lar  da 364 id -
man  çı mü  ba  ri -
zə apa  ra  caq. 
Vo  ter  pol Are -
na  sı ya  rış za -
ma  nı ey  ni an  da 
1282 ta  ma  şa  çı 
tu  tu  mu  na ma -
lik ola  caq.

Vo  ter  pol Are  na  sı

Bas  ket  bol Are  na  sı
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Ba  kı Kris  tal Za  lı

To  fiq Bəh  ra  mov adı  na Res  pub  li  ka Sta  dionu

Ba  kı Kris  tal Za  lı Xə  zər də  ni  zin  də 
ya  rı  ma  da  nın Ba  kı kör  fə  zin  də  ki çı  xın -
tı  sı  nın üzə  rin  də olan sim  vo  lik Bay  raq 
Mey  da  nı Ob  yekt  lər Qru  pu əra  zi  sin  də 
yer  lə  şir. Bu komp  leks 3 his  sə  yə bö  lü -
nüb və bu  ra  da 5 id  man nö  vü üz  rə - 
vo  ley  bol, boks, ka  ra  te, taek  von  do və 
qı  lın  coy  nat  ma ya  rış  la  rı ke  çi  ri  lə  cək. 

Ba  kı Kris  tal Za  lı 1-də 13 iyun  dan 

baş  la  ya  raq 16 gün vo  ley  bol ya  rış  la  rı 
ola  caq. Ya  rış  lar  da 336 id  man  çı iş  ti  rak 
edə  cək. Ba  kı Kris  tal Za  lı -1  3796 ta -
ma  şa  çı tu  tu  mu  na ma  lik ola  caq.

Ba  kı Kris  tal Za  lı 2-də 12 iyun  dan 
baş  la  ya  raq 12 gün da  vam edə  cək 
boks ya  rış  la  rın  da 330 id  man  çı iş  ti  rak 
edə  cək. Za  lın ta  ma  şa  çı tu  tu  mu  2000 
nə  fər  dir.

Ba  kı Kris  tal Za  lı 3-də 13-14 iyun 
ta  rix  lə  rin  da 2 gün ka  ra  te ya  rış  la  rı, 
15-19 iyun ta  rix  lə  rin  də 4 gün taek -
von  do ya  rış  la  rı, 23-27 iyun ta  rix  lə  rin-
 da 5 gün qı  lın  coy  nat  ma ya  rış  la  rı ke  çi-
 ri  lə  cək. Ya  rış  lar  da 96 ka  ra  teçi, 128 
taek  von  doçu, 216 qı  lın  coy  nat  ma id -
man  çı  sı iş  ti  rak edə  cək. Za  lın ta  ma  şa -
çı tu  tu  mu 771 nə  fər  dir.

To    fiq Bəh    rə    mov adı   -
na Res    pub    li    ka Sta   -
dionun    da əv    vəl    lər 
fut    bol ya    rış    la    rı və 
kon    sert təd    bir    lə    ri ke   -
çi    ri    lib. “Ba    kı-2015” 
ilk Av    ro    pa  Oyun    la    rı 
za    ma    nı To    fiq Bəh    rə   -
mov adı    na Res    pub    li   -
ka Sta    dionun    da ka   -
man    dan oxat    ma ya   -
rış    la    rı ola    caq. Bu ya   -
rış    lar    da ümu    mi    lik    də 
128 id    man    çı (64 ki    şi 
və 64 qa    dın) mü    ba    ri   -
zə apa    ra    caq və hə    min 
ob    yek    tin ta    ma    şa    çı tu -
  tu    mu 1200 nə    fər    dir.

Hey  dər Əli  yev adı  na İd  man Are-
 na  sı şə  hər ob  yekt  lər qru  pu  na da  xil-
 dir və Tbi  li  si pros  pek  tin  də yer  lə  şir. 
Bu ob  yekt 1990-cı il  də is  ti  fa  də  yə 
ve  ri  lib və bu ta  rix  dən eti  ba  rən in  di-
 yə  dək müx  tə  lif id  man növ  lə  ri üz  rə 

30-dan çox bey  nəl  xalq ya  rış  la  ra ev 
sa  hib  li  yi edib.

I Av  ro  pa Oyun  la  rı za  ma  nı Hey -
dər Əli  yev adı  na İd  man Are  na  sı  nın 
ta  ma  şa  çı tu  tu  mu 4 min nə  fər ola  caq 
və bu ob  yekt  də cü  do və gü  ləş üz  rə 

ya  rış  lar ke  çi  ri  lə  cək. Cü  do üz  rə 466, 
sam  bo üz  rə 77, gü  ləş üz  rə isə 480 id -
man  çı mü  ba  ri  zə apa  ra  caq. Bu are  na-
 da 13-18 iyun ta  rix  lə  rin  də gü  ləş, 22 
iyun  da sam  bo, 25-28 iyun ta  rix  lə  rin-
 də isə cü  do ya  rış  la  rı baş tu  ta  caq.

Şo  se ve  lo  si  pe  di id  ma -
nı üz  rə ya  rış  la  rın ke  çi  ri -
lə  cə  yi ya  rış yo  lu Hö  ku -
mət Evi  nin qar  şı  sın  da 
olan Azad  lıq Mey  da  nın -
dan baş  la  yır və İçə  ri  şə -
hər da  xil ol  maq  la Ba  kı -
nın müx  tə  lif yer  lə  rin  dən 
ke  çə  rək 13,5 km-lik mə -
sa  fə  ni əha  tə edir. Şo  se 
ve  lo  si  pe  di id  ma  nı üz  rə 
ya  rış  lar  da ki  şi  lər tre  ki 16 
də  fə, qa  dın  lar isə 9 də  fə 
qət edə  cək  lər. Bu ya  rış -
lar 20-21 iyun ta  rix  lə  rin -
də ke  çi  ri  lə  cək. Şo  se kə -
na  rın  da qu  raş  dı  rı  lan iz -
lə  yi  ci mə  kan  lar  dan sa -
va  yı, mü  vəq  qə  ti in  şa 
olu  nan bu ob  yekt ya  rış -
lar za  ma  nı 500 ta  ma  şa  çı 
tu  tu  mu  na ma  lik ola  caq.

Hey  dər Əli  yev adı  na İd  man Are  na  sı

Azad  lıq Mey  da  nı
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Ba  kı Kris  tal Za  lı

To  fiq Bəh  ra  mov adı  na Res  pub  li  ka Sta  dionu

Ba  kı Kris  tal Za  lı Xə  zər də  ni  zin  də 
ya  rı  ma  da  nın Ba  kı kör  fə  zin  də  ki çı  xın -
tı  sı  nın üzə  rin  də olan sim  vo  lik Bay  raq 
Mey  da  nı Ob  yekt  lər Qru  pu əra  zi  sin  də 
yer  lə  şir. Bu komp  leks 3 his  sə  yə bö  lü -
nüb və bu  ra  da 5 id  man nö  vü üz  rə - 
vo  ley  bol, boks, ka  ra  te, taek  von  do və 
qı  lın  coy  nat  ma ya  rış  la  rı ke  çi  ri  lə  cək. 

Ba  kı Kris  tal Za  lı 1-də 13 iyun  dan 

baş  la  ya  raq 16 gün vo  ley  bol ya  rış  la  rı 
ola  caq. Ya  rış  lar  da 336 id  man  çı iş  ti  rak 
edə  cək. Ba  kı Kris  tal Za  lı -1  3796 ta -
ma  şa  çı tu  tu  mu  na ma  lik ola  caq.

Ba  kı Kris  tal Za  lı 2-də 12 iyun  dan 
baş  la  ya  raq 12 gün da  vam edə  cək 
boks ya  rış  la  rın  da 330 id  man  çı iş  ti  rak 
edə  cək. Za  lın ta  ma  şa  çı tu  tu  mu  2000 
nə  fər  dir.

Ba  kı Kris  tal Za  lı 3-də 13-14 iyun 
ta  rix  lə  rin  da 2 gün ka  ra  te ya  rış  la  rı, 
15-19 iyun ta  rix  lə  rin  də 4 gün taek -
von  do ya  rış  la  rı, 23-27 iyun ta  rix  lə  rin-
 da 5 gün qı  lın  coy  nat  ma ya  rış  la  rı ke  çi-
 ri  lə  cək. Ya  rış  lar  da 96 ka  ra  teçi, 128 
taek  von  doçu, 216 qı  lın  coy  nat  ma id -
man  çı  sı iş  ti  rak edə  cək. Za  lın ta  ma  şa -
çı tu  tu  mu 771 nə  fər  dir.

To    fiq Bəh    rə    mov adı   -
na Res    pub    li    ka Sta   -
dionun    da əv    vəl    lər 
fut    bol ya    rış    la    rı və 
kon    sert təd    bir    lə    ri ke   -
çi    ri    lib. “Ba    kı-2015” 
ilk Av    ro    pa  Oyun    la    rı 
za    ma    nı To    fiq Bəh    rə   -
mov adı    na Res    pub    li   -
ka Sta    dionun    da ka   -
man    dan oxat    ma ya   -
rış    la    rı ola    caq. Bu ya   -
rış    lar    da ümu    mi    lik    də 
128 id    man    çı (64 ki    şi 
və 64 qa    dın) mü    ba    ri   -
zə apa    ra    caq və hə    min 
ob    yek    tin ta    ma    şa    çı tu -
  tu    mu 1200 nə    fər    dir.

Hey  dər Əli  yev adı  na İd  man Are-
 na  sı şə  hər ob  yekt  lər qru  pu  na da  xil-
 dir və Tbi  li  si pros  pek  tin  də yer  lə  şir. 
Bu ob  yekt 1990-cı il  də is  ti  fa  də  yə 
ve  ri  lib və bu ta  rix  dən eti  ba  rən in  di-
 yə  dək müx  tə  lif id  man növ  lə  ri üz  rə 

30-dan çox bey  nəl  xalq ya  rış  la  ra ev 
sa  hib  li  yi edib.

I Av  ro  pa Oyun  la  rı za  ma  nı Hey -
dər Əli  yev adı  na İd  man Are  na  sı  nın 
ta  ma  şa  çı tu  tu  mu 4 min nə  fər ola  caq 
və bu ob  yekt  də cü  do və gü  ləş üz  rə 

ya  rış  lar ke  çi  ri  lə  cək. Cü  do üz  rə 466, 
sam  bo üz  rə 77, gü  ləş üz  rə isə 480 id -
man  çı mü  ba  ri  zə apa  ra  caq. Bu are  na-
 da 13-18 iyun ta  rix  lə  rin  də gü  ləş, 22 
iyun  da sam  bo, 25-28 iyun ta  rix  lə  rin-
 də isə cü  do ya  rış  la  rı baş tu  ta  caq.

Şo  se ve  lo  si  pe  di id  ma -
nı üz  rə ya  rış  la  rın ke  çi  ri -
lə  cə  yi ya  rış yo  lu Hö  ku -
mət Evi  nin qar  şı  sın  da 
olan Azad  lıq Mey  da  nın -
dan baş  la  yır və İçə  ri  şə -
hər da  xil ol  maq  la Ba  kı -
nın müx  tə  lif yer  lə  rin  dən 
ke  çə  rək 13,5 km-lik mə -
sa  fə  ni əha  tə edir. Şo  se 
ve  lo  si  pe  di id  ma  nı üz  rə 
ya  rış  lar  da ki  şi  lər tre  ki 16 
də  fə, qa  dın  lar isə 9 də  fə 
qət edə  cək  lər. Bu ya  rış -
lar 20-21 iyun ta  rix  lə  rin -
də ke  çi  ri  lə  cək. Şo  se kə -
na  rın  da qu  raş  dı  rı  lan iz -
lə  yi  ci mə  kan  lar  dan sa -
va  yı, mü  vəq  qə  ti in  şa 
olu  nan bu ob  yekt ya  rış -
lar za  ma  nı 500 ta  ma  şa  çı 
tu  tu  mu  na ma  lik ola  caq.

Hey  dər Əli  yev adı  na İd  man Are  na  sı

Azad  lıq Mey  da  nı
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Ba  kı İd  man Za  lı

Mil  li Gim  nas  ti  ka Are  na  sı

At  let  lər Kən  di
Ba  kı İd  man Za  lı “Ba  kı-2015” I 

Av  ro  pa Oyun  la  rı üçün ye  ni  lən -
miş bir ob  yekt  dir. I Av  ro  pa 
Oyun  la  rı za  ma  nı bu  ra  da bad -
min  ton və sto  lüs  tü ten  nis ya  rış  la-
 rı ke  çi  ri  lə  cək. 126 sto  lüs  tü ten  nis 
id  man  çı  sı və 160 bad  min  ton id -
man  çı  sı bu ob  yekt  də mü  ba  ri  zə 
apa  ra  caq. 

Ba  kı İd  man Za  lın  da 13-19 iyun 
ta  rix  lə  rin  də sto  lüs  tü ten  nis, 22-28 
iyun ta  rix  lə  rin  də isə bad  min  ton 
ya  rış  la  rı baş tu  ta  caq. Oyun  lar za -
ma  nı Ba  kı İd  man Za  lı 918 ta  ma -
şa  çı tu  tu  mu  na ma  lik ola  caq.

    Mil  li Gim  nas  ti  ka Are  na  sı At  let  lər Kən  di  nin cə -
nu  bun  da yer  lə  şir. Ob  yek  tin ti  kin  ti  si 2014-cü ilin fev-
 ra  lın  da ta  mam  la  nıb. 2014-cü ilin ap  re  lin  də Azər  bay-
 can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin iş  ti  ra  kı ilə bu are  na -
nın rəs  mi açı  lı  şı olub. 

Bu komp  leks 2015-ci il  də I Av  ro  pa Oyun  la  rı za  ma-
 nı gim  nas  ti  ka ya  rış  la  rı  na ev sa  hib  li  yi edə  cək. Oyun  lar 
za  ma  nı bu ob  yekt  də 447 id  man  çı  nın ya  rı  şa  ca  ğı göz  lə-
 ni  lir. Bi  rin  ci də  fə  dir ki, gim  nas  ti  ka  nın beş nö  vü üz  rə 
- id  man, bə  dii, ba  tut, aero  bi  ka və ak  ro  ba  ti  ka üzrə ya -
rış  la  r ke  çi  ri  lə  cək. Ya  rış  la  rın miq  ya  sın  dan ası  lı ola  raq, 
are  na  nın əsas his  sə  sin  də otu  ra  caq yer  lə  ri  nin sa  yı  nı 5 
min  dən 10 mi  nə qə  dər ar  tır  maq müm  kün  dür. 

At  let  lər Kən  di Ba  kı şə  hə  ri  nin şi  mal-
qərb his  sə  sin  də, Ba  kı Olim  pi  ya Sta  dionu 
və Mil  li Gim  nas  ti  ka Are  na  sın  dan az 
ara  lı  da yer  lə  şir. At  let  lər Kən  di at  let  lə  ri 
və ko  man  da rəs  mi  lə  ri  ni təh  lü  kə  siz, ra -
hat və st  ress  dən kə  nar ya  şa  yış mü  hi  ti ilə 
tə  min edə  cək. “Ev  dən kə  nar ev” sa  yı  la -
caq bu mə  kan ya  rış  la  ra və ha  zır  lıq  la  ra 
diq  qə  ti cəm  lə  yə bil  mək və oyun  lar  dan 
zövq al  maq üçün iş  ti  rak  çı  la  ra yax  şı im -
kan ya  ra  da  caq.

At  let  lər və ko  man  da rəs  mi  lə  ri 8-13 
mər  tə  bə  li 13 ye  ni ti  kil  miş daimi bi  na  lar-
 da qa  la  caq  lar. Bu bi  na  lar 6-8 çar  pa  yı  lıq 
mən  zil  lər  dən iba  rət  dir.

Bil  gəh Çi  mər  li  yi

Bil  gəh Çi  mər  li  yi id  man ob  yek  ti Ba  kı  dan av  to  mo  bil  lə 30 
də  qi  qə  lik mə  sa  fə  də - Am  bu  ran Çi  mər  lik Klu  bu  nun şi  ma -
lın  da, Za  qul  ba şo  se  si  nin ya  xın  lı  ğın  da yer  lə  şir. Bu  ra  da triat-
 lon ya  rı  şı və şo  se ve  lo  si  pe  di üz  rə ya  rış  lar baş tutacaq. 

Triat  lon ya  rış  la  rı 13-14 iyun ta  rix  lə  rin  də, şo  se ve  lo  si  pe  di 
id  ma  nı üz  rə ya  rış  lar isə 18 iyun ta  ri  xin  də ke  çi  ri  lə  cək. Ya  rış-
 lar za  ma  nı ob  yekt 500 ta  ma  şa  çı tu  tu  mu  na ma  lik ola  caq.
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Ba  kı İd  man Za  lı

Mil  li Gim  nas  ti  ka Are  na  sı

At  let  lər Kən  di
Ba  kı İd  man Za  lı “Ba  kı-2015” I 

Av  ro  pa Oyun  la  rı üçün ye  ni  lən -
miş bir ob  yekt  dir. I Av  ro  pa 
Oyun  la  rı za  ma  nı bu  ra  da bad -
min  ton və sto  lüs  tü ten  nis ya  rış  la-
 rı ke  çi  ri  lə  cək. 126 sto  lüs  tü ten  nis 
id  man  çı  sı və 160 bad  min  ton id -
man  çı  sı bu ob  yekt  də mü  ba  ri  zə 
apa  ra  caq. 

Ba  kı İd  man Za  lın  da 13-19 iyun 
ta  rix  lə  rin  də sto  lüs  tü ten  nis, 22-28 
iyun ta  rix  lə  rin  də isə bad  min  ton 
ya  rış  la  rı baş tu  ta  caq. Oyun  lar za -
ma  nı Ba  kı İd  man Za  lı 918 ta  ma -
şa  çı tu  tu  mu  na ma  lik ola  caq.

    Mil  li Gim  nas  ti  ka Are  na  sı At  let  lər Kən  di  nin cə -
nu  bun  da yer  lə  şir. Ob  yek  tin ti  kin  ti  si 2014-cü ilin fev-
 ra  lın  da ta  mam  la  nıb. 2014-cü ilin ap  re  lin  də Azər  bay-
 can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin iş  ti  ra  kı ilə bu are  na -
nın rəs  mi açı  lı  şı olub. 

Bu komp  leks 2015-ci il  də I Av  ro  pa Oyun  la  rı za  ma-
 nı gim  nas  ti  ka ya  rış  la  rı  na ev sa  hib  li  yi edə  cək. Oyun  lar 
za  ma  nı bu ob  yekt  də 447 id  man  çı  nın ya  rı  şa  ca  ğı göz  lə-
 ni  lir. Bi  rin  ci də  fə  dir ki, gim  nas  ti  ka  nın beş nö  vü üz  rə 
- id  man, bə  dii, ba  tut, aero  bi  ka və ak  ro  ba  ti  ka üzrə ya -
rış  la  r ke  çi  ri  lə  cək. Ya  rış  la  rın miq  ya  sın  dan ası  lı ola  raq, 
are  na  nın əsas his  sə  sin  də otu  ra  caq yer  lə  ri  nin sa  yı  nı 5 
min  dən 10 mi  nə qə  dər ar  tır  maq müm  kün  dür. 

At  let  lər Kən  di Ba  kı şə  hə  ri  nin şi  mal-
qərb his  sə  sin  də, Ba  kı Olim  pi  ya Sta  dionu 
və Mil  li Gim  nas  ti  ka Are  na  sın  dan az 
ara  lı  da yer  lə  şir. At  let  lər Kən  di at  let  lə  ri 
və ko  man  da rəs  mi  lə  ri  ni təh  lü  kə  siz, ra -
hat və st  ress  dən kə  nar ya  şa  yış mü  hi  ti ilə 
tə  min edə  cək. “Ev  dən kə  nar ev” sa  yı  la -
caq bu mə  kan ya  rış  la  ra və ha  zır  lıq  la  ra 
diq  qə  ti cəm  lə  yə bil  mək və oyun  lar  dan 
zövq al  maq üçün iş  ti  rak  çı  la  ra yax  şı im -
kan ya  ra  da  caq.

At  let  lər və ko  man  da rəs  mi  lə  ri 8-13 
mər  tə  bə  li 13 ye  ni ti  kil  miş daimi bi  na  lar-
 da qa  la  caq  lar. Bu bi  na  lar 6-8 çar  pa  yı  lıq 
mən  zil  lər  dən iba  rət  dir.

Bil  gəh Çi  mər  li  yi

Bil  gəh Çi  mər  li  yi id  man ob  yek  ti Ba  kı  dan av  to  mo  bil  lə 30 
də  qi  qə  lik mə  sa  fə  də - Am  bu  ran Çi  mər  lik Klu  bu  nun şi  ma -
lın  da, Za  qul  ba şo  se  si  nin ya  xın  lı  ğın  da yer  lə  şir. Bu  ra  da triat-
 lon ya  rı  şı və şo  se ve  lo  si  pe  di üz  rə ya  rış  lar baş tutacaq. 

Triat  lon ya  rış  la  rı 13-14 iyun ta  rix  lə  rin  də, şo  se ve  lo  si  pe  di 
id  ma  nı üz  rə ya  rış  lar isə 18 iyun ta  ri  xin  də ke  çi  ri  lə  cək. Ya  rış-
 lar za  ma  nı ob  yekt 500 ta  ma  şa  çı tu  tu  mu  na ma  lik ola  caq.
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MÖVQE

MƏHƏK
Baş  lan  dı...
Doğ  ma Azər  bay  ca  nım -

da ke  çi  ri  lə  cək I Av  ro  pa 
Oyun  la  rı  nın MƏ  ŞƏ  Lİ alov -
lan  dı...

Od  lar Yur  du  nun qə  dim “Atəş -
gah” mə  bə  din  dən od al  mış bu mə -
şəl es  ta  fe  ti bir-bi  ri  nə ötü  rən min -
dən çox Azər  bay  can öv  la  dı  nın əl  lə-
 rin  də və  tə  ni  mi  zə sə  ya  hə  tə çıx  dı...

Bu, il  lər son  ra hə  lə dün  ya  nı çox 
gə  zib do  la  şa  caq, bə  şər mə  də  niy  yə  ti 
ta  ri  xi  nin çox dö  nəm  lə  ri  nə işıq sa -
la  caq, am  ma onun və  tə  ni, do  ğul -
du  ğu tor  paq, od al  dı  ğı ocaq hə  mi  şə 
AZƏR  BAY  CAN ola  caq!..
...Azərbaycan Prezidenti cənab İl-

ham Əliyevin və I Avropa Oyunları
Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban
xanım Əliyevanın Avropa Olimpiya
Komitəsinin prezidenti Patrik Hikki-
nin müşayiətilə məşəli alovlandırıb
göylərəucaldaraqvüqarlairəliyədoğ-
ruaddımladığıotarixianlarınhərsa-
niyəsini gözlərimə köçürməyə can at-
dım.
PrezidentbuqutsaləmanətiIAvro-

paOyunlarınınilkməşəlçisi,tanınmış
idmançımız, bizimgənclik illərimizin
qüruruolanolimpiyaçempionuRəfiqə
ŞabanovayaötürərkənbuAzərbaycan
qadınınınüzündəki ifadəyədiqqətye-
tirdim...
Rəfiqə xanım təbrikdən sonra bir

anlıq dövlət rəhbərimizə nəsə demək
istədieləbil,ammafərəhhissindəndi-
lidəsöztutmadıvəminnətdarlıqduy-

ğularını sadəcə baxışları ilə sezdirib,
estafeti növbəti ünvanına ötürmək
üçüntələsdi...
Oanlarda,məhzoanlardacamənə

eləgəldiki, indiAzərbaycanxalqının
hərbirtəmsilçisininüzündəeyniişıq-
dan var, xalqın uşaqdan böyüyə hər
birtəmsilçisinineyniminnətdarlıqba-
xışlarıAzərbaycan Prezidentinə diki-
lib.Hər kəs öz şükranlıq duyğularını
çatdırmaqüçünsöztapabilməyib,bu-
nunəzərləriiləyetirməkistəyir...

İlahi,tariximizinbusevinclian-
larınayetişməküçünnələrdənkeçdik,
nə acılar yaşadıq, nə iztirablar çək-
dik...
Biz illərəvvəldəAzərbaycandabu

cür mədəniyyət çıraqlarının alovlan-
ması həsrətini çəkərkən, bu çırağın
işığında tariximizin, milli sərvətləri-
mizinzənginliyinidünyayagöstərmə-
yə can atarkən qismətimiz paytaxtın
ən hündür nöqtəsində şəhidlərimizin
xatirəsinə alovlanan ƏBƏ  Dİ MƏ -
ŞƏL  LƏR ol  du... Qarıdüşməninyan-
dırıbtar-maretdiyiqəribyurdlarımız
oldu,tüstüsüərşəçıxandoğmayuva-
larımızoldu.
Amma şükürlər ki, gəlib yolun bu

məqamınadayetişəbildik!..
BundansonraancaqİŞIQvar,AY -

DIN  LIQvar,gələcəyədoğrunizamlı
hərəkət var, bir zamanlar bizə acılar
yaşadanlardan yüksələn rifahımızla,
artangücümüzlə,getdikcəmöhkəmlə-
nənbirliyimizləbütünolanlarınöcü-
nüalmaqvar...
Və bir də ETA  LON var, SI  NAQ 

var...MƏ  HƏK DA  ŞIvar...

 
...2012-ci ilin so  nun  da Av  ro  pa 

Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si  nin I Av  ro  pa 
Oyun  la  rı  nın Azər  bay  can  da ke  çi -
ril  mə  si haq  qın  da qə  ra  rı ta  ri  xi bir 
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qə  rar idi. Bu mö  cü  zə  ni Azər  bay  ca -
nın in  ki  şa  fı sa  yə  sin  də ger  çək  li  yə 
çe  vir  mək müm  kün ol  du. Bu həm də 
Azər  bay  ca  nın so  sial-iq  ti  sa  di in  ki -
şa  fı  na söy  kə  nən qə  rar idi. Çünki
başqa qitə oyunlarından fərqli olaraq,
Avropadaoyunlarheçvaxtkeçirilmə-
mişdi.BunuAzərbaycanPrezidentidə
özçıxışındaxüsusivurğuladıvəxalqı-
mız üçün həm böyük şərəf, həm də
məsuliyyətkimiqiymətləndirdi.
Dünyanınbaşqainkişafetmişölkə-

lərində də belə genişmiqyaslı oyunlar

keçirilir,ammaoölkələrinbelətədbir-
lərəhazırlaşması,lazımgələnhərşeyi
yerbəyer etməsi üçün uzun illər sərf
olunur.
Bu gün tikdiyini sabah bəyənmir-

sən, nəyinsə yerində olmadığını, nə-
yinsəyararsızolduğunuişbaşaçatan-
dansonraanlayıb,ilkfürsətdəcəinşaat
işlərinəyenidənbaşlayırsan.
Bunun açılış mərasiminin, idman

yarışlarınınkeçiriləcəyi arenaları var,
bu arenaların düzgün yerlərdə plan-
lanması, ölkəmizə gələn nümayəndə

heyətlərinin, media mənsublarının,
oyunları izləməküçün təşrif gətirmiş
turistlərin gecələməsi üçün yerlərin -
olimpiya kəndlərinin,media kəndləri-
nin, hotellərin hazırlanması var, xid-
mət infrastrukturunun formalaşdırıl-
ması, insanların keçib getməsindən
ötrü yolların sahmana salınması, şə-
hərlərimizinabadlaşdırılmasıvar...
Bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə tələb

edən,böyükzəhməthesabınabaşagə-
lən bu qədər iş arasında qarşılıqlı ni-
zamvəsinxronahəngyaratmaq,bun-
larınhamısınıeynizamandabaşaçat-
dırmaqböyükhünərtələbedir.

Azər  bay  ca  nın qı  sa müd  dət ər  zin-
 də - cəmi iki il yarıma bu qədər işin
öhdəsindəngələbilməsi,bumöhtəşəm
mədəniyyəttədbirinintəşkiliüçünla-
zımiidmaninfrastrukturununforma-
laşdırılması,Bakı şəhərindəyaradılan
vəəsaslışəkildətəmiredilənbütünid-
man obyektlərimizin, dövlət rəhbəri-
mizin də qeyd etdiyi kimi, mövcud
standartlarınənyüksəyinəuyğunlaş-
dırılması, nəqliyyat infrastrukturu-
nun yenilənməsi, müasirləşdirilməsi
bir Azər  bay  can mö  cü  zə  si  dir. Bu 
mö  cü  zə  ni Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
ya  rat  dı, Təş  ki  lat Ko  mi  tə  si  nin rəh -
bə  ri Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va ya -
rat  dı... Qo  şa qa  nad ki  mi bir-bi  ri  nə 
dəs  tək olub və  tən na  mi  nə, müs  tə -
qil  lik və azad  lıq, bol  luq və bə  rə  kət 
na  mi  nə qu  rub-ya  rat  dı  lar bu mö  cü-
 zə  lə  ri...

Və Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin 
qə  dim “Atəş  gah” mə  bə  din  də yan -
dır  dı  ğı o MƏ  ŞƏL Azər  bay  ca  nın 
de  mok  ra  tik in  ki  şa  fı  nın, ar  dı  cıl tə -
rəq  qi  si  nin MƏ  HƏK DA  ŞI ol  du...

İlkdəfə qədimYunanıstandaolim-
piyaoyunlarıtəşkiledilərkəninsanla-
rınyarışkefinipozmamaqüçünhətta
müharibələri bir neçə müddətlik da-
yandırardılar.
Sevinirəm ki,Azərbaycanda böyük

dövlət adamıHeydərƏliyevinmüəy-
yənləşdirdiyimillidövlətçilikkursun-



dan,dövlətrəhbərimizİlhamƏliyevin
yürütdüyü məqsədyönlü siyasətdən
qaynaqlanan, bu siyasətdən güc alan
sabitlik, əmin-amanlıq hökm sürür.
Azərbaycandamüxtəlifxalqların,din-
lərintəmsilçiləri,ayrı-ayrıdillərinda-
şıyıcıları bir ananın övladları kimi
uzun zamanlardır əl-ələ, ürək-ürəyə
yaşayır.Buradaheçkimə“səndoğma,
sənyadsan”deyənyoxdur...Azərbay-
canda heç kim özünü qərib sanmır,
qürbətdəhissetmir...Həryerdəsabit-
lik, əmin-amanlıq, ictimai asayiş göz
bəbəyikimiqorunur,təhlükəsizlikmə-
sələləriyüksəkpeşəkarlıqsəviyyəsində
təşkil olunur, bir sözlə, dövlətimizin
müvafiq institutları, hüquq-mühafizə
orqanlarısərvaxtişbaşındadırlar.Min
şükür!..
Mədəniyyətlər arasında savaşın,

müxtəlifmədəniyyətlərəaidlikduyğu-

sununinsanlarıbir-birinəqənimkəs-
dirən çağdaş dünyamızda Azərbay-
candakıtolerantlıqmühitibütündün-
yanınöyrənibbarınmalıolduğunadir
birtəcrübədirəslində...
Bu düşüncələr içində I Avropa

Oyunlarınagörülənhazırlıq işlərinin
mənimüçünbaşqabirrəmziməqamı-
nıdaxatırlayıram.Buoyunlarbitən-
dənikiilsonraBakıdaİslamHəmrəy-
likOyunları keçiriləcək. Bir tərəfdə I
AvropaOyunlarınıntimsalındaQərb,
bubiritərəfdəİslamHəmrəylikOyun-
larınıntimsalındaŞərq.

İki dün  ya, iki si  vi  li  za  si  ya, gə  lə -
cə  yə iki ba  xış... Bunlarınhərikisinin
arasında qərar tutubdünyamızınxoş
gələcəyiüçün,insanlarınbirdahamü-
haribə qurbanlarına çevrilməməsi
üçün, qanlı qırğınların gətirdiyi ye-
timlik,didərginlik,ölümduyğusunun
körpəqəlblərdəyuvaqurmamasıüçün,
körpələrəindikindəndaharahat,indi-

kindəndahaxoşbəxt,indikin-
dən daha firavan bir dünya-
nın qurulmasından ötrü ən

kiçik imkanlardan belə istifadə
etməyə can atan, sivilizasiyaları

birləşdirən,qarşılıqlıanlaşmanınbər-
qərarolmasıüçünsəygöstərənmüstə-
qilAzərbaycandövləti...

Dü  şü  nü  rəm ki, bu gün Azər  bay -
ca  nı el-el, oba-oba, oy  maq-oy  maq 
do  la  şıb ye  rin al  tın  da tor  pa  ğı isin -
di  rən, ye  rin üs  tün  də yol  la  rı  mı  zı 
ay  dın  la  dan, sə  ma  dan alov di  lim -
lə  ri ilə üzü  mü  zə nur sa  çan o MƏ -
ŞƏL öl  kə  miz  də  ki sa  bit  li  yin, to  le -
rant  lı  ğın, Azər  bay  ca  nın mə  də  niy -
yət  lər ara  sın  da dialoq mə  ka  nı ol -
maq əz  mi  nin də MƏ  HƏK DA  ŞI -
DIR...

Bütün bunlarla yanaşı, biz yenə
millidövlətçilikyolumuzunhərikikə-
narında düşmənlərimizin səf tutub
fürsət gözlədikləri həssas bir yerində-
yik.Yerüzündə artıqmüstəqilliyinin
24-cü ilini yaşayan Azərbaycan adlı
dövlətin olması çoxlarının yuxusuna
haram qatır. Bu dövlətin rəhbərinin
heç kimin fənd-felinin, təzyiq və təh-
didlərinin təsirinə düşmədən, özgür
mövqeyindən geri çəkilmədən xalqı
doğrubildiyiyollagələcəyəaparması
və irəliyə doğruhər addımındaAzər-
baycanınqazandığıtarixiuğurlarçox-
larınıtəşvişəsalır...
Əsrlərdirxalqlarınfaciələriüzərin-

dəsiyasətquranlar,ölkələrinsakithə-
yatını, düzənini pozub dünyanı qana
çalxalayanlar,Amerika yazıçısıMark
Tvenintəbirincədesək,kasıbxalqların
göz yaşlarını brilyanta çevirənlər, ağ
xanimanlarda əyləşib sadə insanlara
qara günlər yaşadanlar bizi də yenə
acıların, qan-qadanın, faciələrin ağu-
şunaitələməkistəyirlər...
Yuxunuzdagörərsiniz...

Bakıda keçiriləcək beləmötəbər ya-
rışlar ərəfəsində dünyanın nəzərləri-
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ninAzərbaycanazillənməsibədxahla-
rımıza daha bir fürsət verib. 2012-ci
ildəBakıdadüzənlənmiş“Evrovision”
BeynəlxalqMahnıYarışmasının keçi-
rildiyi günlər sayaq, yenəAzərbayca-
na qarşı bədxahlar xoru səslənir. Sö-
zünüüzədeməyətəpəri,içindəkiməkr-
li niyyətləri üzə çıxarmağa səmimiy-
yətiçatmayanqüvvələrminbir fitnə-
fəsad düşünürlər. Xarici nəşrlərdəki
muzdlumirzələrə ölkəmizə qarşımin
bir iftira yazdırırlar. Azərbaycanın
mövqeyini sarsıtmaq, real həyat həqi-
qətlərinitəhrifetməkdənötrüminbir
donagirirlər.Nə ya  zıq ki, be  lə qüv -
və  lə  rin əlin  də alə  tə çev  ri  lən, şey  ta-
 nın çat  dı  ğı oca  ğa odun da  şı  yan, 
Azər  bay  ca  na qar  şı əməl  lə  ri ilə bu 
qüv  və  lə  rin məkr  li niy  yət  lə  ri  nə xid-
 mət edən öz bəd  xah  la  rı  mız da var. 
Bu gün Azər  bay  can el  lə  ri  ni do  la -
şan o mə  şə  lin işı  ğı, nə ya  zıq  lar ki, 

be  lə bəd  xah  la  rın da üzə  ri  nə dü  şür 
və bəd  xah  lı  ğın, nan  kor  lu  ğun, doğ -
ma yur  da na  qis mü  na  si  bə  tin də 
yığ  na  ğı  nı - MƏ  HƏK DA  ŞI  NI ni -
şan ve  rir...
...AxıVətənvəDövlətsınaqqarşı-

sındadırsa, biz Vətən Daşları da öz
məsuliyyətimizidərketməliyik!..

Milli etnoqrafiyamıza, adət-ənənə-
lərimizəaz-çoxbələdolanlartəşkilində
ümumun iştirakı lazım gələn, elliklə
köməyə ehtiyac duyulan işlərin xalq
arasındanecəböyükcoşquyaratdığını
yaxşı bilirlər. Bu, xalqımızın içimi
rəğbəthissiilətitrədənəngözəlxüsu-
siyyətlərindən biridir. İnsanlarımızın
buhalınıhəmişəsevmişəm...
Xeyir işlərdə, eldən uzaq - hüzr

məclislərində insanlar məclis sahibi-

ninqohum,yadolduğunatəfavütqoy-
madan qol çırmayıb işə girişirlər, gə-
lib-gedənlərioocağın,oelin,oulusun
adına,nüfuzuna layiq qarşılayıbyola
salmaqdan ötrü hərə bir işin qulpun-
dan tutmağa, bacardığı qədər əl-ayaq
verməyəçalışır.
Birinsanınbaşqalarınamünasibəti

dəməhzbeləanlardaüzəçıxır.Oqələ-
bəliyin içində bir qırağa çəkilib ətraf-
dakı coşqunu, köməkdarlığı paxıl nə-
zərləri ilə izləyənlər, yalnız içindəki
məkri, kin-küdurət xıltını sinirə bil-
məyənlərolur,ammaheçkimonların
varlığından narahat olmur, heç kim
onların fürsət tapmışkən atdıqları at-
macalara,işipozmaq,könülbulandır-
maqcəhdlərinə fikirvermir.Oadam-
lar toplum üçün heç bir əhəmiyyət
kəsb etmədiklərini, diqqət mərkəzində
olmadıqlarınıanlayıncasularısüzülə-
süzüləçəkilibgözdənitirlər.

MÖVQE
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şan o mə  şə  lin işı  ğı, nə ya  zıq  lar ki, 

be  lə bəd  xah  la  rın da üzə  ri  nə dü  şür 
və bəd  xah  lı  ğın, nan  kor  lu  ğun, doğ -
ma yur  da na  qis mü  na  si  bə  tin də 
yığ  na  ğı  nı - MƏ  HƏK DA  ŞI  NI ni -
şan ve  rir...
...AxıVətənvəDövlətsınaqqarşı-

sındadırsa, biz Vətən Daşları da öz
məsuliyyətimizidərketməliyik!..

Milli etnoqrafiyamıza, adət-ənənə-
lərimizəaz-çoxbələdolanlartəşkilində
ümumun iştirakı lazım gələn, elliklə
köməyə ehtiyac duyulan işlərin xalq
arasındanecəböyükcoşquyaratdığını
yaxşı bilirlər. Bu, xalqımızın içimi
rəğbəthissiilətitrədənəngözəlxüsu-
siyyətlərindən biridir. İnsanlarımızın
buhalınıhəmişəsevmişəm...
Xeyir işlərdə, eldən uzaq - hüzr

məclislərində insanlar məclis sahibi-

ninqohum,yadolduğunatəfavütqoy-
madan qol çırmayıb işə girişirlər, gə-
lib-gedənlərioocağın,oelin,oulusun
adına,nüfuzuna layiq qarşılayıbyola
salmaqdan ötrü hərə bir işin qulpun-
dan tutmağa, bacardığı qədər əl-ayaq
verməyəçalışır.
Birinsanınbaşqalarınamünasibəti

dəməhzbeləanlardaüzəçıxır.Oqələ-
bəliyin içində bir qırağa çəkilib ətraf-
dakı coşqunu, köməkdarlığı paxıl nə-
zərləri ilə izləyənlər, yalnız içindəki
məkri, kin-küdurət xıltını sinirə bil-
məyənlərolur,ammaheçkimonların
varlığından narahat olmur, heç kim
onların fürsət tapmışkən atdıqları at-
macalara,işipozmaq,könülbulandır-
maqcəhdlərinə fikirvermir.Oadam-
lar toplum üçün heç bir əhəmiyyət
kəsb etmədiklərini, diqqət mərkəzində
olmadıqlarınıanlayıncasularısüzülə-
süzüləçəkilibgözdənitirlər.

MÖVQE
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MÖVQE

Bu gün Azərbaycan dünyamıza
SÜLH,SABİTLİK,DOSTLUQ,ÜN-
SİYYƏTgətirən böyük bir xeyir işin
astanasındadır. IAvropaOyunlarına
hazırlıq ərəfəsində cəmiyyətdə xalqı-
mızınmənəviyyatındangələnocoşqu-
nu,oqələbəliyigörürəm.
Şoseyolunqonaqlarüçünhazırlan-

mışzolağınaçıxıbgörülmüşişikorla-
mağıözünərəvagörməyənbirsürücü-
nün, gözə pis görünməsin deyəmən-
zillərinin eyvanını səliqə-sahmanlı
saxlayanbirevxanımının,əcnəbilərlə
rahatünsiyyətüçündilbiliklərinitək-
milləşdirən,əynindəkimundiritəzələ-
nən bir polisin, insanlara bu idman
tədbirininmahiyyətinianlatmaqüçün

yazılaryazanbirjurnalistin,sosialşə-
bəkələrdə bu tədbirlə bağlı yenilikləri,
audiovizual materialları paylaşan sı-
ravi vətəndaşların davranışları mənə
buElBirliyinixatırladır.Bu,“Euro-
vision” ərəfəsində də belə idi, indi də
belədir. Onda da bizi istəməyənlərin,
uğurlarımızıgözlərigötürməyənlərin,
işimizəpəlvurmağaçalışanlarınhay-
küyüəvvəl-əvvəlqulaqbatırırdı.Am-
mazamankeçdikcə,Azərbaycanomü-
sabiqəyə daha əzmlə, daha tədbirli
tərzdəhazırlaşdıqca,omənasızçığırtı-
lar da tədricən öləziməyə başladı. Bu
beynəlxalq mahnı yarışmasının tari-
xindəAzərbaycanınmüsabiqənin təş-
kili səviyyəsinə görə yeni bir maksi-

mum, yeni bir norma, yeni bir stan-
dartmüəyyənləşdirməsibədxahlarımı-
zınsəsinibirdəfəlikbatırdı.Ortalarda
bu təntənəyə ürəkdən şadman olan,
vətənin daha bir nailiyyətinə sevinən
xalqınsevgitəntənəsiqaldı.
İndidəbelədir,beləolmalıdırvəbe-

lədəolacaq!..
Çünki göz önündə gündən-günə

inkişafedən,tarixininənqüdrətliçağ-
larını, ən böyük uğurlarını yaşayan
birvətən,buuğurlarısadəinsanların
həyatına gətirən bir Prezident və öz
ölkəsinin uğurlarına sevinən, onların
davamlı olmasını Tanrıya ünvanlan-
mışmüqəddəsdua kimi zikr edən, öz
Prezidentinisevən,apardığıhaqqişin-
də ona dəstək olmağa çalışan qədirbi-
lənbirxalqvar.

İn  di el  lə  ri  mi  zi do  la  şan o mə  şəl 
bu sev  gi  nin, bu dəs  tə  yin, və  tən adı-
 na qa  za  nıl  mış bü  tün uğur  la  rı  mı -
zın da MƏ  HƏK DA  ŞI  DIR.

Dünyada çox dövlətlər mövcud
olub. Çox mədəniyyətlər təşəkkül ta-
pıb. Amma aradan əsrlər keçəndən
sonraonlardanyalnızelələrihaqqında
əminliklədanışabilirikki,əlimizdəbu
dövlətlərdən,bumədəniyyətlərdənki-
çik də olsa bir nişanə var. Torpağın
köksündə o dövlətdən qalmış hansısa
birdaşparçası,birqala,birmaddi-mə-
dəniyyətabidəsidikəlir.
Dövlət tarix kitablarına düşməklə

dövlət olmaz, dövlət özünü təkcə sal-
namələrdə,dillərdədolaşannəğmələr-
də, nağıllarda, dastanlarda ifadə et-
məz. Dövlət də ev kimi tikilməlidir,
binaedilməlidir!..
Bu gün ölkəmizdə tikilib-qurulan

hərbinaAzərbaycandövlətininbirbi-
naqədərdəmaddiləşməsidir,böyümə-
sidir,butorpaqlardadahadamöhkəm-
lənməsidir.
IAvropaOyunlarıərəfəsindəbuya-
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rışlara  hazırlıqməqsədilə inşa edilən
bütüninfrastrukturobyektləri,tikilən
arenalar, çəkilən abad yollar, salınan
parklarhamısıbumillətüçündür.Av-
ropaOyunlarıcəmibirneçəgünsürə-
cəkvəmüasirdünyamızınönəmlimə-
dəniyyət hadisələrindən biri kimi bü-
tüntəntənələri,xoştəəssüratları,ənə-
nələriiləbirgətarixə,xatirələrəçevri-
ləcək. Amma bu oyunlara hazırlıq
məqsədiləgörülmüşbütünişlərhəmi-
şəvaxtınindisindəyaşayacaq,bugün
də,sabahdabizlərə,övladlarımızaxid-
mət edəcək. Mingəçevirdə avarçəkmə
yarışlarını bu şəhərdəki idman baza-
sındayerinəyetirəcəkidmançılarüçün
tikilmişyaşayışbinalarınınişıqlı,yük-
sək şəraitlimənzillərindəyarışlarbit-
dikdən sonra bizim məcburi köçkün
bacı-qardaşlarımız məskunlaşacaq.O 
bi  na  lar  dan biz is  ti  fa  də edə  cə  yik, o 
yol  lar  dan biz ke  çə  cə  yik, o park  lar-
 da biz din  cə  lə  cə  yik, biz AZƏR -
BAY  CAN  LI  LAR!..
Azərbaycan üçün görülən, vətən

adınaərsəyəgətirilənbütünbu işlərə
necə sevinməmək olar?!Buqədərnə-
cib əməlləri, xeyir niyyətləri gözdən
salmağa,iftiralaryazmağaadamınəli
necəgələbilər,zəkasıbeləxəbisniyyə-
tənecəçalışabilər?!.

İnsan həyatı çeşidli çətinliklərdən,
bir-birini əvəzləyənməişət problemlə-
rindən, saysız-hesabsız qayğılardan
heç zaman xali deyil. Axtarsan, bu
gündünyanınözününvəənvarlıada-
mınındaproblemi, qayğısı olduğunu
görərsən.
Azərbaycandadamüxtəlifproblem-

lərinin həllinə can atan insanlar var,
özhəyatınıürəyiistədiyikimiqurma-

ğa tələsən, imkanları ilə arzularını
uzlaşdırabilməyibrəncidəolanadam-
larvar.Ammasiyasiəqidəsindən,ha-
kimiyyətəmünasibətindən asılı olma-
yaraq,hərkəsAzərbaycandagedəntə-
kamülproseslərinin,hərkeçəngünün,
ayın, ilin cəmiyyət həyatına gətirdiyi
müsbətdəyişikliklərindəfərqindədir.

Bü  tün prob  lem  lər, çə  tin  lik  lər 
mü  vəq  qə  ti  dir. Və  tən isə əbə  di!..
Və həyatın bütün müşküllərindən

çıxışyolu,dünyaya,mənsubolduğun
vətənə,yaşadığındoğmaocağamüsbət
nəzərlərləbaxmaqdan,həyatı təkcəağ
vəqarafondayox,bütünəlvanlıqları
iləbirgəgörməkdənbaşlayır.
Hesablamalaragörə,bugündünya-

datəxminən4minəqədərxalqvarvə
buxalqlar6minəyaxındildədanışır.
Lakinbugünbütündünyadayaşa-

yano4minəqədərxalqınbeynəlxalq
səviyyədə tanınmış cəmi 192 dövləti
var.6minəyaxındiliçərisindədövlət
dilistatusuqazanmışdillərinsayı isə
heç70-ikeçmir.
O70dilincərgəsindəbugünmüs-

təqildövlətimizinrəsmidiliolanAzər-
baycandilidəvar.
...O192dövlətinsırasındamüstəqil

AzərbaycanDövlətidəvar...
...VəMüstəqilAzərbaycanDövləti

bugünbəşərmədəniyyətitarixindəbir
ilkolanIAvropaOyunlarınaevsahib-
liyiedir...
Məgər XOŞBƏXTLİK barədə dü-

şünmək üçün bütün bunlar kifayət
deyilmi?!.
Ölkə hüdudlarından kənara çıxar-

kən əcnəbi sərhədçilərə böyük qürur
hissiilətəqdimetdiyimizyaşılüzlüklü
pasportbusənədibizəvermişmüstəqil
AzərbaycanRespublikasınamənsubiy-
yətduyğusu,danışdığımızdilYerüzü-
nün hüdudsuzluğunda bizim bir xalq

olaraqazadruhumuzunifadəsidir.
Vətəndaşlıq qüruru, vətəndaşlıq

xoşbəxtliyidəeləbuolmalı!..

Ana dili kəlmələrindən tökülmüş
mənəviyyatabidəmizolan“Kitabi-Də-
dəQorqud”dastanlarınanəzəryetiri-
rəm...
Uca bir dağ zirvəsində bir tonqal

alovlanır.Butonqalınişığıyetənuzaq-
uzaq dağların başında da bir-birinin
ardıncatonqallarsıralanır.
Oğuz elinin adəti vardı axı, oğuz

igidlərini,xatunlarınıxoşgünlərəsəs-
ləyəndəucabirdağbaşındabirtonqal
qalanardı. Başqa dağlardan bu alovu
görüb orada da tonqal qalayardılar,
bütün el-oba bilərdi, geyinib, bəzənib
şənliyəgələrdi.İndiisə...

Gə  lir...
Alo  vu  muz - o uca və qüd  rət  li əl -

lər  dən qüv  vət yı  ğan MƏ  ŞƏ  Lİ  MİZ 
el  lə  ri, oba  la  rı do  la  şıb gə  lir...

İn  san  la  rı  mı  zın ürə  yin  dən nur 
gö  tü  rüb ye  ni  dən Ba  kı  ya qa  yı  dır.

Pre  zi  den  ti  mi  zin qə  dim “Atəş -
gah” mə  bə  din  də I Av  ro  pa Oyun  la -
rı  nın mə  şə  li  ni alış  dır  dı  ğı o an  la  rı 
iz  lə  yər  kən bir an  lıq yad  da  şım  da 
za  man an  la  yı  şı it  di, əsr  lər ara  sın -
da  kı mə  sa  fə or  ta  dan gö  tü  rül  dü, 
keç  miş  lə bu gün, bu gün  lə gə  lə  cək o 
mə  şə  lin işı  ğın  da bir  ləş  di... O an -
lar  dan bə  ri  dü  şün  cə  lə  ri  min zir  və -
sin  də bir alov di  lim  lə  nir. Bu, Azər-
 bay  ca  nın xoş gün  lə  ri  nə, xoş bü  sa -
tı  na səs  lə  yən ALOV  DUR!.. Qoy 
dost  lar ba  xıb se  vin  sin, düş  mən  lə -
rin bağ  rı də  lin  sin!.. Və eşit  sin  lər: 
BİZ GÜC  LÜ  YÜK!..

Güc  lü  lər isə hə  mi  şə qa  lib 
gə  lir!
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va  cib si  ya  si, iq  ti  sa  di və sər  ma  yə tə -
rəf  daş  la  rın  dan bi  ri  dir. Təq  di  rə  la -
yiq hal  dır ki, bu gün Azər  bay  can -
da 105 al  man şir  kə  ti mü  vəf  fə  qiy -
yət  lə fəaliy  yət gös  tə  rir. Tək  cə ötən 
il öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da ti  ca  rət döv -
riy  yə  si 2 mil  yard 630 mil  yon ABŞ 
dol  la  rı həc  min  də ol  muş  dur.

Bu gün Azər  bay  can Cə  nu  bi Qaf-
 qa  zın ən sü  rət  lə in  ki  şaf edən öl  kə -
si  dir. Ba  kı-Tbi  li  si-Cey  han, Ba  kı-
Tbi  li  si-Ər  zu  rum ki  mi neft və qaz 
xət  lə  ri  nin fəaliy  yə  ti, gə  lə  cək  də 
real  la  şa  caq TAP və TA  NAP la  yi  hə-
 lə  ri öl  kə  mi  zin Av  ro  pa  nın ener  ji 
təh  lü  kə  siz  lik sis  te  min  də ne  cə rol 
oy  na  dı  ğı  nın gös  tə  ri  ci  si  dir. 

Spi  ker döv  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si -
bət  lər sis  te  min  də par  la  ment  lə  rin 
ro  lu  na diq  qət çə  kə  rək de  pu  tat  la  rın 
qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri  ni, nü  fuz  lu bey -
nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da mü  tə  ma  di gö -
rüş  lə  ri  ni əhə  miy  yət  li he  sab et  di. O, 
hər iki öl  kə par  la  men  tin  də dost  luq 
qrup  la  rı  nın fəaliy  yət gös  tər  mə  si  ni 
müs  bət də  yər  lən  dir  di. Bil  di  ril  di ki, 

qa  nun  ve  ri  ci or  qan  lar ara  sın  da əla -
qə  lə  rin də  rin  ləş  mə  si hə  ya  tın di  gər 
sa  hə  lə  ri  nə də öz müs  bət tə  si  ri  ni 
gös  tə  rir.

Söh  bət  də Dağ  lıq Qa  ra  bağ prob  le-
 min  dən söz açan Sədr  Azər  bay  can 
ic  ti  maiy  yə  ti  ni na  ra  hat edən bu mə -
sə  lə  nin bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı 
çər  çi  və  sin  də həl  li  nin va  cib  li  yi  ni 
qeyd et  di. O, ümid  var ol  du  ğu  nu bil-
 dir  di ki, gə  lən il ATƏT-ə Al  ma  ni  ya -
nın sədr  li  yi döv  rün  də bu mə  sə  lə  də 
irə  li  lə  yi  şə nail olu  na  caq  dır. 

Sədr I Av  ro  pa Oyun  la  rı  na ev sa -
hib  li  yi edən Azər  bay  ca  nın be  lə 
möh  tə  şəm təd  bir ərə  fə  sin  də üz  ləş -
di  yi iki  li stan  dart  lar  dan söz aça -
raq, oyun  la  rın yük  sək sə  viy  yə  də 
ke  çə  cə  yi  nə qə  ti ina  mı  nı ifa  də et  di. 

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı-
 ğı  nı bil  di  rən Ka  rin Şt  renz öl  kə  mi  zə 
sə  fə  rin  dən və bu  ra  da ke  çir  di  yi gö -
rüş  lər  dən məm  nun qal  dı  ğı  nı söy -
lə  di. O, I Av  ro  pa Oyun  la  rı ərə  fə -
sin  də müs  tə  qil Azər  bay  can  da gö -
rü  lən iş  lə  ri yük  sək də  yər  lən  dir  di. 

Bil  di  ril  di ki, təd  bir  də ge  niş tər  kib  li 
al  man id  man  çı  la  rı ilə ya  na  şı, öl  kə -
nin rəs  mi şəxs  lə  ri də iş  ti  rak edə -
cək  lər. 

Qə  bul  da qo  naq Al  ma  ni  ya-Azər -
bay  can mü  na  si  bət  lə  rin  dən söz aça-
 raq iq  ti  sa  di, si  ya  si, mə  də  ni və par -
la  ment  lər sə  viy  yə  sin  də əmək  daş  lı -
ğın hər iki xal  qın mə  na  fe  lə  ri  nə xid-
 mət et  di  yi  ni söy  lə  di. O, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mə  sə  lə  si ilə əla  qə  dar öl -
kə  si  nin Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv -
lü  yü  nü bir  mə  na  lı şə  kil  də dəs  tək  lə-
 di  yi  ni xü  su  si vur  ğu  la  dı.

Söh  bət  də tə  rəf  lə  ri ma  raq  lan  dı -
ran mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da fi  kir mü  ba-
 di  lə  si apa  rıl  dı.

Ma  yın 12-də Mil  li Məc  li  sin Səd -
ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər -
də olan Tür  ki  yə Res  pub  li  ka  sı Baş 
na  zi  ri  nin müavi  ni Əli Ba  ba  ca  nın 
baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti  ni 
qə  bul et  di.

RƏSMİ XRONİKA

Ma  yın 14-də Mil  li Məc  li  sin Səd -
ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər -
də olan Vyet  nam So  sialist Res  pub -
li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti Çıonq Tan 
Şan  qın baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də 
he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri bil  dir  di ki, 
iki öl  kə ara  sın  da  kı əla  qə  lə  rin əsa  sı 
hə  lə So  vet İt  ti  fa  qı  nın möv  cud ol -
du  ğu il  lər  də qo  yul  muş  dur. Hə  min 
dövr  də yüz  lər  lə vyet  nam  lı gənc 
Azər  bay  ca  nın müx  tə  lif ali təh  sil 
müəs  si  sə  lə  rin  də təh  sil alır  dı  lar və 
bu gün də bu ənə  nə da  vam edir. 

Sədr diq  qə  tə çat  dır  dı ki, rəs  mi 
Ba  kı Şərq öl  kə  lə  rilə, o cüm  lə  dən 
Vyet  nam  la əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na 
xü  su  si önəm ve  rir. Ener  ji, kənd tə -
sər  rü  fa  tı və tu  rizm sa  hə  lə  rin  də da -
ha sıx əmək  daş  lıq üçün ge  niş po -

ten  sial var  dır. Bu po  ten  sial  dan is  ti-
 fa  də edə  rək mü  na  si  bət  lə  rin sə  viy -
yə  si  ni yük  səlt  mək hər iki öl  kə  nin 
mil  li ma  raq  la  rı  na uy  ğun  dur. 

Sədr öl  kə  miz  də Vyet  nam par  la -
men  ti ilə əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na bö -
yük önəm ve  ril  di  yi  ni və bu sa  hə  də 
mü  na  si  bət  lə  rin yük  sək sə  viy  yə  də 
ol  du  ğu  nu qeyd et  di.

Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si 
haq  qın  da qo  naq  la  ra mə  lu  mat ve -
rən Mil  li Məc  li  sin Səd  ri de  di ki, 
Er  mə  nis  ta  nın iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti bir 
sı  ra bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar tə  rə  fin -
dən pis  lən  miş və mü  va  fiq qə  rar  lar 
qə  bul edil  miş  dir. La  kin rəs  mi Ye -
re  van bu qə  rar  la  rı ye  ri  nə ye  tir  mə -
yə  rək bey  nəl  xalq hü  qu  qa eti  na  sız -
lıq edir.

Vyet  nam So  sialist Res  pub  li  ka  sı -

nın Pre  zi  den  ti Çıonq Tan Şanq sə -
mi  mi gö  rü  şə və qo  naq  pər  vər  li  yə 
gö  rə tə  şək  kü  rü  nü bil  di  rə  rək, Azər-
 bay  ca  nın əl  də et  di  yi uğur  la  ra gö  rə 
öl  kə  mi  zi təb  rik et  di və vurğuladı 
ki, bu sə  fə  ri çər  çi  və  sin  də bir sı  ra 
mü  hüm döv  lət  lə  ra  ra  sı sə  nəd  lər 
im  za  lan  mış və on  la  rın sa  yı  nın ar  tı-
 rıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur.

Bil  di  ril  di ki, öl  kə  lə  ri  miz ara  sın -
da  kı ti  ca  rət döv  riy  yə  si  nin həc  mi 
tə  rəf  lə  ri qa  ne et  mir və ti  ca  rət döv -
riy  yə  si  nin ar  tı  rıl  ma  sı üçün iq  ti  sa  di 
əla  qə  lə  ri da  ha da ge  niş  lən  dir  mək 
la  zım  dır. 

Qo  naq de  di ki, Vyet  nam bü  tün 
mü  na  qi  şə  lə  rin bey  nəl  xalq hü  quq 
prin  sip  lə  ri çər  çi  və  sin  də və sülh yo -
lu ilə həl  li  nə tə  rəf  dar  dır.

Gö  rüş  də qar  şı  lıq  lı ma  raq do  ğu -
ran di  gər mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da da 
ge  niş fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rıl  dı.

Ma  yın 14-də Mil  li Məc  li  sin Səd -
ri Oq  tay Əsə  dov Al  ma  ni  ya Fe  de  ra-
 tiv Res  pub  li  ka  sı Bun  des  ta  qı  nın 
Cə  nu  bi Qaf  qaz üz  rə dost  luq qru -
pu  nun rəh  bə  ri Ka  rin Şt  ren  zin baş -
çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə 
gö  rüş  dü.

Gö  rüş  də spi  ker al  ma  ni  ya  lı de -
pu  tat  la  ra bil  dir  di ki, mü  na  si  bət  lə -
ri  mi  zin çox zən  gin ta  ri  xi var  dır. 
Hə  lə XIX əsr  də 1400-dən çox al -
man ailə  si Azər  bay  ca  nın müx  tə  lif 
böl  gə  lə  rin  də məs  kun  laş  mış, yer  li 
əha  li ilə  meh  ri  ban dost  luq şə -
raitin  də ya  şa  yıb ya  rat  mış  dır. 

Müasir dövr  də əla  qə  lə  ri  mi  zin 
də  rin  ləş  mə  sin  də döv  lət baş  çı  la  rı -
mı  zın mü  tə  ma  di gö  rüş  lə  ri və apa -
rı  lan da  nı  şıq  lar bö  yük rol oy  na  yır. 
Əmək  daş  lı  ğı  mı  zın da  ha da də  rin -
ləş  mə  si üçün yax  şı zə  min möv  cud-
 dur. Heç də tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, 
Al  ma  ni  ya öl  kə  mi  zin Av  ro  pa  da ən 
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va  cib si  ya  si, iq  ti  sa  di və sər  ma  yə tə -
rəf  daş  la  rın  dan bi  ri  dir. Təq  di  rə  la -
yiq hal  dır ki, bu gün Azər  bay  can -
da 105 al  man şir  kə  ti mü  vəf  fə  qiy -
yət  lə fəaliy  yət gös  tə  rir. Tək  cə ötən 
il öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da ti  ca  rət döv -
riy  yə  si 2 mil  yard 630 mil  yon ABŞ 
dol  la  rı həc  min  də ol  muş  dur.

Bu gün Azər  bay  can Cə  nu  bi Qaf-
 qa  zın ən sü  rət  lə in  ki  şaf edən öl  kə -
si  dir. Ba  kı-Tbi  li  si-Cey  han, Ba  kı-
Tbi  li  si-Ər  zu  rum ki  mi neft və qaz 
xət  lə  ri  nin fəaliy  yə  ti, gə  lə  cək  də 
real  la  şa  caq TAP və TA  NAP la  yi  hə-
 lə  ri öl  kə  mi  zin Av  ro  pa  nın ener  ji 
təh  lü  kə  siz  lik sis  te  min  də ne  cə rol 
oy  na  dı  ğı  nın gös  tə  ri  ci  si  dir. 

Spi  ker döv  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si -
bət  lər sis  te  min  də par  la  ment  lə  rin 
ro  lu  na diq  qət çə  kə  rək de  pu  tat  la  rın 
qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri  ni, nü  fuz  lu bey -
nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da mü  tə  ma  di gö -
rüş  lə  ri  ni əhə  miy  yət  li he  sab et  di. O, 
hər iki öl  kə par  la  men  tin  də dost  luq 
qrup  la  rı  nın fəaliy  yət gös  tər  mə  si  ni 
müs  bət də  yər  lən  dir  di. Bil  di  ril  di ki, 

qa  nun  ve  ri  ci or  qan  lar ara  sın  da əla -
qə  lə  rin də  rin  ləş  mə  si hə  ya  tın di  gər 
sa  hə  lə  ri  nə də öz müs  bət tə  si  ri  ni 
gös  tə  rir.

Söh  bət  də Dağ  lıq Qa  ra  bağ prob  le-
 min  dən söz açan Sədr  Azər  bay  can 
ic  ti  maiy  yə  ti  ni na  ra  hat edən bu mə -
sə  lə  nin bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı 
çər  çi  və  sin  də həl  li  nin va  cib  li  yi  ni 
qeyd et  di. O, ümid  var ol  du  ğu  nu bil-
 dir  di ki, gə  lən il ATƏT-ə Al  ma  ni  ya -
nın sədr  li  yi döv  rün  də bu mə  sə  lə  də 
irə  li  lə  yi  şə nail olu  na  caq  dır. 

Sədr I Av  ro  pa Oyun  la  rı  na ev sa -
hib  li  yi edən Azər  bay  ca  nın be  lə 
möh  tə  şəm təd  bir ərə  fə  sin  də üz  ləş -
di  yi iki  li stan  dart  lar  dan söz aça -
raq, oyun  la  rın yük  sək sə  viy  yə  də 
ke  çə  cə  yi  nə qə  ti ina  mı  nı ifa  də et  di. 

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı-
 ğı  nı bil  di  rən Ka  rin Şt  renz öl  kə  mi  zə 
sə  fə  rin  dən və bu  ra  da ke  çir  di  yi gö -
rüş  lər  dən məm  nun qal  dı  ğı  nı söy -
lə  di. O, I Av  ro  pa Oyun  la  rı ərə  fə -
sin  də müs  tə  qil Azər  bay  can  da gö -
rü  lən iş  lə  ri yük  sək də  yər  lən  dir  di. 

Bil  di  ril  di ki, təd  bir  də ge  niş tər  kib  li 
al  man id  man  çı  la  rı ilə ya  na  şı, öl  kə -
nin rəs  mi şəxs  lə  ri də iş  ti  rak edə -
cək  lər. 

Qə  bul  da qo  naq Al  ma  ni  ya-Azər -
bay  can mü  na  si  bət  lə  rin  dən söz aça-
 raq iq  ti  sa  di, si  ya  si, mə  də  ni və par -
la  ment  lər sə  viy  yə  sin  də əmək  daş  lı -
ğın hər iki xal  qın mə  na  fe  lə  ri  nə xid-
 mət et  di  yi  ni söy  lə  di. O, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mə  sə  lə  si ilə əla  qə  dar öl -
kə  si  nin Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv -
lü  yü  nü bir  mə  na  lı şə  kil  də dəs  tək  lə-
 di  yi  ni xü  su  si vur  ğu  la  dı.

Söh  bət  də tə  rəf  lə  ri ma  raq  lan  dı -
ran mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da fi  kir mü  ba-
 di  lə  si apa  rıl  dı.

Ma  yın 12-də Mil  li Məc  li  sin Səd -
ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər -
də olan Tür  ki  yə Res  pub  li  ka  sı Baş 
na  zi  ri  nin müavi  ni Əli Ba  ba  ca  nın 
baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti  ni 
qə  bul et  di.

RƏSMİ XRONİKA

Ma  yın 14-də Mil  li Məc  li  sin Səd -
ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər -
də olan Vyet  nam So  sialist Res  pub -
li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti Çıonq Tan 
Şan  qın baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də 
he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri bil  dir  di ki, 
iki öl  kə ara  sın  da  kı əla  qə  lə  rin əsa  sı 
hə  lə So  vet İt  ti  fa  qı  nın möv  cud ol -
du  ğu il  lər  də qo  yul  muş  dur. Hə  min 
dövr  də yüz  lər  lə vyet  nam  lı gənc 
Azər  bay  ca  nın müx  tə  lif ali təh  sil 
müəs  si  sə  lə  rin  də təh  sil alır  dı  lar və 
bu gün də bu ənə  nə da  vam edir. 

Sədr diq  qə  tə çat  dır  dı ki, rəs  mi 
Ba  kı Şərq öl  kə  lə  rilə, o cüm  lə  dən 
Vyet  nam  la əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na 
xü  su  si önəm ve  rir. Ener  ji, kənd tə -
sər  rü  fa  tı və tu  rizm sa  hə  lə  rin  də da -
ha sıx əmək  daş  lıq üçün ge  niş po -

ten  sial var  dır. Bu po  ten  sial  dan is  ti-
 fa  də edə  rək mü  na  si  bət  lə  rin sə  viy -
yə  si  ni yük  səlt  mək hər iki öl  kə  nin 
mil  li ma  raq  la  rı  na uy  ğun  dur. 

Sədr öl  kə  miz  də Vyet  nam par  la -
men  ti ilə əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na bö -
yük önəm ve  ril  di  yi  ni və bu sa  hə  də 
mü  na  si  bət  lə  rin yük  sək sə  viy  yə  də 
ol  du  ğu  nu qeyd et  di.

Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si 
haq  qın  da qo  naq  la  ra mə  lu  mat ve -
rən Mil  li Məc  li  sin Səd  ri de  di ki, 
Er  mə  nis  ta  nın iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti bir 
sı  ra bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar tə  rə  fin -
dən pis  lən  miş və mü  va  fiq qə  rar  lar 
qə  bul edil  miş  dir. La  kin rəs  mi Ye -
re  van bu qə  rar  la  rı ye  ri  nə ye  tir  mə -
yə  rək bey  nəl  xalq hü  qu  qa eti  na  sız -
lıq edir.

Vyet  nam So  sialist Res  pub  li  ka  sı -

nın Pre  zi  den  ti Çıonq Tan Şanq sə -
mi  mi gö  rü  şə və qo  naq  pər  vər  li  yə 
gö  rə tə  şək  kü  rü  nü bil  di  rə  rək, Azər-
 bay  ca  nın əl  də et  di  yi uğur  la  ra gö  rə 
öl  kə  mi  zi təb  rik et  di və vurğuladı 
ki, bu sə  fə  ri çər  çi  və  sin  də bir sı  ra 
mü  hüm döv  lət  lə  ra  ra  sı sə  nəd  lər 
im  za  lan  mış və on  la  rın sa  yı  nın ar  tı-
 rıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur.

Bil  di  ril  di ki, öl  kə  lə  ri  miz ara  sın -
da  kı ti  ca  rət döv  riy  yə  si  nin həc  mi 
tə  rəf  lə  ri qa  ne et  mir və ti  ca  rət döv -
riy  yə  si  nin ar  tı  rıl  ma  sı üçün iq  ti  sa  di 
əla  qə  lə  ri da  ha da ge  niş  lən  dir  mək 
la  zım  dır. 

Qo  naq de  di ki, Vyet  nam bü  tün 
mü  na  qi  şə  lə  rin bey  nəl  xalq hü  quq 
prin  sip  lə  ri çər  çi  və  sin  də və sülh yo -
lu ilə həl  li  nə tə  rəf  dar  dır.

Gö  rüş  də qar  şı  lıq  lı ma  raq do  ğu -
ran di  gər mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da da 
ge  niş fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rıl  dı.

Ma  yın 14-də Mil  li Məc  li  sin Səd -
ri Oq  tay Əsə  dov Al  ma  ni  ya Fe  de  ra-
 tiv Res  pub  li  ka  sı Bun  des  ta  qı  nın 
Cə  nu  bi Qaf  qaz üz  rə dost  luq qru -
pu  nun rəh  bə  ri Ka  rin Şt  ren  zin baş -
çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə 
gö  rüş  dü.

Gö  rüş  də spi  ker al  ma  ni  ya  lı de -
pu  tat  la  ra bil  dir  di ki, mü  na  si  bət  lə -
ri  mi  zin çox zən  gin ta  ri  xi var  dır. 
Hə  lə XIX əsr  də 1400-dən çox al -
man ailə  si Azər  bay  ca  nın müx  tə  lif 
böl  gə  lə  rin  də məs  kun  laş  mış, yer  li 
əha  li ilə  meh  ri  ban dost  luq şə -
raitin  də ya  şa  yıb ya  rat  mış  dır. 

Müasir dövr  də əla  qə  lə  ri  mi  zin 
də  rin  ləş  mə  sin  də döv  lət baş  çı  la  rı -
mı  zın mü  tə  ma  di gö  rüş  lə  ri və apa -
rı  lan da  nı  şıq  lar bö  yük rol oy  na  yır. 
Əmək  daş  lı  ğı  mı  zın da  ha da də  rin -
ləş  mə  si üçün yax  şı zə  min möv  cud-
 dur. Heç də tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, 
Al  ma  ni  ya öl  kə  mi  zin Av  ro  pa  da ən 
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 rə la  yiq sə  viy  yə  də qu  rul  du  ğu  nu 
bil  dir  di. O, mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa -
fın  da Azər  bay  can və Ser  bi  ya  nın 
döv  lət baş  çı  la  rı  nın, par  la  ment və 
hö  ku  mət rəh  bər  lə  ri  nin ro  lu  nu xü -
su  si qeyd et  di. 

Par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə 
dost  luq qrup  la  rı  nın fəaliy  yə  tin  dən 
da  nı  şan Ba  har Mu  ra  do  va öl  kə  lə  ri -
miz ara  sın  da rəs  mi dip  lo  ma  ti  ya ilə 
ya  na  şı, par  la  ment dip  lo  ma  ti  ya  sı -
nın da mü  hüm əhə  miy  yət da  şı  dı -
ğı  nı vur  ğu  la  dı.

Söh  bət za  ma  nı Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
prob  le  mi  nə to  xu  nan Mil  li Məc  lis 
Səd  ri  nin müavi  ni Ser  bi  ya  nın iq  ti  dar 
par  ti  ya  sı  nın bu mü  na  qi  şə  nin çö  zül -
mə  si  nə töh  fə  lər ve  rə bi  lə  cə  yi  ni qeyd 

et  di. Ba  har Mu  ra  do  va de  di ki, Ser  bi-
 ya və Azər  bay  ca  nın ha  kim par  ti  ya -
la  rı olan Tə  rəq  qi  pər  vər Par  ti  ya ilə 
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı ara  sın  da 
əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  mə  si bir sı  ra ye  ni 
və mü  hüm la  yi  hə  lə  rin hə  ya  ta ke  çi -
ril  mə  si  nə im  kan ya  ra  da  caq.

Gö  rüş  də nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
rəh  bə  ri, Ser  bi  ya Tə  rəq  qi  pər  vər Par  ti-
 ya  sı  nın bey  nəl  xalq əla  qə  lər ka  ti  bi, 
Av  ro  pa in  teq  ra  si  ya  sı mə  sə  lə  lə  ri üz  rə 
na  zir xa  nım Yad  ran  ka Yok  si  mo  viç 
Ser  bi  ya par  la  men  ti və təm  sil et  di  yi 
si  ya  si par  ti  ya ba  rə  də mə  lu  mat ver  di. 
YAP-la bu gün An  laş  ma Me  mo  ran -
du  mu im  za  la  dıq  la  rı  nı bil  dir  di. O, 

döv  lət  lə  rin əra  zi bü  töv  lü  yü və su  ve-
 ren  li  yi mə  sə  lə  si ilə bağ  lı Dağ  lıq Qa -
ra  bağ mü  na  qi  şə  sin  də Azər  bay  ca  nın 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nü və su  ve  ren  li  yi  ni 
dəs  tək  lə  dik  lə  ri  ni vur  ğu  la  dı.

Ma  yın 1-də Mil  li Məc  lis Səd  ri -
nin bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə -
rov öl  kə  miz  də sə  fər  də olan Kü  veyt 
Döv  lə  ti Mil  lət Məc  li  si  nin Azər  bay -
can  la dost  luq qru  pu  nun üzv  lə  rin -
dən iba  rət nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə 
gö  rüş  dü. 

Bi  rin  ci vit  se-spi  ker qar  şı  lıq  lı sə -
fər  lə  rin öl  kə  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə -
rin də  rin  ləş  mə  si  nə töh  fə ol  du  ğu  nu 

və bu əla  qə  lə  rin möh  kəm  lən  mə -
sin  də döv  lət baş  çı  la  rı  nın bö  yük ro -
lu  nu qeyd et  di. O, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin 2009-cu il  də Kü  vey  tə olan 
rəs  mi sə  fə  ri  ni xa  tır  la  da  raq vur  ğu -
la  dı ki, bu sə  fər  lə öl  kə  lə  ri  miz ara -
sın  da  kı əla  qə  lər ye  ni mər  hə  lə  yə 
qə  dəm qoy  du. 

Gö  rüş  də qa  nun  ve  ri  ci  lik sa  hə  sin-
 də təc  rü  bə mü  ba  di  lə  si  nin apa  rıl -
ma  sı ba  xı  mın  dan par  la  ment  lə  ra  ra -
sı əla  qə  lə  rin də in  ki  şaf et  di  ril  mə  si -
nin va  cib ol  du  ğu bil  di  ril  di.

1990-cı il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də Kü -
veyt Döv  lə  ti  nin azər  bay  can  lı qaç -
qın və məc  bu  ri köç  kün  lə  rə gös  tər -

di  yi yar  dı  mı xa  tır  la  yan Zi  ya  fət Əs -
gə  rov təəs  süf his  si ilə qeyd et  di ki, 
hə  min qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün -
lə  rin prob  lem  lə  ri hə  lə də həll olun-
 ma  yıb. Er  mə  nis  tan Azər  bay  ca  nın 
20 faiz əra  zi  si  ni iş  ğal al  tın  da sax  la-
 yır və bö  yük say  ğı  sız  lıq nü  ma  yiş 
et  di  rə  rək bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın 
bu prob  lem  lə bağ  lı qə  bul et  dik  lə  ri 
qət  na  mə  lə  rə mə  həl qoy  mur.

Qo  naq  la  ra Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı ba  rə-
 də də mə  lu  mat ve  ril  di. Təəs  süf ki, 
bir ne  çə mü  səl  man döv  lə  ti, elə  cə də 
Kü  veyt bu  nun  la bağ  lı heç bir qət  na-
 mə qə  bul et  mə  yib. Qeyd olun  du ki, 
Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si baş  la  nan  dan 
bə  ri er  mə  ni  lər öl  kə  miz  də 30-dan 

ar  tıq ter  ror ha  di  sə  si tö  rə  dib  lər. Bü -
tün bu haq  sız  lıq  la  ra dün  ya bir  li  yi 
hə  lə də bi  ga  nə ya  na  şır.

Kü  veyt Döv  lə  ti Mil  lət Məc  li  si -
nin Azər  bay  can  la dost  luq qru  pu -
nun rəh  bə  ri Saud Nəş  mi Əl-Hu -
rey  ci Kü  veyt Döv  lə  ti  nin hər za  man 
Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nü 
dəs  tək  lə  di  yi  ni, mü  na  qi  şə  nin sülh 
yo  lu ilə həl  li  nin tə  rəf  da  rı ol  duq  la -
rı  nı qeyd et  di. O, da  ha son  ra Azər-
 bay  ca  nın son il  lər  də əl  də et  di  yi iq -
ti  sa  di nailiy  yət  lə  rə də to  xun  du. 
Qo  naq vur  ğu  la  dı ki, qar  şı  lıq  lı sə -
fər  lər əla  qə  lə  ri  mi  zin da  ha da də -
rin  ləş  mə  si  nə kö  mək edə  cək.

RƏSMİ XRONİKA

Qo  na  ğı sa  lam  la  yan Sədr xalq  la -
rı  mız ara  sın  da dost  luq əla  qə  lə  ri  nin 
sar  sıl  maz ol  du  ğu  nu bil  dir  di. Qeyd 
edil  di ki, bu gün Tür  ki  yə  də 1300-
dən çox Azər  bay  can şir  kə  ti, öl  kə -
miz  də isə 2400-dən ar  tıq Tür  ki  yə 
şir  kə  ti fəaliy  yət gös  tə  rir və ener  ji 
sa  hə  sin  də  ki əmək  daş  lı  ğı  mız Av  ro -
pa  nın ener  ji xə  ri  tə  si  ni də  yiş  mək 
iq  ti  da  rın  da  dır. 

Par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər  dən 
söz açan spi  ker de  pu  tat  la  rı  mı  zın 
nü  fuz  lu bey  nəl  xalq qu  rum  lar  da 
prin  si  pial mə  sə  lə  lər  də ey  ni möv -
qe  dən çı  xış et  mə  lə  ri  ni müs  bət də -
yər  lən  dir  di. Bil  di  ril  di ki, uy  dur  ma 
“er  mə  ni soy  qı  rı  mı”nın 100 il  li  yi ilə 
bağ  lı şou dü  zəlt  mək is  tə  yən er  mə -
ni  pə  rəst qüv  və  lər öz məq  səd  lə  ri  nə 
nail ola bil  mə  di  lər. Bu  nun əvə  zin -
də türk or  du  su  nun Ça  naq  qa  la zə -
fə  ri  nin 100-cü il  dö  nü  mü  nə həsr 
olun  muş təd  bir tən  tə  nə  li şə  kil  də 
baş tut  du və dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nin 
diq  qə  ti  ni cəlb et  di.

Tür  ki  yə Baş na  zi  ri  nin müavi  ni 
Əli Ba  ba  can ta  ri  xən sar  sıl  maz tə -
məl  lər üzə  rin  də qu  rul  muş dost  lu -
ğu  mu  zun bun  dan son  ra da möh -

kəm  lə  nə  cə  yi  nə əmin  li  yi  ni ifa  də et -
di. O, Tür  ki  yə-Azər  bay  can iq  ti  sa  di 
əmək  daş  lı  ğı  nın böl  gə üçün mü -
hüm əhə  miy  yə  ti ol  du  ğu  nu vur  ğu -
la  dı. Qo  naq TAP və TA  NAP ki  mi 
iri qaz la  yi  hə  lə  ri  nin, Ba  kı-Tbi  li  si-
Qars də  mir  yo  lu xət  ti  nin real  laş  ma-
 sı ilə hər iki öl  kə  nin re  gion  da nü  fu-
 zu  nun da  ha da ar  ta  ca  ğı  nı söy  lə  di.

Ma  yın 6-da Mil  li Məc  lis Səd  ri -
nin müavi  ni Va  leh Ələs  gə  rov Vyet-
 nam par  la  men  ti  nin Azər  bay  can  la 
dost  luq qru  pu  nun rəh  bə  ri ge  ne  ral-
ley  te  nant Than Dinh Nha ilə gö -
rüş  dü.

Va  leh Ələs  gə  rov öl  kə  miz müs  tə-
 qil  lik əl  də et  dik  dən son  ra mü  na  si -
bət  lə  ri  mi  zin da  ha da in  ki  şaf et  di  yi-
 ni və bu is  ti  qa  mət  də döv  lət baş  çı -
la  rı  nın xü  su  si ro  lu ol  du  ğu  nu bil -
dir  di.

Vit  se-spi  ker iki öl  kə ara  sın  da 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin, iq  ti -
sa  di mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  nı, təh-
 sil sa  hə  sin  də əmək  daş  lı  ğın va  cib  li -
yi  ni də xü  su  si qeyd et  di.

Va  leh Ələs  gə  rov qo  naq  la  ra öl  kə-
 mi  zin keç  di  yi in  ki  şaf yo  lu, neft st -
ra  te  gi  ya  sı, ener  ge  ti  ka sa  hə  sin  də 
la  yi  hə  lə  r ba  rə  də mə  lu  mat ver  di.

Than Dinh Nha Vyet  na  mın Azər-
 bay  can  la mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın -
da ma  raq  lı ol  du  ğu  nu bil  dir  di. Ba  kı -
da təh  sil al  dı  ğı il  lə  ri xa  tır  la  yan qo -
naq öl  kə  lə  ri  mi  zin möv  cud dost  luq 
mü  na  si  bət  lə  rin  dən da  nış  dı, qar  şı -
lıq  lı əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa  fın  da par  la-
 ment  lə  rin xü  su  si ro  lu  nu qeyd et  di. 
Bil  dir  di ki, qar  şı  lıq  lı mü  na  si  bət  lə  ri 
in  ki  şaf et  dir  mək üçün hər iki öl  kə -
nin ge  niş im  kan  la  rı möv  cud  dur.

Ma  yın 4-də Mil  li Məc  lis Səd  ri -
nin müavi  ni Ba  har Mu  ra  do  va YAP-
ın də  və  ti ilə öl  kə  miz  də sə  fər  də 
olan Ser  bi  ya Tə  rəq  qi  pər  vər Par  ti -
ya  sı  nın nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö -
rüş  dü.

Vit  se-spi  ker Azər  bay  can  la Ser -
bi  ya ara  sın  da ti  ca  rət, iq  ti  sa  di, hu -
ma  ni  tar sa  hə  lər  də əmək  daş  lı  ğın, 
həm  çi  nin bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar 
çər  çi  və  sin  də əla  qə  lə  rin dost öl  kə  lə-



May - İyun  2015    4342     Milli Məclis

 rə la  yiq sə  viy  yə  də qu  rul  du  ğu  nu 
bil  dir  di. O, mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa -
fın  da Azər  bay  can və Ser  bi  ya  nın 
döv  lət baş  çı  la  rı  nın, par  la  ment və 
hö  ku  mət rəh  bər  lə  ri  nin ro  lu  nu xü -
su  si qeyd et  di. 

Par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə 
dost  luq qrup  la  rı  nın fəaliy  yə  tin  dən 
da  nı  şan Ba  har Mu  ra  do  va öl  kə  lə  ri -
miz ara  sın  da rəs  mi dip  lo  ma  ti  ya ilə 
ya  na  şı, par  la  ment dip  lo  ma  ti  ya  sı -
nın da mü  hüm əhə  miy  yət da  şı  dı -
ğı  nı vur  ğu  la  dı.

Söh  bət za  ma  nı Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
prob  le  mi  nə to  xu  nan Mil  li Məc  lis 
Səd  ri  nin müavi  ni Ser  bi  ya  nın iq  ti  dar 
par  ti  ya  sı  nın bu mü  na  qi  şə  nin çö  zül -
mə  si  nə töh  fə  lər ve  rə bi  lə  cə  yi  ni qeyd 

et  di. Ba  har Mu  ra  do  va de  di ki, Ser  bi-
 ya və Azər  bay  ca  nın ha  kim par  ti  ya -
la  rı olan Tə  rəq  qi  pər  vər Par  ti  ya ilə 
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı ara  sın  da 
əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  mə  si bir sı  ra ye  ni 
və mü  hüm la  yi  hə  lə  rin hə  ya  ta ke  çi -
ril  mə  si  nə im  kan ya  ra  da  caq.

Gö  rüş  də nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
rəh  bə  ri, Ser  bi  ya Tə  rəq  qi  pər  vər Par  ti-
 ya  sı  nın bey  nəl  xalq əla  qə  lər ka  ti  bi, 
Av  ro  pa in  teq  ra  si  ya  sı mə  sə  lə  lə  ri üz  rə 
na  zir xa  nım Yad  ran  ka Yok  si  mo  viç 
Ser  bi  ya par  la  men  ti və təm  sil et  di  yi 
si  ya  si par  ti  ya ba  rə  də mə  lu  mat ver  di. 
YAP-la bu gün An  laş  ma Me  mo  ran -
du  mu im  za  la  dıq  la  rı  nı bil  dir  di. O, 

döv  lət  lə  rin əra  zi bü  töv  lü  yü və su  ve-
 ren  li  yi mə  sə  lə  si ilə bağ  lı Dağ  lıq Qa -
ra  bağ mü  na  qi  şə  sin  də Azər  bay  ca  nın 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nü və su  ve  ren  li  yi  ni 
dəs  tək  lə  dik  lə  ri  ni vur  ğu  la  dı.

Ma  yın 1-də Mil  li Məc  lis Səd  ri -
nin bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə -
rov öl  kə  miz  də sə  fər  də olan Kü  veyt 
Döv  lə  ti Mil  lət Məc  li  si  nin Azər  bay -
can  la dost  luq qru  pu  nun üzv  lə  rin -
dən iba  rət nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə 
gö  rüş  dü. 

Bi  rin  ci vit  se-spi  ker qar  şı  lıq  lı sə -
fər  lə  rin öl  kə  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə -
rin də  rin  ləş  mə  si  nə töh  fə ol  du  ğu  nu 

və bu əla  qə  lə  rin möh  kəm  lən  mə -
sin  də döv  lət baş  çı  la  rı  nın bö  yük ro -
lu  nu qeyd et  di. O, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin 2009-cu il  də Kü  vey  tə olan 
rəs  mi sə  fə  ri  ni xa  tır  la  da  raq vur  ğu -
la  dı ki, bu sə  fər  lə öl  kə  lə  ri  miz ara -
sın  da  kı əla  qə  lər ye  ni mər  hə  lə  yə 
qə  dəm qoy  du. 

Gö  rüş  də qa  nun  ve  ri  ci  lik sa  hə  sin-
 də təc  rü  bə mü  ba  di  lə  si  nin apa  rıl -
ma  sı ba  xı  mın  dan par  la  ment  lə  ra  ra -
sı əla  qə  lə  rin də in  ki  şaf et  di  ril  mə  si -
nin va  cib ol  du  ğu bil  di  ril  di.

1990-cı il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də Kü -
veyt Döv  lə  ti  nin azər  bay  can  lı qaç -
qın və məc  bu  ri köç  kün  lə  rə gös  tər -

di  yi yar  dı  mı xa  tır  la  yan Zi  ya  fət Əs -
gə  rov təəs  süf his  si ilə qeyd et  di ki, 
hə  min qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün -
lə  rin prob  lem  lə  ri hə  lə də həll olun-
 ma  yıb. Er  mə  nis  tan Azər  bay  ca  nın 
20 faiz əra  zi  si  ni iş  ğal al  tın  da sax  la-
 yır və bö  yük say  ğı  sız  lıq nü  ma  yiş 
et  di  rə  rək bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın 
bu prob  lem  lə bağ  lı qə  bul et  dik  lə  ri 
qət  na  mə  lə  rə mə  həl qoy  mur.

Qo  naq  la  ra Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı ba  rə-
 də də mə  lu  mat ve  ril  di. Təəs  süf ki, 
bir ne  çə mü  səl  man döv  lə  ti, elə  cə də 
Kü  veyt bu  nun  la bağ  lı heç bir qət  na-
 mə qə  bul et  mə  yib. Qeyd olun  du ki, 
Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si baş  la  nan  dan 
bə  ri er  mə  ni  lər öl  kə  miz  də 30-dan 

ar  tıq ter  ror ha  di  sə  si tö  rə  dib  lər. Bü -
tün bu haq  sız  lıq  la  ra dün  ya bir  li  yi 
hə  lə də bi  ga  nə ya  na  şır.

Kü  veyt Döv  lə  ti Mil  lət Məc  li  si -
nin Azər  bay  can  la dost  luq qru  pu -
nun rəh  bə  ri Saud Nəş  mi Əl-Hu -
rey  ci Kü  veyt Döv  lə  ti  nin hər za  man 
Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nü 
dəs  tək  lə  di  yi  ni, mü  na  qi  şə  nin sülh 
yo  lu ilə həl  li  nin tə  rəf  da  rı ol  duq  la -
rı  nı qeyd et  di. O, da  ha son  ra Azər-
 bay  ca  nın son il  lər  də əl  də et  di  yi iq -
ti  sa  di nailiy  yət  lə  rə də to  xun  du. 
Qo  naq vur  ğu  la  dı ki, qar  şı  lıq  lı sə -
fər  lər əla  qə  lə  ri  mi  zin da  ha da də -
rin  ləş  mə  si  nə kö  mək edə  cək.

RƏSMİ XRONİKA

Qo  na  ğı sa  lam  la  yan Sədr xalq  la -
rı  mız ara  sın  da dost  luq əla  qə  lə  ri  nin 
sar  sıl  maz ol  du  ğu  nu bil  dir  di. Qeyd 
edil  di ki, bu gün Tür  ki  yə  də 1300-
dən çox Azər  bay  can şir  kə  ti, öl  kə -
miz  də isə 2400-dən ar  tıq Tür  ki  yə 
şir  kə  ti fəaliy  yət gös  tə  rir və ener  ji 
sa  hə  sin  də  ki əmək  daş  lı  ğı  mız Av  ro -
pa  nın ener  ji xə  ri  tə  si  ni də  yiş  mək 
iq  ti  da  rın  da  dır. 

Par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər  dən 
söz açan spi  ker de  pu  tat  la  rı  mı  zın 
nü  fuz  lu bey  nəl  xalq qu  rum  lar  da 
prin  si  pial mə  sə  lə  lər  də ey  ni möv -
qe  dən çı  xış et  mə  lə  ri  ni müs  bət də -
yər  lən  dir  di. Bil  di  ril  di ki, uy  dur  ma 
“er  mə  ni soy  qı  rı  mı”nın 100 il  li  yi ilə 
bağ  lı şou dü  zəlt  mək is  tə  yən er  mə -
ni  pə  rəst qüv  və  lər öz məq  səd  lə  ri  nə 
nail ola bil  mə  di  lər. Bu  nun əvə  zin -
də türk or  du  su  nun Ça  naq  qa  la zə -
fə  ri  nin 100-cü il  dö  nü  mü  nə həsr 
olun  muş təd  bir tən  tə  nə  li şə  kil  də 
baş tut  du və dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nin 
diq  qə  ti  ni cəlb et  di.

Tür  ki  yə Baş na  zi  ri  nin müavi  ni 
Əli Ba  ba  can ta  ri  xən sar  sıl  maz tə -
məl  lər üzə  rin  də qu  rul  muş dost  lu -
ğu  mu  zun bun  dan son  ra da möh -

kəm  lə  nə  cə  yi  nə əmin  li  yi  ni ifa  də et -
di. O, Tür  ki  yə-Azər  bay  can iq  ti  sa  di 
əmək  daş  lı  ğı  nın böl  gə üçün mü -
hüm əhə  miy  yə  ti ol  du  ğu  nu vur  ğu -
la  dı. Qo  naq TAP və TA  NAP ki  mi 
iri qaz la  yi  hə  lə  ri  nin, Ba  kı-Tbi  li  si-
Qars də  mir  yo  lu xət  ti  nin real  laş  ma-
 sı ilə hər iki öl  kə  nin re  gion  da nü  fu-
 zu  nun da  ha da ar  ta  ca  ğı  nı söy  lə  di.

Ma  yın 6-da Mil  li Məc  lis Səd  ri -
nin müavi  ni Va  leh Ələs  gə  rov Vyet-
 nam par  la  men  ti  nin Azər  bay  can  la 
dost  luq qru  pu  nun rəh  bə  ri ge  ne  ral-
ley  te  nant Than Dinh Nha ilə gö -
rüş  dü.

Va  leh Ələs  gə  rov öl  kə  miz müs  tə-
 qil  lik əl  də et  dik  dən son  ra mü  na  si -
bət  lə  ri  mi  zin da  ha da in  ki  şaf et  di  yi-
 ni və bu is  ti  qa  mət  də döv  lət baş  çı -
la  rı  nın xü  su  si ro  lu ol  du  ğu  nu bil -
dir  di.

Vit  se-spi  ker iki öl  kə ara  sın  da 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin, iq  ti -
sa  di mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  nı, təh-
 sil sa  hə  sin  də əmək  daş  lı  ğın va  cib  li -
yi  ni də xü  su  si qeyd et  di.

Va  leh Ələs  gə  rov qo  naq  la  ra öl  kə-
 mi  zin keç  di  yi in  ki  şaf yo  lu, neft st -
ra  te  gi  ya  sı, ener  ge  ti  ka sa  hə  sin  də 
la  yi  hə  lə  r ba  rə  də mə  lu  mat ver  di.

Than Dinh Nha Vyet  na  mın Azər-
 bay  can  la mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın -
da ma  raq  lı ol  du  ğu  nu bil  dir  di. Ba  kı -
da təh  sil al  dı  ğı il  lə  ri xa  tır  la  yan qo -
naq öl  kə  lə  ri  mi  zin möv  cud dost  luq 
mü  na  si  bət  lə  rin  dən da  nış  dı, qar  şı -
lıq  lı əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa  fın  da par  la-
 ment  lə  rin xü  su  si ro  lu  nu qeyd et  di. 
Bil  dir  di ki, qar  şı  lıq  lı mü  na  si  bət  lə  ri 
in  ki  şaf et  dir  mək üçün hər iki öl  kə -
nin ge  niş im  kan  la  rı möv  cud  dur.

Ma  yın 4-də Mil  li Məc  lis Səd  ri -
nin müavi  ni Ba  har Mu  ra  do  va YAP-
ın də  və  ti ilə öl  kə  miz  də sə  fər  də 
olan Ser  bi  ya Tə  rəq  qi  pər  vər Par  ti -
ya  sı  nın nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö -
rüş  dü.

Vit  se-spi  ker Azər  bay  can  la Ser -
bi  ya ara  sın  da ti  ca  rət, iq  ti  sa  di, hu -
ma  ni  tar sa  hə  lər  də əmək  daş  lı  ğın, 
həm  çi  nin bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar 
çər  çi  və  sin  də əla  qə  lə  rin dost öl  kə  lə-
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mül  ki şəxs  lə  ri  nin Er  mə  nis  ta  nın xü -
su  si xid  mət or  qan  la  rı tə  rə  fin  dən ələ 
ke  çi  ril  mə  si  nə və gi  rov sax  lan  ma  sı -
na cəlb edə  rək bil  dir  di ki, bu, bey -
nəl  xalq hu  ma  ni  tar hü  qu  qun son 
də  rə  cə ko  bud şə  kil  də po  zul  ma  sı 
de  mək  dir.

Nü  ma  yən  də he  yə  ti  mi  zin rəh  bə  ri 
xü  su  si vur  ğu  la  dı ki, öl  kə  miz BMT-
yə və di  gər bey  nəl  xalq qu  rum  la  ra 
Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən iş  ğal edil  miş 
əra  zi  lə  ri ilə bir  lik  də qə  bul edi  lib. Bu 
da hə  min əra  zi  lə  rin Azər  bay  ca  nın 
tər  kib his  sə  si ol  ma  sı fak  tı  nı bir da -
ha təs  diq edir. O bil  dir  di ki, se  pa  ra-
 tizm nə  ti  cə  sin  də su  ve  ren döv  lət  lə -
rin əra  zi  lə  rin  də tək  cə bey  nəl  xalq 
hü  quq prin  sip  lə  ri, o cüm  lə  dən əra  zi 
bü  töv  lü  yü və döv  lət sər  həd  lə  ri  nin 
to  xu  nul  maz  lı  ğı prin  sip  lə  ri po  zul -
mur, ey  ni za  man  da, baş  qa döv  lət  lə-
 rin əra  zi  lə  rin  də ox  şar se  pa  rat  çı 
ocaq  la  rın mey  da  na gəl  mə  si  nə şə  rait 
ya  ra  nır.

Zi  ya  fət Əs  gə  rov bu  nu Azər  bay -
ca  nın nü  mu  nə  sin  də əsas  lan  dı  ra  raq 
de  di ki, aq  res  siv se  pa  ra  tizm qaç  qın 
və məc  bu  ri köç  kün  lər or  du  su ya  ra -

dır, se  pa  rat  çı re  jim  lər isə ter  ror  çu 
qrup  laş  ma  lar üçün fəaliy  yət ba  za  sı-
 na çev  ri  lir. Da  ha son  ra nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  mi  zin rəh  bə  ri qeyd et  di ki, 
“Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na tə  ca -
vü  zü baş  la  yan  dan eti  ba  rən er  mə  ni 
ci  na  yət  kar qrup  laş  ma  la  rı tə  rə  fin -
dən öl  kə  miz  də 32 ter  ror ak  tı tö  rə  di-
 lib. Hə  min ter  ror akt  la  rı nə  ti  cə  sin  də 
2 min nə  fər hə  lak olub, on  lar  la in -
san ya  ra  la  nıb. Xal  qı  mı  za qar  şı ter -
ror akt  la  rı av  to  bus  lar  da, met  ro  da, 
qa  tar və gə  mi  lər  də tö  rə  di  lib”.

Ötən il Azər  bay  can nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  nin BMT Baş Məc  li  sin  də Er -
mə  nis  tan  dan fərq  li ola  raq Uk  ray  na-
 nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nü dəs  tək  lə  yən 
qət  na  mə  nin le  hi  nə səs ver  di  yi  ni xa -
tır  la  dan Z.Əs  gə  rov haq  lı ola  raq 
Azər  bay  ca  na mü  na  si  bət  də açıq-aş -
kar iki  li stan  dart  lar si  ya  sə  ti  nin yü -
rü  dül  mə  si  nə təəs  süf  lən  di. O, BMT 
Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın 4 qət  na  mə -
si  nin (1993-cü il), AŞ  PA-nın 1416 
say  lı qət  na  mə  si  nin, Av  ro  pa Par  la -
men  ti  nin iki qət  na  mə  si  nin (2010 və 
2012-ci il  lər) Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən 
ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  di  yi  ni də xa  tır  la  da -

raq, av  ro  pa  lı həm  kar  la  rı  na “Nə 
üçün Er  mə  nis  ta  na qar  şı heç bir 
sank  si  ya yox  dur? Bəs Av  ro  pa əda -
lə  ti ha  ra  da  dır?” sual  la  rı ilə mü  ra -
ciət et  di.

Azər  bay  can  lı na  ti  qin tək  zi  bo  lun-
 maz də  lil  lə  ri qar  şı  sın  da no  kaut və -
ziy  yə  ti  nə dü  şən Er  mə  nis  tan nü  ma -
yən  də he  yə  ti Er  mə  nis  tan-Azər  bay -
can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin 
sülh yo  lu ilə həl  li  nə dair da  nı  şıq  lar-
 da Azər  bay  ca  nı qey  ri-konst  ruk  tiv 
möv  qe  də it  ti  ham edə  rək, öl  kə  si  nin 
si  ma  sı  nı xi  las et  mə  yə cəhd gös  tər  di. 
La  kin as  samb  le  ya iş  ti  rak  çı  la  rı Er -
mə  nis  tan nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin cə -
fəng də  lil  lə  ri  ni an  la  yış  la qar  şı  la  ma -
dı  lar. Er  mə  nis  tan nü  ma  yən  də he -
yə  ti  nin rəh  bə  ri sax  ta sülh  mə  ram  lı -
lıq nü  ma  yiş et  dir  mə  yə ça  lı  şa  raq, 
azər  bay  can  lı həm  kar  la  rı iyu  nun 
18-20-də Ye  re  va  na NA  TO-nun 
“Rouz-Rout” se  mi  na  rı  na də  vət et -
di. Zi  ya  fət Əs  gə  rov isə ona Er  mə -
nis  tan id  man  çı  la  rı  nı hə  qi  qə  tən bey -
nəl  xalq sülh təd  bi  ri olan I Av  ro  pa 
Oyun  la  rı  na də  vət et  mək  lə ca  vab 
ver  di.

ƏMƏKDAŞLIQ

NATO	Parlament	Assambleyasında	
erməni	separatizmi	bir	daha	ifşa	olundu

Ses  si  ya  da əsa  sən al  yan  sın ge  niş -
lən  mə  si, Av  roat  lan  tik təh  lü  kə  siz  li -
yin Şərq  dən təh  did olun  ma  sı  na 
NA  TO-nun reak  si  ya  sı, ter  ro  riz  mə 
qar  şı mü  ba  ri  zə mə  sə  lə  lə  ri mü  za  ki  rə 
olun  du.

Ma  raq  lı çı  xış  lar  la yad  da qa  lan 
top  lan  tı  da as  samb  le  ya  nın İq  ti  sa  diy-
 yat və təh  lü  kə  siz  lik ko  mi  tə  sin  də 
se  na  tor Na  ta  li Qu  le ter  ror  çu  lu  ğun 
ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si  nə dair ay  rı  ca 
mə  ru  zə la  yi  hə  si  ni təq  dim et  di. O, 
NA  TO öl  kə  lə  ri  nin qa  nun  ve  ri  ci  lə  ri  ni 
ter  ror  çu  la  rın nağd pul əmə  liy  yat  la -
rı  nın qar  şı  sı  nı al  ma  ğa ça  ğı  ra  raq, 
sax  ta xey  riy  yə cə  miy  yət  lə  ri  nə və ya 
fond  la  ra, çirk  li pul  la  rın yu  yul  ma  sı -
na nə  za  rə  tin sərt  ləş  di  ril  mə  si ki  mi 
təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni töv-
 si  yə et  di.

NA  TO PA-nın Si  ya  si ko  mi  tə  sin -
də mə  ru  zə  çi Oyars Kal  nı  nış “Ru  si -
ya və Av  roat  lan  tik təh  lü  kə  siz  lik” 
ad  lı mə  ru  zə la  yi  hə  si  ni təq  dim et  di. 
La  yi  hə  nin 22-ci böl  mə  sin  də de  yi  lir 
ki, “1990-cı il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də Av -
ra  si  ya  da dörd se  pa  rat  çı re  gionun 
or  ta  ya çıx  ma  sı  na Ru  si  ya bir  ba  şa 

dəs  tək ver  miş  dir: Dnestr   ça  yı və 
Uk  ray  na ara  sın  da bir tor  paq zo  la -
ğın  da Mol  do  va Res  pub  li  ka  sın  da 
Dnestr  ya  nı əra  zi; Gür  cüs  ta  nın Qa  ra 
də  niz sa  hi  lin  də Ab  xa  zi  ya; Şi  ma  li 
Gür  cüs  tan  da Cə  nu  bi Ose  ti  ya; Cə -
nub-Qər  bi Azər  bay  can  da də  ni  zə çı -
xı  şı ol  ma  yan dağ  lıq böl  gə - Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ özü  nü döv  lət elan et  miş -
dir. Krı  ma Ru  si  ya tə  rəf  dən mü  da  xi-
 lə, Krı  mın iş  ğa  lı və il  ha  qı bu kon -
tekst  də nə ye  ni, nə də uni  kal bir fe -
no  men de  yil  dir. Ək  si  nə bu, keç  miş 
So  vet İt  ti  fa  qı öl  kə  lə  ri üzə  rin  də öz 
tə  si  ri  ni sax  la  maq üçün son iki onil -
lik ər  zin  də Krem  lin tak  ti  ka  sı  nın 
həm ye  ni  dən oy  na  nıl  ma  sı, həm də 
es  ka  la  si  ya  sı  dır”.

Mə  ru  zə  nin 23-cü böl  mə  si açıq şə -
kil  də ifa  də edir ki, “Se  pa  rat  çı əra  zi -
lə  rə Mosk  va  nın dəs  tə  yi Gür  cüs  ta -
nın, Mol  do  va Res  pub  li  ka  sı  nın və 
Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nü 
po  zur. Se  pa  rat  çı əra  zi  lər mər  kə  zi 
hö  ku  mət  lə  rin nə  za  rə  tin  dən kə  nar -
da qa  lır və be  lə  lik  lə də, bu öl  kə  lə  rin 
üzə  ri  nə bö  yük bir yük qo  yur və la -
zım  lı is  la  hat  la  rı da  vam et  mək üçün 

on  la  rın səy  lə  ri  nə ma  ne olur”.
Mə  ru  zə  çi sə  nə  din 34-cü böl  mə -

sin  də Er  mə  nis  ta  nın iç üzü  nü aç  ma -
ğa ça  lı  şıb. Be  lə ki, Er  mə  nis  tan 2015-
ci ilin əv  vəl  lə  rin  də Av  ra  si  ya İq  ti  sa  di 
Bir  li  yi  nə qo  şu  lan  dan son  ra Ru  si  ya 
ilə mü  na  si  bət  lə  ri  ni də  rin  ləş  di  rib. O, 
bu gü  nə qə  dər Uk  ray  na  da Ru  si  ya -
nın hə  rə  kət  lə  ri ba  rə  də səs  siz qa  lıb, 
Av  ro  pa  da ye  ni geosi  ya  si real  lıq 
Gür  cüs  tan və Azər  bay  ca  nın bə  yan 
et  dik  lə  ri xa  ri  ci si  ya  sət məq  səd  lə  ri  ni 
hə  ya  ta ke  çir  mək işi  ni da  ha da çə  tin-
 ləş  di  rib.

Mə  ru  zə ət  ra  fın  da ge  dən mü  za  ki-
 rə  lər  də nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin rəh -
bə  ri  Zi  ya  fət Əs  gə  rov er  mə  ni  lə  rin iç 
üzü  nü if  şa edən çı  xış  la zal  da əy  lə -
şən iş  ti  rak  çı  la  rın diq  qə  ti  ni çək  di. I 
vit  se-spi  ke  r Azər  bay  can əra  zi  lə  ri -
nin 20 faizi  nin hə  lə də Er  mə  nis  ta  nın 
iş  ğa  lı al  tın  da ol  du  ğu  nu və on  la  rın 
Xo  ca  lı  da tö  rət  dik  lə  ri soy  qı  rı  mı  nı 
xa  tır  la  da  raq, xa  ri  ci həm  kar  la  rı  nın 
diq  qə  ti  ni er  mə  ni iş  ğal  çı  la  rı  nın Azər-
 bay  can əra  zi  lə  rin  dən nar  ko  tik  lə  rin 
is  teh  sa  lı və tran  zi  ti üçün is  ti  fa  də et -
mə  lə  ri  nə, ha  be  lə Azər  bay  ca  nın 

Mayın15-18-dəMacarıstanınpaytaxtıBudapeştşəhərindəNATOParla-
mentAssambleyasınınnövbətisessiyasıkeçirildi.SessiyadaNATO-yaüzv
olanölkələrləyanaşı,alyansdaassosiasiyalıüzvstatusuolanölkələrin
nümayəndəheyətləridəiştirakedirdilər.TədbirdəAzərbaycanRespubli-
kasınınMilliMəclisiniparlamentSədrininbirincimüaviniZiyafətƏsgə-
rovunbaşçılıqetdiyiparlamentnümayəndəheyətitəmsiledirdi.Nüma-
yəndəheyətinədeputatlarSiyavuşNovruzov,TahirSüleymanov,Məlahət
İbrahimqızıvəQüdrətHəsənquliyevdaxilidi.
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mül  ki şəxs  lə  ri  nin Er  mə  nis  ta  nın xü -
su  si xid  mət or  qan  la  rı tə  rə  fin  dən ələ 
ke  çi  ril  mə  si  nə və gi  rov sax  lan  ma  sı -
na cəlb edə  rək bil  dir  di ki, bu, bey -
nəl  xalq hu  ma  ni  tar hü  qu  qun son 
də  rə  cə ko  bud şə  kil  də po  zul  ma  sı 
de  mək  dir.

Nü  ma  yən  də he  yə  ti  mi  zin rəh  bə  ri 
xü  su  si vur  ğu  la  dı ki, öl  kə  miz BMT-
yə və di  gər bey  nəl  xalq qu  rum  la  ra 
Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən iş  ğal edil  miş 
əra  zi  lə  ri ilə bir  lik  də qə  bul edi  lib. Bu 
da hə  min əra  zi  lə  rin Azər  bay  ca  nın 
tər  kib his  sə  si ol  ma  sı fak  tı  nı bir da -
ha təs  diq edir. O bil  dir  di ki, se  pa  ra-
 tizm nə  ti  cə  sin  də su  ve  ren döv  lət  lə -
rin əra  zi  lə  rin  də tək  cə bey  nəl  xalq 
hü  quq prin  sip  lə  ri, o cüm  lə  dən əra  zi 
bü  töv  lü  yü və döv  lət sər  həd  lə  ri  nin 
to  xu  nul  maz  lı  ğı prin  sip  lə  ri po  zul -
mur, ey  ni za  man  da, baş  qa döv  lət  lə-
 rin əra  zi  lə  rin  də ox  şar se  pa  rat  çı 
ocaq  la  rın mey  da  na gəl  mə  si  nə şə  rait 
ya  ra  nır.

Zi  ya  fət Əs  gə  rov bu  nu Azər  bay -
ca  nın nü  mu  nə  sin  də əsas  lan  dı  ra  raq 
de  di ki, aq  res  siv se  pa  ra  tizm qaç  qın 
və məc  bu  ri köç  kün  lər or  du  su ya  ra -

dır, se  pa  rat  çı re  jim  lər isə ter  ror  çu 
qrup  laş  ma  lar üçün fəaliy  yət ba  za  sı-
 na çev  ri  lir. Da  ha son  ra nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  mi  zin rəh  bə  ri qeyd et  di ki, 
“Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na tə  ca -
vü  zü baş  la  yan  dan eti  ba  rən er  mə  ni 
ci  na  yət  kar qrup  laş  ma  la  rı tə  rə  fin -
dən öl  kə  miz  də 32 ter  ror ak  tı tö  rə  di-
 lib. Hə  min ter  ror akt  la  rı nə  ti  cə  sin  də 
2 min nə  fər hə  lak olub, on  lar  la in -
san ya  ra  la  nıb. Xal  qı  mı  za qar  şı ter -
ror akt  la  rı av  to  bus  lar  da, met  ro  da, 
qa  tar və gə  mi  lər  də tö  rə  di  lib”.

Ötən il Azər  bay  can nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  nin BMT Baş Məc  li  sin  də Er -
mə  nis  tan  dan fərq  li ola  raq Uk  ray  na-
 nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nü dəs  tək  lə  yən 
qət  na  mə  nin le  hi  nə səs ver  di  yi  ni xa -
tır  la  dan Z.Əs  gə  rov haq  lı ola  raq 
Azər  bay  ca  na mü  na  si  bət  də açıq-aş -
kar iki  li stan  dart  lar si  ya  sə  ti  nin yü -
rü  dül  mə  si  nə təəs  süf  lən  di. O, BMT 
Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın 4 qət  na  mə -
si  nin (1993-cü il), AŞ  PA-nın 1416 
say  lı qət  na  mə  si  nin, Av  ro  pa Par  la -
men  ti  nin iki qət  na  mə  si  nin (2010 və 
2012-ci il  lər) Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən 
ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  di  yi  ni də xa  tır  la  da -

raq, av  ro  pa  lı həm  kar  la  rı  na “Nə 
üçün Er  mə  nis  ta  na qar  şı heç bir 
sank  si  ya yox  dur? Bəs Av  ro  pa əda -
lə  ti ha  ra  da  dır?” sual  la  rı ilə mü  ra -
ciət et  di.

Azər  bay  can  lı na  ti  qin tək  zi  bo  lun-
 maz də  lil  lə  ri qar  şı  sın  da no  kaut və -
ziy  yə  ti  nə dü  şən Er  mə  nis  tan nü  ma -
yən  də he  yə  ti Er  mə  nis  tan-Azər  bay -
can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin 
sülh yo  lu ilə həl  li  nə dair da  nı  şıq  lar-
 da Azər  bay  ca  nı qey  ri-konst  ruk  tiv 
möv  qe  də it  ti  ham edə  rək, öl  kə  si  nin 
si  ma  sı  nı xi  las et  mə  yə cəhd gös  tər  di. 
La  kin as  samb  le  ya iş  ti  rak  çı  la  rı Er -
mə  nis  tan nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin cə -
fəng də  lil  lə  ri  ni an  la  yış  la qar  şı  la  ma -
dı  lar. Er  mə  nis  tan nü  ma  yən  də he -
yə  ti  nin rəh  bə  ri sax  ta sülh  mə  ram  lı -
lıq nü  ma  yiş et  dir  mə  yə ça  lı  şa  raq, 
azər  bay  can  lı həm  kar  la  rı iyu  nun 
18-20-də Ye  re  va  na NA  TO-nun 
“Rouz-Rout” se  mi  na  rı  na də  vət et -
di. Zi  ya  fət Əs  gə  rov isə ona Er  mə -
nis  tan id  man  çı  la  rı  nı hə  qi  qə  tən bey -
nəl  xalq sülh təd  bi  ri olan I Av  ro  pa 
Oyun  la  rı  na də  vət et  mək  lə ca  vab 
ver  di.

ƏMƏKDAŞLIQ

NATO	Parlament	Assambleyasında	
erməni	separatizmi	bir	daha	ifşa	olundu

Ses  si  ya  da əsa  sən al  yan  sın ge  niş -
lən  mə  si, Av  roat  lan  tik təh  lü  kə  siz  li -
yin Şərq  dən təh  did olun  ma  sı  na 
NA  TO-nun reak  si  ya  sı, ter  ro  riz  mə 
qar  şı mü  ba  ri  zə mə  sə  lə  lə  ri mü  za  ki  rə 
olun  du.

Ma  raq  lı çı  xış  lar  la yad  da qa  lan 
top  lan  tı  da as  samb  le  ya  nın İq  ti  sa  diy-
 yat və təh  lü  kə  siz  lik ko  mi  tə  sin  də 
se  na  tor Na  ta  li Qu  le ter  ror  çu  lu  ğun 
ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si  nə dair ay  rı  ca 
mə  ru  zə la  yi  hə  si  ni təq  dim et  di. O, 
NA  TO öl  kə  lə  ri  nin qa  nun  ve  ri  ci  lə  ri  ni 
ter  ror  çu  la  rın nağd pul əmə  liy  yat  la -
rı  nın qar  şı  sı  nı al  ma  ğa ça  ğı  ra  raq, 
sax  ta xey  riy  yə cə  miy  yət  lə  ri  nə və ya 
fond  la  ra, çirk  li pul  la  rın yu  yul  ma  sı -
na nə  za  rə  tin sərt  ləş  di  ril  mə  si ki  mi 
təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni töv-
 si  yə et  di.

NA  TO PA-nın Si  ya  si ko  mi  tə  sin -
də mə  ru  zə  çi Oyars Kal  nı  nış “Ru  si -
ya və Av  roat  lan  tik təh  lü  kə  siz  lik” 
ad  lı mə  ru  zə la  yi  hə  si  ni təq  dim et  di. 
La  yi  hə  nin 22-ci böl  mə  sin  də de  yi  lir 
ki, “1990-cı il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də Av -
ra  si  ya  da dörd se  pa  rat  çı re  gionun 
or  ta  ya çıx  ma  sı  na Ru  si  ya bir  ba  şa 

dəs  tək ver  miş  dir: Dnestr   ça  yı və 
Uk  ray  na ara  sın  da bir tor  paq zo  la -
ğın  da Mol  do  va Res  pub  li  ka  sın  da 
Dnestr  ya  nı əra  zi; Gür  cüs  ta  nın Qa  ra 
də  niz sa  hi  lin  də Ab  xa  zi  ya; Şi  ma  li 
Gür  cüs  tan  da Cə  nu  bi Ose  ti  ya; Cə -
nub-Qər  bi Azər  bay  can  da də  ni  zə çı -
xı  şı ol  ma  yan dağ  lıq böl  gə - Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ özü  nü döv  lət elan et  miş -
dir. Krı  ma Ru  si  ya tə  rəf  dən mü  da  xi-
 lə, Krı  mın iş  ğa  lı və il  ha  qı bu kon -
tekst  də nə ye  ni, nə də uni  kal bir fe -
no  men de  yil  dir. Ək  si  nə bu, keç  miş 
So  vet İt  ti  fa  qı öl  kə  lə  ri üzə  rin  də öz 
tə  si  ri  ni sax  la  maq üçün son iki onil -
lik ər  zin  də Krem  lin tak  ti  ka  sı  nın 
həm ye  ni  dən oy  na  nıl  ma  sı, həm də 
es  ka  la  si  ya  sı  dır”.

Mə  ru  zə  nin 23-cü böl  mə  si açıq şə -
kil  də ifa  də edir ki, “Se  pa  rat  çı əra  zi -
lə  rə Mosk  va  nın dəs  tə  yi Gür  cüs  ta -
nın, Mol  do  va Res  pub  li  ka  sı  nın və 
Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nü 
po  zur. Se  pa  rat  çı əra  zi  lər mər  kə  zi 
hö  ku  mət  lə  rin nə  za  rə  tin  dən kə  nar -
da qa  lır və be  lə  lik  lə də, bu öl  kə  lə  rin 
üzə  ri  nə bö  yük bir yük qo  yur və la -
zım  lı is  la  hat  la  rı da  vam et  mək üçün 

on  la  rın səy  lə  ri  nə ma  ne olur”.
Mə  ru  zə  çi sə  nə  din 34-cü böl  mə -

sin  də Er  mə  nis  ta  nın iç üzü  nü aç  ma -
ğa ça  lı  şıb. Be  lə ki, Er  mə  nis  tan 2015-
ci ilin əv  vəl  lə  rin  də Av  ra  si  ya İq  ti  sa  di 
Bir  li  yi  nə qo  şu  lan  dan son  ra Ru  si  ya 
ilə mü  na  si  bət  lə  ri  ni də  rin  ləş  di  rib. O, 
bu gü  nə qə  dər Uk  ray  na  da Ru  si  ya -
nın hə  rə  kət  lə  ri ba  rə  də səs  siz qa  lıb, 
Av  ro  pa  da ye  ni geosi  ya  si real  lıq 
Gür  cüs  tan və Azər  bay  ca  nın bə  yan 
et  dik  lə  ri xa  ri  ci si  ya  sət məq  səd  lə  ri  ni 
hə  ya  ta ke  çir  mək işi  ni da  ha da çə  tin-
 ləş  di  rib.

Mə  ru  zə ət  ra  fın  da ge  dən mü  za  ki-
 rə  lər  də nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin rəh -
bə  ri  Zi  ya  fət Əs  gə  rov er  mə  ni  lə  rin iç 
üzü  nü if  şa edən çı  xış  la zal  da əy  lə -
şən iş  ti  rak  çı  la  rın diq  qə  ti  ni çək  di. I 
vit  se-spi  ke  r Azər  bay  can əra  zi  lə  ri -
nin 20 faizi  nin hə  lə də Er  mə  nis  ta  nın 
iş  ğa  lı al  tın  da ol  du  ğu  nu və on  la  rın 
Xo  ca  lı  da tö  rət  dik  lə  ri soy  qı  rı  mı  nı 
xa  tır  la  da  raq, xa  ri  ci həm  kar  la  rı  nın 
diq  qə  ti  ni er  mə  ni iş  ğal  çı  la  rı  nın Azər-
 bay  can əra  zi  lə  rin  dən nar  ko  tik  lə  rin 
is  teh  sa  lı və tran  zi  ti üçün is  ti  fa  də et -
mə  lə  ri  nə, ha  be  lə Azər  bay  ca  nın 

Mayın15-18-dəMacarıstanınpaytaxtıBudapeştşəhərindəNATOParla-
mentAssambleyasınınnövbətisessiyasıkeçirildi.SessiyadaNATO-yaüzv
olanölkələrləyanaşı,alyansdaassosiasiyalıüzvstatusuolanölkələrin
nümayəndəheyətləridəiştirakedirdilər.TədbirdəAzərbaycanRespubli-
kasınınMilliMəclisiniparlamentSədrininbirincimüaviniZiyafətƏsgə-
rovunbaşçılıqetdiyiparlamentnümayəndəheyətitəmsiledirdi.Nüma-
yəndəheyətinədeputatlarSiyavuşNovruzov,TahirSüleymanov,Məlahət
İbrahimqızıvəQüdrətHəsənquliyevdaxilidi.
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Mil  li Məc  lis  də din  lə  mə  lər
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Ma  yın 13-də Mil  li Məc  lis  də I 
Av  ro  pa Oyun  la  rı ərə  fə  sin  də Av  ro -
pa Par  la  men  ti de  pu  tat  la  rı  nın Azər-
 bay  ca  na qar  şı apar  dıq  la  rı qa  ra  yax -
ma kam  pa  ni  ya  sı ilə əla  qə  dar din  lə-
 mə  lər ke  çi  ril  di. Təd  bi  rə de  pu  tat  lar, 
bir sı  ra QHT-lə  rin və mət  buat or -
qan  la  rı  nın rəh  bər  lə  ri, jur  na  list  lər 
qa  tıl  mış  dı  lar. 

Təd  bi  ri açan Mil  li Məc  li  sin de -
pu  ta  tı, Azər  bay  can Pre  zi  den  ti ya -
nın  da QHT-lə  rə Döv  lət Dəs  tə  yi Şu -
ra  sı  nın səd  ri Azay Qu  li  yev de  di ki, 
öl  kə  miz üçün bö  yük ha  di  sə olan I 
Av  ro  pa Oyun  la  rı  na biz dost  luq, 
sülh, ic  ti  mai an  laş  ma, mə  də  niy  yət-
 lə  ra  ra  sı dialo  qun in  ki  şa  fı ki  mi ba -
xı  rıq. Öl  kə  miz bu möh  tə  şəm id -
man bay  ra  mı  na cid  di ha  zır  lıq gö -
rüb. La  kin Azər  bay  ca  nın nailiy  yət-
 lə  ri  ni gö  zü gö  tür  mə  yən bir sı  ra 
qrup  lar, er  mə  ni  pə  rəst si  ya  sət  çi  lər 
iki  li stan  dart  lar  dan əl çək  mir, öl  kə-
 miz  də in  san hü  quq  la  rı  nın gu  ya 
po  zul  du  ğu  nu id  dia edə  rək ab  surd 
tək  lif  lər irə  li sü  rür, hər vəch  lə bu 
ha  di  sə  nin baş tut  ma  ma  sı  na ça  lı  şır -
lar.

Din  lə  mə  lər  də fi  kir  lə  ri  ni bö  lü  şən 
Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin müavi  ni, Av -

ro  pa İt  ti  fa  qı-Azər  bay  can par  la -
ment əmək  daş  lı  ğı ko  mi  tə  si  nin 
həm  səd  ri Va  leh Ələs  gə  rov de  di ki, 
Av  ro  pa Par  la  men  tin  də  ki bə  zi de -
pu  tat  la  rın il  lər bo  yu Azər  bay  ca  na 
qar  şı təb  li  ğat apar  ma  sı təəs  süf do -
ğu  rur. On  la  rın bu cür çir  kin yol  la -
ra əl at  ma  sı  nın sə  bə  bi Azər  bay  ca -
nın müs  tə  qil və qüd  rət  li döv  lət ki -
mi in  ki  şaf et  mə  si, bü  tün təz  yiq  lə  rə 
bax  ma  ya  raq, öz ma  raq  la  rı  na uy -
ğun müs  tə  qil si  ya  sət yü  rüt  mə  si, 
bə  zi döv  lət  lər ki  mi ələ  ba  xım ol  ma-
 ma  sı  dır. Va  leh Ələs  gə  rov bil  dir  di 
ki, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ilə Azər  bay  can 
ara  sın  da əmək  daş  lıq üçün bir sı  ra 
plat  for  ma  lar ol  du  ğu hal  da, Av  ro  pa 
Par  la  men  ti de  pu  tat  la  rı  nın be  lə ad -
dım  la  ra əl at  ma  la  rı Azər  bay  ca  na 
olan qə  rəz  li mü  na  si  bə  tin gös  tə  ri  ci -
si  dir. 

Son  ra təd  bir  də mə  ru  zə  lər din  lə -
nil  di. “Xalq cəb  hə  si” qə  ze  ti  nin baş 
re  dak  to  ru El  çin Mir  zə  bəy  li “Azər -
bay  can-Av  ro  pa İt  ti  fa  qı əla  qə  lə  ri və 
Av  ro  pa Par  la  men  tin  də  ki bə  zi 
qrup  laş  ma  la  rın po  zu  cu  luq fəaliy -
yə  ti”, Or  ta Asi  ya və Gü  ney Qaf  qaz 
Söz Azad  lı  ğı Şə  bə  kə  si  nin səd  ri 
Azər Həs  rət “Av  ro  pa İt  ti  fa  qı öl  kə -

lə  rin  də in  san hü  quq və azad  lıq  la  rı-
 nın və  ziy  yə  ti. Kse  no  fo  bi  ya və is  la -
mo  fo  bi  ya tə  za  hür  lə  ri  nin güc  lən -
mə  si”, “Kons  ti  tu  si  ya” Araş  dır  ma -
la  rı Fon  du  nun pre  zi  den  ti Əli  məm-
 məd Nu  ri  yev “Qərb öl  kə  lə  rin  də 
bey  nəl  xalq döv  lət  lə  ra  ra  sı, hö  ku -
mət  lə  ra  ra  sı və qey  ri-hö  ku  mət təş -
ki  lat  la  rı  nın fəaliy  yə  tin  də kor  rup  si -
ya hal  la  rı”, Və  tən  daş  la  rın Əmək 
Hü  quq  la  rı  nı Mü  da  fiə Li  qa  sı İc  ti -
mai Bir  li  yi  nin səd  ri Sa  hib Məm  mə-
 dov “Hü  quq mü  da  fiə təş  ki  lat  la  rı – 
müs  tə  qil si  ya  sət yü  rü  dən döv  lət  lə -
rə təz  yiq va  si  tə  si ro  lun  da” möv  zu -
la  rın  da mə  ru  zə et  di  lər.

Mü  za  ki  rə  lər  də de  pu  tat  lar Asim 
Mol  la  za  də, Mə  la  hət İb  ra  him  qı  zı, 
Fuad Mu  ra  dov, Röv  şən Rza  yev, 
Çin  giz Qə  ni  za  də, din  lə  mə  lər  də iş -
ti  rak edən QHT və me  dia təm  sil  çi -
lə  ri Azər  bay  ca  na qar  şı apa  rı  lan qa -
ra  yax  ma kam  pa  ni  ya  sı  nı qə  tiy  yət  lə 
pis  lə  di  lər, konk  ret fakt  la  ra is  ti  na -
dən Av  ro  pa öl  kə  lə  rin  də in  san haq -
la  rı  nın mü  tə  ma  di ola  raq po  zul  du -
ğu  nu di  lə gə  tir  di  lər, öl  kə  mi  zə qar  şı 
yö  nəl  dil  miş ideolo  ji mü  ha  ri  bə  nin 
qar  şı  sı  nı al  maq üçün tək  lif  lə  ri  ni 
diq  qə  tə çat  dır  dı  lar.

Ma  yın 5-də Mil  li Məc  lis  də Qa  ra 
Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı 
Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın Hü  qu  qi 
və si  ya  si mə  sə  lə  lər ko  mi  tə  si  nin 45-ci 
ic  la  sı ke  çi  ril  di.

İc  la  sı açıq elan edən ko  mi  tə  nin 
səd  ri Mi  xail Ye  mel  ya  nov təd  bi  rin 
yük  sək sə  viy  yə  də təş  kil edil  di  yi  ni 
bil  dir  di. O, hər sə  fə  rin  də Azər  bay -
can  da şa  hi  di ol  du  ğu sü  rət  li in  ki  şaf -
dan məm  nun  luq  la söz aç  dı, Azər -
bay  can xal  qı  na və döv  lə  ti  nə bun  dan 
son  ra da ye  ni-ye  ni uğur  lar ar  zu  la  dı. 
Son  ra Mi  xail Ye  mel  ya  nov ic  la  sın 
gün  də  li  yin  də du  ran mə  sə  lə  lər ba  rə -
də mə  lu  mat ver  di.

Qo  naq  la  rı sa  lam  la  yan Mil  li Məc -
lis Səd  ri  nin müavi  ni Va  leh Ələs  gə -
rov bil  dir  di ki, Azər  bay  ca  nın qu -
rum  da təm  sil olu  nan öl  kə  lər  lə sıx 
si  ya  si, iq  ti  sa  di, ti  ca  ri əla  qə  lə  ri möv -

cud  dur. Bu əla  qə  lər bə  ra  bər  hü  quq  lu 
tə  rəf  daş  lı  ğa və əmək  daş  lı  ğa əsas  la -
nır. Va  leh Ələs  gə  rov öl  kə  mi  zin re -
gion  da və dün  ya  da ar  tan mü  hüm 
ro  lu  nu vur  ğu  la  ya  raq ay  rı-ay  rı öl  kə -
lər  lə qu  rul  muş iq  ti  sa  di əla  qə  lər  dən 
də da  nış  dı. Qeyd et  di ki, əgər əv  vəl-
 lər Tür  ki  yə Azər  bay  ca  na sər  ma  yə 
ya  tı  rır  dı  sa, in  di Azər  bay  can Tür  ki -
yə  yə mil  yard  lar  la dol  lar sər  ma  yə 
ya  tı  rır. Bu gün Azər  bay  can Av  ro  pa -
nın ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min 
edil  mə  sin  də bö  yük rol oy  na  yır. O 
bil  dir  di ki, Azər  bay  ca  nın real  laş  dır -
dı  ğı Ba  kı-Tbi  li  si-Cey  han, Ba  kı-Tbi  li -
si-Ər  zu  rum neft-qaz la  yi  hə  lə  ri onu 
dün  ya  da eti  bar  lı öl  kə ki  mi ta  nı  dıb. 
TAP və TA  NAP la  yi  hə  lə  ri isə gö  rü -
lən iş  lə  rin tər  kib his  sə  si ola  caq.

Va  leh Ələs  gə  rov diq  qə  tə çat  dır  dı 
ki, Azər  bay  can əmək  daş  lı  ğı ge  niş -

lən  dir  mə  yə hər za  man ha  zır  dır. O, 
as  samb  le  ya  nın sta  tu  su  nun və im -
kan  la  rı  nın ar  tı  rıl  ma  sı  nın bu  nun 
üçün fay  da  lı ola  ca  ğı  nı qeyd et  di.

Son  ra ic  las ge  niş tər  kib  də da  vam 
et  di  ril  di. İc  la  sın gün  də  li  yi təs  diq edil-
 dik  dən son  ra Mi  xail Ye  mel  ya  nov ye -
ni  dən ko  mi  tə  nin səd  ri se  çil  di. Təd -
bir  də “Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di Əmək -
daş  lı  ğı  na üzv öl  kə  lər  də seç  ki qa  nun -
ve  ri  ci  li  yi  nin əsas prin  sip  lə  ri: ox  şar və 
fərq  li cə  hət  lər”, Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  nın möv  cud 
fəaliy  yə  ti, QDİƏT PA-nın sta  tu  su  nun 
möh  kəm  lən  di  ril  mə  si və di  gər təş  ki -
la  ti mə  sə  lə  lər mü  za  ki  rə olun  du.

Bu  nun  la da Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı Par  la  ment As -
samb  le  ya  sı  nın Hü  qu  qi və si  ya  si mə -
sə  lə  lər ko  mi  tə  si  nin 45-ci ic  la  sı ba  şa 
çat  dı.
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Ma  yın 13-də Mil  li Məc  lis  də I 
Av  ro  pa Oyun  la  rı ərə  fə  sin  də Av  ro -
pa Par  la  men  ti de  pu  tat  la  rı  nın Azər-
 bay  ca  na qar  şı apar  dıq  la  rı qa  ra  yax -
ma kam  pa  ni  ya  sı ilə əla  qə  dar din  lə-
 mə  lər ke  çi  ril  di. Təd  bi  rə de  pu  tat  lar, 
bir sı  ra QHT-lə  rin və mət  buat or -
qan  la  rı  nın rəh  bər  lə  ri, jur  na  list  lər 
qa  tıl  mış  dı  lar. 

Təd  bi  ri açan Mil  li Məc  li  sin de -
pu  ta  tı, Azər  bay  can Pre  zi  den  ti ya -
nın  da QHT-lə  rə Döv  lət Dəs  tə  yi Şu -
ra  sı  nın səd  ri Azay Qu  li  yev de  di ki, 
öl  kə  miz üçün bö  yük ha  di  sə olan I 
Av  ro  pa Oyun  la  rı  na biz dost  luq, 
sülh, ic  ti  mai an  laş  ma, mə  də  niy  yət-
 lə  ra  ra  sı dialo  qun in  ki  şa  fı ki  mi ba -
xı  rıq. Öl  kə  miz bu möh  tə  şəm id -
man bay  ra  mı  na cid  di ha  zır  lıq gö -
rüb. La  kin Azər  bay  ca  nın nailiy  yət-
 lə  ri  ni gö  zü gö  tür  mə  yən bir sı  ra 
qrup  lar, er  mə  ni  pə  rəst si  ya  sət  çi  lər 
iki  li stan  dart  lar  dan əl çək  mir, öl  kə-
 miz  də in  san hü  quq  la  rı  nın gu  ya 
po  zul  du  ğu  nu id  dia edə  rək ab  surd 
tək  lif  lər irə  li sü  rür, hər vəch  lə bu 
ha  di  sə  nin baş tut  ma  ma  sı  na ça  lı  şır -
lar.

Din  lə  mə  lər  də fi  kir  lə  ri  ni bö  lü  şən 
Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin müavi  ni, Av -

ro  pa İt  ti  fa  qı-Azər  bay  can par  la -
ment əmək  daş  lı  ğı ko  mi  tə  si  nin 
həm  səd  ri Va  leh Ələs  gə  rov de  di ki, 
Av  ro  pa Par  la  men  tin  də  ki bə  zi de -
pu  tat  la  rın il  lər bo  yu Azər  bay  ca  na 
qar  şı təb  li  ğat apar  ma  sı təəs  süf do -
ğu  rur. On  la  rın bu cür çir  kin yol  la -
ra əl at  ma  sı  nın sə  bə  bi Azər  bay  ca -
nın müs  tə  qil və qüd  rət  li döv  lət ki -
mi in  ki  şaf et  mə  si, bü  tün təz  yiq  lə  rə 
bax  ma  ya  raq, öz ma  raq  la  rı  na uy -
ğun müs  tə  qil si  ya  sət yü  rüt  mə  si, 
bə  zi döv  lət  lər ki  mi ələ  ba  xım ol  ma-
 ma  sı  dır. Va  leh Ələs  gə  rov bil  dir  di 
ki, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ilə Azər  bay  can 
ara  sın  da əmək  daş  lıq üçün bir sı  ra 
plat  for  ma  lar ol  du  ğu hal  da, Av  ro  pa 
Par  la  men  ti de  pu  tat  la  rı  nın be  lə ad -
dım  la  ra əl at  ma  la  rı Azər  bay  ca  na 
olan qə  rəz  li mü  na  si  bə  tin gös  tə  ri  ci -
si  dir. 

Son  ra təd  bir  də mə  ru  zə  lər din  lə -
nil  di. “Xalq cəb  hə  si” qə  ze  ti  nin baş 
re  dak  to  ru El  çin Mir  zə  bəy  li “Azər -
bay  can-Av  ro  pa İt  ti  fa  qı əla  qə  lə  ri və 
Av  ro  pa Par  la  men  tin  də  ki bə  zi 
qrup  laş  ma  la  rın po  zu  cu  luq fəaliy -
yə  ti”, Or  ta Asi  ya və Gü  ney Qaf  qaz 
Söz Azad  lı  ğı Şə  bə  kə  si  nin səd  ri 
Azər Həs  rət “Av  ro  pa İt  ti  fa  qı öl  kə -

lə  rin  də in  san hü  quq və azad  lıq  la  rı-
 nın və  ziy  yə  ti. Kse  no  fo  bi  ya və is  la -
mo  fo  bi  ya tə  za  hür  lə  ri  nin güc  lən -
mə  si”, “Kons  ti  tu  si  ya” Araş  dır  ma -
la  rı Fon  du  nun pre  zi  den  ti Əli  məm-
 məd Nu  ri  yev “Qərb öl  kə  lə  rin  də 
bey  nəl  xalq döv  lət  lə  ra  ra  sı, hö  ku -
mət  lə  ra  ra  sı və qey  ri-hö  ku  mət təş -
ki  lat  la  rı  nın fəaliy  yə  tin  də kor  rup  si -
ya hal  la  rı”, Və  tən  daş  la  rın Əmək 
Hü  quq  la  rı  nı Mü  da  fiə Li  qa  sı İc  ti -
mai Bir  li  yi  nin səd  ri Sa  hib Məm  mə-
 dov “Hü  quq mü  da  fiə təş  ki  lat  la  rı – 
müs  tə  qil si  ya  sət yü  rü  dən döv  lət  lə -
rə təz  yiq va  si  tə  si ro  lun  da” möv  zu -
la  rın  da mə  ru  zə et  di  lər.

Mü  za  ki  rə  lər  də de  pu  tat  lar Asim 
Mol  la  za  də, Mə  la  hət İb  ra  him  qı  zı, 
Fuad Mu  ra  dov, Röv  şən Rza  yev, 
Çin  giz Qə  ni  za  də, din  lə  mə  lər  də iş -
ti  rak edən QHT və me  dia təm  sil  çi -
lə  ri Azər  bay  ca  na qar  şı apa  rı  lan qa -
ra  yax  ma kam  pa  ni  ya  sı  nı qə  tiy  yət  lə 
pis  lə  di  lər, konk  ret fakt  la  ra is  ti  na -
dən Av  ro  pa öl  kə  lə  rin  də in  san haq -
la  rı  nın mü  tə  ma  di ola  raq po  zul  du -
ğu  nu di  lə gə  tir  di  lər, öl  kə  mi  zə qar  şı 
yö  nəl  dil  miş ideolo  ji mü  ha  ri  bə  nin 
qar  şı  sı  nı al  maq üçün tək  lif  lə  ri  ni 
diq  qə  tə çat  dır  dı  lar.

Ma  yın 5-də Mil  li Məc  lis  də Qa  ra 
Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı 
Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın Hü  qu  qi 
və si  ya  si mə  sə  lə  lər ko  mi  tə  si  nin 45-ci 
ic  la  sı ke  çi  ril  di.

İc  la  sı açıq elan edən ko  mi  tə  nin 
səd  ri Mi  xail Ye  mel  ya  nov təd  bi  rin 
yük  sək sə  viy  yə  də təş  kil edil  di  yi  ni 
bil  dir  di. O, hər sə  fə  rin  də Azər  bay -
can  da şa  hi  di ol  du  ğu sü  rət  li in  ki  şaf -
dan məm  nun  luq  la söz aç  dı, Azər -
bay  can xal  qı  na və döv  lə  ti  nə bun  dan 
son  ra da ye  ni-ye  ni uğur  lar ar  zu  la  dı. 
Son  ra Mi  xail Ye  mel  ya  nov ic  la  sın 
gün  də  li  yin  də du  ran mə  sə  lə  lər ba  rə -
də mə  lu  mat ver  di.

Qo  naq  la  rı sa  lam  la  yan Mil  li Məc -
lis Səd  ri  nin müavi  ni Va  leh Ələs  gə -
rov bil  dir  di ki, Azər  bay  ca  nın qu -
rum  da təm  sil olu  nan öl  kə  lər  lə sıx 
si  ya  si, iq  ti  sa  di, ti  ca  ri əla  qə  lə  ri möv -

cud  dur. Bu əla  qə  lər bə  ra  bər  hü  quq  lu 
tə  rəf  daş  lı  ğa və əmək  daş  lı  ğa əsas  la -
nır. Va  leh Ələs  gə  rov öl  kə  mi  zin re -
gion  da və dün  ya  da ar  tan mü  hüm 
ro  lu  nu vur  ğu  la  ya  raq ay  rı-ay  rı öl  kə -
lər  lə qu  rul  muş iq  ti  sa  di əla  qə  lər  dən 
də da  nış  dı. Qeyd et  di ki, əgər əv  vəl-
 lər Tür  ki  yə Azər  bay  ca  na sər  ma  yə 
ya  tı  rır  dı  sa, in  di Azər  bay  can Tür  ki -
yə  yə mil  yard  lar  la dol  lar sər  ma  yə 
ya  tı  rır. Bu gün Azər  bay  can Av  ro  pa -
nın ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min 
edil  mə  sin  də bö  yük rol oy  na  yır. O 
bil  dir  di ki, Azər  bay  ca  nın real  laş  dır -
dı  ğı Ba  kı-Tbi  li  si-Cey  han, Ba  kı-Tbi  li -
si-Ər  zu  rum neft-qaz la  yi  hə  lə  ri onu 
dün  ya  da eti  bar  lı öl  kə ki  mi ta  nı  dıb. 
TAP və TA  NAP la  yi  hə  lə  ri isə gö  rü -
lən iş  lə  rin tər  kib his  sə  si ola  caq.

Va  leh Ələs  gə  rov diq  qə  tə çat  dır  dı 
ki, Azər  bay  can əmək  daş  lı  ğı ge  niş -

lən  dir  mə  yə hər za  man ha  zır  dır. O, 
as  samb  le  ya  nın sta  tu  su  nun və im -
kan  la  rı  nın ar  tı  rıl  ma  sı  nın bu  nun 
üçün fay  da  lı ola  ca  ğı  nı qeyd et  di.

Son  ra ic  las ge  niş tər  kib  də da  vam 
et  di  ril  di. İc  la  sın gün  də  li  yi təs  diq edil-
 dik  dən son  ra Mi  xail Ye  mel  ya  nov ye -
ni  dən ko  mi  tə  nin səd  ri se  çil  di. Təd -
bir  də “Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di Əmək -
daş  lı  ğı  na üzv öl  kə  lər  də seç  ki qa  nun -
ve  ri  ci  li  yi  nin əsas prin  sip  lə  ri: ox  şar və 
fərq  li cə  hət  lər”, Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  nın möv  cud 
fəaliy  yə  ti, QDİƏT PA-nın sta  tu  su  nun 
möh  kəm  lən  di  ril  mə  si və di  gər təş  ki -
la  ti mə  sə  lə  lər mü  za  ki  rə olun  du.

Bu  nun  la da Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı Par  la  ment As -
samb  le  ya  sı  nın Hü  qu  qi və si  ya  si mə -
sə  lə  lər ko  mi  tə  si  nin 45-ci ic  la  sı ba  şa 
çat  dı.
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Ötən dövr ər  zin  də ARDNF 
Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq are  na  da 
nü  fu  zu  nu ar  tı  ran nailiy  yət  lər əl  də 
et  miş  dir. Fond fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğı 
ilk gün  dən eti  ba  rən şəf  faf  lı  ğın tə -
min edil  mə  si  nə xü  su  si önəm ver -
miş  dir. Nailiy  yət  lər sı  ra  sın  da 
ARDNF-in “Döv  lət xid  mə  tin  də 
şəf  faf  lı  ğın, ca  vab  dehli  yin və mə  su-
 liy  yə  tin ar  tı  rıl  ma  sı” üz  rə 2007-ci il 
üçün “BMT-nin Döv  lət Qul  lu  ğu 

Mü  ka  fa  tı”na (UN Pub  lic Ser  vi  ce 
Award) la  yiq gö  rül  mə  si xü  su  si yer 
tu  tur. Fon  dun fəal iş  ti  rak et  di  yi 
Mə  dən Ha  si  la  tı üz  rə Şəf  faf  lıq Tə -
şəb  bü  sü  nün (MHŞT) uğur  lu tət  bi -
qi nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  ca  na MHŞT-
nin tam  hü  quq  lu üz  vü sta  tu  su ve -
ril  miş, “2009-cu il MHŞT mü  ka  fa -
tı” təq  dim edil  miş  dir.

- Dün  ya  da, mə  sə  lən, Qə  tər, Kü -
veyt, Nor  veç, Ru  si  ya, Qa  za  xıs-
 tan ki  mi öl  kə  lər  də tə  bii sər -

vət  lər  dən əl  də edi  lən gə  lir he -
sa  bı  na for  ma  la  şan təx  mi  nən 
25-dən çox  ox  şar döv  lət ma -
liy  yə fond  la  rı fəaliy  yət gös  tə -
rir. Bi  zim Döv  lət Neft Fon  du -
nun di  gər  lə  rin  dən fərq  li spe -
si  fik xü  su  siy  yət  lə  ri han  sı  lar -
dır?

- Neft və qa  zın bər  pa edil  mə  yən 
tə  bii eh  ti  yat ol  du  ğu  nu nə  zə  rə ala -
raq on  la  rın sa  tı  şın  dan əl  də edi  lən 

gə  li  rin in  di  ki və gə  lə  cək nə  sil  lər 
ara  sın  da bə  ra  bər bö  lüş  dü  rül  mə  si 
məq  sə  di  lə Döv  lət Neft Fon  du ya -
ra  dıl  dı. Neft ilə zən  gin olan öl  kə -
lər  də müs  tə  qil sər  vət fond  la  rı  nın 
və ya  xud  di  gər bu ki  mi qu  rum  la -
rın tə  sis edil  mə  si bu döv  lət  lər  də 
neft sər  vət  lə  ri  nin nə  sil  lər ara  sın  da 
bə  ra  bər böl  gü  sü  nə, on  la  rın sə  mə -
rə  li və məq  səd  yön  lü şə  kil  də ida  rə 
edil  mə  si  nə şə  rait ya  ra  dır.

Ha  zır  da Döv  lət Neft Fon  du bu 
və  zi  fə  ni uğur  la hə  ya  ta ke  çi  rir və 

fon  dun ak  tiv  lə  ri il  dən-ilə ar  tır. 
2015-ci il ap  re  lin 1-nə olan mə  lu -
ma  ta əsa  sən, fon  dun ak  tiv  lə  ri 35 
mlrd. ABŞ dol  la  rı təş  kil edir.

ARDNF ma  liy  yə və  sait  lə  ri  ni öl -
kə  dən kə  nar  da xa  ri  ci ma  liy  yə ak -
tiv  lə  rin  də, qiy  mət  li ka  ğız  lar  da yer -
ləş  dir  mək  lə bə  ra  bər və  sait  lə  rin az 
bir qis  mi  nin ida  rə edil  mə  si  ni xa  ri  ci 
me  ne  cer  lə  rə hə  va  lə edə  rək val  yu  ta-
 nın da  xi  li ba  za  ra ne  qa  tiv tə  si  ri  ni 

neyt  ral  laş  dı  rır, ma  na  tın kur  su  na 
tə  si  ri azal  dır. Öl  kə  yə da  xil olan val-
 yu  ta axı  nı  nın art  ma  sı  nı nə  zə  rə ala -
raq ARDNF-in xa  ri  ci val  yu  ta  nın 
ste  ri  li  zə edil  mə  sin  də və bu  nun  la 
da mak  roiq  ti  sa  di sa  bit  li  yin tə  min 
olun  ma  sın  da ro  lu  mü  hüm  dür. Bu -
nun  la əla  qə  dar mak  roiq  ti  sa  di si  ya -
sət müəy  yən edi  lər  kən fon  dun val -
yu  ta və  sait  lə  ri  nin mak  roiq  ti  sa  di 
sa  bit  li  yə tə  si  ri də nə  zə  rə alı  nır.

İq  ti  sa  diy  ya  tı  nın əsas his  sə  si nef -
tə əsas  la  nan bir sı  ra dün  ya döv  lət -

MÜSAHİBƏ

“Fond		da	ma		liy		yə	
əmə		liy		yat		la		rı	
sa		hə		sin		də		ki	
bü		tün	müasir	 
tex		no		lo		gi		ya		lar		dan	
is		ti		fa		də	edi		lir”	

- Döv   lət Neft Fon   du   nun ya   ra  -
dıl   ma   sı   nın 15 ili ta   mam ol   du. 
Fon   dun ötən dövr ər   zin   də   ki 
fəaliy   yə   ti   ni ne   cə qiy   mət   lən   di-
  rir   si   niz? Han   sı nailiy   yət   lər əl -
 də  olun   du və pers   pek   tiv   də 
han   sı hə   dəf   lər nə   zər   də tu   tu  -
lub?

- Ya   ran   dı   ğı vaxt   dan eti   ba   rən 
neft-qaz eh   ti   yat   la   rı   nın is   tis   ma   rı və 
sa   tı   şın   dan əl   də olun   muş gə   lir   lə   rin 
yı   ğıl   ma   sı Azər   bay   can Res   pub   li   ka  -
sı Döv   lət Neft Fon   du   nun (ARDNF) 
st   ra   te   ji məq   sə   di və hə   ya   ta ke   çir   di  -
yi əsas və   zi   fə   lə   rin   dən bi   ri   dir. 
Fəaliy   yət gös   tər   di   yi dövr ər   zin   də 

bey   nəl   xalq sə   viy   yə   də ta   nın   mış təş-
  ki   la   ta çev   ril   miş Azər   bay   can Res  -
pub   li   ka   sı Döv   lət Neft Fon   du 
Ümum   mil   li li   der Hey   dər Əli   yev 
tə   rə   fin   dən əsa   sı qo   yul   muş mil   li 
neft st   ra   te   gi   ya   sı   nın uğur   lu nə   ti   cə  -
si   dir. Ha   zır   da ARDNF ins   ti   tu   sional 
cə   hət   dən for   ma   laş   maq   la bə   ra   bər 
öl   kə da   xi   lin   də və elə   cə də bey   nəl  -
xalq səviy   yə   də ta   nın   mış və və   sait  -
lə   rin ida   rə edil   mə   si, şəf   faf   lı   ğın tə  -
min olun   ma   sı ba   xı   mın   dan di   gər 
döv   lət   lər   lə öz təc   rü   bə   si   ni bö   lüş  -
dür   mə   yə qa   dir, müasir stan   dart   la  -
ra ca   vab ve   rən bey   nəl   xalq sə   viy   yə-
  li ma   liy   yə təş   ki   la   tı   na çev   rilmiş   dir 

və bü   tün bu nailiy   yət   lə   rin baş   lan  -
ğı   cın   da məhz Ulu ön   dər Hey   dər 
Əli   ye   vin ARDNF-in ya   ra   dıl   ma   sı 
ilə bağ   lı qə   ra   rı du   rur.

15 il müd  də  tin  də ARDNF və -
sait  lə  rin yer  ləş  di  ril  mə  si və ida -
rəedil  mə  si üz  rə qar  şı  sı  na qoy  du -
ğu məq  sə  di ef  fek  tiv hə  yata ke  çi  rə 
bi  lən çox yük  sək sə  viy  yə  li ma  liy -
yə təş  ki  la  tı  na çev  ril  miş  dir. Bu 
dövr ər  zin  də fond öh  də  li  yi  nə gö -
tür  dü  yü la  yi  hə  lə  rin ma  liy  yə  ləş  di -
ril  mə  si  ni uğur  la hə  ya  ta ke  çir  miş -
dir: la  yi  hə  lər  dən bə  zi  lə  ri ar  tıq ta -
mam  lan  mış, di  gər  lə  ri isə da  vam 
et  mək  də  dir.

Şah		mar	Möv		sü		mov:

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Döv  lət Neft Fon  du  nun 
ic  ra  çı di  rek  to  ru Şah  mar Möv  sü  mov  la mü  sa  hi  bə



May - İyun  2015    4948     Milli Məclis

Ötən dövr ər  zin  də ARDNF 
Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq are  na  da 
nü  fu  zu  nu ar  tı  ran nailiy  yət  lər əl  də 
et  miş  dir. Fond fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğı 
ilk gün  dən eti  ba  rən şəf  faf  lı  ğın tə -
min edil  mə  si  nə xü  su  si önəm ver -
miş  dir. Nailiy  yət  lər sı  ra  sın  da 
ARDNF-in “Döv  lət xid  mə  tin  də 
şəf  faf  lı  ğın, ca  vab  dehli  yin və mə  su-
 liy  yə  tin ar  tı  rıl  ma  sı” üz  rə 2007-ci il 
üçün “BMT-nin Döv  lət Qul  lu  ğu 

Mü  ka  fa  tı”na (UN Pub  lic Ser  vi  ce 
Award) la  yiq gö  rül  mə  si xü  su  si yer 
tu  tur. Fon  dun fəal iş  ti  rak et  di  yi 
Mə  dən Ha  si  la  tı üz  rə Şəf  faf  lıq Tə -
şəb  bü  sü  nün (MHŞT) uğur  lu tət  bi -
qi nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  ca  na MHŞT-
nin tam  hü  quq  lu üz  vü sta  tu  su ve -
ril  miş, “2009-cu il MHŞT mü  ka  fa -
tı” təq  dim edil  miş  dir.

- Dün  ya  da, mə  sə  lən, Qə  tər, Kü -
veyt, Nor  veç, Ru  si  ya, Qa  za  xıs-
 tan ki  mi öl  kə  lər  də tə  bii sər -

vət  lər  dən əl  də edi  lən gə  lir he -
sa  bı  na for  ma  la  şan təx  mi  nən 
25-dən çox  ox  şar döv  lət ma -
liy  yə fond  la  rı fəaliy  yət gös  tə -
rir. Bi  zim Döv  lət Neft Fon  du -
nun di  gər  lə  rin  dən fərq  li spe -
si  fik xü  su  siy  yət  lə  ri han  sı  lar -
dır?

- Neft və qa  zın bər  pa edil  mə  yən 
tə  bii eh  ti  yat ol  du  ğu  nu nə  zə  rə ala -
raq on  la  rın sa  tı  şın  dan əl  də edi  lən 

gə  li  rin in  di  ki və gə  lə  cək nə  sil  lər 
ara  sın  da bə  ra  bər bö  lüş  dü  rül  mə  si 
məq  sə  di  lə Döv  lət Neft Fon  du ya -
ra  dıl  dı. Neft ilə zən  gin olan öl  kə -
lər  də müs  tə  qil sər  vət fond  la  rı  nın 
və ya  xud  di  gər bu ki  mi qu  rum  la -
rın tə  sis edil  mə  si bu döv  lət  lər  də 
neft sər  vət  lə  ri  nin nə  sil  lər ara  sın  da 
bə  ra  bər böl  gü  sü  nə, on  la  rın sə  mə -
rə  li və məq  səd  yön  lü şə  kil  də ida  rə 
edil  mə  si  nə şə  rait ya  ra  dır.

Ha  zır  da Döv  lət Neft Fon  du bu 
və  zi  fə  ni uğur  la hə  ya  ta ke  çi  rir və 

fon  dun ak  tiv  lə  ri il  dən-ilə ar  tır. 
2015-ci il ap  re  lin 1-nə olan mə  lu -
ma  ta əsa  sən, fon  dun ak  tiv  lə  ri 35 
mlrd. ABŞ dol  la  rı təş  kil edir.

ARDNF ma  liy  yə və  sait  lə  ri  ni öl -
kə  dən kə  nar  da xa  ri  ci ma  liy  yə ak -
tiv  lə  rin  də, qiy  mət  li ka  ğız  lar  da yer -
ləş  dir  mək  lə bə  ra  bər və  sait  lə  rin az 
bir qis  mi  nin ida  rə edil  mə  si  ni xa  ri  ci 
me  ne  cer  lə  rə hə  va  lə edə  rək val  yu  ta-
 nın da  xi  li ba  za  ra ne  qa  tiv tə  si  ri  ni 

neyt  ral  laş  dı  rır, ma  na  tın kur  su  na 
tə  si  ri azal  dır. Öl  kə  yə da  xil olan val-
 yu  ta axı  nı  nın art  ma  sı  nı nə  zə  rə ala -
raq ARDNF-in xa  ri  ci val  yu  ta  nın 
ste  ri  li  zə edil  mə  sin  də və bu  nun  la 
da mak  roiq  ti  sa  di sa  bit  li  yin tə  min 
olun  ma  sın  da ro  lu  mü  hüm  dür. Bu -
nun  la əla  qə  dar mak  roiq  ti  sa  di si  ya -
sət müəy  yən edi  lər  kən fon  dun val -
yu  ta və  sait  lə  ri  nin mak  roiq  ti  sa  di 
sa  bit  li  yə tə  si  ri də nə  zə  rə alı  nır.

İq  ti  sa  diy  ya  tı  nın əsas his  sə  si nef -
tə əsas  la  nan bir sı  ra dün  ya döv  lət -

MÜSAHİBƏ

“Fond		da	ma		liy		yə	
əmə		liy		yat		la		rı	
sa		hə		sin		də		ki	
bü		tün	müasir	 
tex		no		lo		gi		ya		lar		dan	
is		ti		fa		də	edi		lir”	

- Döv   lət Neft Fon   du   nun ya   ra  -
dıl   ma   sı   nın 15 ili ta   mam ol   du. 
Fon   dun ötən dövr ər   zin   də   ki 
fəaliy   yə   ti   ni ne   cə qiy   mət   lən   di-
  rir   si   niz? Han   sı nailiy   yət   lər əl -
 də  olun   du və pers   pek   tiv   də 
han   sı hə   dəf   lər nə   zər   də tu   tu  -
lub?

- Ya   ran   dı   ğı vaxt   dan eti   ba   rən 
neft-qaz eh   ti   yat   la   rı   nın is   tis   ma   rı və 
sa   tı   şın   dan əl   də olun   muş gə   lir   lə   rin 
yı   ğıl   ma   sı Azər   bay   can Res   pub   li   ka  -
sı Döv   lət Neft Fon   du   nun (ARDNF) 
st   ra   te   ji məq   sə   di və hə   ya   ta ke   çir   di  -
yi əsas və   zi   fə   lə   rin   dən bi   ri   dir. 
Fəaliy   yət gös   tər   di   yi dövr ər   zin   də 

bey   nəl   xalq sə   viy   yə   də ta   nın   mış təş-
  ki   la   ta çev   ril   miş Azər   bay   can Res  -
pub   li   ka   sı Döv   lət Neft Fon   du 
Ümum   mil   li li   der Hey   dər Əli   yev 
tə   rə   fin   dən əsa   sı qo   yul   muş mil   li 
neft st   ra   te   gi   ya   sı   nın uğur   lu nə   ti   cə  -
si   dir. Ha   zır   da ARDNF ins   ti   tu   sional 
cə   hət   dən for   ma   laş   maq   la bə   ra   bər 
öl   kə da   xi   lin   də və elə   cə də bey   nəl  -
xalq səviy   yə   də ta   nın   mış və və   sait  -
lə   rin ida   rə edil   mə   si, şəf   faf   lı   ğın tə  -
min olun   ma   sı ba   xı   mın   dan di   gər 
döv   lət   lər   lə öz təc   rü   bə   si   ni bö   lüş  -
dür   mə   yə qa   dir, müasir stan   dart   la  -
ra ca   vab ve   rən bey   nəl   xalq sə   viy   yə-
  li ma   liy   yə təş   ki   la   tı   na çev   rilmiş   dir 

və bü   tün bu nailiy   yət   lə   rin baş   lan  -
ğı   cın   da məhz Ulu ön   dər Hey   dər 
Əli   ye   vin ARDNF-in ya   ra   dıl   ma   sı 
ilə bağ   lı qə   ra   rı du   rur.

15 il müd  də  tin  də ARDNF və -
sait  lə  rin yer  ləş  di  ril  mə  si və ida -
rəedil  mə  si üz  rə qar  şı  sı  na qoy  du -
ğu məq  sə  di ef  fek  tiv hə  yata ke  çi  rə 
bi  lən çox yük  sək sə  viy  yə  li ma  liy -
yə təş  ki  la  tı  na çev  ril  miş  dir. Bu 
dövr ər  zin  də fond öh  də  li  yi  nə gö -
tür  dü  yü la  yi  hə  lə  rin ma  liy  yə  ləş  di -
ril  mə  si  ni uğur  la hə  ya  ta ke  çir  miş -
dir: la  yi  hə  lər  dən bə  zi  lə  ri ar  tıq ta -
mam  lan  mış, di  gər  lə  ri isə da  vam 
et  mək  də  dir.

Şah		mar	Möv		sü		mov:

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Döv  lət Neft Fon  du  nun 
ic  ra  çı di  rek  to  ru Şah  mar Möv  sü  mov  la mü  sa  hi  bə
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lə  rin  də ARDNF ilə bir çox ox  şar 
cə  hət  lə  ri olan ana  lo  ji fond  lar fəaliy-
 yət gös  tə  rir. ARDNF  ya  ra  dı  lar  kən 
bu fond  la  rın təc  rü  bə  si  nə is  ti  nad et -
mək  lə ya  na  şı, yer  li xü  su  siy  yət  lər 
və möv  cud eh  ti  yac  lar nə  zə  rə alın -
mış, neft gə  lir  lə  ri  nin gə  lə  cək nə  sil -
lər üçün top  lan  ma  sı ilə bə  ra  bər 
bu  gün  kü nəsil  lə  rin prob  lem  lə  ri  nin 
həl  li üçün də is  ti  fa  də edil  mə  si  ni 
nə  zər  də tu  tan bir mo  del se  çil  miş -
dir.

Azər  bay  can  da Döv  lət Neft Fon -
du  nun fərq  lən  di  ri  ci xü  su  siy  yət  lə -
rin  dən bi  ri də onun Azər  bay  can  
Mər  kə  zi Ban  kın  da xü  su  si he  sab 
for  ma  sın  da de  yil, ay  rı  ca ida  rəet  mə 
st  ruk  tu  ru  na ma  lik hü  qu  qi şəxs qis-
 min  də ya  ra  dıl  ma  sı  dır.

- Döv  lət Neft Fon  du  nun gə  lə -
cək pers  pek  tiv  lə  ri  ni nə  də gö -
rür  sü  nüz? Də  yi  şən dün  ya iq -
ti  sa  diy  ya  tı  nın müasir ten  den -
si  ya  la  rı  nı nə  zə  rə al  saq, fon -
dun si  ya  sə  tin  də və st  ruk  tu -
run  da də  yi  şik  lik  lər apar  ma  ğa 
lü  zum var  mı?

- ARDNF tə  sis edi  lər  kən və  sait -
lə  ri  nin həc  mi 270 mln. ABŞ dol  la  rı 
təş  kil edir  di. 2008-ci il  də bu və  sait 
10 mlrd. ABŞ dol  la  rı, 2010-cu il  də 
20 mlrd. ABŞ dol  la  rı, 2015-ci ilin ilk 
rü  bü  nün so  nun  da isə 35 mlrd. ABŞ 
dol  la  rı təş  kil et  miş  dir. Döv  lət Neft 
Fon  du  nun əsas və  zi  fə  lə  rin  dən bi  ri 
neft və qa  zın sa  tı  şın  dan gə  lən gə -
lir  lə  rin nə  sil  lər ara  sın  da bə  ra  bər 
şə  kil  də bö  lüş  dü  rül  mə  si və gə  lə  cək 
nə  sil  lər üçün eh  ti  yat və  sait ki  mi 
top  lan  ma  sı ol  du  ğu  na gö  rə fond 
kon  ser  va  tiv in  ves  ti  si  ya si  ya  sə  ti hə -
ya  ta ke  çi  rir. La  kin də  yi  şən şə  rait 
gə  lə  cək  də in  ves  ti  si  ya si  ya  sə  ti  nin 
da  ha aq  res  siv for  ma  sı  na ke  çi  di tə -
ləb edə bi  lər.

ARDNF ins  ti  tu  sional cə  hət  dən 
yük  sək şə  kil  də in  ki  şaf et  miş  dir. 
Fond  da ma  liy  yə əmə  liy  yat  la  rı sa -
hə  sin  də  ki bü  tün müasir tex  no  lo  gi -
ya  lar  dan is  ti  fa  də edi  lir. Tə  bii ki, 
ma  liy  yə və  sait  lə  ri  nin art  ma  sı bu 
və  sait  lə  ri düz  gün və ən son tex  no -
lo  gi  ya  lar  dan is  ti  fa  də et  mək  lə ida  rə 
edə bi  lən kadr  la  ra olan tə  lə  ba  tı da 
yük  səl  dir. Bu məq  səd  lə fond əmək-

 daş  la  rı  nın çox  say  lı tre  ninq  lər  də, 
təd  ris se  mi  nar  la  rın  da və kurs  lar  da 
iş  ti  ra  kı  nı tə  min edir, on  la  rın və -
sait  lə  rin ida  rə edil  mə  si sa  hə  sin  də 
ən son ye  ni  lik  lər  lə ta  nış ol  ma  la  rı  na 
şə  rait ya  ra  dır. Bu  nun  la be  lə 
ARDNF əl  də edil  miş nailiy  yət  lər  lə 
ki  fa  yət  lən  mir, həm özü  nün funk -
sional in  ki  şa  fı  na, həm də kadr  la  rı -
nın in  ki  şa  fı  na ça  lı  şır.

- Dün  ya ba  za  rın  da nef  tin qiy -
mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə  si  nin tə -
si  ri  nin azal  dıl  ma  sı üçün fond 
nə ki  mi təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi -
rir? Neft qiy  mət  lə  ri  nin də  yiş -
kən  li  yi  ni və möv  cud və  ziy  yə -
ti  ni nə  zə  rə ala  raq döv  lət büd -
cə  si  nin pa  ra  metr  lə  ri  nə ye  ni -
dən ba  xıl  ma  sı müm  kün  dür -
mü?

- Fon  dun büd  cə  si  nin ba  za gös  tə-
 ri  ci  si olan xam nef  tin qiy  mə  ti döv -
lət büd  cə  si ilə ey  ni, yə  ni 90 ABŞ 
dol  la  rı sə  viy  yə  sin  də təs  diq edil -
miş  dir, la  kin dün  ya ba  zar  la  rın  da 
xam nef  tin qiy  mət  lə  rin  də aşa  ğı di -
na  mi  ka  nın mü  şa  hi  də olun  du  ğu  nu 
nə  zə  rə ala  raq, 2015-ci il  də fon  dun 
mən  fəət nef  ti  nin və qa  zın sa  tı  şın -
dan gə  lir  lə  ri  nin aşa  ğı düş  mə  si 

ARDNFvəsaitlərininartımı

1999-cuil

270 mln. $ 
2008-ciil

10 mlrd. $
2010-cuil

20 mlrd. $ 
2015-ciil(Irüb) 

35 mlrd. $

proq  noz  laş  dı  rı  lır. Xam nef  tin qiy -
mət  lə  ri  nin aşa  ğı düş  mə  si fon  dun 
gə  lir  lə  ri  nə və elə  cə də döv  lət büd -
cə  si  nin ay  rı-ay  rı gə  lir mən  bə  lə  ri  nə 
öz mən  fi tə  si  ri  ni gös  tər  mək  də  dir. 
Bü  tün bun  la  ra bax  ma  ya  raq, 
ARDNF tə  rə  fin  dən öl  kə  də fis  kal 
sa  bit  li  yin tə  min edil  mə  si məq  sə  di -
lə büd  cə ilə təs  diq edil  miş öh  də  lik-
 lər, o cüm  lə  dən döv  lət büd  cə  si  nə 
trans  fert ilə bağ  lı xərc  lə  rin ic  ra  sı 
tə  min edi  lə  cək  dir, fon  dun büd  cə -
sin  də nə  zər  də tu  tul  muş st  ra  te  ji və 
so  sial la  yi  hə  lə  rin ma  liy  yə  ləş  di  ril -
mə  si da  vam et  di  ri  lə  cək  dir.

- ARDNF dün  ya  da nə ki  mi sər -
ma  yə  lər hə  ya  ta ke  çi  rir və dün -
ya  nın ma  liy  yə qu  rum  la  rı ilə 
əmək  daş  lı  ğı ne  cə in  ki  şaf edir?

- Ha  zır  da ARDNF dün  ya  nın 47 
öl  kə  sin  də in  ves  ti  si  ya qo  yu  lu  şu 
hə  ya  ta ke  çi  rir, həm  çi  nin tə  rəf  daş 
qis  min  də dün  ya  nın ək  sər apa  rı  cı 
in  ves  ti  si  ya bank  la  rı ilə əmək  daş -
lıq edir. Dün  ya Ban  kı, Bey  nəl  xalq 
Val  yu  ta Fon  du, Bey  nəl  xalq Ma  liy-
 yə Kor  po  ra  si  ya  sı (BMK) ki  mi bey-
 nəl  xalq ma  liy  yə ins  ti  tut  la  rı ilə 
yük  sək sə  viy  yə  li əmək  daş  lıq qu -
ru  lub. Bey  nəl  xalq Ma  liy  yə Kor  po-
 ra  si  ya  sı ilə  fon  dun əmək  daş  lı  ğı 
BMK-nın Ak  tiv  lə  rin İda  rə Olun -
ma  sı Şir  kə  ti tə  rə  fin  dən təş  kil olu -
nan özəl səhm fond  la  rın  da in  ves -
tor qis  min  də iş  ti  rak et  mə  si ilə sə -
ciy  yə  lə  nir. ARDNF BMK-nın aşa -
ğı  da gös  tə  ri  lən fond  la  rın  da in  ves -
tor qis  min  də iş  ti  rak edir:

•BMK Af  ri  ka, La  tın Ame  ri  ka  sı 

və Ka  rib Höv  zə  si Fon  du;
•BMK Ka  ta  li  za  tor Fon  du;
•BMK Qlo  bal İnf  rast  ruk  tur 

Fon  du.
ARDNF ABŞ, Av  ro  pa, Asi  ya, La -

tın Ame  ri  ka  sı və s. re  gion  la  ra  in -
ves  ti  si  ya ya  tı  rı  mı  nı hə  ya  ta ke  çi  rir.

Bil  di  yi  niz ki  mi, ARDNF Ru  si  ya, 
Fran  sa, İn  gil  tə  rə, Cə  nu  bi Ko  re  ya 
ki  mi öl  kə  lər  də da  şın  maz əm  la  ka 
sər  ma  yə ya  tır  mış  dır və bu is  ti  qa -
mət  də iş  lər da  vam et  di  ri  lir. Bun -
dan baş  qa ARDNF in  ves  ti  si  ya 
port  fe  li  nə ye  ni bir val  yu  ta  nı - Çin 
yuanı  nı əla  və et  mək niy  yə  tin  də  dir 
və bu  nun  la bağ  lı Çi  nin mü  va  fiq 
qu  rum  la  rı ilə da  nı  şıq  lar apa  rıl  mış 
və uğur  lu nə  ti  cə  lər əl  də olun  muş -
dur.
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lə  rin  də ARDNF ilə bir çox ox  şar 
cə  hət  lə  ri olan ana  lo  ji fond  lar fəaliy-
 yət gös  tə  rir. ARDNF  ya  ra  dı  lar  kən 
bu fond  la  rın təc  rü  bə  si  nə is  ti  nad et -
mək  lə ya  na  şı, yer  li xü  su  siy  yət  lər 
və möv  cud eh  ti  yac  lar nə  zə  rə alın -
mış, neft gə  lir  lə  ri  nin gə  lə  cək nə  sil -
lər üçün top  lan  ma  sı ilə bə  ra  bər 
bu  gün  kü nəsil  lə  rin prob  lem  lə  ri  nin 
həl  li üçün də is  ti  fa  də edil  mə  si  ni 
nə  zər  də tu  tan bir mo  del se  çil  miş -
dir.

Azər  bay  can  da Döv  lət Neft Fon -
du  nun fərq  lən  di  ri  ci xü  su  siy  yət  lə -
rin  dən bi  ri də onun Azər  bay  can  
Mər  kə  zi Ban  kın  da xü  su  si he  sab 
for  ma  sın  da de  yil, ay  rı  ca ida  rəet  mə 
st  ruk  tu  ru  na ma  lik hü  qu  qi şəxs qis-
 min  də ya  ra  dıl  ma  sı  dır.

- Döv  lət Neft Fon  du  nun gə  lə -
cək pers  pek  tiv  lə  ri  ni nə  də gö -
rür  sü  nüz? Də  yi  şən dün  ya iq -
ti  sa  diy  ya  tı  nın müasir ten  den -
si  ya  la  rı  nı nə  zə  rə al  saq, fon -
dun si  ya  sə  tin  də və st  ruk  tu -
run  da də  yi  şik  lik  lər apar  ma  ğa 
lü  zum var  mı?

- ARDNF tə  sis edi  lər  kən və  sait -
lə  ri  nin həc  mi 270 mln. ABŞ dol  la  rı 
təş  kil edir  di. 2008-ci il  də bu və  sait 
10 mlrd. ABŞ dol  la  rı, 2010-cu il  də 
20 mlrd. ABŞ dol  la  rı, 2015-ci ilin ilk 
rü  bü  nün so  nun  da isə 35 mlrd. ABŞ 
dol  la  rı təş  kil et  miş  dir. Döv  lət Neft 
Fon  du  nun əsas və  zi  fə  lə  rin  dən bi  ri 
neft və qa  zın sa  tı  şın  dan gə  lən gə -
lir  lə  rin nə  sil  lər ara  sın  da bə  ra  bər 
şə  kil  də bö  lüş  dü  rül  mə  si və gə  lə  cək 
nə  sil  lər üçün eh  ti  yat və  sait ki  mi 
top  lan  ma  sı ol  du  ğu  na gö  rə fond 
kon  ser  va  tiv in  ves  ti  si  ya si  ya  sə  ti hə -
ya  ta ke  çi  rir. La  kin də  yi  şən şə  rait 
gə  lə  cək  də in  ves  ti  si  ya si  ya  sə  ti  nin 
da  ha aq  res  siv for  ma  sı  na ke  çi  di tə -
ləb edə bi  lər.

ARDNF ins  ti  tu  sional cə  hət  dən 
yük  sək şə  kil  də in  ki  şaf et  miş  dir. 
Fond  da ma  liy  yə əmə  liy  yat  la  rı sa -
hə  sin  də  ki bü  tün müasir tex  no  lo  gi -
ya  lar  dan is  ti  fa  də edi  lir. Tə  bii ki, 
ma  liy  yə və  sait  lə  ri  nin art  ma  sı bu 
və  sait  lə  ri düz  gün və ən son tex  no -
lo  gi  ya  lar  dan is  ti  fa  də et  mək  lə ida  rə 
edə bi  lən kadr  la  ra olan tə  lə  ba  tı da 
yük  səl  dir. Bu məq  səd  lə fond əmək-

 daş  la  rı  nın çox  say  lı tre  ninq  lər  də, 
təd  ris se  mi  nar  la  rın  da və kurs  lar  da 
iş  ti  ra  kı  nı tə  min edir, on  la  rın və -
sait  lə  rin ida  rə edil  mə  si sa  hə  sin  də 
ən son ye  ni  lik  lər  lə ta  nış ol  ma  la  rı  na 
şə  rait ya  ra  dır. Bu  nun  la be  lə 
ARDNF əl  də edil  miş nailiy  yət  lər  lə 
ki  fa  yət  lən  mir, həm özü  nün funk -
sional in  ki  şa  fı  na, həm də kadr  la  rı -
nın in  ki  şa  fı  na ça  lı  şır.

- Dün  ya ba  za  rın  da nef  tin qiy -
mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə  si  nin tə -
si  ri  nin azal  dıl  ma  sı üçün fond 
nə ki  mi təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi -
rir? Neft qiy  mət  lə  ri  nin də  yiş -
kən  li  yi  ni və möv  cud və  ziy  yə -
ti  ni nə  zə  rə ala  raq döv  lət büd -
cə  si  nin pa  ra  metr  lə  ri  nə ye  ni -
dən ba  xıl  ma  sı müm  kün  dür -
mü?

- Fon  dun büd  cə  si  nin ba  za gös  tə-
 ri  ci  si olan xam nef  tin qiy  mə  ti döv -
lət büd  cə  si ilə ey  ni, yə  ni 90 ABŞ 
dol  la  rı sə  viy  yə  sin  də təs  diq edil -
miş  dir, la  kin dün  ya ba  zar  la  rın  da 
xam nef  tin qiy  mət  lə  rin  də aşa  ğı di -
na  mi  ka  nın mü  şa  hi  də olun  du  ğu  nu 
nə  zə  rə ala  raq, 2015-ci il  də fon  dun 
mən  fəət nef  ti  nin və qa  zın sa  tı  şın -
dan gə  lir  lə  ri  nin aşa  ğı düş  mə  si 

ARDNFvəsaitlərininartımı

1999-cuil

270 mln. $ 
2008-ciil

10 mlrd. $
2010-cuil

20 mlrd. $ 
2015-ciil(Irüb) 

35 mlrd. $

proq  noz  laş  dı  rı  lır. Xam nef  tin qiy -
mət  lə  ri  nin aşa  ğı düş  mə  si fon  dun 
gə  lir  lə  ri  nə və elə  cə də döv  lət büd -
cə  si  nin ay  rı-ay  rı gə  lir mən  bə  lə  ri  nə 
öz mən  fi tə  si  ri  ni gös  tər  mək  də  dir. 
Bü  tün bun  la  ra bax  ma  ya  raq, 
ARDNF tə  rə  fin  dən öl  kə  də fis  kal 
sa  bit  li  yin tə  min edil  mə  si məq  sə  di -
lə büd  cə ilə təs  diq edil  miş öh  də  lik-
 lər, o cüm  lə  dən döv  lət büd  cə  si  nə 
trans  fert ilə bağ  lı xərc  lə  rin ic  ra  sı 
tə  min edi  lə  cək  dir, fon  dun büd  cə -
sin  də nə  zər  də tu  tul  muş st  ra  te  ji və 
so  sial la  yi  hə  lə  rin ma  liy  yə  ləş  di  ril -
mə  si da  vam et  di  ri  lə  cək  dir.

- ARDNF dün  ya  da nə ki  mi sər -
ma  yə  lər hə  ya  ta ke  çi  rir və dün -
ya  nın ma  liy  yə qu  rum  la  rı ilə 
əmək  daş  lı  ğı ne  cə in  ki  şaf edir?

- Ha  zır  da ARDNF dün  ya  nın 47 
öl  kə  sin  də in  ves  ti  si  ya qo  yu  lu  şu 
hə  ya  ta ke  çi  rir, həm  çi  nin tə  rəf  daş 
qis  min  də dün  ya  nın ək  sər apa  rı  cı 
in  ves  ti  si  ya bank  la  rı ilə əmək  daş -
lıq edir. Dün  ya Ban  kı, Bey  nəl  xalq 
Val  yu  ta Fon  du, Bey  nəl  xalq Ma  liy-
 yə Kor  po  ra  si  ya  sı (BMK) ki  mi bey-
 nəl  xalq ma  liy  yə ins  ti  tut  la  rı ilə 
yük  sək sə  viy  yə  li əmək  daş  lıq qu -
ru  lub. Bey  nəl  xalq Ma  liy  yə Kor  po-
 ra  si  ya  sı ilə  fon  dun əmək  daş  lı  ğı 
BMK-nın Ak  tiv  lə  rin İda  rə Olun -
ma  sı Şir  kə  ti tə  rə  fin  dən təş  kil olu -
nan özəl səhm fond  la  rın  da in  ves -
tor qis  min  də iş  ti  rak et  mə  si ilə sə -
ciy  yə  lə  nir. ARDNF BMK-nın aşa -
ğı  da gös  tə  ri  lən fond  la  rın  da in  ves -
tor qis  min  də iş  ti  rak edir:

•BMK Af  ri  ka, La  tın Ame  ri  ka  sı 

və Ka  rib Höv  zə  si Fon  du;
•BMK Ka  ta  li  za  tor Fon  du;
•BMK Qlo  bal İnf  rast  ruk  tur 

Fon  du.
ARDNF ABŞ, Av  ro  pa, Asi  ya, La -

tın Ame  ri  ka  sı və s. re  gion  la  ra  in -
ves  ti  si  ya ya  tı  rı  mı  nı hə  ya  ta ke  çi  rir.

Bil  di  yi  niz ki  mi, ARDNF Ru  si  ya, 
Fran  sa, İn  gil  tə  rə, Cə  nu  bi Ko  re  ya 
ki  mi öl  kə  lər  də da  şın  maz əm  la  ka 
sər  ma  yə ya  tır  mış  dır və bu is  ti  qa -
mət  də iş  lər da  vam et  di  ri  lir. Bun -
dan baş  qa ARDNF in  ves  ti  si  ya 
port  fe  li  nə ye  ni bir val  yu  ta  nı - Çin 
yuanı  nı əla  və et  mək niy  yə  tin  də  dir 
və bu  nun  la bağ  lı Çi  nin mü  va  fiq 
qu  rum  la  rı ilə da  nı  şıq  lar apa  rıl  mış 
və uğur  lu nə  ti  cə  lər əl  də olun  muş -
dur.
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- Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin Bol  qa  rıs-
 tan Res  pub  li  ka  sı  na sə  fə  ri ər  zin  də Na -
buk  ko və TAP-ın in  teq  ra  si  ya  sı, yə  ni 
Na  buk  ko Ves  tin ye  ni for  mat  da bər  pa 
olun  ma  sı ilə bağ  lı mə  sə  lə qal  dı  rıl  dı. 
Bol  qa  rıs  tan tə  bii qa  zın Av  ro  pa  ya ötü -
rül  mə  sin  də tran  zit öl  kə ol  maq  la müva-
fiq im  kanı ya  ra  da bi  lə  cək bü  tün la  yi -
hə  lə  ri dəs  tək  lə  yə  cək. Bu  ra  ya Na  buk  ko 
Vest və TAP la  yi  hə  lə  ri  nin in  teq  ra  si  ya  sı 
da aid  dir. Ona gö  rə Bol  qa  rıs  tan üçün 
Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nin ay  rıl  maz bir 
his  sə  si ol  maq, Ru  mı  ni  ya, Ser  bi  ya və 
baş  qa Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  nə qaz ötür  mək 
üçün tran  zit öl  kə ro  lu  nu oy  na  maq çox 
va  cib  dir. 

- Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ilə Bol -
qa  rıs  tan Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin 
bu  gün  kü sə  viy  yə  si  ni ne  cə də  yər -
lən  di  rir  si  niz?

- Par  la  ment  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  ri -
miz, o cüm  lə  dən qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri  miz 
bü  tün sa  hə  lər  də yük  sək sə  viy  yə  də  dir. 
Qeyd edim ki, Azər  bay  can Mil  li Məc  li-
 si  nin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov Bol  qa  rıs  ta  na 
də  vət olu  nub. Bu sə  fə  rin hə  ya  ta keç -
mə  si ilə bağ  lı ta  rix ya  xın za  man  lar  da 
də  qiq  ləş  di  ri  lə  cək. Par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
dost  luq qrup  la  rı çər  çi  və  sin  də ar  tıq 
ənə  nə ha  lı  nı al  mış sə  fər mü  ba  di  lə  lə  ri 
də çox gö  zəl nə  ti  cə  lər ve  rir.

Bol  qa  rıs  tan Res  pub  li  ka  sı  nın 43-cü 
Mil  li Məc  li  si dost  luq qrup  la  rı  nın üzv -
lə  ri  ni tə  yin edib və qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər 
ba  rə  də də  vət  lər ar  tıq mü  za  ki  rə olun -
maq  da  dır. Qar  şı  lıq  lı ma  raq  la  rın (xa  ri  ci 
si  ya  sət, iq  ti  sa  di si  ya  sət və tu  rizm ko -
mi  tə  si, mə  də  niy  yət ko  mi  tə  si və s.) təm-
 sil olun  du  ğu sa  hə  lər  də də par  la  ment -
lə  ri  mi  zin daimi ko  mi  tə  lə  ri ara  sın  da 
əla  qə  lə  rin möh  kəm  lən  mə  si üçün cəhd-
 lər gös  tə  ril  mə  li  dir.

Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş-
 ki  la  tı   Par  la  ment As  samb  le  ya  sın  da  kı nü -
ma  yən  də he  yət  lə  ri  miz ara  sın  da olan gö -
zəl mü  na  si  bət  lər və qa  rşı  lıq  lı an  la  yı  şı da 
qeyd et  mək la  zım  dır. Ge  niş Qa  ra Də  niz 
Re  gionu öl  kə  lə  ri  nin bey  nəl  xalq iq  ti  sa  di 
təş  ki  la  tı çər  çi  və  sin  də də yük  sək sə  viy -
yə  li əla  qə  lə  ri  miz möv  cud  dur.

- Öl  kə  miz  də bol  qar di  li təd  ris olu -
nur. Hət  ta Bol  qar Di  li və Mə  də -
niy  yə  ti Mər  kə  zi də fəaliy  yət gös  tə-
 rir. Bol  qa  rıs  tan  da Azər  bay  can  la 
bağ  lı mə  lu  mat  la  rın ve  ril  mə  sin  də 
nə ki  mi iş  lər gö  rü  lür?

- 2004-cü il  də Ba  kı Slav  yan Uni  ver -
si  te  tin  də açı  lan Bol  qar Di  li və Mə  də -
niy  yə  ti Mər  kə  zi Azər  bay  can  da Bol  qa -
rıs  tan Res  pub  li  ka  sı  nın sə  fir  li  yi ilə fəal 
əla  qə  lər qu  rur. Bu da Bol  qa  rıs  tan hö -
ku  mə  ti  nin rəs  mi  lə  ri  nin və nü  ma  yən -
də  lə  ri  nin Ba  kı  ya sə  fər  lə  ri  ni so  sial və 
mə  də  ni cə  hət  dən asan  laş  dı  rır. Bu mər-

 kəz sə  fir  li  yin bü  tün təd  bir  lə  rin  də fəal 
iş  ti  rak edir.

Mər  kə  zin məq  sə  di Azər  bay  can  la 
Bol  qa  rıs  tan ara  sın  da mə  də  ni əla  qə  lə  ri 
in  ki  şaf et  dir  mək  dir. O, həm də döv  lət -
lə  ri  mi  zin mə  də  niy  yət, təh  sil, elm sa  hə-
 lə  ri  nə hər iki öl  kə  nin gənc  lə  ri  nin cəlb 
olun  ma  sı  na, elə  cə də bol  qar təd  qi  qat -
la  rı ilə bağ  lı təh  sil pro  se  si  nin da  ha da 
güc  lən  di  ril  mə  si  nə xid  mət edir. Mər  kə-
 zin əsas fəaliy  yə  ti isə Azər  bay  can  da 
bol  qar di  li, mə  də  niy  yə  ti və Bol  qa  rıs  tan 
ta  ri  xi haq  qın  da mə  lu  mat  la  rın ge  niş ya -
yıl  ma  sı  na yö  nə  lib.

2013-cü il ma  yın 24-də Mü  qəd  dəs 
Kli  ment Oh  rids  ki adı  na So  fi  ya Uni  ver-
 si  te  tin  də Ba  kı Slav  yan Uni  ver  si  te  ti ilə 
Azər  bay  can Di  li və Mə  də  niy  yə  ti Mər -
kə  zi  nin ya  ra  dıl  ma  sı haq  qın  da mü  qa  vi-
 lə im  za  lan  dı. Bu mər  kə  zin açı  lı  şı 2013-
cü il sent  yab  rın 25-də So  fi  ya Uni  ver  si -

te  ti  nin Şərq Dil  lə  ri və Mə  də  niy  yə  ti 
Mər  kə  zin  də ol  du.

Mü  qəd  dəs Kli  ment Oh  rids  ki adı  na 
So  fi  ya Uni  ver  si  te  tin  də  ki Azər  bay  can 
Di  li və Mə  də  niy  yə  ti Mər  kə  zi ilə Ba  kı 
Slav  yan Uni  ver  si  te  tin  də fəaliy  yət gös  tə -
rən Bol  qar Di  li və Mə  də  niy  yə  ti Mər  kə  zi 
ey  ni məq  sə  də xid  mət edir. Onun əsas 
fəaliy  yə  ti Azər  bay  can ta  ri  xi və adət-ənə-
 nə  lə  ri ilə bağ  lı təd  bir  lə  rin, o cüm  lə  dən 
Azər  bay  ca  nın döv  lət xa  dim  lə  ri, mə  də -
niy  yət və in  cə  sə  nət nü  ma  yən  də  lə  ri ilə 
gö  rüş  lə  rin təş  kil olun  ma  sı  na və ke  çi  ril -
mə  si  nə yö  nə  lib. Bu  nun nə  ti  cə  sin  də də 

bi  zim həm  və  tən  lə  ri  miz Azər  bay  can 
ədə  biy  ya  tı, mə  də  niy  yə  ti, ki  no və in  cə  sə-
 nə  ti ilə ya  xın  dan ta  nış ola bi  lə  cək  lər. 

- Ca  ri ilin iyun ayın  da Ba  kı  da I Av  ro-
 pa Oyun  la  rı ke  çi  ri  lə  cək. Bol  qa  rıs -
ta  nın bu təd  bir  də iş  ti  ra  kı ilə bağ  lı 
han  sı plan  la  rı var?

- Bol  qar Olim  pi  ya Ko  mi  tə  sin  dən əl  də 
et  di  yi  miz mə  lu  ma  ta əsa  sən hal-ha  zır  da 
122 nə  fər id  man  çı  nın Azər  bay  can  da ke -
çi  ri  lə  cək ilk Av  ro  pa Oyun  la  rın  da iş  ti  ra  kı 
göz  lə  ni  lir.

Açı  lış mə  ra  si  mi  nə Bol  qa  rıs  tan Res -
pub  li  ka  sı  nın Baş na  zi  ri cə  nab Boy  ko 
Bo  ri  so  vun, Gənc  lər və İd  man na  zi  ri cə -
nab Kras  sen Kra  le  vin Azər  bay  ca  na sə  fə-
 ri nə  zər  də tu  tu  lub. Bağ  la  nış mə  ra  si  mi  nə 
isə Bol  qa  rıs  tan Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi -
den  ti cə  nab Ro  sen Plev  ne  li  ye  vin də sə -
fə  ri plan  laş  dı  rı  lıb.

SƏFİR

“Avropa	İttifaqı	
Azərbaycanla	enerji	 
dialoqunu	müsbət	və	
perspektivli	hesab	edir”

-  Bu ilin əv  və  lin  də Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti Bol  qa  rıs -
tan Res  pub  li  ka  sı  na rəs  mi sə  fər et  di. 
Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da “Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı və Bol  qa  rıs  tan Res -
pub  li  ka  sı ara  sın  da st  ra  te  ji tə  rəf  daş -
lıq haq  qın  da Bir  gə Bə  yan  na  mə” 
im  za  lan  dı. Bu bə  yan  na  mə haq  qın -
da fi  kir  lə  ri  ni  zi bö  lü  şər  di  niz.

- Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi -
den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin Bol  qa  rıs  ta  na 
sə  fə  ri iki öl  kə ara  sın  da  kı ənə  nə  vi dost -
luq mü  na  si  bət  lə  ri  nin da  va  mı  dır. Bu sə -
fə  rin məq  sə  di uzun  müd  dət  li əmək  daş -
lı  ğı  mı  zı möh  kəm  lən  dir  mək, elə  cə də 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı və Bol  qa  rıs -
tan Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da st  ra  te  ji tə  rəf -
daş  lıq haq  qın  da Bir  gə Bə  yan  na  mə”nin 
im  za  lan  ma  sı ilə iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  ri -
mi  zə əhə  miy  yət  li tə  sir gö  tər  mək  dir. Bu 
sə  nə  din im  za  lan  ma  sı döv  lət  lə  ri  mi  zin 
ener  ji sa  hə  sin  də  ki tə  rəf  daş  lı  ğı  nı və 
əmək  daş  lıq üçün ye  ni is  ti  qa  mət  lə  rin 

mey  da  na gəl  mə  sin  də ma  ra  ğı  nı bir da  ha 
təs  diq et  di.

Bə  yan  na  mə Bol  qa  rıs  tan Res  pub  li  ka  sı 
ilə Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da 
yük  sək partn  yor  luq əla  qə  lə  ri  nin ifa  də  si-
 dir və o, hər iki öl  kə  nin ic  ti  mai-si  ya  si və 
so  sial-iq  ti  sa  di hə  ya  tının bü  tün sa  hə  lə -
rin  də əmək  daş  lıq et  mək üçün ye  ni im -
kan  lar ya  ra  dır. Sə  nəd həm əmək  daş  lı -
ğın möv  cud sa  hə  lə  ri  nin ge  niş  lən  di  ril -
mə  si  ni, həm də qar  şı  lıq  lı ma  raq do  ğu -
ran tə  rəf  daş  lıq  lar üçün ye  ni is  ti  qa  mət  lə-
 ri nə  zər  dən ke  çi  rir. Bə  yan  na  mə iki öl  kə 
ara  sın  da st  ra  te  ji tərəfdaşlıq də  rə  cə  si  nə 
yük  səl  miş yük  sək sə  viy  yə  li dialo  qun 
təs  di  qi  dir. O, si  ya  si, iq  ti  sa  di, ti  ca  rət, təh-
 lü  kə  siz  lik, mü  da  fiə, elm, təh  sil və mə  də-
 niy  yət sa  hə  lə  rin  də iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət -
lə  rin möh  kəm  lən  di  ril  mə  si  nə və ge  niş -
lən  di  ril  mə  si  nə yö  nə  lib.

Azər  bay  can tək Bol  qa  rıs  tan  da de  yil, 
bü  tün Av  ro  pa  da ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nin 
di  ver  si  fi  ka  si  ya  sı və möh  kəm  lən  di  ril  mə -

si ilə bağ  lı əsas partn  yor  dur. Av  ro  pa İt -
ti  fa  qı Azər  bay  can  la ener  ji dialo  qu  nu 
müs  bət və pers  pek  tiv  li he  sab edir. Bu 
təş  ki  lat üçün Ba  kı tə  bii qa  zın Azər  bay -
can  dan və Xə  zər re  gionun  dan Aİ öl  kə  lə-
 ri  nə ötü  rül  mə  si üçün ener  ji da  şı  yı  cı  la  rı -
nın və marş  rut  la  rı  nın di  ver  si  fi  ka  si  ya  sı 
ilə bağ  lı plan  la  rı  nın real  laş  ma  sın  da eti -
bar  lı tə  rəf  daş  dır.

Cə  nab İl  ham Əli  ye  vin So  fi  ya  ya sə  fə  ri 
çox uğur  lu ol  du. Be  lə ki, sə  fər çər  çi  və -
sin  də Bol  qa  rıs  tan Res  pub  li  ka  sı Hö  ku -
mə  ti ilə Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Hö -
ku  mə  ti ara  sın  da  kı elekt  ron ra  bi  tə, in  for-
 ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı və elekt  ron ida -
rə  çi  lik ki  mi sa  hə  lər  də əmək  daş  lıq üz  rə 
mü  qa  vi  lə im  za  lan  dı. 

-  Bol  qa  rıs  tan Res  pub  li  ka  sı Na  buk -
ko Vest la  yi  hə  si  nin səhm  da  rı  dır. 
Bu la  yi  hə  nin ye  ni  dən bər  pa edil -
mə  si is  ti  qa  mə  tin  də han  sı iş  lər hə -
ya  ta ke  çi  ri  lir?
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- Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin Bol  qa  rıs-
 tan Res  pub  li  ka  sı  na sə  fə  ri ər  zin  də Na -
buk  ko və TAP-ın in  teq  ra  si  ya  sı, yə  ni 
Na  buk  ko Ves  tin ye  ni for  mat  da bər  pa 
olun  ma  sı ilə bağ  lı mə  sə  lə qal  dı  rıl  dı. 
Bol  qa  rıs  tan tə  bii qa  zın Av  ro  pa  ya ötü -
rül  mə  sin  də tran  zit öl  kə ol  maq  la müva-
fiq im  kanı ya  ra  da bi  lə  cək bü  tün la  yi -
hə  lə  ri dəs  tək  lə  yə  cək. Bu  ra  ya Na  buk  ko 
Vest və TAP la  yi  hə  lə  ri  nin in  teq  ra  si  ya  sı 
da aid  dir. Ona gö  rə Bol  qa  rıs  tan üçün 
Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nin ay  rıl  maz bir 
his  sə  si ol  maq, Ru  mı  ni  ya, Ser  bi  ya və 
baş  qa Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  nə qaz ötür  mək 
üçün tran  zit öl  kə ro  lu  nu oy  na  maq çox 
va  cib  dir. 

- Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ilə Bol -
qa  rıs  tan Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin 
bu  gün  kü sə  viy  yə  si  ni ne  cə də  yər -
lən  di  rir  si  niz?

- Par  la  ment  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  ri -
miz, o cüm  lə  dən qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri  miz 
bü  tün sa  hə  lər  də yük  sək sə  viy  yə  də  dir. 
Qeyd edim ki, Azər  bay  can Mil  li Məc  li-
 si  nin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov Bol  qa  rıs  ta  na 
də  vət olu  nub. Bu sə  fə  rin hə  ya  ta keç -
mə  si ilə bağ  lı ta  rix ya  xın za  man  lar  da 
də  qiq  ləş  di  ri  lə  cək. Par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
dost  luq qrup  la  rı çər  çi  və  sin  də ar  tıq 
ənə  nə ha  lı  nı al  mış sə  fər mü  ba  di  lə  lə  ri 
də çox gö  zəl nə  ti  cə  lər ve  rir.

Bol  qa  rıs  tan Res  pub  li  ka  sı  nın 43-cü 
Mil  li Məc  li  si dost  luq qrup  la  rı  nın üzv -
lə  ri  ni tə  yin edib və qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər 
ba  rə  də də  vət  lər ar  tıq mü  za  ki  rə olun -
maq  da  dır. Qar  şı  lıq  lı ma  raq  la  rın (xa  ri  ci 
si  ya  sət, iq  ti  sa  di si  ya  sət və tu  rizm ko -
mi  tə  si, mə  də  niy  yət ko  mi  tə  si və s.) təm-
 sil olun  du  ğu sa  hə  lər  də də par  la  ment -
lə  ri  mi  zin daimi ko  mi  tə  lə  ri ara  sın  da 
əla  qə  lə  rin möh  kəm  lən  mə  si üçün cəhd-
 lər gös  tə  ril  mə  li  dir.

Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş-
 ki  la  tı   Par  la  ment As  samb  le  ya  sın  da  kı nü -
ma  yən  də he  yət  lə  ri  miz ara  sın  da olan gö -
zəl mü  na  si  bət  lər və qa  rşı  lıq  lı an  la  yı  şı da 
qeyd et  mək la  zım  dır. Ge  niş Qa  ra Də  niz 
Re  gionu öl  kə  lə  ri  nin bey  nəl  xalq iq  ti  sa  di 
təş  ki  la  tı çər  çi  və  sin  də də yük  sək sə  viy -
yə  li əla  qə  lə  ri  miz möv  cud  dur.

- Öl  kə  miz  də bol  qar di  li təd  ris olu -
nur. Hət  ta Bol  qar Di  li və Mə  də -
niy  yə  ti Mər  kə  zi də fəaliy  yət gös  tə-
 rir. Bol  qa  rıs  tan  da Azər  bay  can  la 
bağ  lı mə  lu  mat  la  rın ve  ril  mə  sin  də 
nə ki  mi iş  lər gö  rü  lür?

- 2004-cü il  də Ba  kı Slav  yan Uni  ver -
si  te  tin  də açı  lan Bol  qar Di  li və Mə  də -
niy  yə  ti Mər  kə  zi Azər  bay  can  da Bol  qa -
rıs  tan Res  pub  li  ka  sı  nın sə  fir  li  yi ilə fəal 
əla  qə  lər qu  rur. Bu da Bol  qa  rıs  tan hö -
ku  mə  ti  nin rəs  mi  lə  ri  nin və nü  ma  yən -
də  lə  ri  nin Ba  kı  ya sə  fər  lə  ri  ni so  sial və 
mə  də  ni cə  hət  dən asan  laş  dı  rır. Bu mər-

 kəz sə  fir  li  yin bü  tün təd  bir  lə  rin  də fəal 
iş  ti  rak edir.

Mər  kə  zin məq  sə  di Azər  bay  can  la 
Bol  qa  rıs  tan ara  sın  da mə  də  ni əla  qə  lə  ri 
in  ki  şaf et  dir  mək  dir. O, həm də döv  lət -
lə  ri  mi  zin mə  də  niy  yət, təh  sil, elm sa  hə-
 lə  ri  nə hər iki öl  kə  nin gənc  lə  ri  nin cəlb 
olun  ma  sı  na, elə  cə də bol  qar təd  qi  qat -
la  rı ilə bağ  lı təh  sil pro  se  si  nin da  ha da 
güc  lən  di  ril  mə  si  nə xid  mət edir. Mər  kə-
 zin əsas fəaliy  yə  ti isə Azər  bay  can  da 
bol  qar di  li, mə  də  niy  yə  ti və Bol  qa  rıs  tan 
ta  ri  xi haq  qın  da mə  lu  mat  la  rın ge  niş ya -
yıl  ma  sı  na yö  nə  lib.

2013-cü il ma  yın 24-də Mü  qəd  dəs 
Kli  ment Oh  rids  ki adı  na So  fi  ya Uni  ver-
 si  te  tin  də Ba  kı Slav  yan Uni  ver  si  te  ti ilə 
Azər  bay  can Di  li və Mə  də  niy  yə  ti Mər -
kə  zi  nin ya  ra  dıl  ma  sı haq  qın  da mü  qa  vi-
 lə im  za  lan  dı. Bu mər  kə  zin açı  lı  şı 2013-
cü il sent  yab  rın 25-də So  fi  ya Uni  ver  si -

te  ti  nin Şərq Dil  lə  ri və Mə  də  niy  yə  ti 
Mər  kə  zin  də ol  du.

Mü  qəd  dəs Kli  ment Oh  rids  ki adı  na 
So  fi  ya Uni  ver  si  te  tin  də  ki Azər  bay  can 
Di  li və Mə  də  niy  yə  ti Mər  kə  zi ilə Ba  kı 
Slav  yan Uni  ver  si  te  tin  də fəaliy  yət gös  tə -
rən Bol  qar Di  li və Mə  də  niy  yə  ti Mər  kə  zi 
ey  ni məq  sə  də xid  mət edir. Onun əsas 
fəaliy  yə  ti Azər  bay  can ta  ri  xi və adət-ənə-
 nə  lə  ri ilə bağ  lı təd  bir  lə  rin, o cüm  lə  dən 
Azər  bay  ca  nın döv  lət xa  dim  lə  ri, mə  də -
niy  yət və in  cə  sə  nət nü  ma  yən  də  lə  ri ilə 
gö  rüş  lə  rin təş  kil olun  ma  sı  na və ke  çi  ril -
mə  si  nə yö  nə  lib. Bu  nun nə  ti  cə  sin  də də 

bi  zim həm  və  tən  lə  ri  miz Azər  bay  can 
ədə  biy  ya  tı, mə  də  niy  yə  ti, ki  no və in  cə  sə-
 nə  ti ilə ya  xın  dan ta  nış ola bi  lə  cək  lər. 

- Ca  ri ilin iyun ayın  da Ba  kı  da I Av  ro-
 pa Oyun  la  rı ke  çi  ri  lə  cək. Bol  qa  rıs -
ta  nın bu təd  bir  də iş  ti  ra  kı ilə bağ  lı 
han  sı plan  la  rı var?

- Bol  qar Olim  pi  ya Ko  mi  tə  sin  dən əl  də 
et  di  yi  miz mə  lu  ma  ta əsa  sən hal-ha  zır  da 
122 nə  fər id  man  çı  nın Azər  bay  can  da ke -
çi  ri  lə  cək ilk Av  ro  pa Oyun  la  rın  da iş  ti  ra  kı 
göz  lə  ni  lir.

Açı  lış mə  ra  si  mi  nə Bol  qa  rıs  tan Res -
pub  li  ka  sı  nın Baş na  zi  ri cə  nab Boy  ko 
Bo  ri  so  vun, Gənc  lər və İd  man na  zi  ri cə -
nab Kras  sen Kra  le  vin Azər  bay  ca  na sə  fə-
 ri nə  zər  də tu  tu  lub. Bağ  la  nış mə  ra  si  mi  nə 
isə Bol  qa  rıs  tan Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi -
den  ti cə  nab Ro  sen Plev  ne  li  ye  vin də sə -
fə  ri plan  laş  dı  rı  lıb.

SƏFİR

“Avropa	İttifaqı	
Azərbaycanla	enerji	 
dialoqunu	müsbət	və	
perspektivli	hesab	edir”

-  Bu ilin əv  və  lin  də Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti Bol  qa  rıs -
tan Res  pub  li  ka  sı  na rəs  mi sə  fər et  di. 
Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da “Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı və Bol  qa  rıs  tan Res -
pub  li  ka  sı ara  sın  da st  ra  te  ji tə  rəf  daş -
lıq haq  qın  da Bir  gə Bə  yan  na  mə” 
im  za  lan  dı. Bu bə  yan  na  mə haq  qın -
da fi  kir  lə  ri  ni  zi bö  lü  şər  di  niz.

- Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi -
den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin Bol  qa  rıs  ta  na 
sə  fə  ri iki öl  kə ara  sın  da  kı ənə  nə  vi dost -
luq mü  na  si  bət  lə  ri  nin da  va  mı  dır. Bu sə -
fə  rin məq  sə  di uzun  müd  dət  li əmək  daş -
lı  ğı  mı  zı möh  kəm  lən  dir  mək, elə  cə də 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı və Bol  qa  rıs -
tan Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da st  ra  te  ji tə  rəf -
daş  lıq haq  qın  da Bir  gə Bə  yan  na  mə”nin 
im  za  lan  ma  sı ilə iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  ri -
mi  zə əhə  miy  yət  li tə  sir gö  tər  mək  dir. Bu 
sə  nə  din im  za  lan  ma  sı döv  lət  lə  ri  mi  zin 
ener  ji sa  hə  sin  də  ki tə  rəf  daş  lı  ğı  nı və 
əmək  daş  lıq üçün ye  ni is  ti  qa  mət  lə  rin 

mey  da  na gəl  mə  sin  də ma  ra  ğı  nı bir da  ha 
təs  diq et  di.

Bə  yan  na  mə Bol  qa  rıs  tan Res  pub  li  ka  sı 
ilə Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da 
yük  sək partn  yor  luq əla  qə  lə  ri  nin ifa  də  si-
 dir və o, hər iki öl  kə  nin ic  ti  mai-si  ya  si və 
so  sial-iq  ti  sa  di hə  ya  tının bü  tün sa  hə  lə -
rin  də əmək  daş  lıq et  mək üçün ye  ni im -
kan  lar ya  ra  dır. Sə  nəd həm əmək  daş  lı -
ğın möv  cud sa  hə  lə  ri  nin ge  niş  lən  di  ril -
mə  si  ni, həm də qar  şı  lıq  lı ma  raq do  ğu -
ran tə  rəf  daş  lıq  lar üçün ye  ni is  ti  qa  mət  lə-
 ri nə  zər  dən ke  çi  rir. Bə  yan  na  mə iki öl  kə 
ara  sın  da st  ra  te  ji tərəfdaşlıq də  rə  cə  si  nə 
yük  səl  miş yük  sək sə  viy  yə  li dialo  qun 
təs  di  qi  dir. O, si  ya  si, iq  ti  sa  di, ti  ca  rət, təh-
 lü  kə  siz  lik, mü  da  fiə, elm, təh  sil və mə  də-
 niy  yət sa  hə  lə  rin  də iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət -
lə  rin möh  kəm  lən  di  ril  mə  si  nə və ge  niş -
lən  di  ril  mə  si  nə yö  nə  lib.

Azər  bay  can tək Bol  qa  rıs  tan  da de  yil, 
bü  tün Av  ro  pa  da ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nin 
di  ver  si  fi  ka  si  ya  sı və möh  kəm  lən  di  ril  mə -

si ilə bağ  lı əsas partn  yor  dur. Av  ro  pa İt -
ti  fa  qı Azər  bay  can  la ener  ji dialo  qu  nu 
müs  bət və pers  pek  tiv  li he  sab edir. Bu 
təş  ki  lat üçün Ba  kı tə  bii qa  zın Azər  bay -
can  dan və Xə  zər re  gionun  dan Aİ öl  kə  lə-
 ri  nə ötü  rül  mə  si üçün ener  ji da  şı  yı  cı  la  rı -
nın və marş  rut  la  rı  nın di  ver  si  fi  ka  si  ya  sı 
ilə bağ  lı plan  la  rı  nın real  laş  ma  sın  da eti -
bar  lı tə  rəf  daş  dır.

Cə  nab İl  ham Əli  ye  vin So  fi  ya  ya sə  fə  ri 
çox uğur  lu ol  du. Be  lə ki, sə  fər çər  çi  və -
sin  də Bol  qa  rıs  tan Res  pub  li  ka  sı Hö  ku -
mə  ti ilə Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Hö -
ku  mə  ti ara  sın  da  kı elekt  ron ra  bi  tə, in  for-
 ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı və elekt  ron ida -
rə  çi  lik ki  mi sa  hə  lər  də əmək  daş  lıq üz  rə 
mü  qa  vi  lə im  za  lan  dı. 

-  Bol  qa  rıs  tan Res  pub  li  ka  sı Na  buk -
ko Vest la  yi  hə  si  nin səhm  da  rı  dır. 
Bu la  yi  hə  nin ye  ni  dən bər  pa edil -
mə  si is  ti  qa  mə  tin  də han  sı iş  lər hə -
ya  ta ke  çi  ri  lir?

Maya Hristova:
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nef  ti qə  lə  bə  nin əl  də edil  mə  sin  də 
müs  təs  na rol oy  na  dı. Ba  kı tan  ker -
lə  ri Qı  zıl Or  du  nun eh  ti  ya  cı  nın 80 
faizi  ni ödə  yə  rək  Mosk  va  ya ya  na -
ca  ğın bü  tün növ  lə  ri  ni gön  də  rir  di. 
Bu isə o de  mək  dir ki, dö  yü  şə ge -
dən hər 10 tan  kın, hər 10 təy  ya  rə -
nin 7-si Ba  kı nef  ti ilə iş  lə  yir  di.

So  vet İt  ti  fa  qı  nın rəh  bə  ri İ.Sta  lin 
bu də  yər  li re  sur  su qıs  qanc  lıq  la qo -
ru  yur, onun av  ro  pa  lı ideolo  ji rə  qi -
bi olan Hit  ler isə bü  tün va  si  tə  lər  lə 
Ba  kı  nı ələ ke  çir  mə  yə ça  lı  şır  dı. 
Onun hə  də  fi Qaf  qaz  da  kı neft ya -
taq  la  rı  nı ələ ke  çi  rə  rək düş  mə  ni  nə 
iki  qat zər  bə vur  maq idi. Be  lə ki, 

Sta  lin neft təc  hi  za  tın  dan məh  rum 
ola  raq mü  ha  ri  bə  ni udu  za  caq, Hit -
ler isə öz növ  bə  sin  də ya  na  caq  la 
tə  min edi  lə  cək  di.

Təq  dim olu  nan kadr  lar  da öl  kə -
mi  zin apar  dı  ğı mü  ba  ri  zə ay  dın 
təs  vir edi  lib. Ba  kı  da  kı neft bu  ruq -
la  rı  nın düş  mən əli  nə keç  mə  mə  si 

STRATEGİYA

Arzu	Əliyeva:

“Qələbənin qazanılmasında  
Bakı nefti əvəzsiz rol oynamışdır”

Bu il biz fa  şizm üzə  rin  də qə  lə  bə-
 nin 70 il  lik yu  bi  le  yi  ni qeyd et  dik. 
Öl  kə  miz  də bu mü  na  si  bət  lə bir çox 
təd  bir  lər, la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  di. 
Bu la  yi  hə  lər  dən bi  ri də ma  yın 4-də 
Hey  dər Əli  yev Mərkəzinin təq  di -
ma  tı olan “Hə  dəf Ba  kı  dır. Hit  ler 
neft uğ  run  da dö  yü  şü ne  cə uduz -
du” sə  nəd  li fil  mi  dir. Hey  dər Əli -
yev Fon  du  nun dəs  tə  yi ilə ha  zır  lan-
 mış fil  min baş pro  dü  se  ri Ar  zu Əli -
ye  va, pro  dü  se  ri Lui Vo  de  vil, re  jis -
so  ru isə Ro  bert Maq  ne  rot  dur.

Hey  dər Əli  yev Mər  kə  zin  də təş -
kil edi  lən təq  di  mat mə  ra  si  min  də 
Azər  bay  ca  nın bi  rin  ci xa  nı  mı Meh -
ri  ban Əli  ye  va və Ar  zu Əli  ye  va iş  ti-
 rak et  di  lər. Fil  min baş pro  dü  se  ri 
Ar  zu Əli  ye  va çı  xış edə  rək bil  dir  di 
ki, xal  qı  mız II Dün  ya mü  ha  ri  bə  sin-

 də cəb  hə  yə 700 mi  nə ya  xın oğul və 
qı  zı  nı yo  la sal  mış  dır; on  la  rın da 
təx  mi  nən ya  rı  sı dö  yüş mey  dan  la -
rın  dan ge  ri qa  yıt  ma  mış  dır. Ar  zu 
Əli  ye  va qeyd et  di ki, II Dün  ya mü -
ha  ri  bə  sin  də qə  lə  bə  nin qa  za  nıl  ma -
sın  da Ba  kı nef  ti əvəz  siz rol oy  na -
mış  dır: “1941-1945-ci il  lər mü  ha  ri -
bə  si za  ma  nı So  vet İt  ti  fa  qı  nın sərf 
et  di  yi nef  tin 70 faizin  dən ço  xu, 
ben  zi  nin 80 faizi Azər  bay  ca  nın pa -
yı  na düş  müş  dür. Qə  lə  bə  nin tə  min 
olun  ma  sın  da bö  yük rol oy  na  mış 
tank və təy  ya  rə  lər Ba  kı neft  çi  lə  ri -
nin gön  dər  di  yi ya  na  caq  la hə  rə  kət 
edir  di. Azər  bay  can xal  qı  nın bu 
mü  ha  ri  bə  də gös  tər  di  yi qəh  rə  man -
lıq heç vaxt unu  dul  ma  ya  caq”.

Ar  zu Əli  ye  va bil  dir  di ki, məhz 
öl  kə  mi  zin ta  ri  xi  nin bu mə  qam  la  rı -

nı ya  şat  maq və dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti-
 nə çat  dır  maq məq  sə  di  lə Ba  kı Me -
dia Mər  kə  zi Hey  dər Əli  yev Fon -
du  nun dəs  tə  yi ilə bu sə  nəd  li fil  mi 
ha  zır  la  yıb. 

Son  ra film nü  ma  yiş et  di  ril  di.
Azər  bay  can xal  qı  nın fa  şizm üzə-

 rin  də qə  lə  bə  də  ki ro  lun  dan, elə  cə 
də Azər  bay  can nef  ti  nin mü  ha  ri  bə 
il  lə  rin  də st  ra  te  ji əhə  miy  yə  tin  dən 
bəhs edən bu film  də II Dün  ya mü -
ha  ri  bə  si  nin ta  ri  xi  nə ta  ma  mi  lə ye  ni 
ba  xış bu  ca  ğın  dan – neft uğ  run  da 
sa  vaş priz  ma  sın  dan ba  xı  lır.

So  vet İt  ti  fa  qın  da Ba  kı nef  ti il  lik 
is  teh  sa  lın 72 faizi  ni təş  kil edir  di. 
Nə  ti  cə eti  ba  ri  lə pay  tax  tı  mız SSRİ-
nin iq  ti  sa  diy  ya  tın  da va  cib ro  la ma -
lik idi. 

Mü  ha  ri  bə il  lə  rin  də Azər  bay  can 
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nef  ti qə  lə  bə  nin əl  də edil  mə  sin  də 
müs  təs  na rol oy  na  dı. Ba  kı tan  ker -
lə  ri Qı  zıl Or  du  nun eh  ti  ya  cı  nın 80 
faizi  ni ödə  yə  rək  Mosk  va  ya ya  na -
ca  ğın bü  tün növ  lə  ri  ni gön  də  rir  di. 
Bu isə o de  mək  dir ki, dö  yü  şə ge -
dən hər 10 tan  kın, hər 10 təy  ya  rə -
nin 7-si Ba  kı nef  ti ilə iş  lə  yir  di.

So  vet İt  ti  fa  qı  nın rəh  bə  ri İ.Sta  lin 
bu də  yər  li re  sur  su qıs  qanc  lıq  la qo -
ru  yur, onun av  ro  pa  lı ideolo  ji rə  qi -
bi olan Hit  ler isə bü  tün va  si  tə  lər  lə 
Ba  kı  nı ələ ke  çir  mə  yə ça  lı  şır  dı. 
Onun hə  də  fi Qaf  qaz  da  kı neft ya -
taq  la  rı  nı ələ ke  çi  rə  rək düş  mə  ni  nə 
iki  qat zər  bə vur  maq idi. Be  lə ki, 

Sta  lin neft təc  hi  za  tın  dan məh  rum 
ola  raq mü  ha  ri  bə  ni udu  za  caq, Hit -
ler isə öz növ  bə  sin  də ya  na  caq  la 
tə  min edi  lə  cək  di.

Təq  dim olu  nan kadr  lar  da öl  kə -
mi  zin apar  dı  ğı mü  ba  ri  zə ay  dın 
təs  vir edi  lib. Ba  kı  da  kı neft bu  ruq -
la  rı  nın düş  mən əli  nə keç  mə  mə  si 

STRATEGİYA

Arzu	Əliyeva:

“Qələbənin qazanılmasında  
Bakı nefti əvəzsiz rol oynamışdır”

Bu il biz fa  şizm üzə  rin  də qə  lə  bə-
 nin 70 il  lik yu  bi  le  yi  ni qeyd et  dik. 
Öl  kə  miz  də bu mü  na  si  bət  lə bir çox 
təd  bir  lər, la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  di. 
Bu la  yi  hə  lər  dən bi  ri də ma  yın 4-də 
Hey  dər Əli  yev Mərkəzinin təq  di -
ma  tı olan “Hə  dəf Ba  kı  dır. Hit  ler 
neft uğ  run  da dö  yü  şü ne  cə uduz -
du” sə  nəd  li fil  mi  dir. Hey  dər Əli -
yev Fon  du  nun dəs  tə  yi ilə ha  zır  lan-
 mış fil  min baş pro  dü  se  ri Ar  zu Əli -
ye  va, pro  dü  se  ri Lui Vo  de  vil, re  jis -
so  ru isə Ro  bert Maq  ne  rot  dur.

Hey  dər Əli  yev Mər  kə  zin  də təş -
kil edi  lən təq  di  mat mə  ra  si  min  də 
Azər  bay  ca  nın bi  rin  ci xa  nı  mı Meh -
ri  ban Əli  ye  va və Ar  zu Əli  ye  va iş  ti-
 rak et  di  lər. Fil  min baş pro  dü  se  ri 
Ar  zu Əli  ye  va çı  xış edə  rək bil  dir  di 
ki, xal  qı  mız II Dün  ya mü  ha  ri  bə  sin-

 də cəb  hə  yə 700 mi  nə ya  xın oğul və 
qı  zı  nı yo  la sal  mış  dır; on  la  rın da 
təx  mi  nən ya  rı  sı dö  yüş mey  dan  la -
rın  dan ge  ri qa  yıt  ma  mış  dır. Ar  zu 
Əli  ye  va qeyd et  di ki, II Dün  ya mü -
ha  ri  bə  sin  də qə  lə  bə  nin qa  za  nıl  ma -
sın  da Ba  kı nef  ti əvəz  siz rol oy  na -
mış  dır: “1941-1945-ci il  lər mü  ha  ri -
bə  si za  ma  nı So  vet İt  ti  fa  qı  nın sərf 
et  di  yi nef  tin 70 faizin  dən ço  xu, 
ben  zi  nin 80 faizi Azər  bay  ca  nın pa -
yı  na düş  müş  dür. Qə  lə  bə  nin tə  min 
olun  ma  sın  da bö  yük rol oy  na  mış 
tank və təy  ya  rə  lər Ba  kı neft  çi  lə  ri -
nin gön  dər  di  yi ya  na  caq  la hə  rə  kət 
edir  di. Azər  bay  can xal  qı  nın bu 
mü  ha  ri  bə  də gös  tər  di  yi qəh  rə  man -
lıq heç vaxt unu  dul  ma  ya  caq”.

Ar  zu Əli  ye  va bil  dir  di ki, məhz 
öl  kə  mi  zin ta  ri  xi  nin bu mə  qam  la  rı -

nı ya  şat  maq və dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti-
 nə çat  dır  maq məq  sə  di  lə Ba  kı Me -
dia Mər  kə  zi Hey  dər Əli  yev Fon -
du  nun dəs  tə  yi ilə bu sə  nəd  li fil  mi 
ha  zır  la  yıb. 

Son  ra film nü  ma  yiş et  di  ril  di.
Azər  bay  can xal  qı  nın fa  şizm üzə-

 rin  də qə  lə  bə  də  ki ro  lun  dan, elə  cə 
də Azər  bay  can nef  ti  nin mü  ha  ri  bə 
il  lə  rin  də st  ra  te  ji əhə  miy  yə  tin  dən 
bəhs edən bu film  də II Dün  ya mü -
ha  ri  bə  si  nin ta  ri  xi  nə ta  ma  mi  lə ye  ni 
ba  xış bu  ca  ğın  dan – neft uğ  run  da 
sa  vaş priz  ma  sın  dan ba  xı  lır.

So  vet İt  ti  fa  qın  da Ba  kı nef  ti il  lik 
is  teh  sa  lın 72 faizi  ni təş  kil edir  di. 
Nə  ti  cə eti  ba  ri  lə pay  tax  tı  mız SSRİ-
nin iq  ti  sa  diy  ya  tın  da va  cib ro  la ma -
lik idi. 

Mü  ha  ri  bə il  lə  rin  də Azər  bay  can 
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“Hə  dəf Ba  kı  dır. Hit  ler neft uğ -
run  da dö  yü  şü ne  cə uduz  du” fil  mi 
ma  yın 8-10-da “Na  tional Geog  rap -

hic” ka  na  lın  da, o cüm  lə  dən Fran  sa, 
İn  gil  tə  rə, Al  ma  ni  ya, İta  li  ya, Pol  şa, 
Ma  ca  rıs  tan, Da  ni  mar  ka, Tür  ki  yə, İs -

pa  ni  ya, Slo  ve  ni  ya, Bal  kan öl  kə  lə  ri, 
Af  ri  ka öl  kə  lə  ri, Yu  na  nıs  tan, Çe  xi  ya 
və di  gər yer  lər  də nü  ma  yiş et  di  ril  di.

QƏLƏBƏ - 70

üçün on  lar  dan da  ha müasir olan  la-
 rı sö  kü  lür və ye  ni neft höv  zə  lə  ri  nə 
gön  də  ri  lir  di. Bu  nun nə  ti  cə  sin  də 
neft is  teh  sa  lı  nın aşa  ğı düş  mə  si  nə 
bax  ma  ya  raq, pay  tax  tı  mız ye  nə də 
var gü  cü ilə ça  lı  şır  dı. Çün  ki Qı  zıl 
Or  du neft  lə, ya  na  caq  la tə  min olun-
 ma  lı idi.

Döv  lət Mü  da  fiə Ko  mi  tə  si  nə tə -
yin edil  miş Ni  ko  lay Bay  ba  ko  vun 
tə  şəb  bü  sü  nə əsa  sən Ba  kı  ya giz  li 
yol  la part  la  yı  cı mad  də  lər gə  ti  ril -
miş  di. Və  ziy  yət çı  xıl  maz olar  sa, 
on  lar yer  də qa  lan neft qu  yu  la  rı  nın 
part  la  dıl  ma  sı üçün nə  zər  də tu  tul -
muş  du. Sta  lin bil  dir  miş  di ki, əgər 
al  man  lar nef  tin 1 to  nu  nu be  lə ələ 
ke  çi  rər  lər  sə, Bay  ba  kov gül  lə  lə  nə -
cək. Onu da əla  və et  miş  di ki, əgər 
mə  dən  lər vax  tın  dan əv  vəl məhv 
edi  lər  sə, Hit  ler ge  ri çə  kil  miş olar  sa 
be  lə, Bay  ba  kov o za  man da gül  lə -
lən  mə  dən ca  nı  nı qur  ta  ra bil  mə  yə -
cək. 

Film  də Bö  yük Və  tən mü  ha  ri  bə  si 

za  ma  nı qa  dın  la  rın da ro  lu qeyd 
edi  lib. Bü  tün öl  kə  də qa  dın  lar dö -
yü  şə ge  dən ki  şi  lə  rin əvə  zi  nə iş  lə -
yir  di  lər. Neft bu  ruq  la  rın  da ça  lış -
ma  ğa baş  la  yan əvə  ze  di  ci qüv  və 
kişi  lər  dən ge  ri qal  ma  maq üçün iş 
saat  la  rı  nı uzat  mış  dı  lar. On  lar mü -
ha  ri  bə  nin so  nu  na ki  mi gü  nün 12 
saatı  nı, həf  tə  nin 7 gü  nü  nü fa  si  lə  siz 
ola  raq iş  lə  yir  di  lər. 1944-cü il  də qa -
dın  lar iş  çi qüv  və  si  nin 65 faizi  ni 
təş  kil edir  di  lər.

Sə  nəd  li fil  min so  nun  da ya  ra  dı  cı 
he  yət 70 il əv  vəl hə  dəf olan Ba  kı -
nın bu  gün  kü in  ki  şa  fı  nı xü  su  si pe -
şə  kar  lıq  la ta  ma  şa  çı  ya çat  dı  rır. Pay-
 tax  tı  mı  zın dü  nə  ni və bu gü  nü haq-
 qın  da iz  lə  yi  ci  də dol  ğun təəs  sü  rat 
ya  ra  dır.

Fil  min tək  cə HD for  ma  tı  na ke  çi-
 ril  mə  si, bər  pa  sı və rəng  lən  mə  si üç 
ay  dan çox za  man al  dı. Ha  zır  lıq iş -
lə  ri  nə 100-dək in  sa  nın cəlb olun -
du  ğu fil  min ya  ra  dıl  ma  sın  da “Na -
tional Geog  rap  hic” ka  na  lı  nın 10 

əmək  da  şı, həm  çi  nin ay  rı-ay  rı öl  kə-
 lər  dən 45 nə  fər  lik he  yət ya  xın  dan 
iş  ti  rak et  di. Ümu  mi  lik  də bu ek  ran 
əsə  ri  nin  təx  mi  nən 50 mil  yon ta -
ma  şa  çı tə  rə  fin  dən iz  lə  nil  mə  si göz -
lə  ni  lir. Film mü  ha  ri  bə  nin ağ  rı-acı -
sı  nı ya  şa  yan hər kə  sin, həm  çi  nin 
ön cəb  hə  də dö  yü  şən  lə  rin, ar  xa cəb-
 hə  də gər  gin əmə  yi ilə bö  yük qə  lə -
bə  də pa  yı olan in  san  la  rın xa  ti  rə  si -
nə it  haf edi  lib.

Ek  ran əsə  ri Azər  bay  can di  li ilə 
ya  na  şı, rus, in  gi  lis, fran  sız, al  man, 
ital  yan və di  gər dil  lə  rə də tər  cü  mə 
olu  nub.

Çə  ki  liş  lə  ri 14 ay da  vam edən 
“Hə  dəf Ba  kı  dır. Hit  ler neft uğ  run -
da dö  yü  şü ne  cə uduz  du” sə  nəd  li 
fil  mi çər  çi  və  sin  də Azər  bay  can  da, 
Al  ma  ni  ya  da, ABŞ-da, Bö  yük Bri  ta -
ni  ya  da, Fran  sa  da, Ru  si  ya  da təd  qi -
qat  lar apa  rıl  mış, bu öl  kə  lə  rin ar -
xiv  lə  rin  dən 200 saat  dan çox vi -
deoma  te  rial, fo  to və di  gər sə  nəd  lər 
araş  dı  rıl  mış  dır.
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“Hə  dəf Ba  kı  dır. Hit  ler neft uğ -
run  da dö  yü  şü ne  cə uduz  du” fil  mi 
ma  yın 8-10-da “Na  tional Geog  rap -

hic” ka  na  lın  da, o cüm  lə  dən Fran  sa, 
İn  gil  tə  rə, Al  ma  ni  ya, İta  li  ya, Pol  şa, 
Ma  ca  rıs  tan, Da  ni  mar  ka, Tür  ki  yə, İs -

pa  ni  ya, Slo  ve  ni  ya, Bal  kan öl  kə  lə  ri, 
Af  ri  ka öl  kə  lə  ri, Yu  na  nıs  tan, Çe  xi  ya 
və di  gər yer  lər  də nü  ma  yiş et  di  ril  di.

QƏLƏBƏ - 70

üçün on  lar  dan da  ha müasir olan  la-
 rı sö  kü  lür və ye  ni neft höv  zə  lə  ri  nə 
gön  də  ri  lir  di. Bu  nun nə  ti  cə  sin  də 
neft is  teh  sa  lı  nın aşa  ğı düş  mə  si  nə 
bax  ma  ya  raq, pay  tax  tı  mız ye  nə də 
var gü  cü ilə ça  lı  şır  dı. Çün  ki Qı  zıl 
Or  du neft  lə, ya  na  caq  la tə  min olun-
 ma  lı idi.

Döv  lət Mü  da  fiə Ko  mi  tə  si  nə tə -
yin edil  miş Ni  ko  lay Bay  ba  ko  vun 
tə  şəb  bü  sü  nə əsa  sən Ba  kı  ya giz  li 
yol  la part  la  yı  cı mad  də  lər gə  ti  ril -
miş  di. Və  ziy  yət çı  xıl  maz olar  sa, 
on  lar yer  də qa  lan neft qu  yu  la  rı  nın 
part  la  dıl  ma  sı üçün nə  zər  də tu  tul -
muş  du. Sta  lin bil  dir  miş  di ki, əgər 
al  man  lar nef  tin 1 to  nu  nu be  lə ələ 
ke  çi  rər  lər  sə, Bay  ba  kov gül  lə  lə  nə -
cək. Onu da əla  və et  miş  di ki, əgər 
mə  dən  lər vax  tın  dan əv  vəl məhv 
edi  lər  sə, Hit  ler ge  ri çə  kil  miş olar  sa 
be  lə, Bay  ba  kov o za  man da gül  lə -
lən  mə  dən ca  nı  nı qur  ta  ra bil  mə  yə -
cək. 

Film  də Bö  yük Və  tən mü  ha  ri  bə  si 

za  ma  nı qa  dın  la  rın da ro  lu qeyd 
edi  lib. Bü  tün öl  kə  də qa  dın  lar dö -
yü  şə ge  dən ki  şi  lə  rin əvə  zi  nə iş  lə -
yir  di  lər. Neft bu  ruq  la  rın  da ça  lış -
ma  ğa baş  la  yan əvə  ze  di  ci qüv  və 
kişi  lər  dən ge  ri qal  ma  maq üçün iş 
saat  la  rı  nı uzat  mış  dı  lar. On  lar mü -
ha  ri  bə  nin so  nu  na ki  mi gü  nün 12 
saatı  nı, həf  tə  nin 7 gü  nü  nü fa  si  lə  siz 
ola  raq iş  lə  yir  di  lər. 1944-cü il  də qa -
dın  lar iş  çi qüv  və  si  nin 65 faizi  ni 
təş  kil edir  di  lər.

Sə  nəd  li fil  min so  nun  da ya  ra  dı  cı 
he  yət 70 il əv  vəl hə  dəf olan Ba  kı -
nın bu  gün  kü in  ki  şa  fı  nı xü  su  si pe -
şə  kar  lıq  la ta  ma  şa  çı  ya çat  dı  rır. Pay-
 tax  tı  mı  zın dü  nə  ni və bu gü  nü haq-
 qın  da iz  lə  yi  ci  də dol  ğun təəs  sü  rat 
ya  ra  dır.

Fil  min tək  cə HD for  ma  tı  na ke  çi-
 ril  mə  si, bər  pa  sı və rəng  lən  mə  si üç 
ay  dan çox za  man al  dı. Ha  zır  lıq iş -
lə  ri  nə 100-dək in  sa  nın cəlb olun -
du  ğu fil  min ya  ra  dıl  ma  sın  da “Na -
tional Geog  rap  hic” ka  na  lı  nın 10 

əmək  da  şı, həm  çi  nin ay  rı-ay  rı öl  kə-
 lər  dən 45 nə  fər  lik he  yət ya  xın  dan 
iş  ti  rak et  di. Ümu  mi  lik  də bu ek  ran 
əsə  ri  nin  təx  mi  nən 50 mil  yon ta -
ma  şa  çı tə  rə  fin  dən iz  lə  nil  mə  si göz -
lə  ni  lir. Film mü  ha  ri  bə  nin ağ  rı-acı -
sı  nı ya  şa  yan hər kə  sin, həm  çi  nin 
ön cəb  hə  də dö  yü  şən  lə  rin, ar  xa cəb-
 hə  də gər  gin əmə  yi ilə bö  yük qə  lə -
bə  də pa  yı olan in  san  la  rın xa  ti  rə  si -
nə it  haf edi  lib.

Ek  ran əsə  ri Azər  bay  can di  li ilə 
ya  na  şı, rus, in  gi  lis, fran  sız, al  man, 
ital  yan və di  gər dil  lə  rə də tər  cü  mə 
olu  nub.

Çə  ki  liş  lə  ri 14 ay da  vam edən 
“Hə  dəf Ba  kı  dır. Hit  ler neft uğ  run -
da dö  yü  şü ne  cə uduz  du” sə  nəd  li 
fil  mi çər  çi  və  sin  də Azər  bay  can  da, 
Al  ma  ni  ya  da, ABŞ-da, Bö  yük Bri  ta -
ni  ya  da, Fran  sa  da, Ru  si  ya  da təd  qi -
qat  lar apa  rıl  mış, bu öl  kə  lə  rin ar -
xiv  lə  rin  dən 200 saat  dan çox vi -
deoma  te  rial, fo  to və di  gər sə  nəd  lər 
araş  dı  rıl  mış  dır.
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MÜSAHİBƏ

Mustafa	Haşim	Polat:

“TİKA	olaraq	bizim	bir	
vəqf	mədəniyyətimiz	var”

- Mus  ta  fa bəy, ilk ola  raq is  tər -
dim ki, təş  ki  la  tın ya  ran  ma ta  ri-
 xi ba  rə  də mə  lu  mat ve  rə  si  niz. 
Be  lə bir təş  ki  lat han  sı zə  ru  rət -
dən ya  ra  nıb və han  sı öl  kə  lər  də 
fəaliy  yət gös  tə  rir, məq  sə  di, 
mə  ram  na  mə  si nə  dən iba  rət -
dir?

- Tİ  KA - Türk İş  bir  li  yi və Koor -
di  nas  yon Ajan  sı, Azər  bay  can türk -

cə  si ilə de  sək, Türk Əmək  daş  lıq və 
Koor  di  na  si  ya Agent  li  yi So  vet İt  ti -
fa  qı da  ğıl  dıq  dan son  ra Tür  ki  yə  nin 
ön  cə  lik  lə dost və qar  daş, əq  rə  ba 
öl  kə  lər  dən gə  lən tə  ləb  lə  ri qar  şı  la -
maq üçün təş  ki  lat  lan  maq eh  ti  ya -
cın  dan mey  da  na gəl  miş  dir. Tür  ki -
yə üzə  ri  nə dü  şə  ni ye  ri  nə ye  tir  mək 
üçün 1992-ci il  də bu təş  ki  la  tı qur -
du.

Hal-ha  zır  da bi  zim 140 öl  kə  də 
la  yi  hə  lə  ri  miz hə  ya  ta ke  çi  ri  lir, 50-ə 
ya  xın ofi  si  miz fəaliy  yət gös  tə  rir. 
Am  ma hər za  man Azər  bay  can, 
Türk  mə  nis  tan, Qa  za  xıs  tan, Qır  ğı -
zıs  tan və Öz  bə  kis  tan fəaliy  yə  ti  miz-
 də priori  tet yer tu  tur. 

Hal-ha  zır  da bi  zim dün  ya miq -
ya  sın  da hə  ya  ta ke  çir  di  yi  miz la  yi -
hə  lər əsa  sən in  san hə  ya  tı  na bir  ba  şa 
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to  xu  nan mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı  dır. Mə -
sə  lən, təh  sil, sə  hiy  yə, iç  mə  li su, 
so  sial inf  rast  ruk  tur  lar, yə  ni cə  miy -
yə  tin zə  ru  ri eh  ti  yac  la  rı, mə  sə  lən, 
fond  lar, xey  riy  yə iş  lə  ri, bə  lə  diy  yə 
xid  mət  lə  ri, in  san  la  rın so  sial eh  ti -
yac  la  rı  na xid  mət edən elm  lər bi -
zim ön  cə  lik  lə  ri  miz ara  sın  da  dır.

Bu gün dün  ya  da in  san haq  la  rı, 
gen  der prob  lem  lə  ri və s. haq  qın  da 
çox da  nı  şı  lır və qa  bar  dı  lır. Am  ma 
bi  zim fik  ri  miz  cə, bun  lar in  sa  nın 
eh  ti  ya  cı  nı qar  şı  la  yan əsas mə  sə  lə -
lər de  yil. Əl  bət  tə, bun  lar da va  cib -
dir, bə  zi mə  sə  lə  lə  rə tə  sir edə bi  lir. 

Am  ma ac, su  suz, xəs  tə, əlil və ya  
az  tə  mi  nat  lı bir in  sa  na siz be  lə nə -
zə  ri şey  lər  dən danışa bil  məz  si  niz. 
Əf  sus ki, dün  ya  da QHT-lər bir biz-
 nes sek  to  ru  na çev  ril  miş və  ziy  yət -
də  dir. Hət  ta la  yi  hə pe  şə  kar  la  rı var: 
bu işi ne  cə edim, bu  ra  dan ne  cə pul 
qa  za  nım? – de  yə dü  şü  nür  lər.

Biz təş  ki  lat ola  raq in  san  la  ra 
maaş ver  mi  rik. Biz da  vam  lı  lı  ğa, la -
yi  hə  nin özü-özü  nü tə  min et  mə  si  nə 
üs  tün  lük ve  ri  rik. Tİ  KA ola  raq bi -
zim bir vəqf mə  də  niy  yə  ti  miz var. 
Biz Tür  ki  yə  nin Baş Na  zir  li  yi  nə 
bağ  lı ola  raq QHT-lə  ri dəs  tək  lə  yi -
rik, - on  lar biz  dən çox ön  də  dir  lər, 
yə  ni bu, bir və  tən  daş  lıq tə  şəb  bü  sü-
 dür. Af  ri  ka  ya, di  gər yer  lə  rə biz  dən 
əv  vəl qey  ri-hö  ku  mət təş  ki  lat  la  rı 
get  miş  dir. Son  ra biz on  la  rı dəs  tək -
lə  mi  şik. Do  la  yı  sı ilə bu  ra  da  kı ça  lış-
 ma  la  rı  mız da ey  ni is  ti  qa  mət  də da -
vam edir.

- De  di  niz ki, 1992-ci il  dən Azər -
bay  can  da fəaliy  yət gös  tə  rir  si -
niz. Yə  qin ki, o gü  nün tə  lə  ba  tı 
ilə bu gü  nün tə  lə  ba  tı ara  sın  da 
bir çox fərq  lər var. Nə  lər fərq -
li  dir və han  sı sa  hə  lə  rə da  ha 
çox yar  dım gös  tə  rir  si  niz?

- Bi  rin  ci  si, de  di  yi  miz ki  mi, o za -

man döv  lət ye  ni qu  ru  lur  du. Çök -
müş so  vet sis  te  mi  nin için  dən çıx -
ma  ğa ça  lı  şan bir Azər  bay  can var 
idi. O za  man  lar bir na  zir  li  yin baş -
dan təş  ki  lat  lan  ma  sın  dan tut  muş 
bir uni  ver  si  te  tin ye  ni  dən qu  rul -
ma  sı  na qə  dər bir çox is  ti  qa  mət  lər-
 də tex  ni  ki ça  tış  maz  lıq  lar, kadr əs -
kik  li  yi var idi. Tür  ki  yə bu möv  zu-
 da dil ba  xı  mın  dan, mə  də  niy  yət 
ba  xı  mın  dan da ya  xın ol  du  ğu üçün 
asan bir nü  mu  nə, təc  rü  bə ifa  də 
edir  di. An  caq ar  tıq Azər  bay  can 
döv  lət sis  te  mi tam otu  ruş  muş, da -
vam  lı in  ki  şaf  da olan bir cə  miy  yət-

 dir. Düz  dür, ça  tış  maz  lıq  lar ola -
caq, ye  ni eh  ti  yac  lar or  ta  ya çı  xa  caq. 
Dün  ya  nın hər bir nöq  tə  sin  də tex -
no  lo  gi  ya in  ki  şaf et  dik  cə və ya eh -
ti  yac  lar də  yiş  dik  cə ye  ni əs  kik  lər 
gün  dəm  də olur. Bə  zi yer  lər  də həll 
edi  lə bi  lə  cək ki  çik eh  ti  yac  lar ola 
bi  lir. Biz də əli  miz  dən gəl  di  yi qə -

TİKA-nın dəstəyi ilə Bakı QHT-lərinin Resurs və Təlim Mərkəzinin açılış mərasimi
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dər yar  dım gös  tə  ri  rik. Mə  sə  lən, 
Ağ  ca  bə  di ra  yo  nun  da düş  mən  lə 
tə  mas xət  ti  nə ya  xın bir yer  də əha  li 
öz im  kan  la  rı ilə bir-iki qu  yu qa -
zıb, tar  la  la  rı su  va  rır. Biz də da  ha 
bir ne  çə  si  ni qaz  dır  dıq. Bu ki  mi ki -
çik la  yi  hə  lə  ri  mi  zi də da  vam et  di -
ri  rik. 

Am  ma əsas işi  miz tə  məl inf -
rast  ruk  tur ilə - su ilə, yol  la, kör  pü 
ilə bağ  lı de  yil. Bu  ra  da ar  tıq sis -
tem  lə əla  qə  li, in  ki  şaf edən dün  ya -
nın eh  ti  yac  la  rı ilə əla  qə  li Tür  ki  yə -
nin əv  vəl də qar  şı  laş  dı  ğı və təc  rü -
bə əl  də et  di  yi mə  sə  lə  lər var. Mə -
sə  lən, elekt  ron döv  lət  lə bağ  lı Tür -
ki  yə  də iş  lər da  ha əv  vəl baş  lan  dı 
və fərq  li təc  rü  bə  lər əl  də edil  di. Bu 
təc  rü  bə  lə  rin Azər  bay  can  la pay  la -
şıl  ma  sı da  ha mü  hüm  dür.

Sə  hiy  yə ilə bağ  lı müx  tə  lif iş  lə  ri-
 miz var. So  vet İt  ti  fa  qı da  ğı  lan  dan 
son  ra Azər  bay  can ən yük  sək faiz  li 
uşaq ölü  mü olan öl  kə idi. Son  ra 
bu faiz aşa  ğı en  di, la  kin da  ha da 
en  mə  li  dir. Bu faiz Tür  ki  yə  də də 
yük  sək idi və ça  lış  ma  lar nə  ti  cə  sin-
 də en  di  ril  di. Bi  zim mü  tə  xəs  sis  lə  ri-
 miz de  yir  lər ki, biz bu faizi 8 il  də 
en  dir  dik, Azər  bay  can bu işə sa  rı -
lar  sa, bəl  kə 4-5 ilə müs  bət nə  ti  cə 
əl  də edə bi  lər. İs  tə  yi  rik ki, Azər -
bay  can bi  zim et  di  yi  miz səhv  lə  rə 
yol ver  mə  dən bu yol  la  rı keç  sin.

- Təş ki lat si ya si yön də nə ki mi 
iş lər gö rür?

- Biz si  ya  si fəaliy  yət gös  tər  mi -
rik. Am  ma bəhs et  di  yi  miz, gör  dü-
 yü  müz işin Azər  bay  can  la Tür  ki -
yə  nin partn  yor  lu  ğu  na da, re  gional 
si  ya  sə  tə də, qlo  bal si  ya  sə  tə də tə  si-
 ri olur. Biz əv  vəl  lər bir-bi  ri  miz  lə 
ürək  dən bağ  lı idik, in  di isə da -
mar  dan da bağ  lı  yıq. Ener  ji xət  lə  ri 
ilə ar  tıq iq  ti  sa  diy  ya  tın hər cür əla-
 qə  si bir-bi  ri ilə bağ  lı və  ziy  yə  tin  də-
 dir. Be  lə bir şə  rait  də bu böl  gə  də 

sta  bil  li  yin, sül  hün ol  ma  sı önəm  li -
dir. Do  la  yı  sı ilə bi  zim gör  dü  yü -
müz iş  lər xey  riy  yə ənə  nə  si  nin da -
vam et  mə  si, in  san  la  rın eh  ti  yac  la  rı-
 nın qar  şı  lan  ma  sı, təh  sil  lə bağ  lı 
im  kan  la  rın in  ki  şaf et  di  ril  mə  si - 
bun  la  rın ha  mı  sı həm bi  zim üçün, 
həm də re  gional si  ya  sət üçün töh -
fə  dir. Bi  zim Tan  za  ni  ya  da Azər -
bay  can Tür  ki  yə İş  bir  li  yi Proq  ra  mı 
(TA  TİP) var. Yə  ni azər  bay  can  lı kö -
nül  lü  lər pul top  la  dı  lar, biz də on -
la  ra bir az dəs  tək ol  duq və Tan  za -
ni  ya  da bir qu  yu qa  zıl  dı. Tan  za  ni -
ya  da bu cür la  yi  hə hə  ya  ta ke  çir -
mə  yi  mi  zin əs  lin  də elə bir an  la  mı 
da var ki, Tan  za  ni  ya mü  səl  man öl -
kə  si ola  raq sa  bah, ya o bi  ri gün 
yan  lış tə  rəf  də ol  ma  sın. Bil  sin ki, 
bu  ra  da bir mü  səl  man, qar  daş öl  kə 
var, or  taq mə  də  ni də  yər  lə  ri bö  lü -
şən bir öl  kə var və bu öl  kə  nin tor-
 paq  la  rı  nı iş  ğal edən iş  ğal  çı tə  rəf 
var. Azər  bay  can öz xey  riy  yə mə -
də  niy  yə  tin  dən irə  li gə  lən xe  yir iş -
lə  ri  ni hə  ya  ta ke  çi  rər  kən sa  vab qa -
zan  maq bir ya  na, iq  ti  sa  di, si  ya  si 
an  lam  da di  vi  dent  lər əl  də edir.

- Gö  rü  lən iş  lər ba  rə  də ət  raf  lı 
da  nış  dı  nız. Gə  lə  cək plan  lar 
ba  rə  də nə de  yə bi  lər  si  niz? 
Han  sı iş  lə  ri gör  mə  yi dü  şü  nür-
 sü  nüz? 

- Biz dü  şü  nü  rük ki, bi  zim işi -
miz hər za  man ola  caq. Çün  ki in  ki-
 şaf hər za  man da  vam edir, hər 
za  man ye  ni təc  rü  bə  lər var. Ye  ni 
təc  rü  bə  lə  ri  miz ol  duq  ca biz on  la  rı 
in  san  lar  la bö  lüş  mək is  tə  yə  cə  yik. 
İn  san bu  nu edər  kən əv  vəl qo  hu -
mun  dan, qon  şu  sun  dan baş  la  yır. 
Azər  bay  can  la bö  lüş  mək da  ha çox 
müm  kün ola  caq  dır. Çün  ki dil ən -
gə  li  miz yox  dur, coğ  ra  fi cə  hət  dən 
ya  xı  nıq, bu da işi asan  laş  dı  rır. Ona 
gö  rə işi  mi  zin ola  ca  ğı  nı dü  şü  nü -
rük. Am  ma gə  lə  cək  də işi  mi  zin 

ağır bir qis  mi Tür  ki  yə ilə Azər -
bay  ca  nın öz təc  rü  bə  lə  ri  ni bö  lüş -
mə  si bir ya  na, bu  nu bir  ləş  di  rib 
or  taq la  yi  hə  lər  lə üçün  cü öl  kə  lə  rə 
yö  nəl  miş iş  lər gö  rül  mə  si  nə gə  ti  rib 
çı  xa  ra  caq. Bu  ra  da bə  zi mə  sə  lə  lər  lə 
əla  qə  li baş  la  dı  ğı  mız etap  la  ra uzun 
və  də  li iş  lər aid  dir. Ya  xın gə  lə  cək -
də on  lar da  vam et  di  ri  lə  cək. Mə  sə-
 lən, süd  çü  lük  lə əla  qə  li bir la  yi  hə -
miz var  dır. Bu la  yi  hə   ilə Azər  bay -
can  da süd  çü  lü  yün in  ki  şa  fı üçün 
ilk ad  dım at  mış ol  duq. Kənd Tə -
sər  rü  fa  tı Na  zir  li  yi  nin bil  gi  si və 
dəs  tə  yi ilə Sa  bi  ra  bad, Saat  lı böl  gə-
 lə  rin  də ya  şa  yan əha  li  yə süd ve  rən 
hey  van  la  rı ba  ğış  la  dıq. Azər  bay -
can  da süd is  teh  sa  lı  nın art  ma  sı çox 
va  cib  dir, çün  ki sü  dün qiy  mə  ti bir 
az ucuz  laş  ma  lı  dır.

Me  dia ilə əla  qə  li iş  lə  ri  miz də 
var. Mə  sə  lən, Tür  ki  yə  də ki  no, te -
le  vi  zi  ya sek  to  ru güc  lü  dür. Bun  lar-
 la əla  qə  li tə  lim  lə  rin da  vam et  mə  si 
gün  dəm  də  dir.

- Tə  bii ki, iş olan yer  də prob -
lem  lər də olur. Bi  zim öl  kə  də 
fəaliy  yə  ti  ni  zi real  laş  dı  rar  kən 
üz  ləş  di  yi  niz çə  tin  lik  lər nə  dən 
iba  rət  dir?

- Bi  rin  ci  si, in  san  la  rın öy  rəş  di  yi 
bə  zi alış  qan  lıq  lar var. Mə  sə  lən, 
gö  tü  rək hey  van  dar  lıq la  yi  hə  si  ni. 
Ye  ni bir hey  van cin  si üçün de  yir -
sən ki, be  lə bəs  lə, töv  lə  nin hün -
dür  lü  yü bu qə  dər ol  sun. Qar  şın -
da  kı isə de  yir ki, mən bi  li  rəm, so -
ve  tin vax  tın  dan bay  tar iş  lə  mi  şəm, 
bu, be  lə  dir.

Mə  sə  lən, sa  hib  kar  lıq sa  hə  sin  də 
in  san  la  rın bir işə baş  la  ma  sı üçün 
ina  ma eh  ti  ya  cı var. Bir ara  ya gə  lib 
bir  lik  də ça  lış  maq  da prob  lem var. 
Tür  ki  yə  də isə  bu  nun çox gö  zəl 
nü  mu  nə  lə  ri ya  ra  dı  lıb.

Azər  bay  can  da pe  şə mü  tə  xəs  sis-
 lə  ri  nin öz ara  la  rın  da təş  ki  lat  lan -



May - İyun  2015    61

ma  la  rı zəif  dir. QHT-lər hə  mi  şə 
top  lan  tı, təd  bir, sim  po  zium ki  mi 
iş  lər  lə məş  ğul  dur  lar. Son  ra çox şe -
yi döv  lət  dən göz  lə  yir  lər. Mən  cə 
bun  lar so  vet sis  te  min  dən qal  ma -
dır.

Bi  zim fəaliy  yə  ti  miz  də 4 st  ra  te  ji 
ön  cə  li  yi  miz, priori  te  ti  miz var  dır 
ki, on  lar  dan bi  rin  ci  si, qey  ri-neft 
sek  to  ru  na dəs  tək  dir. Kənd tə  sər -
rü  fa  tın  dan tut  muş sə  na  ye  yə qə  dər 
hər cür dəs  tə  yin ve  ril  mə  si; həm 
la  yi  hə, həm məs  lə  hət  çi, həm mü -
tə  xəs  sis dəs  tə  yi  nin tə  min olun  ma-
 sı ilə bağ  lı qey  ri-neft sek  to  ru  nun 
in  ki  şa  fı üçün əli  miz  dən gəl  di  yi 
qə  dər Tür  ki  yə təc  rü  bə  si ilə kö  mək 
et  mə  yə ça  lı  şı  rıq.

İkin  ci ön  cə  li  yi  miz, so  sial is  ti  qa -
mət  li  dir: əlil  lə  rin, qaç  qın  la  rın, 
məc  bu  ri köç  kün  lə  rin, az  tə  mi  nat  lı -
la  rın dəs  tək  lən  mə  si. Əlil  lər  lə bağ  lı 

Əmək və Əha  li  nin So  sial Mü  da -
fiəsi Na  zir  li  yi ilə “Evim ofis” ad  lı 
la  yi  hə  yə baş  la  ma  ğa ha  zır  la  şı  rıq. 

“Xoş gəl  din, kör  pə” la  yi  hə  si 
da  vam edə  cək. Kör  pə do  ğul  du  ğu 
ilk 2-3 də  qi  qə  də nə edil  mə  li  dir? 
Çün  ki o 2-3 də  qi  qə  də gö  rü  lən iş 
in  sa  nın bü  tün öm  rü  nə tə  sir edir. 
Biz  də uşaq do  ğul  du  ğu an stan -
dart da  ban  dan qa  nal  ma var. Ona 
əsa  sən bir çox xəs  tə  lik  lə bağ  lı qə -
rar ve  ri  lir, müəy  yən  ləş  di  ri  lir. Bu -
ra  da isə o, yox  dur. Hə  kim  lə  rə bu -
nun ne  cə edil  di  yi  ni öy  rə  də  cə  yik.

Eşit  mə  ni yox  la  maq. Bə  zi kör  pə-
 lər do  ğul  du  ğu an  da elə eşit  mə 
prob  lem  lə  ri olur ki, bu  nu ilk bir 
ne  çə gün ər  zin  də həll et  mək la  zım 
gəlir. Əks təq  dir  də ömür bo  yu kar 
qa  la bi  lər.

Üçün  cü ön  cə  li  yi  miz, or  taq mə -
də  ni də  yər  lə  ri  mi  zin qo  run  ma  sı -

dır. Bu  ra  ya di  ni  miz, di  li  miz, mu -
si  qi  miz aid  dir. Mə  sə  lən, Tür  ki  yə -
də  ki qa  ra  bağ  lı  lar  la bağ  lı sim  po -
zium ke  çir  dik. O qa  ra  bağ  lı  lar bu -
ra  dan ge  dib. Ge  dər  kən Qa  ra  ba  ğın 
adı  nı da öz  lə  ri ilə apa  rıb  lar. On  la-
 rın da  nı  şı  ğı  na fi  kir ver  sə  niz gö  rər-
 si  niz ki, is  ti  fa  də et  dik  lə  ri söz  lər 
Tür  ki  yə böl  gə  lə  ri  nin söz  lə  ri de  yil, 
sırf qa  ra  bağ  lı  la  rın dialekt  lə  ri  dir.

Dör  dün  cü ön  cə  lik üçün  cü öl  kə-
 lə  rə yö  nəl  mək, yə  ni Azər  bay  can 
və Tür  ki  yə  nin or  taq la  yi  hə  lə  ri  nin 
üçün  cü bir öl  kə  də hə  ya  ta ke  çi  ril -
mə  si. Bu da st  ra  te  ji bir priori  tet 
sa  hə  si  dir. Tür  ki  yə  nin dün  ya  ya bu 
qə  dər açıl  mış bir öl  kə ola  raq özü -
nü da  ha da güc  lü hiss et  mə  si üçün 
dos  ta eh  ti  ya  cı var. Bü  tün bu priori-
 tet  lər üzə  rin  də ça  lış  ma  la  rı  mı  zı 
da  vam et  di  rə  cə  yik.

TİKA - nın Tanzaniyada “Azərbaycan - Türkiyə İşbirliyi” proqramı çərçivəsində yardım proqramı
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 li həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı üçün bö  yük 
əhə  miy  yət kəsb edir.

Tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, BHİK-in adı  nı 
çək  di  yim III qu  rul  ta  yı  nın əsas möv  zu -
la  rı da qlo  bal iq  ti  sa  di pro  ses  lə  rin həm-
 kar  lar it  ti  faq  la  rı qar  şı  sın  da qoy  du  ğu 
və  zi  fə  lər  lə, iş  çi  lə  rin qlo  bal iq  ti  sa  diy  ya -
tın qur  ba  nı  na çev  ril  mə  mə  si yo  lun  da 
səy  lə  rin bir  ləş  di  ril  mə  si ilə bağ  lı idi. 
Qu  rul  tay əsas və  zi  fə ola  raq həm  kar  lar 
it  ti  faq  la  rı  nın nü  fu  zu  nu güc  lən  dir  mə  yi, 
po  ten  sialı  nı və fəaliy  yət me  xa  nizm  lə -
ri  ni ye  ni  lə  mək  lə üzv  lə  rin sa  yı  nı ar  tır -
ma  ğı, iş yer  lə  ri  ni qo  ru  ma  ğı əsas məq -
səd ola  raq qar  şı  ya qoy  du. Qu  rul  tay 
nü  ma  yən  də  lə  ri qə  ra  ra gəl  di  lər ki, “tez-
 lik  lə həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın ba  rış  maz 
möv  qe nü  ma  yiş et  dir  mə  si  nə və de -
mok  ra  tik  ləş  mə  si  nə dair proq  ra  mın tət-
 bi  qi  nə start ve  ril  sin; gen  der bə  ra  bər  siz-
 li  yi  nə qar  şı mü  ba  ri  zə güc  lən  di  ril  sin; 
hö  ku  mət  lər  dən in  san  la  rın ri  fa  hı  na və 
la  yiq  li əmək  haq  qı  na xid  mət gös  tə  rən 
qlo  bal sis  te  min tət  bi  qi tə  ləb olun  sun; 
iş  çi  lə  rin nü  fu  zu  nu və üs  tün  lü  yü  nü 
möh  kəm  lən  dir  mək  dən öt  rü dün  ya 
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  na da  ha 27 mil  yon 
ye  ni üzv cəlb olun  sun”.

BHİK Bey  nəl  xalq Əmək Təş  ki  la  tı ilə 
bir  gə 2014-cü ilin sent  yabr ayın  da ke -

çir  di  yi konf  ran  sı isə iş  siz  li  yin art  ma  sı -
nın sə  bəb  lə  ri  nə həsr et  miş  dir. Qeyd 
olun  muş  dur ki, gənc  lər ara  sın  da iş  siz -
lik da  ha cid  di prob  lem  dir. Ha  zır  da 
dün  ya üz  rə 73,8 mil  yon gənc iş  siz  dir. 
İş  çi  lə  rin ma  raq və mə  na  fe  lə  ri  ni qo  ru -
yan bir təş  ki  lat ola  raq göz  lə  ni  lən təh  lü-
 kə  nin təd  ri  cən azal  dı  lıb sı  fır və  ziy  yə  ti -
nə gə  ti  ril  mə  si  nə qə  rar ve  ril  miş  dir. Ya -
xın müd  dət  də əmək təş  ki  lat  la  rı və 
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı mər  kəz  lə  ri ilə bir 
ara  ya gə  lə  rək bu mə  sə  lə  nin həl  li yol  la-
 rı  nı araş  dır  maq nə  zər  də tu  tul  muş  dur. 

BHİK öl  kə baş  çı  la  rı  nın Da  vos  da ke -
çi  ri  lən bey  nəl  xalq gö  rü  şün  də əha  li  nin 
ya  şa  yış sə  viy  yə  si  nin, məş  ğul  luq və 
əmək  haq  qı mə  sə  lə  lə  ri  nin ge  niş mü  za -
ki  rə  si  ni və komp  leks təd  bir  lər pla  nı 
ha  zır  la  ma  ğı tək  lif edib. BHİK-in bü  tün 
ça  ğı  rış  la  rı  na və qar  şı  ya qoy  du  ğu və  zi -
fə  lə  rə dün  ya həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı əmə-
 li iş  lər  lə ca  vab ver  mə  yə ça  lı  şır  lar. Mə -
sə  lən, Av  ro  pa Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı 
Kon  fe  de  ra  si  ya  sı 2015-ci ilin fev  ral 
ayın  da İs  tan  bul  da ke  çi  ri  lən Av  ro  pa İt -
ti  fa  qı öl  kə  lə  ri  nin ma  liy  yə na  zir  lə  ri  nin 
mü  şa  vi  rə  si  nə mü  ra  ciət edə  rək, Av  ro  pa 
in  ves  ti  si  ya fond  la  rı  nın açıl  ma  sı  na və 
mil  li büd  cə  dən on  la  ra və  sait  lə  rin kö -
çü  rül  mə  si  nə ça  ğır  mış  dır. Kon  fe  de  ra  si -

ya  nın çap et  di  yi mə  lu  mat ki  tab  ça  sın  da 
hə  min fond  lar  dan həm  kar  lar it  ti  fa  qı 
hə  rə  ka  tı  nın ma  raq  la  rı na  mi  nə is  ti  fa  də 
olun  ma  sı  na diq  qət ye  ti  ril  miş  dir.

Həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın bey  nəl  xalq 
sa  hə bir  li  yi olan “İn  dust  riall” ötən il 
Av  ro  pa öl  kə  lə  ri üz  rə ye  ni proq  ra  mın 
tət  bi  qi  nə baş  la  mış, qey  ri-stan  dart məş-
 ğul  luq  la mü  ba  ri  zə  si  ni da  vam et  dir -
miş  dir. Məq  səd “la  yiq  siz” iş yer  lə  ri  ni  
la  yiq  li əmə  yə çe  vir  mək  dir. Qu  rum tə -
rə  fin  dən ya  şa  yış mi  ni  mu  mu  nun tə  min 
olun  ma  sı üçün bö  yük iş  lər gö  rül  müş, 
qey  ri-for  mal məş  ğul  lu  ğa qar  şı eti  raz 
ak  si  ya  la  rı ke  çi  ril  miş  dir.

Av  ro  pa həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı əmək 
ba  za  rın  da kök  lü də  yi  şik  lik  lər əl  də 
edil  mə  si üçün qey  ri-for  mal məş  ğul -
luq  la mü  ba  ri  zə apar  ma  ğın yol  la  rın  dan 
bi  ri  ni qey  ri-for  mal iq  ti  sa  diy  ya  tın le  qal-
 laş  dı  rıl  ma  sın  da gö  rür. 

Ümum  həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı Kon  fe -
de  ra  si  ya  sı (ÜHİK) BHİK-in tə  şəb  bü  sü-
 nə qo  şu  la  raq iş  çi  lə  rin tə  til hü  qu  qu  nun 
mü  da  fiəsi uğ  run  da ümum  dün  ya gü -
nü  nün qə  bul olun  ma  sı ilə əla  qə  dar 
bə  ya  nat qə  bul et  miş  dir. ÜHİK bü  tün 
üzv həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  nı bey  nəl  xalq 
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı hə  rə  ka  tı  nın sə  si  nə 
səs ver  mə  yə, ən fun  da  men  tal əmək 

İNKİŞAF

Müasir şə  rait  də dün  ya  da  
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın 

qar  şı  sın  da du  ran və  zi  fə  lər

Qlo  bal ma  liy  yə böh  ra  nı ar  tıq bir ne -
çə il  dir ki, da  vam edir. Böh  ran dün  ya -
nın ən qa  baq  cıl öl  kə  lə  ri  nin be  lə iq  ti  sa -
diy  ya  tın  da cid  di fə  sad  lar tö  rət  mək  də -
dir; iq  ti  sa  di ge  ri  lə  mə  lə  ri, iş  siz  li  yi qa  çıl-
 maz edib. Av  ro  pa Bir  li  yi  nə da  xil olan 
öl  kə  lə  rin bir ço  xu  nun düş  dü  yü və  ziy -
yət bu de  dik  lə  ri  mi  zə əya  ni sü  but  dur. 
Hə  lə 2008-ci il  də - ma  liy  yə böh  ra  nı  nın 
ilk dal  ğa  sı gə  lər  kən in  ki  şaf et  mək  də 

olan öl  kə  lə  rin, o cüm  lə  dən Azər  bay  ca-
 nın növ  bə  ti il  lər üçün iq  ti  sa  di du  ru  mu 
ba  rə  də bəd  bin proq  noz  lar ve  ri  lir  di. 
Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin seç  di  yi düz -
gün iq  ti  sa  di si  ya  sət bu proq  noz  la  rı 
alt-üst et  di. Res  pub  li  ka  mız  da dün  ya 
öl  kə  lə  rin  də adi ha  la çev  ril  miş küt  lə  vi 
ix  ti  sar  la  ra yol ve  ril  mə  di; iri  miq  yas  lı 
la  yi  hə  lər da  yan  dı  rıl  ma  dı, əmək  haq  la  rı 
azal  dıl  ma  dı. Ək  si  nə, ye  ni iş yer  lə  ri  nin 
açıl  ma  sı ten  den  si  ya  sı da  vam et  di  ril  di. 
Böh  ran Azər  bay  ca  nın hət  ta in  ki  şa  fı  nı 
be  lə lən  gi  də bil  mə  di.

2015-ci il ap  re  lin 28-də ke  çi  ri  lən III 
Qlo  bal Ba  kı Fo  ru  mun  da Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin baş  çı  sı cə  nab İl  ham Əli  ye -
vin səs  lən  dir  di  yi fi  kir  lər də bu hə  qi  qə  ti 
bir da  ha dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nin diq  qə -
ti  nə çat  dır  dı: “Hət  ta bu gün nef  tin qiy-
 mə  ti  nin aşa  ğı düş  dü  yü bir vaxt  da - ilin 
bi  rin  ci rü  bün  də Azər  bay  can iq  ti  sa  diy -
ya  tı 5 faiz  dən çox art  mış  dır. Biz şa  xə -
lən  dir  mə si  ya  sə  ti, sər  ma  yə  lər və müa-
sir inf  rast  ruk  tu  run, əl  ve  riş  li iş  gü  zar 
mü  hi  tin ya  ra  dıl  ma  sı sa  yə  sin  də özü -
mü  zü nef  tin qiy  mə  ti  nin qey  ri-sa  bit  li -
yin  dən qo  ru  ya bil  mi  şik”.

Dün  ya iq  ti  sa  di böh  ra  nı  nın tə  si  ri  nin 
mi  ni  mu  ma en  di  ril  mə  si üçün döv  lə  ti -
mi  zin, hö  ku  mə  ti  mi  zin iş  lə  yib ha  zır  la -
dı  ğı təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si işin-
 də həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı da əzm və ya -
ra  dı  cı  lıq  la iş  ti  rak edib  lər. Tə  va  zö  kar -

lıq  dan uzaq ol  sa da de  yim ki, böh  ran -
dan iş  çi  lə  rin ix  ti  sa  rı he  sa  bı  na çıx  maq 
cəhd  lə  ri  nin qar  şı  sı həm  kar  lar it  ti  faq  la -
rı tə  rə  fin  dən qə  tiy  yət  lə və uğur  la alı -
nıb. Bu uğur  la  ra döv  lə  ti  mi  zin dəs  tə  yi, 
so  sial  yö  nüm  lü qa  nun  la  rı  mı  zın iş  lək  li -
yi, bey  nəl  xalq və mil  li həm  kar  lar it  ti  fa-
 qı hə  rə  ka  tı  nın müm  kün po  ten  sialın -
dan is  ti  fa  də  si ilə nail olu  nub.

İş  çi  lə  rin mə  na  fe  yi  ni mü  da  fiə və 
təm  sil edən fəal bir təş  ki  lat ki  mi ta  nı -
nan AHİK dün  ya həm  kar  lar it  ti  fa  qı 
hə  rə  ka  tı ilə həm  rəy  lik və əmək  daş  lı  ğı 
möh  kəm  lən  di  rir. Bun  la  rın nə  ti  cə  si  dir 
ki, 2014-cü ilin may ayın  da Al  ma  ni  ya -
nın Ber  lin şə  hə  rin  də ke  çi  ri  lən Bey  nəl -
xalq Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı Kon  fe  de  ra -
si  ya  sı  nın (BHİK) III Ümum  dün  ya Qu -
rul  ta  yın  da AHİK-ə eti  mad gös  tə  rə  rək 
onun səd  ri ki  mi mə  ni BHİK-in vit  se-
pre  zi  den  ti seç  di  lər. Na  mi  zəd  li  yi  min 
yek  dil  lik  lə dəs  tək  lən  mə  si bey  nəl  xalq 
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı hə  rə  ka  tın  da təş  ki-
 la  tı  mı  zın gös  tər  di  yi müs  təs  na xid  mət -
lə  rə ve  ri  lən qiy  mə  tin tə  za  hü  rü  dür. 161 
öl  kə  nin 178 mil  yon iş  çi  si  ni bir  ləş  di  rən 
bö  yük bir qu  ru  mun rəh  bər or  qan  la  rın-
 da AHİK-in yük  sək sə  viy  yə  də təm  sil 
olun  ma  sı, əl  bət  tə, if  ti  xar his  si do  ğu  rur.  
Mə  lu  mat üçün de  yim ki, bu gün BHİK 
dün  ya  da ge  dən qlo  bal pro  ses  lə  rə tə  sir 
et  mək gü  cün  də olan nə  həng bey  nəl -
xalq təş  ki  lat  dır. Onun çox  sa  hə  li işi mil-

Sət  tar Möh  ba  lı  yev
MilliMəclisindeputatı,
AHİK-insədri,BHİK-in 

vitse-prezidenti,iqtisadelmləri
doktoru,professor

“Həmkarlarittifaqlarındaqadınlarınrolununartırılması”mövzusundabeynəlxalqkonfrans
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 li həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı üçün bö  yük 
əhə  miy  yət kəsb edir.

Tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, BHİK-in adı  nı 
çək  di  yim III qu  rul  ta  yı  nın əsas möv  zu -
la  rı da qlo  bal iq  ti  sa  di pro  ses  lə  rin həm-
 kar  lar it  ti  faq  la  rı qar  şı  sın  da qoy  du  ğu 
və  zi  fə  lər  lə, iş  çi  lə  rin qlo  bal iq  ti  sa  diy  ya -
tın qur  ba  nı  na çev  ril  mə  mə  si yo  lun  da 
səy  lə  rin bir  ləş  di  ril  mə  si ilə bağ  lı idi. 
Qu  rul  tay əsas və  zi  fə ola  raq həm  kar  lar 
it  ti  faq  la  rı  nın nü  fu  zu  nu güc  lən  dir  mə  yi, 
po  ten  sialı  nı və fəaliy  yət me  xa  nizm  lə -
ri  ni ye  ni  lə  mək  lə üzv  lə  rin sa  yı  nı ar  tır -
ma  ğı, iş yer  lə  ri  ni qo  ru  ma  ğı əsas məq -
səd ola  raq qar  şı  ya qoy  du. Qu  rul  tay 
nü  ma  yən  də  lə  ri qə  ra  ra gəl  di  lər ki, “tez-
 lik  lə həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın ba  rış  maz 
möv  qe nü  ma  yiş et  dir  mə  si  nə və de -
mok  ra  tik  ləş  mə  si  nə dair proq  ra  mın tət-
 bi  qi  nə start ve  ril  sin; gen  der bə  ra  bər  siz-
 li  yi  nə qar  şı mü  ba  ri  zə güc  lən  di  ril  sin; 
hö  ku  mət  lər  dən in  san  la  rın ri  fa  hı  na və 
la  yiq  li əmək  haq  qı  na xid  mət gös  tə  rən 
qlo  bal sis  te  min tət  bi  qi tə  ləb olun  sun; 
iş  çi  lə  rin nü  fu  zu  nu və üs  tün  lü  yü  nü 
möh  kəm  lən  dir  mək  dən öt  rü dün  ya 
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  na da  ha 27 mil  yon 
ye  ni üzv cəlb olun  sun”.

BHİK Bey  nəl  xalq Əmək Təş  ki  la  tı ilə 
bir  gə 2014-cü ilin sent  yabr ayın  da ke -

çir  di  yi konf  ran  sı isə iş  siz  li  yin art  ma  sı -
nın sə  bəb  lə  ri  nə həsr et  miş  dir. Qeyd 
olun  muş  dur ki, gənc  lər ara  sın  da iş  siz -
lik da  ha cid  di prob  lem  dir. Ha  zır  da 
dün  ya üz  rə 73,8 mil  yon gənc iş  siz  dir. 
İş  çi  lə  rin ma  raq və mə  na  fe  lə  ri  ni qo  ru -
yan bir təş  ki  lat ola  raq göz  lə  ni  lən təh  lü-
 kə  nin təd  ri  cən azal  dı  lıb sı  fır və  ziy  yə  ti -
nə gə  ti  ril  mə  si  nə qə  rar ve  ril  miş  dir. Ya -
xın müd  dət  də əmək təş  ki  lat  la  rı və 
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı mər  kəz  lə  ri ilə bir 
ara  ya gə  lə  rək bu mə  sə  lə  nin həl  li yol  la-
 rı  nı araş  dır  maq nə  zər  də tu  tul  muş  dur. 

BHİK öl  kə baş  çı  la  rı  nın Da  vos  da ke -
çi  ri  lən bey  nəl  xalq gö  rü  şün  də əha  li  nin 
ya  şa  yış sə  viy  yə  si  nin, məş  ğul  luq və 
əmək  haq  qı mə  sə  lə  lə  ri  nin ge  niş mü  za -
ki  rə  si  ni və komp  leks təd  bir  lər pla  nı 
ha  zır  la  ma  ğı tək  lif edib. BHİK-in bü  tün 
ça  ğı  rış  la  rı  na və qar  şı  ya qoy  du  ğu və  zi -
fə  lə  rə dün  ya həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı əmə-
 li iş  lər  lə ca  vab ver  mə  yə ça  lı  şır  lar. Mə -
sə  lən, Av  ro  pa Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı 
Kon  fe  de  ra  si  ya  sı 2015-ci ilin fev  ral 
ayın  da İs  tan  bul  da ke  çi  ri  lən Av  ro  pa İt -
ti  fa  qı öl  kə  lə  ri  nin ma  liy  yə na  zir  lə  ri  nin 
mü  şa  vi  rə  si  nə mü  ra  ciət edə  rək, Av  ro  pa 
in  ves  ti  si  ya fond  la  rı  nın açıl  ma  sı  na və 
mil  li büd  cə  dən on  la  ra və  sait  lə  rin kö -
çü  rül  mə  si  nə ça  ğır  mış  dır. Kon  fe  de  ra  si -

ya  nın çap et  di  yi mə  lu  mat ki  tab  ça  sın  da 
hə  min fond  lar  dan həm  kar  lar it  ti  fa  qı 
hə  rə  ka  tı  nın ma  raq  la  rı na  mi  nə is  ti  fa  də 
olun  ma  sı  na diq  qət ye  ti  ril  miş  dir.

Həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın bey  nəl  xalq 
sa  hə bir  li  yi olan “İn  dust  riall” ötən il 
Av  ro  pa öl  kə  lə  ri üz  rə ye  ni proq  ra  mın 
tət  bi  qi  nə baş  la  mış, qey  ri-stan  dart məş-
 ğul  luq  la mü  ba  ri  zə  si  ni da  vam et  dir -
miş  dir. Məq  səd “la  yiq  siz” iş yer  lə  ri  ni  
la  yiq  li əmə  yə çe  vir  mək  dir. Qu  rum tə -
rə  fin  dən ya  şa  yış mi  ni  mu  mu  nun tə  min 
olun  ma  sı üçün bö  yük iş  lər gö  rül  müş, 
qey  ri-for  mal məş  ğul  lu  ğa qar  şı eti  raz 
ak  si  ya  la  rı ke  çi  ril  miş  dir.

Av  ro  pa həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı əmək 
ba  za  rın  da kök  lü də  yi  şik  lik  lər əl  də 
edil  mə  si üçün qey  ri-for  mal məş  ğul -
luq  la mü  ba  ri  zə apar  ma  ğın yol  la  rın  dan 
bi  ri  ni qey  ri-for  mal iq  ti  sa  diy  ya  tın le  qal-
 laş  dı  rıl  ma  sın  da gö  rür. 

Ümum  həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı Kon  fe -
de  ra  si  ya  sı (ÜHİK) BHİK-in tə  şəb  bü  sü-
 nə qo  şu  la  raq iş  çi  lə  rin tə  til hü  qu  qu  nun 
mü  da  fiəsi uğ  run  da ümum  dün  ya gü -
nü  nün qə  bul olun  ma  sı ilə əla  qə  dar 
bə  ya  nat qə  bul et  miş  dir. ÜHİK bü  tün 
üzv həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  nı bey  nəl  xalq 
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı hə  rə  ka  tı  nın sə  si  nə 
səs ver  mə  yə, ən fun  da  men  tal əmək 
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Müasir şə  rait  də dün  ya  da  
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın 

qar  şı  sın  da du  ran və  zi  fə  lər

Qlo  bal ma  liy  yə böh  ra  nı ar  tıq bir ne -
çə il  dir ki, da  vam edir. Böh  ran dün  ya -
nın ən qa  baq  cıl öl  kə  lə  ri  nin be  lə iq  ti  sa -
diy  ya  tın  da cid  di fə  sad  lar tö  rət  mək  də -
dir; iq  ti  sa  di ge  ri  lə  mə  lə  ri, iş  siz  li  yi qa  çıl-
 maz edib. Av  ro  pa Bir  li  yi  nə da  xil olan 
öl  kə  lə  rin bir ço  xu  nun düş  dü  yü və  ziy -
yət bu de  dik  lə  ri  mi  zə əya  ni sü  but  dur. 
Hə  lə 2008-ci il  də - ma  liy  yə böh  ra  nı  nın 
ilk dal  ğa  sı gə  lər  kən in  ki  şaf et  mək  də 

olan öl  kə  lə  rin, o cüm  lə  dən Azər  bay  ca-
 nın növ  bə  ti il  lər üçün iq  ti  sa  di du  ru  mu 
ba  rə  də bəd  bin proq  noz  lar ve  ri  lir  di. 
Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin seç  di  yi düz -
gün iq  ti  sa  di si  ya  sət bu proq  noz  la  rı 
alt-üst et  di. Res  pub  li  ka  mız  da dün  ya 
öl  kə  lə  rin  də adi ha  la çev  ril  miş küt  lə  vi 
ix  ti  sar  la  ra yol ve  ril  mə  di; iri  miq  yas  lı 
la  yi  hə  lər da  yan  dı  rıl  ma  dı, əmək  haq  la  rı 
azal  dıl  ma  dı. Ək  si  nə, ye  ni iş yer  lə  ri  nin 
açıl  ma  sı ten  den  si  ya  sı da  vam et  di  ril  di. 
Böh  ran Azər  bay  ca  nın hət  ta in  ki  şa  fı  nı 
be  lə lən  gi  də bil  mə  di.

2015-ci il ap  re  lin 28-də ke  çi  ri  lən III 
Qlo  bal Ba  kı Fo  ru  mun  da Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin baş  çı  sı cə  nab İl  ham Əli  ye -
vin səs  lən  dir  di  yi fi  kir  lər də bu hə  qi  qə  ti 
bir da  ha dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nin diq  qə -
ti  nə çat  dır  dı: “Hət  ta bu gün nef  tin qiy-
 mə  ti  nin aşa  ğı düş  dü  yü bir vaxt  da - ilin 
bi  rin  ci rü  bün  də Azər  bay  can iq  ti  sa  diy -
ya  tı 5 faiz  dən çox art  mış  dır. Biz şa  xə -
lən  dir  mə si  ya  sə  ti, sər  ma  yə  lər və müa-
sir inf  rast  ruk  tu  run, əl  ve  riş  li iş  gü  zar 
mü  hi  tin ya  ra  dıl  ma  sı sa  yə  sin  də özü -
mü  zü nef  tin qiy  mə  ti  nin qey  ri-sa  bit  li -
yin  dən qo  ru  ya bil  mi  şik”.

Dün  ya iq  ti  sa  di böh  ra  nı  nın tə  si  ri  nin 
mi  ni  mu  ma en  di  ril  mə  si üçün döv  lə  ti -
mi  zin, hö  ku  mə  ti  mi  zin iş  lə  yib ha  zır  la -
dı  ğı təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si işin-
 də həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı da əzm və ya -
ra  dı  cı  lıq  la iş  ti  rak edib  lər. Tə  va  zö  kar -

lıq  dan uzaq ol  sa da de  yim ki, böh  ran -
dan iş  çi  lə  rin ix  ti  sa  rı he  sa  bı  na çıx  maq 
cəhd  lə  ri  nin qar  şı  sı həm  kar  lar it  ti  faq  la -
rı tə  rə  fin  dən qə  tiy  yət  lə və uğur  la alı -
nıb. Bu uğur  la  ra döv  lə  ti  mi  zin dəs  tə  yi, 
so  sial  yö  nüm  lü qa  nun  la  rı  mı  zın iş  lək  li -
yi, bey  nəl  xalq və mil  li həm  kar  lar it  ti  fa-
 qı hə  rə  ka  tı  nın müm  kün po  ten  sialın -
dan is  ti  fa  də  si ilə nail olu  nub.

İş  çi  lə  rin mə  na  fe  yi  ni mü  da  fiə və 
təm  sil edən fəal bir təş  ki  lat ki  mi ta  nı -
nan AHİK dün  ya həm  kar  lar it  ti  fa  qı 
hə  rə  ka  tı ilə həm  rəy  lik və əmək  daş  lı  ğı 
möh  kəm  lən  di  rir. Bun  la  rın nə  ti  cə  si  dir 
ki, 2014-cü ilin may ayın  da Al  ma  ni  ya -
nın Ber  lin şə  hə  rin  də ke  çi  ri  lən Bey  nəl -
xalq Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı Kon  fe  de  ra -
si  ya  sı  nın (BHİK) III Ümum  dün  ya Qu -
rul  ta  yın  da AHİK-ə eti  mad gös  tə  rə  rək 
onun səd  ri ki  mi mə  ni BHİK-in vit  se-
pre  zi  den  ti seç  di  lər. Na  mi  zəd  li  yi  min 
yek  dil  lik  lə dəs  tək  lən  mə  si bey  nəl  xalq 
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı hə  rə  ka  tın  da təş  ki-
 la  tı  mı  zın gös  tər  di  yi müs  təs  na xid  mət -
lə  rə ve  ri  lən qiy  mə  tin tə  za  hü  rü  dür. 161 
öl  kə  nin 178 mil  yon iş  çi  si  ni bir  ləş  di  rən 
bö  yük bir qu  ru  mun rəh  bər or  qan  la  rın-
 da AHİK-in yük  sək sə  viy  yə  də təm  sil 
olun  ma  sı, əl  bət  tə, if  ti  xar his  si do  ğu  rur.  
Mə  lu  mat üçün de  yim ki, bu gün BHİK 
dün  ya  da ge  dən qlo  bal pro  ses  lə  rə tə  sir 
et  mək gü  cün  də olan nə  həng bey  nəl -
xalq təş  ki  lat  dır. Onun çox  sa  hə  li işi mil-
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mə  di  yi hal  da isə işə  gö  tü  rən məh  kə  mə-
 yə ve  ri  lə və  cə  ri  mə  lə  nə bi  lər.

Ka  na  da  da fəaliy  yət gös  tə  rən “U  ni -
for Na  tional” Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı 
Təş  ki  la  tı “Qey  ri-for  mal iq  ti  sa  diy  ya  ta 
son!” ça  ğı  rı  şı ilə diq  qə  ti öl  kə  nin iq  ti  sa -
di du  ru  mun  da  kı və  ziy  yə  tə, gənc  lə  rin 
qey  ri-sta  bil məş  ğul  lu  ğu  na, həm  kar  lar 
it  ti  fa  qı  na ma  raq  la  rı  nın ol  ma  ma  sı  na və 
daimi iş yer  lə  ri  nin azal  ma  sı  na yö  nəlt -
miş  dir. Həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı bu qə -
naətə gəl  miş  lər ki, müasir cə  miy  yət  də 
gənc  lər ol  ma  dan həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı -
nın möv  qe  yi  ni güc  lən  dir  mək, on  la  rın 
so  sial-iq  ti  sa  di pro  ses  lə  rə tə  si  ri  ni ar  tır -
maq, key  fiy  yət  li kadr si  ya  sə  ti apar  maq 
müm  kün de  yil. İn  di on  la  rı həm  kar  lar 
it  ti  faq  la  rı  nın hə  ya  tın  da fəal iş  ti  ra  ka 
cəlb et  mək üçün ge  niş im  kan  lar açı  lıb. 
Gənc  lər şu  ra  la  rı, ko  mi  tə  lə  ri və təş  ki  lat-
 la  rı bun  la  rı nə  zə  rə al  ma  lı, həm  rəy  lik 
ak  si  ya  la  rın  da və küt  lə  vi təd  bir  lər  də 
gənc  lə  rin fəal iş  ti  ra  kı  na yar  dım et  mə  li-
 dir  lər.

Ümu  miy  yət  lə, hər bir iş  çi ba  şa düş -
mə  li  dir ki, onun hü  quq  la  rı var, onun 
so  sial-sı  ğor  ta  sı ol  ma  lı  dır, onun  la əmək 
mü  qa  vi  lə  si bağ  lan  ma  lı  dır, ona müəy -
yən müavi  nət  lər ödə  nil  mə  li  dir. 

AHİK və onun üzv təş  ki  lat  la  rı bey -
nəl  xalq həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı hə  rə  ka  tı -
nın tər  kib his  sə  si  ola  raq iş  çi  lə  rin so  sial 
əmək hü  quq  la  rı  nın mü  da  fiəsi üz  rə 
mə  sə  lə  lər  də BHİK-lə və di  gər bey  nəl -
xalq həm  kar  lar it  ti  fa  qı bir  lik  lə  ri ilə əla-
 qə  lə  rin mün  tə  zəm da  vam et  di  ril  mə  si -
nə xü  su  si diq  qət ye  ti  rir  lər. AHİK dün -
ya, Av  ro  pa və MDB döv  lət  lə  ri  nin həm-
 kar  lar it  ti  faq  la  rı bir  lik  lə  ri  ilə dialo  qun 
və mə  də  ni mü  ba  di  lə  nin müx  tə  lif sa  hə-
 lə  rin  də əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  di  ril  mə  si, 
əl  ve  riş  li əmək şə  raiti  nin ya  ra  dıl  ma  sı 
üçün bü  tün im  kan  lar  dan is  ti  fa  də edir.

AHİK bey  nəl  xalq are  na  da güc  lü, 
fəal və in  no  va  tiv mil  li həm  kar  lar it  ti  fa-
 qı mər  kə  zi ki  mi təs  diq olun  maq  da da -
vam edir; 2000-ci il  dən BHİK-in, 2004-
cü il  dən ÜHİK-in üz  vü  dür. Üzv təş  ki -
lat  la  rın ma  raq  la  rı  nı mü  da  fiə edə  rək 
BƏT-lə əla  qə  lə  ri güc  lən  di  rir, la  yiq  li 
əmək uğ  run  da, əmə  yin və ət  raf mü  hi -
tin mü  ha  fi  zə  si  nə dair ak  si  ya  lar  da, qa -
dın  la  rın və gənc  lə  rin məş  ğul  luq prob -
lem  lə  ri  nə həsr olun  muş la  yi  hə  lər  də 
fəal iş  ti  rak edir. 

AHİK iki  tə  rəf  li əmək  daş  lıq ba  rə  də 
ilk mü  qa  vi  lə  ni tür  ki  yə  li həm  kar  la  rı - 
Tür  ki  yə Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı Kon  fe -

de  ra  si  ya  sı (Tür  ki  yə İş  çi Sen  di  ka  la  rı 
Kon  fe  de  ras  yo  nu) ilə bağ  la  mış  dır. Tür -
ki  yə həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı Azər  bay  ca  n 
tor  paq  la  rı  nın Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən 
iş  ğal edil  mə  si  nə, Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  na 
bi  ga  nə qal  ma  mış, bu qət  liamın dün  ya 
bir  li  yi tə  rə  fin  dən ta  nın  ma  sı üçün bü -
tün im  kan  lar  dan is  ti  fa  də edir  lər. Xo  ca-
 lı fa  ciəsi  nin 20 il  li  yi ilə əla  qə  dar İs  tan -
bul  da Azər  bay  can və Tür  ki  yə  həm -
kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın min  lər  lə in  sa  nın 
iş  ti  rak et  di  yi həm  rəy  lik yü  rü  şü  nü ke -
çir  mə  si bu  nun ba  riz nü  mu  nə  si  dir.

Azər  bay  can həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı öz 
üzv  lə  ri  nin ma  raq  la  rı  nın mü  da  fiəsin -
də, əmək, iq  ti  sa  di, so  sial mə  sə  lə  lər üz -
rə qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı  nın iş  lə  nib ha -
zır  lan  ma  sın  da, əha  li  nin məş  ğul  luq si -
ya  sə  ti  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də fəal 
iş  ti  rak edir  lər. AHİK dün  ya həm  kar  lar 
it  ti  faq  la  rı hə  rə  ka  tı  nın bə  ra  bər  hü  quq  lu 
üz  vü ki  mi BMT-nin, BƏT-in, BHİK-in 
və ÜHİK-in iş  çi  lə  rin fun  da  men  tal 
əmək hü  quq  la  rı  nın qo  run  ma  sı sa  hə -
sin  də qə  bul et  dik  lə  ri sə  nəd  lə  ri və ça  ğı-
 rış  la  rı dəs  tək  lə  yir, qar  şı  da du  ran və  zi -
fə  lə  rin ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si məq  sə  di  lə  
dün  ya həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı ilə bir sı  ra -
da ad  dım  la  yır. 
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hü  quq  la  rın  dan bi  ri  ni mü  da  fiə et  mə  yə 
ça  ğır  mış  dır.

2014-cü ilin 22 okt  yab  rın  da Ba  kı  da 
ke  çi  ril  miş ÜHİK-in İc  raiy  yə Ko  mi  tə  si -
nin ic  la  sın  da Ümum  dün  ya La  yiq  li 
Əmək Gü  nü  nün qeyd olun  ma  sı və 
“La  yiq  li əmək uğ  run  da ümum  dün  ya 
fəaliy  yət gü  nü” ak  si  ya  sı ilə əla  qə  dar iş 
yer  lə  ri  nin azal  dıl  ma  sı və iş  çi  lə  rin ix  ti -
sa  rı hal  la  rı  na qar  şı mü  ba  ri  zə apa  rıl  ma-
 sı, mi  ni  mum əmək  haq  qı  nın ar  tı  rıl  ma -
sı, gənc  lər və on  la  rın həm  kar  lar it  ti  fa -
qı  na mo  ti  va  si  ya  sı, azad ti  ca  rət xid  mə  ti 
haq  qın  da mü  qa  vi  lə  lər  lə bağ  lı həm  kar -
lar it  ti  faq  la  rı  nın möv  qe  yi və di  gər mə -
sə  lə  lər mü  za  ki  rə olun  muş  dur.

Qeyd edil  miş  dir ki, Azər  bay  can  da 
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın hü  qu  qi və so -
sial və  ziy  yə  ti di  gər öl  kə  lər  dən, o cüm -
lə  dən Ru  si  ya  dan yax  şı sə  viy  yə  də  dir. 
Həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı sı  ra  la  rın  da gənc -
lə  rin sa  yı  nın 30 faiz təş  kil et  mə  si təq  di-
 rə  la  yiq  dir. Tək  lif edil  miş  dir ki, Azər -
bay  can həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın fəaliy -
yə  ti  ni əks et  di  rən mə  ru  zə  nin mət  ni iş -
ti  rak  çı öl  kə  lə  rin mü  va  fiq qu  rum  la  rı  na  
gön  də  ril  sin, bu təc  rü  bə öy  rə  nil  sin və 
tət  biq edil  sin. ÜHİK-in rəh  bər  lə  ri  nin 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən qə  bul edil  mə -
si bey  nəl  xalq əmək  daş  lıq ba  xı  mın  dan 
önəm  li he  sab olu  na  raq, əla  qə  lə  rin 
pers  pek  tiv  lə  ri ət  ra  fın  da fi  kir mü  ba  di -
lə  si apa  rıl  mış  dır.

ÜHİK-in “Mi  ni  mum əmək  haq  qı 
mi  ni  mum ya  şa  yış həd  din  dən aşa  ğı ol -
ma  ma  lı” həm  rəy  lik kam  pa  ni  ya  sın  da 
MDB öl  kə  lə  ri bü  tün müm  kün va  si  tə -
lər  dən is  ti  fa  də edə  rək cid  di iş apa  rıb. 
Bu mə  sə  lə hər il döv  lət büd  cə  si  nin la -
yi  hə  si ha  zır  la  nar  kən mü  za  ki  rə  yə çı  xa -
rı  lıb, hö  ku  mət nü  ma  yən  də  lə  ri, par  la -
ment üzv  lə  ri və işə  gö  tü  rən  lər  lə mü  va -
fiq da  nı  şıq  lar apa  rı  lıb, bir sı  ra nailiy -
yət  lər qa  za  nı  lıb. ÜHİK-in üzv təş  ki  lat -
la  rı iq  ti  sa  di böh  ra  nın nə  ti  cə  lə  ri  nin iş  çi-
 lə  rin mad  di və  ziy  yə  ti  nin ağır  laş  ma  sı  na 
gə  ti  rib çı  xar  ma  sı  na im  kan ver  mə  mək 

üçün var qüv  və  lə  ri  ni sərf edir  lər.
Bu gün ay  rı-ay  rı öl  kə  lə  rin mil  li 

həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın qar  şı  sın  da du -
ran və  zi  fə  lər ümu  mi xa  rak  ter da  şı  sa 
da, ay  rı  lıq  da hə  min öl  kə  lə  rin özü  nə -
məx  sus so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şaf yo  lu və 
so  sial prob  lem  lə  ri möv  cud  dur.

Bol  qa  rıs  tan Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı 
Kon  fe  de  ra  si  ya  sı köl  gə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı  nı və gənc  lə  rin 
məş  ğul  lu  ğu  nun tə  min edil  mə  si  ni 
priori  tet və  zi  fə ki  mi gö  rür. Ək  sər Av -
ro  pa öl  kə  lə  ri  ni sar  sı  dan qlo  bal iq  ti  sa  di 
böh  ran, hö  ku  mə  tin “kə  mər  lə  ri sıx -
maq” si  ya  sə  ti  nə keç  mə  si Bol  qa  rıs  tan -
da xo  şa  gəl  məz və  ziy  yət ya  ra  dıb. İş  çi -
lə  rin hü  quq  la  rı  nı və əha  li  nin so  sial-iq -
ti  sa  di ma  raq  la  rı  nı qo  ru  yan bu təş  ki  lat 
əmək  haq  qı və pen  si  ya  la  rın “don  du -
rul  ma  sı” si  ya  sə  ti  nə, ix  ti  sar  la  ra və so -
sial əda  lət  siz  li  yə qar  şı mü  ba  ri  zə apa  rır. 
On  la  rın irə  li sür  dü  yü tək  lif  lər əmək 
ba  za  rın  da sta  bil  li  yi tə  min et  mək, gə  lir-
 lə  ri düz  gün və əda  lət  li bö  lüş  dür  mək -
dir. Son il  lər Yu  na  nıs  ta  nın dü  çar ol  du-
 ğu iq  ti  sa  di böh  ran  la əla  qə  dar öl  kə iq  ti-
 sa  diy  ya  tı  na bö  yük zi  yan də  yib, min -
lər  lə iş ye  ri bağ  la  nıb, iş  siz  lik və yox  sul-
 luq sə  viy  yə  si ar  tıb.

Öl  kə  nin həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı isə 
əmək  haq  la  rı  nın və pen  si  ya  la  rın ar  tı  rıl -
ma  sı  nı, əmək mü  qa  vi  lə  lə  ri  nin də  yi  şil -
mə  mə  si  ni, iş  dən azad edi  lən döv  lət 
qul  luq  çu  la  rı  nın ye  ni  dən işə bər  pa  sı  nı, 
tam sı  ğor  ta tə  mi  na  tı  nın tət  bi  qi  ni, 
muzd  lu iş  çi  lə  rə qar  şı ver  gi  lə  rin azal -
dıl  ma  sı  nı tə  ləb edir  lər.

Al  ma  ni  ya Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı Bir -
li  yi  nin bə  ya  na  tın  da  qar  şı  ya qo  yu  lan 
əsas və  zi  fə  lər  dən bi  ri Av  ro  pa is  teh  sa  lat 
şu  ra  la  rı  nın sə  la  hiy  yət  lə  ri  nin ar  tı  rıl  ma -
sı  na nail ol  maq  dır. On  la  rın fik  rin  cə, 
ha  zır  da so  sial dialo  qun möh  kəm  lən  di-
 ril  mə  si  nin ən yax  şı va  si  tə  si hə  min or -
qan  lar  dır. Bu  nun  la ya  na  şı bir  lik hö  ku -
mə  tə tək  lif et  miş  dir ki, pen  si  ya is  la  hat-
 la  rı pla  nı  na ye  ni  dən ba  xıl  sın, çün  ki iş -
lə  yən  lə  rin ək  sə  riy  yə  ti üçün şərt  lər çox 

ağır  dır.
İq  ti  sa  di böh  ran  dan iş  çi  lə  rin az it  ki -

siz çıx  ma  sı üçün sa  hə  lər üz  rə  bey  nəl -
xalq həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı öz im  kan  la -
rın  dan mak  si  mum is  ti  fa  də et  mə  yə ça -
lı  şır  lar.

Bey  nəl  xalq Nəq  liy  yat İş  çi  lə  ri Fe  de -
ra  si  ya  sı İor  da  ni  ya  nın “A  qa  ba Con -
tainer Ter  mi  nal” də  niz li  ma  nı iş  çi  lə  ri -
nin eti  raz ak  si  ya  la  rı ilə əla  qə  dar öl  kə -
nin Baş na  zi  ri  nə mü  ra  ciətin  dən son  ra 
əmək mü  ba  hi  sə  si həll olun  muş  dur; tə -
rəf  lər ara  sın  da ye  ni kol  lek  tiv mü  qa  vi -
lə  nin vax  tı uza  dıl  mış  dır. Bu, tək  cə iş  çi-
 lə  rin həm  rəy  li  yi  nin yox, həm də bü  tün 
həm  kar  lar it  ti  fa  qı təş  ki  lat  la  rı  nın dəs  tə -
yi  nin nə  ti  cə  si  dir. 

Dün  ya  nın ən iri  miq  yas  lı me  bel şir -
kə  ti olan “İ  KEA”  nın Riç  mond şə  hə  rin-
 də  ki (Ka  na  da) za  vo  du  nun iş  çi  lə  ri  nin 
ak  si  ya  sın  da “Teams  ters Union” Həm -
kar  lar İt  ti  fa  qı Təş  ki  la  tı da iş  ti  rak et  miş-
 dir. Rəh  bər  lik  lə apa  rı  lan da  nı  şıq  lar nə -
ti  cə  sin  də ra  zı  laş  ma əl  də edi  lə  rək ye  ni 
onil  lik kol  lek  tiv mü  qa  vi  lə im  za  lan  mış-
 dır. Mü  qa  vi  lə  yə əsa  sən, hər il iş  çi  lə  rin 
maaşı ar  tı  rı  la  caq, müavi  nət  lər sis  tem  li 
şə  kil  də ödə  ni  lə  cək, hər bir iş  çi tib  bi sı -
ğor  ta olu  na  caq. Bun  lar hə  ya  ta ke  çi  ril -
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mə  di  yi hal  da isə işə  gö  tü  rən məh  kə  mə-
 yə ve  ri  lə və  cə  ri  mə  lə  nə bi  lər.

Ka  na  da  da fəaliy  yət gös  tə  rən “U  ni -
for Na  tional” Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı 
Təş  ki  la  tı “Qey  ri-for  mal iq  ti  sa  diy  ya  ta 
son!” ça  ğı  rı  şı ilə diq  qə  ti öl  kə  nin iq  ti  sa -
di du  ru  mun  da  kı və  ziy  yə  tə, gənc  lə  rin 
qey  ri-sta  bil məş  ğul  lu  ğu  na, həm  kar  lar 
it  ti  fa  qı  na ma  raq  la  rı  nın ol  ma  ma  sı  na və 
daimi iş yer  lə  ri  nin azal  ma  sı  na yö  nəlt -
miş  dir. Həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı bu qə -
naətə gəl  miş  lər ki, müasir cə  miy  yət  də 
gənc  lər ol  ma  dan həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı -
nın möv  qe  yi  ni güc  lən  dir  mək, on  la  rın 
so  sial-iq  ti  sa  di pro  ses  lə  rə tə  si  ri  ni ar  tır -
maq, key  fiy  yət  li kadr si  ya  sə  ti apar  maq 
müm  kün de  yil. İn  di on  la  rı həm  kar  lar 
it  ti  faq  la  rı  nın hə  ya  tın  da fəal iş  ti  ra  ka 
cəlb et  mək üçün ge  niş im  kan  lar açı  lıb. 
Gənc  lər şu  ra  la  rı, ko  mi  tə  lə  ri və təş  ki  lat-
 la  rı bun  la  rı nə  zə  rə al  ma  lı, həm  rəy  lik 
ak  si  ya  la  rın  da və küt  lə  vi təd  bir  lər  də 
gənc  lə  rin fəal iş  ti  ra  kı  na yar  dım et  mə  li-
 dir  lər.

Ümu  miy  yət  lə, hər bir iş  çi ba  şa düş -
mə  li  dir ki, onun hü  quq  la  rı var, onun 
so  sial-sı  ğor  ta  sı ol  ma  lı  dır, onun  la əmək 
mü  qa  vi  lə  si bağ  lan  ma  lı  dır, ona müəy -
yən müavi  nət  lər ödə  nil  mə  li  dir. 

AHİK və onun üzv təş  ki  lat  la  rı bey -
nəl  xalq həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı hə  rə  ka  tı -
nın tər  kib his  sə  si  ola  raq iş  çi  lə  rin so  sial 
əmək hü  quq  la  rı  nın mü  da  fiəsi üz  rə 
mə  sə  lə  lər  də BHİK-lə və di  gər bey  nəl -
xalq həm  kar  lar it  ti  fa  qı bir  lik  lə  ri ilə əla-
 qə  lə  rin mün  tə  zəm da  vam et  di  ril  mə  si -
nə xü  su  si diq  qət ye  ti  rir  lər. AHİK dün -
ya, Av  ro  pa və MDB döv  lət  lə  ri  nin həm-
 kar  lar it  ti  faq  la  rı bir  lik  lə  ri  ilə dialo  qun 
və mə  də  ni mü  ba  di  lə  nin müx  tə  lif sa  hə-
 lə  rin  də əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  di  ril  mə  si, 
əl  ve  riş  li əmək şə  raiti  nin ya  ra  dıl  ma  sı 
üçün bü  tün im  kan  lar  dan is  ti  fa  də edir.

AHİK bey  nəl  xalq are  na  da güc  lü, 
fəal və in  no  va  tiv mil  li həm  kar  lar it  ti  fa-
 qı mər  kə  zi ki  mi təs  diq olun  maq  da da -
vam edir; 2000-ci il  dən BHİK-in, 2004-
cü il  dən ÜHİK-in üz  vü  dür. Üzv təş  ki -
lat  la  rın ma  raq  la  rı  nı mü  da  fiə edə  rək 
BƏT-lə əla  qə  lə  ri güc  lən  di  rir, la  yiq  li 
əmək uğ  run  da, əmə  yin və ət  raf mü  hi -
tin mü  ha  fi  zə  si  nə dair ak  si  ya  lar  da, qa -
dın  la  rın və gənc  lə  rin məş  ğul  luq prob -
lem  lə  ri  nə həsr olun  muş la  yi  hə  lər  də 
fəal iş  ti  rak edir. 

AHİK iki  tə  rəf  li əmək  daş  lıq ba  rə  də 
ilk mü  qa  vi  lə  ni tür  ki  yə  li həm  kar  la  rı - 
Tür  ki  yə Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı Kon  fe -

de  ra  si  ya  sı (Tür  ki  yə İş  çi Sen  di  ka  la  rı 
Kon  fe  de  ras  yo  nu) ilə bağ  la  mış  dır. Tür -
ki  yə həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı Azər  bay  ca  n 
tor  paq  la  rı  nın Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən 
iş  ğal edil  mə  si  nə, Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  na 
bi  ga  nə qal  ma  mış, bu qət  liamın dün  ya 
bir  li  yi tə  rə  fin  dən ta  nın  ma  sı üçün bü -
tün im  kan  lar  dan is  ti  fa  də edir  lər. Xo  ca-
 lı fa  ciəsi  nin 20 il  li  yi ilə əla  qə  dar İs  tan -
bul  da Azər  bay  can və Tür  ki  yə  həm -
kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın min  lər  lə in  sa  nın 
iş  ti  rak et  di  yi həm  rəy  lik yü  rü  şü  nü ke -
çir  mə  si bu  nun ba  riz nü  mu  nə  si  dir.

Azər  bay  can həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı öz 
üzv  lə  ri  nin ma  raq  la  rı  nın mü  da  fiəsin -
də, əmək, iq  ti  sa  di, so  sial mə  sə  lə  lər üz -
rə qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı  nın iş  lə  nib ha -
zır  lan  ma  sın  da, əha  li  nin məş  ğul  luq si -
ya  sə  ti  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də fəal 
iş  ti  rak edir  lər. AHİK dün  ya həm  kar  lar 
it  ti  faq  la  rı hə  rə  ka  tı  nın bə  ra  bər  hü  quq  lu 
üz  vü ki  mi BMT-nin, BƏT-in, BHİK-in 
və ÜHİK-in iş  çi  lə  rin fun  da  men  tal 
əmək hü  quq  la  rı  nın qo  run  ma  sı sa  hə -
sin  də qə  bul et  dik  lə  ri sə  nəd  lə  ri və ça  ğı-
 rış  la  rı dəs  tək  lə  yir, qar  şı  da du  ran və  zi -
fə  lə  rin ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si məq  sə  di  lə  
dün  ya həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı ilə bir sı  ra -
da ad  dım  la  yır. 

İNKİŞAF

hü  quq  la  rın  dan bi  ri  ni mü  da  fiə et  mə  yə 
ça  ğır  mış  dır.

2014-cü ilin 22 okt  yab  rın  da Ba  kı  da 
ke  çi  ril  miş ÜHİK-in İc  raiy  yə Ko  mi  tə  si -
nin ic  la  sın  da Ümum  dün  ya La  yiq  li 
Əmək Gü  nü  nün qeyd olun  ma  sı və 
“La  yiq  li əmək uğ  run  da ümum  dün  ya 
fəaliy  yət gü  nü” ak  si  ya  sı ilə əla  qə  dar iş 
yer  lə  ri  nin azal  dıl  ma  sı və iş  çi  lə  rin ix  ti -
sa  rı hal  la  rı  na qar  şı mü  ba  ri  zə apa  rıl  ma-
 sı, mi  ni  mum əmək  haq  qı  nın ar  tı  rıl  ma -
sı, gənc  lər və on  la  rın həm  kar  lar it  ti  fa -
qı  na mo  ti  va  si  ya  sı, azad ti  ca  rət xid  mə  ti 
haq  qın  da mü  qa  vi  lə  lər  lə bağ  lı həm  kar -
lar it  ti  faq  la  rı  nın möv  qe  yi və di  gər mə -
sə  lə  lər mü  za  ki  rə olun  muş  dur.

Qeyd edil  miş  dir ki, Azər  bay  can  da 
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın hü  qu  qi və so -
sial və  ziy  yə  ti di  gər öl  kə  lər  dən, o cüm -
lə  dən Ru  si  ya  dan yax  şı sə  viy  yə  də  dir. 
Həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı sı  ra  la  rın  da gənc -
lə  rin sa  yı  nın 30 faiz təş  kil et  mə  si təq  di-
 rə  la  yiq  dir. Tək  lif edil  miş  dir ki, Azər -
bay  can həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın fəaliy -
yə  ti  ni əks et  di  rən mə  ru  zə  nin mət  ni iş -
ti  rak  çı öl  kə  lə  rin mü  va  fiq qu  rum  la  rı  na  
gön  də  ril  sin, bu təc  rü  bə öy  rə  nil  sin və 
tət  biq edil  sin. ÜHİK-in rəh  bər  lə  ri  nin 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən qə  bul edil  mə -
si bey  nəl  xalq əmək  daş  lıq ba  xı  mın  dan 
önəm  li he  sab olu  na  raq, əla  qə  lə  rin 
pers  pek  tiv  lə  ri ət  ra  fın  da fi  kir mü  ba  di -
lə  si apa  rıl  mış  dır.

ÜHİK-in “Mi  ni  mum əmək  haq  qı 
mi  ni  mum ya  şa  yış həd  din  dən aşa  ğı ol -
ma  ma  lı” həm  rəy  lik kam  pa  ni  ya  sın  da 
MDB öl  kə  lə  ri bü  tün müm  kün va  si  tə -
lər  dən is  ti  fa  də edə  rək cid  di iş apa  rıb. 
Bu mə  sə  lə hər il döv  lət büd  cə  si  nin la -
yi  hə  si ha  zır  la  nar  kən mü  za  ki  rə  yə çı  xa -
rı  lıb, hö  ku  mət nü  ma  yən  də  lə  ri, par  la -
ment üzv  lə  ri və işə  gö  tü  rən  lər  lə mü  va -
fiq da  nı  şıq  lar apa  rı  lıb, bir sı  ra nailiy -
yət  lər qa  za  nı  lıb. ÜHİK-in üzv təş  ki  lat -
la  rı iq  ti  sa  di böh  ra  nın nə  ti  cə  lə  ri  nin iş  çi-
 lə  rin mad  di və  ziy  yə  ti  nin ağır  laş  ma  sı  na 
gə  ti  rib çı  xar  ma  sı  na im  kan ver  mə  mək 

üçün var qüv  və  lə  ri  ni sərf edir  lər.
Bu gün ay  rı-ay  rı öl  kə  lə  rin mil  li 

həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın qar  şı  sın  da du -
ran və  zi  fə  lər ümu  mi xa  rak  ter da  şı  sa 
da, ay  rı  lıq  da hə  min öl  kə  lə  rin özü  nə -
məx  sus so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şaf yo  lu və 
so  sial prob  lem  lə  ri möv  cud  dur.

Bol  qa  rıs  tan Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı 
Kon  fe  de  ra  si  ya  sı köl  gə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı  nı və gənc  lə  rin 
məş  ğul  lu  ğu  nun tə  min edil  mə  si  ni 
priori  tet və  zi  fə ki  mi gö  rür. Ək  sər Av -
ro  pa öl  kə  lə  ri  ni sar  sı  dan qlo  bal iq  ti  sa  di 
böh  ran, hö  ku  mə  tin “kə  mər  lə  ri sıx -
maq” si  ya  sə  ti  nə keç  mə  si Bol  qa  rıs  tan -
da xo  şa  gəl  məz və  ziy  yət ya  ra  dıb. İş  çi -
lə  rin hü  quq  la  rı  nı və əha  li  nin so  sial-iq -
ti  sa  di ma  raq  la  rı  nı qo  ru  yan bu təş  ki  lat 
əmək  haq  qı və pen  si  ya  la  rın “don  du -
rul  ma  sı” si  ya  sə  ti  nə, ix  ti  sar  la  ra və so -
sial əda  lət  siz  li  yə qar  şı mü  ba  ri  zə apa  rır. 
On  la  rın irə  li sür  dü  yü tək  lif  lər əmək 
ba  za  rın  da sta  bil  li  yi tə  min et  mək, gə  lir-
 lə  ri düz  gün və əda  lət  li bö  lüş  dür  mək -
dir. Son il  lər Yu  na  nıs  ta  nın dü  çar ol  du-
 ğu iq  ti  sa  di böh  ran  la əla  qə  dar öl  kə iq  ti-
 sa  diy  ya  tı  na bö  yük zi  yan də  yib, min -
lər  lə iş ye  ri bağ  la  nıb, iş  siz  lik və yox  sul-
 luq sə  viy  yə  si ar  tıb.

Öl  kə  nin həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı isə 
əmək  haq  la  rı  nın və pen  si  ya  la  rın ar  tı  rıl -
ma  sı  nı, əmək mü  qa  vi  lə  lə  ri  nin də  yi  şil -
mə  mə  si  ni, iş  dən azad edi  lən döv  lət 
qul  luq  çu  la  rı  nın ye  ni  dən işə bər  pa  sı  nı, 
tam sı  ğor  ta tə  mi  na  tı  nın tət  bi  qi  ni, 
muzd  lu iş  çi  lə  rə qar  şı ver  gi  lə  rin azal -
dıl  ma  sı  nı tə  ləb edir  lər.

Al  ma  ni  ya Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı Bir -
li  yi  nin bə  ya  na  tın  da  qar  şı  ya qo  yu  lan 
əsas və  zi  fə  lər  dən bi  ri Av  ro  pa is  teh  sa  lat 
şu  ra  la  rı  nın sə  la  hiy  yət  lə  ri  nin ar  tı  rıl  ma -
sı  na nail ol  maq  dır. On  la  rın fik  rin  cə, 
ha  zır  da so  sial dialo  qun möh  kəm  lən  di-
 ril  mə  si  nin ən yax  şı va  si  tə  si hə  min or -
qan  lar  dır. Bu  nun  la ya  na  şı bir  lik hö  ku -
mə  tə tək  lif et  miş  dir ki, pen  si  ya is  la  hat-
 la  rı pla  nı  na ye  ni  dən ba  xıl  sın, çün  ki iş -
lə  yən  lə  rin ək  sə  riy  yə  ti üçün şərt  lər çox 

ağır  dır.
İq  ti  sa  di böh  ran  dan iş  çi  lə  rin az it  ki -

siz çıx  ma  sı üçün sa  hə  lər üz  rə  bey  nəl -
xalq həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı öz im  kan  la -
rın  dan mak  si  mum is  ti  fa  də et  mə  yə ça -
lı  şır  lar.

Bey  nəl  xalq Nəq  liy  yat İş  çi  lə  ri Fe  de -
ra  si  ya  sı İor  da  ni  ya  nın “A  qa  ba Con -
tainer Ter  mi  nal” də  niz li  ma  nı iş  çi  lə  ri -
nin eti  raz ak  si  ya  la  rı ilə əla  qə  dar öl  kə -
nin Baş na  zi  ri  nə mü  ra  ciətin  dən son  ra 
əmək mü  ba  hi  sə  si həll olun  muş  dur; tə -
rəf  lər ara  sın  da ye  ni kol  lek  tiv mü  qa  vi -
lə  nin vax  tı uza  dıl  mış  dır. Bu, tək  cə iş  çi-
 lə  rin həm  rəy  li  yi  nin yox, həm də bü  tün 
həm  kar  lar it  ti  fa  qı təş  ki  lat  la  rı  nın dəs  tə -
yi  nin nə  ti  cə  si  dir. 

Dün  ya  nın ən iri  miq  yas  lı me  bel şir -
kə  ti olan “İ  KEA”  nın Riç  mond şə  hə  rin-
 də  ki (Ka  na  da) za  vo  du  nun iş  çi  lə  ri  nin 
ak  si  ya  sın  da “Teams  ters Union” Həm -
kar  lar İt  ti  fa  qı Təş  ki  la  tı da iş  ti  rak et  miş-
 dir. Rəh  bər  lik  lə apa  rı  lan da  nı  şıq  lar nə -
ti  cə  sin  də ra  zı  laş  ma əl  də edi  lə  rək ye  ni 
onil  lik kol  lek  tiv mü  qa  vi  lə im  za  lan  mış-
 dır. Mü  qa  vi  lə  yə əsa  sən, hər il iş  çi  lə  rin 
maaşı ar  tı  rı  la  caq, müavi  nət  lər sis  tem  li 
şə  kil  də ödə  ni  lə  cək, hər bir iş  çi tib  bi sı -
ğor  ta olu  na  caq. Bun  lar hə  ya  ta ke  çi  ril -
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- Ye  ni se  çil  di  yi  niz və  zi  fə  lə  rin 
ma  hiy  yə  ti  ni bir qə  dər açıq  la -
yar  dı  nız.

- Mən bu və  zi  fə  yə se  çil  mək  lə 
bun  dan son  ra qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra-
 kı  lıq  la mü  ba  ri  zə  də qu  ru  mun bü -
tün işi  nin və proq  ram  la  rı  nın for -
ma  laş  dı  rıl  ma  sın  da rol ala  ca  ğam. 
Mə  nim bu və  zi  fə  də əsas əmə  yim 
qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lı  ğın qar  şı  sı -
nın alın  ma  sı sa  hə  sin  də ic  ti  maiy  yə -
tin, hö  ku  mə  tin və qey  ri-hö  ku  mət 
qu  rum  la  rı  nın həs  sas  lı  ğı  nın da  ha 
da ar  tı  rıl  ma  sı ola  caq. Bu is  ti  qa  mət-
 də gö  rü  lən iş  lə  ri koor  di  na  si  ya edə-
 cə  yəm.

Ey  ni za  man  da, “Zo  ra  kı  lıq  dan 
azad qa  dın” par  la  ment şə  bə  kə  si 
üz  rə si  ya  si əla  qə  lən  di  ri  ci və  zi  fə  si  ni 
də ic  ra edə  cə  yəm. Ha  zır  da bu şə -
bə  kə özün  də 51 üzv və mü  şa  hi  də  çi 
döv  lə  ti bir  ləş  di  rir. Be  lə bir eti  ma  da 
la  yiq gö  rül  mə  yim, ey  ni za  man  da, 

Azər  bay  ca  nın AŞ  PA-da  kı nü  ma -
yən  də he  yə  ti  nin nailiy  yə  ti  dir. Ən 
nə  ha  yət, bu, bir mil  lət və  ki  li ola -
raq, fərd ola  raq mə  nim üçün də 
çox əhə  miy  yət  li  dir. De  mək ki, mən 
həm döv  lə  ti  mi la  zı  mi sə  viy  yə  də 
təm  sil edə bi  li  rəm, həm də Av  ro  pa 
Şu  ra  sın  da  kı fəaliy  yə  tim qu  ru  mun 
özün  də də ra  zı  lıq do  ğu  rur.

- Mət  buat  da qa  dın  la  ra qar  şı zo -
ra  kı  lıq fakt  la  rı  na tez-tez rast 
gə  li  rik. Ha  zır  da bu sa  hə  də 
dün  ya üz  rə və  ziy  yət ne  cə  dir?

- Bu gün əsas bey  nəl  xalq sə  nəd -
lər  də cins  lər ara  sın  da bə  ra  bər  lik 
in  sa  nın baş  lı  ca hü  quq  la  rın  dan bi  ri 
ki  mi təs  bit edi  lir. Bey  nəl  xalq hü -
quq  da qa  dın  lar haq  lı ola  raq xü  su  si 
sub  yekt ki  mi də  yər  lən  di  ri  lir, on  la -
ra hü  quq  la  rı  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
üçün ge  niş tə  mi  nat  lar müəy  yən 
olu  nur. Mil  li döv  lət  lər isə bu tə  mi -

nat  la  rın real  laş  dı  rıl  ma  sı, nə  zə  ri cə -
hət  dən möv  cud olan yük  sək də -
yər  lə  rin prak  ti  ka  da tət  biq olun  ma -
sı üçün səy  lə  ri  ni il  dən-ilə da  ha da 
güc  lən  dir  mə  li  dir  lər.

Bil  di  yi  niz ki  mi, bü  tün dün  ya 
döv  lət  lə  ri  nin in  san hü  quq və azad-
 lıq  la  rı  nın tə  min olun  ma  sı is  ti  qa -
mə  tin  də fəaliy  yət  lə  ri  nin əsas yön -
lən  di  ri  ci bey  nəl  xalq sə  nəd  lə  ri olan 
Bir  ləş  miş Mil  lət  lər Təş  ki  la  tı  nın Ni -
zam  na  mə  sin  də, İn  san Hü  quq  la  rı 
Haq  qın  da Ümu  mi Bə  yan  na  mə  də, 
in  san hü  quq  la  rı sa  hə  sin  də di  gər 
bey  nəl  xalq sə  nəd  lər  də, “Qa  dın  la  ra 
mü  na  si  bət  də ay  rı-seç  ki  li  yin bü  tün 
for  ma  la  rı  nın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı 
haq  qın  da” Kon  ven  si  ya  da, “Uşaq 
hü  quq  la  rı  na dair” Kon  ven  si  ya  da, 
elə  cə də “Qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lı -
ğın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı haq  qın  da” 
Bə  yan  na  mə  də və İn  ki  şaf Hü  quq  la -
rı  na dair Bə  yan  na  mə  də fi  kir, vic -

MÜSAHİBƏ

“Beynəlxalq hüquqda 
qadınlar haqlı olaraq 
xüsusi subyekt kimi 
dəyərləndirilir”

- Sa  hi  bə xa  nım, AŞ  PA-nın yaz 
ses  si  ya  sın  da siz qa  dın  la  ra 
qar  şı zo  ra  kı  lıq  la mü  ba  ri  zə 
üz  rə baş mə  ru  zə  çi və  zi  fə  si  nə, 
həm də “Zo  ra  kı  lıq  dan azad 
qa  dın” par  la  ment şə  bə  kə  si 
üz  rə si  ya  si əla  qə  lən  di  ri  ci və -
zi  fə  si  nə se  çil  di  niz. Bu fak  tı 
tək bi  zim nü  ma  yən  də he  yə  ti-
 mi  zin de  yil, bü  töv  lük  də öl -
kə  mi  zin nü  fu  zu  nun gös  tə  ri -
ci  si ki  mi qiy  mət  lən  dir  mək 
olar. Bu se  çim si  zin üçün göz-
 lə  ni  lən idi  mi?

- Mən bu  nu ilk ola  raq Azər  bay-
 can döv  lə  ti  nin hə  ya  ta ke  çir  di  yi 
uğur  lu si  ya  sə  tin nə  ti  cə  lə  ri fo  nun -
da qiy  mət  lən  dir  mək is  tə  yi  rəm. 
Müasir bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər 
sis  te  mi  nin su  ve  ren akt  yo  ru olan 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı son il -
lər  də çox mü  hüm və güc  lü re -

gional ami  lə çev  ri  lib. Bu  ra  da ən 
önəm  li fak  tor  lar  dan bi  ri öl  kə  miz -
də hökm sü  rən sa  bit  lik və və  tən -
daş həm  rəy  li  yi ami  li  dir. Güc  lü 
da  yaq  la  ra ma  lik sa  bit  li  yin bər  qə -
rar ol  ma  sı isə öl  kə  nin iq  ti  sa  di in -
ki  şa  fı  nı şərt  lən  di  rir və son il  lə  rin 
gös  tə  ri  ci  lə  ri Azər  bay  ca  nın yük  sək 
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nın kon  tur  la  rı  nı 
müəy  yən edir. Tə  bii ki, in  ki  şaf 
edən res  pub  li  ka  mı  zın bey  nəl  xalq 
aləm  də  ki nü  fu  zu və möv  qe  yi də 
il  dən-ilə möh  kəm  lə  nir, onun re -
gional li  der  li  yi dün  ya tə  rə  fin  dən 
açıq  ca eti  raf olu  nur.

Azər  bay  ca  na bey  nəl  xalq miq -
yas  da çox bö  yük ma  raq var. Bu 
on  dan irə  li gə  lir ki, öl  kə  miz  də hə -
ya  ta ke  çi  ri  lən və müx  tə  lif is  ti  qa -
mət  lə  ri əha  tə edən çox  şa  xə  li is  la -
hat  lar uğur  lu nə  ti  cə  lər ve  rir. Bu isə 
bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tin təq  dir və 

dəs  tə  yi  ni qa  za  nıb. Bu gün Azər -
bay  can nü  ma  yən  də  si  nin Av  ro  pa 
Şu  ra  sı Par  la  ment As  samb  le  ya  sın  da 
be  lə bir və  zi  fə  yə se  çil  mə  si də bir 
da  ha bu real  lı  ğın təs  di  qi  dir.

Qeyd et  mək is  tər  dim ki, mən 
AŞ  PA-da Azər  bay  can nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  nin üz  vü ki  mi təm  sil olun -
du  ğum ötən dörd il  də Ki  şi və qa -
dın  lar üçün bə  ra  bər im  kan  lar və 
Gen  der bə  ra  bər  li  yi alt ko  mi  tə  lə  ri -
nin səd  ri ol  mu  şam. Ey  ni za  man  da, 
Ra  sizm və kse  no  fo  bi  ya  ya qar  şı alt 
ko  mi  tə  si  nə də sədr  lik et  mi  şəm. Ca -
ri ilin ap  rel ayı  nın 21-də isə qa  dın -
la  ra qar  şı zo  ra  kı  lıq  la mü  ba  ri  zə üz -
rə baş mə  ru  zə  çi və  zi  fə  si  nə seç  ki  lər 
ke  çi  ril  di. Bu seç  ki  lər  də da  ni  mar  ka-
 lı de  pu  ta  tın və mə  nim na  mi  zəd  li -
yim irə  li sü  rül  müş  dü. Mən da  ha 
çox səs ala  raq bu və  zi  fə  yə se  çil -
dim.

Sahibə	Qafarova:

“Qadınlara qarşı zorakılıq törədənlərin maarifləndirilməsi” mövzusunda ümumavropa konfransı. Strasburq, 2 oktyabr 2013-cü il
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- Ye  ni se  çil  di  yi  niz və  zi  fə  lə  rin 
ma  hiy  yə  ti  ni bir qə  dər açıq  la -
yar  dı  nız.

- Mən bu və  zi  fə  yə se  çil  mək  lə 
bun  dan son  ra qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra-
 kı  lıq  la mü  ba  ri  zə  də qu  ru  mun bü -
tün işi  nin və proq  ram  la  rı  nın for -
ma  laş  dı  rıl  ma  sın  da rol ala  ca  ğam. 
Mə  nim bu və  zi  fə  də əsas əmə  yim 
qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lı  ğın qar  şı  sı -
nın alın  ma  sı sa  hə  sin  də ic  ti  maiy  yə -
tin, hö  ku  mə  tin və qey  ri-hö  ku  mət 
qu  rum  la  rı  nın həs  sas  lı  ğı  nın da  ha 
da ar  tı  rıl  ma  sı ola  caq. Bu is  ti  qa  mət-
 də gö  rü  lən iş  lə  ri koor  di  na  si  ya edə-
 cə  yəm.

Ey  ni za  man  da, “Zo  ra  kı  lıq  dan 
azad qa  dın” par  la  ment şə  bə  kə  si 
üz  rə si  ya  si əla  qə  lən  di  ri  ci və  zi  fə  si  ni 
də ic  ra edə  cə  yəm. Ha  zır  da bu şə -
bə  kə özün  də 51 üzv və mü  şa  hi  də  çi 
döv  lə  ti bir  ləş  di  rir. Be  lə bir eti  ma  da 
la  yiq gö  rül  mə  yim, ey  ni za  man  da, 

Azər  bay  ca  nın AŞ  PA-da  kı nü  ma -
yən  də he  yə  ti  nin nailiy  yə  ti  dir. Ən 
nə  ha  yət, bu, bir mil  lət və  ki  li ola -
raq, fərd ola  raq mə  nim üçün də 
çox əhə  miy  yət  li  dir. De  mək ki, mən 
həm döv  lə  ti  mi la  zı  mi sə  viy  yə  də 
təm  sil edə bi  li  rəm, həm də Av  ro  pa 
Şu  ra  sın  da  kı fəaliy  yə  tim qu  ru  mun 
özün  də də ra  zı  lıq do  ğu  rur.

- Mət  buat  da qa  dın  la  ra qar  şı zo -
ra  kı  lıq fakt  la  rı  na tez-tez rast 
gə  li  rik. Ha  zır  da bu sa  hə  də 
dün  ya üz  rə və  ziy  yət ne  cə  dir?

- Bu gün əsas bey  nəl  xalq sə  nəd -
lər  də cins  lər ara  sın  da bə  ra  bər  lik 
in  sa  nın baş  lı  ca hü  quq  la  rın  dan bi  ri 
ki  mi təs  bit edi  lir. Bey  nəl  xalq hü -
quq  da qa  dın  lar haq  lı ola  raq xü  su  si 
sub  yekt ki  mi də  yər  lən  di  ri  lir, on  la -
ra hü  quq  la  rı  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
üçün ge  niş tə  mi  nat  lar müəy  yən 
olu  nur. Mil  li döv  lət  lər isə bu tə  mi -

nat  la  rın real  laş  dı  rıl  ma  sı, nə  zə  ri cə -
hət  dən möv  cud olan yük  sək də -
yər  lə  rin prak  ti  ka  da tət  biq olun  ma -
sı üçün səy  lə  ri  ni il  dən-ilə da  ha da 
güc  lən  dir  mə  li  dir  lər.

Bil  di  yi  niz ki  mi, bü  tün dün  ya 
döv  lət  lə  ri  nin in  san hü  quq və azad-
 lıq  la  rı  nın tə  min olun  ma  sı is  ti  qa -
mə  tin  də fəaliy  yət  lə  ri  nin əsas yön -
lən  di  ri  ci bey  nəl  xalq sə  nəd  lə  ri olan 
Bir  ləş  miş Mil  lət  lər Təş  ki  la  tı  nın Ni -
zam  na  mə  sin  də, İn  san Hü  quq  la  rı 
Haq  qın  da Ümu  mi Bə  yan  na  mə  də, 
in  san hü  quq  la  rı sa  hə  sin  də di  gər 
bey  nəl  xalq sə  nəd  lər  də, “Qa  dın  la  ra 
mü  na  si  bət  də ay  rı-seç  ki  li  yin bü  tün 
for  ma  la  rı  nın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı 
haq  qın  da” Kon  ven  si  ya  da, “Uşaq 
hü  quq  la  rı  na dair” Kon  ven  si  ya  da, 
elə  cə də “Qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lı -
ğın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı haq  qın  da” 
Bə  yan  na  mə  də və İn  ki  şaf Hü  quq  la -
rı  na dair Bə  yan  na  mə  də fi  kir, vic -

MÜSAHİBƏ

“Beynəlxalq hüquqda 
qadınlar haqlı olaraq 
xüsusi subyekt kimi 
dəyərləndirilir”

- Sa  hi  bə xa  nım, AŞ  PA-nın yaz 
ses  si  ya  sın  da siz qa  dın  la  ra 
qar  şı zo  ra  kı  lıq  la mü  ba  ri  zə 
üz  rə baş mə  ru  zə  çi və  zi  fə  si  nə, 
həm də “Zo  ra  kı  lıq  dan azad 
qa  dın” par  la  ment şə  bə  kə  si 
üz  rə si  ya  si əla  qə  lən  di  ri  ci və -
zi  fə  si  nə se  çil  di  niz. Bu fak  tı 
tək bi  zim nü  ma  yən  də he  yə  ti-
 mi  zin de  yil, bü  töv  lük  də öl -
kə  mi  zin nü  fu  zu  nun gös  tə  ri -
ci  si ki  mi qiy  mət  lən  dir  mək 
olar. Bu se  çim si  zin üçün göz-
 lə  ni  lən idi  mi?

- Mən bu  nu ilk ola  raq Azər  bay-
 can döv  lə  ti  nin hə  ya  ta ke  çir  di  yi 
uğur  lu si  ya  sə  tin nə  ti  cə  lə  ri fo  nun -
da qiy  mət  lən  dir  mək is  tə  yi  rəm. 
Müasir bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər 
sis  te  mi  nin su  ve  ren akt  yo  ru olan 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı son il -
lər  də çox mü  hüm və güc  lü re -

gional ami  lə çev  ri  lib. Bu  ra  da ən 
önəm  li fak  tor  lar  dan bi  ri öl  kə  miz -
də hökm sü  rən sa  bit  lik və və  tən -
daş həm  rəy  li  yi ami  li  dir. Güc  lü 
da  yaq  la  ra ma  lik sa  bit  li  yin bər  qə -
rar ol  ma  sı isə öl  kə  nin iq  ti  sa  di in -
ki  şa  fı  nı şərt  lən  di  rir və son il  lə  rin 
gös  tə  ri  ci  lə  ri Azər  bay  ca  nın yük  sək 
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nın kon  tur  la  rı  nı 
müəy  yən edir. Tə  bii ki, in  ki  şaf 
edən res  pub  li  ka  mı  zın bey  nəl  xalq 
aləm  də  ki nü  fu  zu və möv  qe  yi də 
il  dən-ilə möh  kəm  lə  nir, onun re -
gional li  der  li  yi dün  ya tə  rə  fin  dən 
açıq  ca eti  raf olu  nur.

Azər  bay  ca  na bey  nəl  xalq miq -
yas  da çox bö  yük ma  raq var. Bu 
on  dan irə  li gə  lir ki, öl  kə  miz  də hə -
ya  ta ke  çi  ri  lən və müx  tə  lif is  ti  qa -
mət  lə  ri əha  tə edən çox  şa  xə  li is  la -
hat  lar uğur  lu nə  ti  cə  lər ve  rir. Bu isə 
bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tin təq  dir və 

dəs  tə  yi  ni qa  za  nıb. Bu gün Azər -
bay  can nü  ma  yən  də  si  nin Av  ro  pa 
Şu  ra  sı Par  la  ment As  samb  le  ya  sın  da 
be  lə bir və  zi  fə  yə se  çil  mə  si də bir 
da  ha bu real  lı  ğın təs  di  qi  dir.

Qeyd et  mək is  tər  dim ki, mən 
AŞ  PA-da Azər  bay  can nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  nin üz  vü ki  mi təm  sil olun -
du  ğum ötən dörd il  də Ki  şi və qa -
dın  lar üçün bə  ra  bər im  kan  lar və 
Gen  der bə  ra  bər  li  yi alt ko  mi  tə  lə  ri -
nin səd  ri ol  mu  şam. Ey  ni za  man  da, 
Ra  sizm və kse  no  fo  bi  ya  ya qar  şı alt 
ko  mi  tə  si  nə də sədr  lik et  mi  şəm. Ca -
ri ilin ap  rel ayı  nın 21-də isə qa  dın -
la  ra qar  şı zo  ra  kı  lıq  la mü  ba  ri  zə üz -
rə baş mə  ru  zə  çi və  zi  fə  si  nə seç  ki  lər 
ke  çi  ril  di. Bu seç  ki  lər  də da  ni  mar  ka-
 lı de  pu  ta  tın və mə  nim na  mi  zəd  li -
yim irə  li sü  rül  müş  dü. Mən da  ha 
çox səs ala  raq bu və  zi  fə  yə se  çil -
dim.

Sahibə	Qafarova:

“Qadınlara qarşı zorakılıq törədənlərin maarifləndirilməsi” mövzusunda ümumavropa konfransı. Strasburq, 2 oktyabr 2013-cü il
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faizə qə  də  ri  ni qa  dın  lar təş  kil edir 
ki, bu da yüz mil  yon  lar de  mək  dir. 
İş dün  ya  sın  da qa  dın  la  ra qar  şı tət -
biq edi  lən ay  rı-seç  ki  lik, on  la  rın 
təh  sil al  maq haq  la  rı  nın əl  lə  rin  dən 
alın  ma  sı və ya ikin  ci pla  na keç  mə -
si, ev  lən  mək, bo  şan  maq ki  mi hal -
lar  da mə  ruz qal  dıq  la  rı ay  rı-seç  ki -
lik  lər, hət  ta bir çox in  ki  şaf et  miş 
öl  kə  lər  də də özü  nü gös  tə  rən qa -
dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lıq və mə  nə  vi 
təz  yiq  lər bu gün qa  dın  la  rın ən çox 
əziy  yət çək  dik  lə  ri prob  lem  lər  dir. 
Hət  ta bir sı  ra öl  kə  lər  də qa  dın  la  rın 
səs  ver  mə hü  qu  qu və di  gər ele  men-
 tar hü  quq  la  rı be  lə əl  lə  rin  dən alın -
mış  dır. Tə  bii ki, bü  tün bun  lar tək  cə 
hü  quq  la  rı po  zu  lan qa  dın  la  rın de -
yil, dün  ya  nın han  sı böl  gə  sin  də ya -
şa  ma  sın  dan ası  lı ol  ma  ya  raq, hər 
bi  ri  mi  zin prob  le  mi  dir və bu, bi  zi 
na  ra  hat et  mə  li  dir.

- Bu ki  mi hal  la  rın qar  şı  sı  nın 
əsas  lı şə  kil  də alın  ma  sı üçün 

han  sı üsul  la  rı ef  fek  tiv he  sab 
edir  si  niz?

- Cə  miy  yət  də  ki bir çox prob  lem-
 lə  rin həl  li maarif  lən  dir  mə, in  san  la-
 rın bu prob  lem  lə  rə ba  xış  la  rı  nın sis-
 tem  ləş  di  ril  mə  si və bil  gi  lə  ri  nin ar  tı-
 rıl  ma  sı yo  lu ilə ara  dan qal  dı  rı  la 
bi  lər. O cüm  lə  dən, gen  der prob -
lem  lə  ri  nin həl  li yo  lu da ilk növ  bə -
də bun  dan ası  lı  dır. Bu gün in  san 
haq  la  rı  nın mü  hüm və ay  rıl  maz 
tər  kib his  sə  si olan qa  dın hü  quq  la -
rı  nın po  zul  ma  sı  na qar  şı mü  ba  ri  zə -
də bir  gə fəaliy  yət gös  tər  mə  li, güc -
lə  ri  mi  zi bir  ləş  dir  mə  li  yik. He  sab 
edi  rəm ki, müasir dövr  də qa  dın  la -
rın ic  ti  mai hə  ya  ta da  ha çox in  teq  ra-
 si  ya olun  du  ğu bir za  man  da zə  rif 
cin  sin nü  ma  yən  də  lə  ri  nə da  ha ge -
niş hü  quq  la  rın ve  ril  mə  si, on  la  rın 
bü  tün sa  hə  lər  də təm  sil  çi  lik  lə  ri  nin 
ar  tı  rıl  ma  sı, fəaliy  yət sfe  ra  la  rı  nın 
təh  sil, sə  hiy  yə ki  mi ənə  nə  vi is  ti  qa -
mət  lər  də da  ha da ge  niş  lən  di  ril  mə -
si, iq  ti  sa  di, so  sial sahələrdə qa  dın -

la  rın po  ten  sialın  dan sə  mə  rə  li fay -
da  lan  ma  sı ki  mi təd  bir  lər bu gün 
da  ha bö  yük nailiy  yət  lə  rin əl  də 
olun  ma  sı  na şə  rait ya  ra  da bi  lər.

Tə  biidir ki, qa  dın si  ya  sə  ti  nin hə -
ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də döv  lə  tin səy  lə -
ri və ira  də  si ilə ya  na  şı, ic  ti  mai təş -
ki  lat  la  rın, si  ya  si ins  ti  tut  la  rın da 
cid  di fəaliy  yət gös  tər  mə  si va  cib  dir. 
Bu mə  na  da öl  kə  miz  də Ye  ni Azər -
bay  can Par  ti  ya  sı  nın tə  şəb  büs  lə  ri və 
tək  lif  lə  ri cə  miy  yə  ti  miz tə  rə  fin  dən 
cid  di dəs  tək gö  rür. Bi  lir  si  niz ki, Ye -
ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı qa  dın  la  rı -
mı  zın si  ya  si fəal  lı  ğı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, 
ida  rə  çi  lik  də ro  lu  nun güc  lən  di  ril -
mə  si is  ti  qa  mə  tin  də müx  tə  lif tə  şəb -
büs  lər irə  li sü  rür. Ona gö  rə də mən 
he  sab edi  rəm ki, di  gər si  ya  si ins  ti -
tut  lar və və  tən  daş cə  miy  yə  ti  ni 
təm  sil edən təş  ki  lat  lar da bu sa  hə -
də da  ha ef  fek  tiv ad  dım  lar at  ma  lı, 
döv  lə  tin si  ya  sə  ti  nə dəs  tək ver  mə  li-
 dir  lər.

MÜSAHİBƏ

dan, din və əqi  də azad  lı  ğı hü  quq -
la  rı da  xil ol  maq  la qa  dın  la  rın və  ziy-
 yə  ti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na və im -
kan  la  rı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nə, 
be  lə  lik  lə də, qa  dın  la  rın və ki  şi  lə  rin 
mə  nə  vi, etik, ru  hi və in  te  llek  tual 
tə  ləb  lə  ri  nin fər  di və ya baş  qa  la  rı ilə 
bir  lik  də tə  min olun  ma  sı  na, bu  nun 
va  si  tə  si  lə on  la  ra öz şəx  si ar  zu  la  rı -
na mü  va  fiq hə  yat  la  rı  nı for  ma  laş  dı-
 rar  kən cə  miy  yət  də öz po  ten  sialı -
nın tam hə  ya  ta keç  mə  si  nə şə  raitin 
ya  ra  dıl  ma  sı öz ək  si  ni tap  mış  dır.

Təəs  süf ki, qa  dın  lar üçün bə  yan 
edi  lən bə  ra  bər hü  quq  lar bir çox 
hal  lar  da real bə  ra  bər im  kan  la  rın 
ol  ma  ma  sı üzün  dən ger  çək  lə  şə bil -
mir. Ümum  dün  ya in  san haq  la  rı 
təş  ki  lat  la  rı  nın apar  dıq  la  rı araş  dır -
ma  lar və əl  də olu  nan sta  tis  ti  ka  lar 
da qa  dın  la  rın bö  yük bir his  sə  si  nin 
bu və ya baş  qa for  ma  da hü  quq  la  rı-
 nın po  zul  ma  sı, zo  ra  kı  lı  ğa və təz -
yiq  lə  rə mə  ruz qal  ma  sı fakt  la  rı  nı 
or  ta  ya qo  yur. Tə  səv  vür edin ki, 
dün  ya üz  rə hər 3 qa  dın  dan bi  ri zo -
ra  kı  lı  ğa, hər 5 qa  dın  dan bi  ri isə ya 
tə  ca  vü  zə, ya da tə  ca  vü  zə cəh  də 

mə  ruz qa  lıb. Ci  na  yət qur  ba  nı olan 
qa  dın  la  rın 70 faizi öz ər  lə  ri tə  rə  fin-
 dən qət  lə ye  ti  ril  miş  dir.

Dün  ya miq  rant  la  rı  nın 80 faizi  ni 
qa  dın  lar təş  kil edir. Dün  ya  nın 54 

öl  kə  sin  də qa  dın  la  rın hü  quq  la  rı  nın 
məh  dud  laş  dı  rıl  ma  sı ilə bağ  lı rəs  mi 
döv  lət qa  nun  la  rı möv  cud  dur. Dün-
 ya üz  rə oxu  maq-yaz  maq bil  mə  yən 
in  san  la  rın üç  də iki  si  ni, yə  ni 70 

                                                                     Qadın parlamentarilərin 128-ci assambleyası. 22 mart 2013-cü il

“Qorxudan təhlükəsiz, zorakılıqdan təhlükəsiz” adlı konfrans. Roma, 18-19 sentyabr 2014-cü il
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faizə qə  də  ri  ni qa  dın  lar təş  kil edir 
ki, bu da yüz mil  yon  lar de  mək  dir. 
İş dün  ya  sın  da qa  dın  la  ra qar  şı tət -
biq edi  lən ay  rı-seç  ki  lik, on  la  rın 
təh  sil al  maq haq  la  rı  nın əl  lə  rin  dən 
alın  ma  sı və ya ikin  ci pla  na keç  mə -
si, ev  lən  mək, bo  şan  maq ki  mi hal -
lar  da mə  ruz qal  dıq  la  rı ay  rı-seç  ki -
lik  lər, hət  ta bir çox in  ki  şaf et  miş 
öl  kə  lər  də də özü  nü gös  tə  rən qa -
dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lıq və mə  nə  vi 
təz  yiq  lər bu gün qa  dın  la  rın ən çox 
əziy  yət çək  dik  lə  ri prob  lem  lər  dir. 
Hət  ta bir sı  ra öl  kə  lər  də qa  dın  la  rın 
səs  ver  mə hü  qu  qu və di  gər ele  men-
 tar hü  quq  la  rı be  lə əl  lə  rin  dən alın -
mış  dır. Tə  bii ki, bü  tün bun  lar tək  cə 
hü  quq  la  rı po  zu  lan qa  dın  la  rın de -
yil, dün  ya  nın han  sı böl  gə  sin  də ya -
şa  ma  sın  dan ası  lı ol  ma  ya  raq, hər 
bi  ri  mi  zin prob  le  mi  dir və bu, bi  zi 
na  ra  hat et  mə  li  dir.

- Bu ki  mi hal  la  rın qar  şı  sı  nın 
əsas  lı şə  kil  də alın  ma  sı üçün 

han  sı üsul  la  rı ef  fek  tiv he  sab 
edir  si  niz?

- Cə  miy  yət  də  ki bir çox prob  lem-
 lə  rin həl  li maarif  lən  dir  mə, in  san  la-
 rın bu prob  lem  lə  rə ba  xış  la  rı  nın sis-
 tem  ləş  di  ril  mə  si və bil  gi  lə  ri  nin ar  tı-
 rıl  ma  sı yo  lu ilə ara  dan qal  dı  rı  la 
bi  lər. O cüm  lə  dən, gen  der prob -
lem  lə  ri  nin həl  li yo  lu da ilk növ  bə -
də bun  dan ası  lı  dır. Bu gün in  san 
haq  la  rı  nın mü  hüm və ay  rıl  maz 
tər  kib his  sə  si olan qa  dın hü  quq  la -
rı  nın po  zul  ma  sı  na qar  şı mü  ba  ri  zə -
də bir  gə fəaliy  yət gös  tər  mə  li, güc -
lə  ri  mi  zi bir  ləş  dir  mə  li  yik. He  sab 
edi  rəm ki, müasir dövr  də qa  dın  la -
rın ic  ti  mai hə  ya  ta da  ha çox in  teq  ra-
 si  ya olun  du  ğu bir za  man  da zə  rif 
cin  sin nü  ma  yən  də  lə  ri  nə da  ha ge -
niş hü  quq  la  rın ve  ril  mə  si, on  la  rın 
bü  tün sa  hə  lər  də təm  sil  çi  lik  lə  ri  nin 
ar  tı  rıl  ma  sı, fəaliy  yət sfe  ra  la  rı  nın 
təh  sil, sə  hiy  yə ki  mi ənə  nə  vi is  ti  qa -
mət  lər  də da  ha da ge  niş  lən  di  ril  mə -
si, iq  ti  sa  di, so  sial sahələrdə qa  dın -

la  rın po  ten  sialın  dan sə  mə  rə  li fay -
da  lan  ma  sı ki  mi təd  bir  lər bu gün 
da  ha bö  yük nailiy  yət  lə  rin əl  də 
olun  ma  sı  na şə  rait ya  ra  da bi  lər.

Tə  biidir ki, qa  dın si  ya  sə  ti  nin hə -
ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də döv  lə  tin səy  lə -
ri və ira  də  si ilə ya  na  şı, ic  ti  mai təş -
ki  lat  la  rın, si  ya  si ins  ti  tut  la  rın da 
cid  di fəaliy  yət gös  tər  mə  si va  cib  dir. 
Bu mə  na  da öl  kə  miz  də Ye  ni Azər -
bay  can Par  ti  ya  sı  nın tə  şəb  büs  lə  ri və 
tək  lif  lə  ri cə  miy  yə  ti  miz tə  rə  fin  dən 
cid  di dəs  tək gö  rür. Bi  lir  si  niz ki, Ye -
ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı qa  dın  la  rı -
mı  zın si  ya  si fəal  lı  ğı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, 
ida  rə  çi  lik  də ro  lu  nun güc  lən  di  ril -
mə  si is  ti  qa  mə  tin  də müx  tə  lif tə  şəb -
büs  lər irə  li sü  rür. Ona gö  rə də mən 
he  sab edi  rəm ki, di  gər si  ya  si ins  ti -
tut  lar və və  tən  daş cə  miy  yə  ti  ni 
təm  sil edən təş  ki  lat  lar da bu sa  hə -
də da  ha ef  fek  tiv ad  dım  lar at  ma  lı, 
döv  lə  tin si  ya  sə  ti  nə dəs  tək ver  mə  li-
 dir  lər.

MÜSAHİBƏ

dan, din və əqi  də azad  lı  ğı hü  quq -
la  rı da  xil ol  maq  la qa  dın  la  rın və  ziy-
 yə  ti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na və im -
kan  la  rı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nə, 
be  lə  lik  lə də, qa  dın  la  rın və ki  şi  lə  rin 
mə  nə  vi, etik, ru  hi və in  te  llek  tual 
tə  ləb  lə  ri  nin fər  di və ya baş  qa  la  rı ilə 
bir  lik  də tə  min olun  ma  sı  na, bu  nun 
va  si  tə  si  lə on  la  ra öz şəx  si ar  zu  la  rı -
na mü  va  fiq hə  yat  la  rı  nı for  ma  laş  dı-
 rar  kən cə  miy  yət  də öz po  ten  sialı -
nın tam hə  ya  ta keç  mə  si  nə şə  raitin 
ya  ra  dıl  ma  sı öz ək  si  ni tap  mış  dır.

Təəs  süf ki, qa  dın  lar üçün bə  yan 
edi  lən bə  ra  bər hü  quq  lar bir çox 
hal  lar  da real bə  ra  bər im  kan  la  rın 
ol  ma  ma  sı üzün  dən ger  çək  lə  şə bil -
mir. Ümum  dün  ya in  san haq  la  rı 
təş  ki  lat  la  rı  nın apar  dıq  la  rı araş  dır -
ma  lar və əl  də olu  nan sta  tis  ti  ka  lar 
da qa  dın  la  rın bö  yük bir his  sə  si  nin 
bu və ya baş  qa for  ma  da hü  quq  la  rı-
 nın po  zul  ma  sı, zo  ra  kı  lı  ğa və təz -
yiq  lə  rə mə  ruz qal  ma  sı fakt  la  rı  nı 
or  ta  ya qo  yur. Tə  səv  vür edin ki, 
dün  ya üz  rə hər 3 qa  dın  dan bi  ri zo -
ra  kı  lı  ğa, hər 5 qa  dın  dan bi  ri isə ya 
tə  ca  vü  zə, ya da tə  ca  vü  zə cəh  də 

mə  ruz qa  lıb. Ci  na  yət qur  ba  nı olan 
qa  dın  la  rın 70 faizi öz ər  lə  ri tə  rə  fin-
 dən qət  lə ye  ti  ril  miş  dir.

Dün  ya miq  rant  la  rı  nın 80 faizi  ni 
qa  dın  lar təş  kil edir. Dün  ya  nın 54 

öl  kə  sin  də qa  dın  la  rın hü  quq  la  rı  nın 
məh  dud  laş  dı  rıl  ma  sı ilə bağ  lı rəs  mi 
döv  lət qa  nun  la  rı möv  cud  dur. Dün-
 ya üz  rə oxu  maq-yaz  maq bil  mə  yən 
in  san  la  rın üç  də iki  si  ni, yə  ni 70 

                                                                     Qadın parlamentarilərin 128-ci assambleyası. 22 mart 2013-cü il

“Qorxudan təhlükəsiz, zorakılıqdan təhlükəsiz” adlı konfrans. Roma, 18-19 sentyabr 2014-cü il
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Bizim xalqın tolerantlığı, 
alicənablığı dövlət siyasətimizdə 

də əksini tapmışdır

Ar tıq öl kə miz hə ya ta ke çir di yi 
ener ji la yi hə lə ri ilə ya na şı, bey nəl-
xalq id man təd bir lə ri nin mə ka nı na 
çev ri lib. Bir ne çə həf tə dən son ra 
Azər bay can da bö yük id man bay-
ra mı ger çək lə şə cək: I Av ro pa 
Oyun la rı Azər bay can da baş tu ta-
caq. Be lə nə həng id man təd bi ri nin 
öl kə miz də real laş ma sı, əl bət tə, hər 
bir azər bay can lı nı se vin dir di yi 
ki mi, mə ni də qü rur lan dı rır. Bu, 
əs lin də bö yük ta ri xi ha di sə dir. 

Çün ki Azər bay can müs tə qil li yi ni 
bər pa et dik dən son ra be lə bö yük 
bir id man təd bi ri nə ev sa hib li yi 
et mə yib. Be lə təd bir lə rin öl kə miz-
də təş kil edil mə si döv lə ti mi zin 
si ya si-iq ti sa di gü cü nün han sı 
sə viy yə də ol du ğu nu təs diq lə yir.

Bi lir si niz ki, Av ro pa Oyun la rı 
bu qi tə ni təm sil edən ən say-seç mə 
id man çı la rın ya rı şı ola caq. Əv vəl cə 
özü mü zə su al ver mə li yik ki, ni yə 
bu, məhz bi zim öl kə də ke çi ri lir? 
Bu nun bir çox sə bəb lə ri var. Bu 
gün öl kə mi zin iq ti sa di in ki şa fı, 
si ya si nü fu zu nun yük səl mə si, 
id man uğur la rı nın art ma sı Azər-
bay ca na eti ma dı güc lən di rib. Son 
il lər Azər bay can bir sı ra bey nəl-
xalq təd bir lə rə ev sa hib li yi et mək lə 
böl gə nin mər kə zi ro lu nu oy na yır 
və bu funk si ya nı uğur la ye ri nə 
ye ti rir.

Bi zim xal qın to le rant lı ğı, ali cə-
nab lı ğı döv lət si ya sə ti miz də də 
ək si ni tap mış dır. Bu ba xım dan ilk 
Av ro pa Oyun la rı nın Azər bay can-
da ke çi ril mə si əs lin də heç ki mi 
təəc cüb lən dir mə mə li dir. Çün ki biz 
bu mü na si bə tə, hör mə tə la yiq 
ol du ğu mu zu hər za man sü but 
et mi şik. Be lə təd bir lə ri yal nız 
bö yük ta ri xi ənə nə lə rə ma lik olan, 
döv lət çi li yi güc lü da yaq lar üzə rin-

də qu ru lan xalq ke çi rə bi lər.
Ni yə düş mən öl kə olan Er mə-

nis tan bu tip li bey nəl xalq sə viy yə li 
təd bir lər dən, ya rış lar dan kə nar da 
qal mış dır? Çün ki o, öz ra di kal, 
iş ğal çı, tə ca vüz kar si ya sə ti ilə özü-
nü təc rid et miş dir. Nə qə dər ki, 
Er mə nis tan iş ğal çı lıq si ya sə tin dən 
əl çək mə yə cək,  Azər bay ca nın 
uğur la rı nı kə nar dan iz lə mə yə məc-
bur ola caq.

Bu oyun lar həm də Azər bay ca-
nın öz mil li adət-ənə nə lə ri ni, ta ri xi 
hə qi qət lə ri ni gə lən qo naq la ra çat-
dır ma ğı mız üçün gö zəl im kan dır. 
Biz bu im ka nı mak si mum də yər-
lən dir mə li yik. Hər bir gənc bu 
mə sə lə də ak tiv ol ma lı dır. Gənc lə-
ri mi zin so sial şə bə kə lər də fəal lı ğı 
və müx tə lif dil lər də oyun lar la bağ-
lı mə lu mat la rı çat dır ma la rı qü rur-
ve ri ci hal dır. Müx tə lif öl kə lər də 
təh sil alan və ya şa yan gənc lə ri miz 
ke çir dik lə ri bir sı ra la yi hə lər lə xa ri-
ci öl kə və tən daş la rı nı təd bir lə bağ lı 
bil gi lən di rir lər. Xa ric də fəaliy yət 
gös tə rən dias por qu rum la rı mız 
oyun lar la bağ lı fəaliy yət lə ri ni güc-
lən di rib lər.

Qoy hər bir av ro pa lı gör sün ki, 
Azər bay can er mə ni lə rin və on la rın 
də yir ma nı na su tö kən qüv və lə rin 
təq dim et dik lə ri ki mi de yil. Ək si-
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nə, Azər bay can bü tün pa ra metr lər 
üz rə çox öl kə lə ri üs tə lə yən gös tə ri-
ci lə rə ma lik dir.

Bir va cib mə qa mı da qeyd et mək 
is tə yi rəm. Av ro pa Oyun la rı nın və 
bun dan əv vəl ki təd bir lə rin Azər-
bay can da təş kil edil mə si nin xro no-
lo ji ar dı cıl lı ğı na nə zər sal sa nız 
gö rər si niz ki, Azər bay can dan fərq-
li ola raq bə zi döv lət lər be lə mə su-
liy yət li təd bir lə rin təş ki li ni öz üzə-
ri lə ri nə gö tür mə yə risk et mir lər. 
Bu, açıq-aş kar öl kə mi zin güc lü 
döv lət ol ma sı na də la lət edir.

Ulu ön dər Hey dər Əli yev Azər-
bay can da id ma nın in ki şa fı na 
bö yük qay ğı gös tə rir di. Hə min 
si ya sət bu gün möh tə rəm Pre zi-
den ti miz İl ham Əli yev tə rə fin dən 
uğur la da vam et di ri lir. Av ro pa 
Oyun la rın da mə sul olan Təş ki lat 
Ko mi tə si və onun səd ri, Azər bay-
ca nın bi rin ci xa nı mı, Hey dər Əli-
yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri-
ban xa nım Əli ye va nın rəh bər li yi 
al tın da bu mö tə bər id man bay ra-
mı na ha zır lıq iş lə ri uğur la ba şa 
çat dı rıl mış dır.

Tə sa dü fi de yil ki, Av ro pa Olim-
pi ya Ko mi tə si nin pre zi den ti Pat rik 
Hik ki Ba kı da I Av ro pa Oyun la rı 
mə şə li nin alov lan dı rıl ma sı mə ra si-

min də çı xı şı za ma nı de miş di: “Azər-
bay can Av ro pa Oyun la rı baş la ma-
dan ön cə dün ya re kor du na im za 
at dı və həm kar la rım, elə cə də təm-
sil et di yim Av ro pa Olim pi ya Ko mi-
tə si si zə gös tər di yi niz yar dı ma gö rə 
ol duq ca min nət dar dır. Çün ki biz 
plan la rı mı zın bir gə real laş ma sı na 
doğ ru ye kun ad dım atı rıq. Ka mil-
lik, dost luq və hör mət ki mi olim pi-
ya də yər lə ri mə şəl es ta fe tin də ay dın 
şə kil də əks olu nur. Mə şəl çi lər qar-
daş lıq ru hun da alov la nan mə şə li 
bir-bi ri nə ötü rə rək id man va si tə si lə 
sülh, dost luq və tən tə nə me sa jı nı 

hər ye rə ya yır lar”, - de yə Pat rik 
Hik ki bil dir miş di.

Əmi nəm ki, I Av ro pa Oyun la-
rın da id man çı la rı mı zın qa zan dı ğı 
yük sək nə ti cə lər xal qı mı zı se vin di-
rə cək. Bu oyun lar nəin ki id man, 
həm də müs tə qil lik ta ri xi mi zin 
qü rur ve ri ci sə hi fə lə rin dən bi ri ola-
caq. İna nı ram ki, biz dən son ra 
gə lə cək nə sil lər Azər bay can da bu 
sə viy yə də möh tə şəm təd bi rin ke çi-
ril mə si ilə qü rur du ya caq lar.

Bu gün öl kə mi zin adı na ya zı lan 
hər bir uğur döv lə ti mi zin da ha da 
güc lən mə si nə tə kan ve rir.
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Bizim xalqın tolerantlığı, 
alicənablığı dövlət siyasətimizdə 

də əksini tapmışdır

Ar tıq öl kə miz hə ya ta ke çir di yi 
ener ji la yi hə lə ri ilə ya na şı, bey nəl-
xalq id man təd bir lə ri nin mə ka nı na 
çev ri lib. Bir ne çə həf tə dən son ra 
Azər bay can da bö yük id man bay-
ra mı ger çək lə şə cək: I Av ro pa 
Oyun la rı Azər bay can da baş tu ta-
caq. Be lə nə həng id man təd bi ri nin 
öl kə miz də real laş ma sı, əl bət tə, hər 
bir azər bay can lı nı se vin dir di yi 
ki mi, mə ni də qü rur lan dı rır. Bu, 
əs lin də bö yük ta ri xi ha di sə dir. 

Çün ki Azər bay can müs tə qil li yi ni 
bər pa et dik dən son ra be lə bö yük 
bir id man təd bi ri nə ev sa hib li yi 
et mə yib. Be lə təd bir lə rin öl kə miz-
də təş kil edil mə si döv lə ti mi zin 
si ya si-iq ti sa di gü cü nün han sı 
sə viy yə də ol du ğu nu təs diq lə yir.

Bi lir si niz ki, Av ro pa Oyun la rı 
bu qi tə ni təm sil edən ən say-seç mə 
id man çı la rın ya rı şı ola caq. Əv vəl cə 
özü mü zə su al ver mə li yik ki, ni yə 
bu, məhz bi zim öl kə də ke çi ri lir? 
Bu nun bir çox sə bəb lə ri var. Bu 
gün öl kə mi zin iq ti sa di in ki şa fı, 
si ya si nü fu zu nun yük səl mə si, 
id man uğur la rı nın art ma sı Azər-
bay ca na eti ma dı güc lən di rib. Son 
il lər Azər bay can bir sı ra bey nəl-
xalq təd bir lə rə ev sa hib li yi et mək lə 
böl gə nin mər kə zi ro lu nu oy na yır 
və bu funk si ya nı uğur la ye ri nə 
ye ti rir.

Bi zim xal qın to le rant lı ğı, ali cə-
nab lı ğı döv lət si ya sə ti miz də də 
ək si ni tap mış dır. Bu ba xım dan ilk 
Av ro pa Oyun la rı nın Azər bay can-
da ke çi ril mə si əs lin də heç ki mi 
təəc cüb lən dir mə mə li dir. Çün ki biz 
bu mü na si bə tə, hör mə tə la yiq 
ol du ğu mu zu hər za man sü but 
et mi şik. Be lə təd bir lə ri yal nız 
bö yük ta ri xi ənə nə lə rə ma lik olan, 
döv lət çi li yi güc lü da yaq lar üzə rin-

də qu ru lan xalq ke çi rə bi lər.
Ni yə düş mən öl kə olan Er mə-

nis tan bu tip li bey nəl xalq sə viy yə li 
təd bir lər dən, ya rış lar dan kə nar da 
qal mış dır? Çün ki o, öz ra di kal, 
iş ğal çı, tə ca vüz kar si ya sə ti ilə özü-
nü təc rid et miş dir. Nə qə dər ki, 
Er mə nis tan iş ğal çı lıq si ya sə tin dən 
əl çək mə yə cək,  Azər bay ca nın 
uğur la rı nı kə nar dan iz lə mə yə məc-
bur ola caq.

Bu oyun lar həm də Azər bay ca-
nın öz mil li adət-ənə nə lə ri ni, ta ri xi 
hə qi qət lə ri ni gə lən qo naq la ra çat-
dır ma ğı mız üçün gö zəl im kan dır. 
Biz bu im ka nı mak si mum də yər-
lən dir mə li yik. Hər bir gənc bu 
mə sə lə də ak tiv ol ma lı dır. Gənc lə-
ri mi zin so sial şə bə kə lər də fəal lı ğı 
və müx tə lif dil lər də oyun lar la bağ-
lı mə lu mat la rı çat dır ma la rı qü rur-
ve ri ci hal dır. Müx tə lif öl kə lər də 
təh sil alan və ya şa yan gənc lə ri miz 
ke çir dik lə ri bir sı ra la yi hə lər lə xa ri-
ci öl kə və tən daş la rı nı təd bir lə bağ lı 
bil gi lən di rir lər. Xa ric də fəaliy yət 
gös tə rən dias por qu rum la rı mız 
oyun lar la bağ lı fəaliy yət lə ri ni güc-
lən di rib lər.

Qoy hər bir av ro pa lı gör sün ki, 
Azər bay can er mə ni lə rin və on la rın 
də yir ma nı na su tö kən qüv və lə rin 
təq dim et dik lə ri ki mi de yil. Ək si-
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nə, Azər bay can bü tün pa ra metr lər 
üz rə çox öl kə lə ri üs tə lə yən gös tə ri-
ci lə rə ma lik dir.

Bir va cib mə qa mı da qeyd et mək 
is tə yi rəm. Av ro pa Oyun la rı nın və 
bun dan əv vəl ki təd bir lə rin Azər-
bay can da təş kil edil mə si nin xro no-
lo ji ar dı cıl lı ğı na nə zər sal sa nız 
gö rər si niz ki, Azər bay can dan fərq-
li ola raq bə zi döv lət lər be lə mə su-
liy yət li təd bir lə rin təş ki li ni öz üzə-
ri lə ri nə gö tür mə yə risk et mir lər. 
Bu, açıq-aş kar öl kə mi zin güc lü 
döv lət ol ma sı na də la lət edir.

Ulu ön dər Hey dər Əli yev Azər-
bay can da id ma nın in ki şa fı na 
bö yük qay ğı gös tə rir di. Hə min 
si ya sət bu gün möh tə rəm Pre zi-
den ti miz İl ham Əli yev tə rə fin dən 
uğur la da vam et di ri lir. Av ro pa 
Oyun la rın da mə sul olan Təş ki lat 
Ko mi tə si və onun səd ri, Azər bay-
ca nın bi rin ci xa nı mı, Hey dər Əli-
yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri-
ban xa nım Əli ye va nın rəh bər li yi 
al tın da bu mö tə bər id man bay ra-
mı na ha zır lıq iş lə ri uğur la ba şa 
çat dı rıl mış dır.

Tə sa dü fi de yil ki, Av ro pa Olim-
pi ya Ko mi tə si nin pre zi den ti Pat rik 
Hik ki Ba kı da I Av ro pa Oyun la rı 
mə şə li nin alov lan dı rıl ma sı mə ra si-

min də çı xı şı za ma nı de miş di: “Azər-
bay can Av ro pa Oyun la rı baş la ma-
dan ön cə dün ya re kor du na im za 
at dı və həm kar la rım, elə cə də təm-
sil et di yim Av ro pa Olim pi ya Ko mi-
tə si si zə gös tər di yi niz yar dı ma gö rə 
ol duq ca min nət dar dır. Çün ki biz 
plan la rı mı zın bir gə real laş ma sı na 
doğ ru ye kun ad dım atı rıq. Ka mil-
lik, dost luq və hör mət ki mi olim pi-
ya də yər lə ri mə şəl es ta fe tin də ay dın 
şə kil də əks olu nur. Mə şəl çi lər qar-
daş lıq ru hun da alov la nan mə şə li 
bir-bi ri nə ötü rə rək id man va si tə si lə 
sülh, dost luq və tən tə nə me sa jı nı 

hər ye rə ya yır lar”, - de yə Pat rik 
Hik ki bil dir miş di.

Əmi nəm ki, I Av ro pa Oyun la-
rın da id man çı la rı mı zın qa zan dı ğı 
yük sək nə ti cə lər xal qı mı zı se vin di-
rə cək. Bu oyun lar nəin ki id man, 
həm də müs tə qil lik ta ri xi mi zin 
qü rur ve ri ci sə hi fə lə rin dən bi ri ola-
caq. İna nı ram ki, biz dən son ra 
gə lə cək nə sil lər Azər bay can da bu 
sə viy yə də möh tə şəm təd bi rin ke çi-
ril mə si ilə qü rur du ya caq lar.

Bu gün öl kə mi zin adı na ya zı lan 
hər bir uğur döv lə ti mi zin da ha da 
güc lən mə si nə tə kan ve rir.
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mək  dir. Cə  nu  bi Qaf  qaz re  gional, 
Av  ro  pa və qi  tə  lə  ra  ra  sı marş  rut  lar 
şə  bə  kə  si  ni ge  niş  lən  di  rə  rək bü  töv 
Av  ra  si  ya üçün ener  ji və nəq  liy  yat 
mər  kə  zi  nə çev  ril  mək po  ten  sialı  na 
ma  lik  dir. Av  ro  pa  nın Azər  bay  ca  na 
olan iq  ti  sa  di ma  ra  ğı ilk növ  bə  də bu 
amil  lə şərt  lə  nir.

Azər  bay  ca  nı Av  ro  pa döv  lət  lə  ri 
üçün əhə  miy  yət  li tə  rəf  da  şa çe  vi  rən 
di  gər amil Azər  bay  ca  nın mü  hüm 
neft və qaz ix  ra  cat  çı  sı ol  ma  sı  dır. Av -
ro  pa  da bu  nu yax  şı dərk edir  lər. Fak-
 ti  ki ola  raq ən ümu  mi for  ma  da sa  da-
 la  dı  ğı  mız iq  ti  sa  di və si  ya  si amil  lər 
Azər  bay  ca  nın Av  ro  pa döv  lət  lə  ri ilə 
əla  qə  lə  ri  nin müs  bət mə  na  da in  ki  şa -
fı  nı tə  min et  miş  dir. Bir söz  lə, Azər -
bay  can Av  ro  pa üçün çox bö  yük st  ra-
 te  ji əhə  miy  yət kəsb edən öl  kə  dir.

Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye -
vin əsa  sı  nı qoy  du  ğu, Pre  zi  dent İl -
ham Əli  ye  vin apar  dı  ğı uğur  lu si  ya -
sət nə  ti  cə  sin  də öl  kə  miz nəin  ki iq  ti -
sa  di ba  xım  dan re  gional və bey  nəl -
xalq ma  raq kəsb edir, həm də mul  ti-
 kul  tu  ral mər  kə  zə və bey  nəl  xalq id -
man ya  rış  la  rı  nın are  na  sı  na çev  ril -
miş  dir.

Ba  kı bu gün iyu  nun 12-də baş  la -
ya  caq və 20 müx  tə  lif id  man nö  vü  nü 
əha  tə edə  cək I Av  ro  pa Oyun  la  rı ilə 
ya  şa  yır. İyun ayın  da ke  çi  ri  lə  cək I 
Av  ro  pa Oyun  la  rı Azər  bay  ca  nın həm 
güc  lü bir döv  lət ki  mi özü  nü təs  diq 
et  mə  si, həm də xal  qı  mı  zın bö  yük 
uğu  ru  dur. Çün  ki be  lə mö  tə  bər təd -
bir  lər an  caq o öl  kə  lər  də ke  çi  ri  lə bi  lər 
ki, hə  min öl  kə həm hü  qu  qi, həm si -
ya  si, həm in  san haq  la  rı, həm də iq  ti-
 sa  di ba  xım  dan tam in  ki  şaf et  miş ol -
sun. Azər  bay  can Av  ro  pa  da in  ki  şaf 
et  miş öl  kə  lər sı  ra  sı  na da  xil ol  maq -
da  dır. Məhz bu amil  lə  rin əsa  sın  da 
da ilk Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın öl  kə  miz -
də ke  çi  ril  mə  si haq  da qə  rar qə  bul 
olu  nub.

Azər  bay  can  da id  ma  nın in  ki  şaf et -
di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də gö  rü  lən ge -
niş  miq  yas  lı iş  lər nə  ti  cə  sin  də öl  kə  miz 
Av  ro  pa  nın id  man mər  kəz  lə  rin  dən 
bi  ri  nə çev  ri  lib. Res  pub  li  ka  mı  zın I 

Av  ro  pa Oyun  la  rı  na ev sa  hib  li  yi et -
mək id  diası  nı or  ta  ya qoy  ma  sı  nın və 
na  mi  zəd  li  yi  ni rəs  mi şə  kil  də irə  li sür-
 mə  si  nin ar  xa  sın  da da məhz Azər -
bay  ca  nın in  ki  şa  fı, müasir inf  rast  ruk-
 tu  ru və təh  lü  kə  siz  li  yin tə  min olun -
du  ğu sa  bit öl  kə ol  ma  sı ami  li da  ya -
nır. Ba  kı  da I Av  ro  pa Oyun  la  rı ilə 
əla  qə  dar hə  ya  ta ke  çi  ri  lən inf  rast  ruk-
 tur la  yi  hə  lə  ri, ye  ni id  man are  na  la  rı -
nın in  şa  sı, möv  cud ob  yekt  lər  də əsas-
 lı ye  ni  dən  qur  ma iş  lə  ri  nin apa  rıl  ma -
sı, At  let  lər Kən  di  nin ha  zır  lan  ma  sı, 
nəq  liy  yat inf  rast  ruk  tu  ru  nun tək  mil -
ləş  di  ril  mə  si və s. çox  say  lı təd  bir  lə  rin 
əla  qə  lən  di  ril  mə  si və qı  sa müd  dət  də 
real  laş  dı  rıl  ma  sı gö  rü  lən iş  lə  rin miq -
ya  sı ba  rə  də konk  ret tə  səv  vür ya  ra -
dır.

Heç kim  də şüb  hə yox  dur ki, ilk 
Av  ro  pa Oyun  la  rı yük  sək sə  viy  yə  də 
ke  çi  ri  lə  cək. Çün  ki Azər  bay  ca  nın bi -
rin  ci xa  nı  mı, Hey  dər Əli  yev Fon  du -
nun pre  zi  den  ti Meh  ri  ban Əli  ye  va -
nın rəh  bər  li  yi ilə təş  ki  la  ti iş  lər ən 
yük  sək sə  viy  yə  də ic  ra olu  nur. Av  ro-
 pa Oyun  la  rı ilə əla  qə  li olan Av  ro  pa 
nü  ma  yən  də  lə  ri də də  fə  lər  lə təş  ki  la  ti 
iş  lə  rin yük  sək sə  viy  yə  də hə  ya  ta ke -
çi  ril  di  yi  ni vur  ğu  la  yıb  lar. Cid  di, nü -
fuz  lu bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar, id  man 
qu  rum  la  rı, o cüm  lə  dən Av  ro  pa 
Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si  nin rəh  bər  li  yi 
Azər  bay  ca  nın ilk Av  ro  pa Oyun  la  rı -
na ha  zır  lı  ğı  nı çox yük  sək qiy  mət  lən-
 di  rir  lər. Ey  ni za  man  da, bu ha  di  sə 
Av  ro  pa  nın id  man ta  ri  xi  nə qı  zıl hərf-
 lər  lə ya  zı  la  caq. Bü  tün bun  lar isə 
Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq müs  tə  vi -
də nü  fu  zu  nu da  ha da güc  lən  di  rən 
fak  tor ola  caq.

An  caq, təəs  süf ki, bu qlo  bal  la  şan 
dün  ya  da si  vi  li  za  si  ya  la  ra  ra  sı əla  qə  lə -
ri is  tə  mə  yən, xalq  lar, in  san  lar ara -
sın  da mü  ba  di  lə  ni is  tə  mə  yən la  kin 
bu ad al  tın  da pər  də  lə  nib ürək  bu  lan-
 dır  maq is  tə  yən qüv  və  cik  lər var ki, 
on  lar da bəd  xah qon  şu  la  rı  mı  zın 
“azar  keş  lər”idir. Heç bir döv  lət və 
so  sial ba  za  ya ma  lik ol  ma  yan bu 
“azar  keş  lər” an  caq so  sial me  dia va -
si  tə  si  lə qa  ra  yax  ma kam  pa  ni  ya  la  rı 

apar  ma  ğa cəhd edir  lər. Ha  zır  da da 
bu cəhd  lər möv  cud  dur. Bu dairə  lə -
rin Azər  bay  can  da ke  çi  ri  lə  cək ilk Av -
ro  pa Oyun  la  rı ərə  fə  sin  də baş  la  dıq -
la  rı kam  pa  ni  ya  la  rın, elə  cə də boy  kot 
ça  ğı  rış  la  rı  nın heç bir əsa  sı yox  dur. 
Bu kam  pa  ni  ya  la  rı əsa  sən müəy  yən 
QHT-lər hə  ya  ta ke  çi  rir  lər. “Am  nesty 
İn  ter  na  tional”, “Hu  man Rights 
Watch” ki  mi qey  ri-hö  ku  mət təş  ki  lat-
 la  rı Qər  bin müx  tə  lif dairə  lə  ri tə  rə  fin-
 dən ida  rə olu  nur. Bu dairə  lə  rin er -
mə  ni lob  bi  si ilə bir  ba  şa əla  qə  li ol  du -
ğu ha  mı  mı  za mə  lum  dur. An  caq, 
təəs  süf ki, bu “azar  keş  lər”dən Av  ro-
 pa Par  la  men  ti ki  mi cid  di he  sab et  di-
 yi  miz qu  rum  lar  da da var və on  lar 
öz  lə  ri  nə bir qrup “həm  fi  kir” ta  pa  raq 
müx  tə  lif qa  ra  yax  ma kam  pa  ni  ya  la  rı 
apa  rır  lar. On  la  rın öl  kə  miz  də  ki ha -
va  dar  la  rı da bil  mə  li  dir  lər ki, ar  tıq 
Azər  bay  ca  nın in  ki  şa  fı o sə  viy  yə  də -
dir ki, bu cür əsas  sız id  dialar  la öl  kə-
 mi  zə təz  yiq et  mək müm  kün de  yil.

“Va  şinq  ton Post” qə  ze  tin  də “Ba -
kı-2015” I Av  ro  pa Oyun  la  rı ilə bağ  lı 
mə  qa  lə dərc edi  lib. Ya  zı  da Av  ro  pa 
Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si  nin pre  zi  den  ti 
Pat  rik Hik  ki  nin bu fi  kir  lə  ri  nə yer ve -
ri  lib: “Al  tı-yed  di ay əv  vəl bu oyun  la-
 rın tex  ni  ki əsas  lan  dı  rıl  ma  sı  nı hə  ya  ta 
ke  çir  mək üçün ica  zə alan  da bir çox -
la  rı bu  na inam  sız ya  na  şır  dı  lar. Am -
ma biz bu  na nail ol  duq və ar  tıq son 
mər  hə  lə  də  yik. Be  lə  lik  lə, biz bu 
oyun  la  rın ke  çi  ril  mə  si  nin va  cib  li  yi  nə 
skep  tik ya  na  şan  la  ra ya  nıl  dıq  la  rı  nı 
sü  but edə bil  dik”.

“Ba  kı-2015” I Av  ro  pa Oyun  la  rı 
Əmə  liy  yat Ko  mi  tə  si  nin əmə  liy  yat  lar 
üz  rə baş di  rek  to  ru Say  mon Kle  qin 
də aşa  ğı  da  kı fi  kir  lə  ri  ni oxu  cu  la  rın 
diq  qə  ti  nə çat  dı  rı  rıq: “Baş  lan  ğıc  da bu 
oyun  la  rın baş tu  ta  ca  ğı ilə bağ  lı şüb -
hə  lər var idi. Am  ma in  di Av  ro  pa  nın 
50-dən çox Mil  li Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si 
bu təd  bi  rə ruh yük  sək  li  yi ilə ba  xır. 
Bu gün də ilk Av  ro  pa Oyun  la  rı ilə 
bağ  lı bə  zi bəd  bin  lər var. Am  ma on -
lar bu ya  rış  la  rın miq  ya  sı  nın ne  cə ge -
niş ola  ca  ğı  nı gör  dük  dən son  ra səhv 
et  dik  lə  ri  ni an  la  ya  caq  lar”.

STRATEGİYAI  Avropa Oyunları 
Odlar Diyarında

Azər  bay  can üçün Av  ro  pa ilə qar -
şı  lıq  lı əla  qə  lə  rin qu  rul  ma  sı st  ra  te  ji 
mə  na kəsb edir. Av  ro  pa döv  lət  lə  ri 
ilə qar  şı  lıq  lı əla  qə  lə  ri  mi  zin ta  ri  xi 
kök  lə  ri çox qə  dim  dir. Azər  bay  can 
xal  qı və onun  la qon  şu olan di  gər 
xalq  la  rın XV-XVI əsr  lər  də  ki ta  ri  xi 
Azər  bay  ca  nın Şir  van  şah  lar, Qa  ra  qo-
 yun  lu, Ağ  qo  yun  lu və Sə  fə  vi döv  lət -
lə  ri ki  mi ge  niş əra  zi  li im  pe  ri  ya  la  rı -
nın ta  ri  xi ilə bi  la  va  si  tə bağ  lı ol  muş -
dur. Ağ  qo  yun  lu və Sə  fə  vi döv  lət  lə  ri 
ki  mi iri im  pe  ri  ya  lar Qərb alə  mi ilə 
ge  niş iq  ti  sa  di əla  qə  lə  rə ma  lik idi.

Ta  rix elm  lə  ri dok  to  ru, pro  fes  sor 
Əli Hə  sə  nov Av  roin  teq  ra  si  ya pro -
ses  lə  ri  ni da  ha bö  yük bir priori  te  tin 
tər  kib his  sə  si he  sab edir. Onun fik -
rin  cə, “Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci si  ya  sət 
priori  tet  lə  ri sfe  ra  sın  da Qərb öl  kə  lə -
ri  nin təm  sil olun  du  ğu Av  ro  pa Bir  li  yi 
sis  te  mi  nə (iq  ti  sa  di, si  ya  si, so  sial, mə -
də  ni sa  hə  də) və qlo  bal dün  ya si  ya  sə-
 ti mə  ka  nı  na in  teq  ra  si  ya mü  hüm yer 
tu  tur”. Ə.Hə  sə  nov özü  nün “Geosi -
ya  sət” ad  lı ki  ta  bın  da Azər  bay  ca  nın 

xa  ri  ci si  ya  sə  tin  də Av  ro  pa  ya yö  nə  lik 
vek  tor  lar  da nə  zər  də tu  tu  lan priori -
tet  lə  ri be  lə şərh edir: “Azər  bay  ca  nın 
geosi  ya  si pers  pek  tiv  lə  rin  də mü  hüm 
əhə  miy  yət kəsb edən dün  ya  nın və 

re  gionun geosi  ya  si güc mər  kəz  lə  ri 
ilə əla  qə  lə  ri və mü  na  si  bət  lə  ri, xü  su -
sən Xə  zə  rin ener  ji da  şı  yı  cı  la  rı  nın is -
tis  ma  rı və dün  ya ba  zar  la  rı  na çı  xa  rıl-
 ma  sı, neft və təh  lü  kə  siz  lik st  ra  te  gi -
ya  sı  nın ha  zır  lan  ma  sı və hə  ya  ta ke  çi-
 ril  mə  si, Şərq-Qərb nəq  liy  yat və 
kom  mu  ni  ka  si  ya dəh  li  zi  nin ya  ra  dıl -
ma  sı və təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min edil-
 mə  si prob  lem  lə  ri  nin təd  qi  qi ... gü -
nün ak  tual mə  sə  lə  lə  ri sı  ra  sın  da  dır”. 

Azər  bay  ca  nın Av  ro  pa öl  kə  lə  ri ilə 
mü  na  si  bət  lə  rin  də möv  cud iq  ti  sa  di 
im  pe  ra  tiv  lər hər iki tə  rə  fin mə  na  fe 
və ma  raq  la  rı  na uy  ğun gə  lir. Əv  və  la 
on  dan baş  la  maq olar ki, bu gün 
Azər  bay  can Cə  nu  bi Qaf  qa  zın əsas 
döv  lə  ti və Av  ro  pa  nın bu re  gion  da 
əsas tə  rəf  da  şı  dır. Bu cür möv  qe  ni 
tə  min edən iq  ti  sa  di şərt  lər çox  dur. 
Azər  bay  ca  nın mil  li st  ra  te  gi  ya  sı  nın 
əsas sü  tun  la  rın  dan bi  ri öl  kə  ni Av  ro -
pa ilə Asi  ya ara  sın  da in  ten  siv ti  ca  rət 
axı  nı  nı tə  min edən, müasir və güc  lü 
inf  rast  ruk  tu  ra ma  lik re  gional ener  ji, 
nəq  liy  yat və ra  bi  tə qov  şa  ğı  na çe  vir -
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mək  dir. Cə  nu  bi Qaf  qaz re  gional, 
Av  ro  pa və qi  tə  lə  ra  ra  sı marş  rut  lar 
şə  bə  kə  si  ni ge  niş  lən  di  rə  rək bü  töv 
Av  ra  si  ya üçün ener  ji və nəq  liy  yat 
mər  kə  zi  nə çev  ril  mək po  ten  sialı  na 
ma  lik  dir. Av  ro  pa  nın Azər  bay  ca  na 
olan iq  ti  sa  di ma  ra  ğı ilk növ  bə  də bu 
amil  lə şərt  lə  nir.

Azər  bay  ca  nı Av  ro  pa döv  lət  lə  ri 
üçün əhə  miy  yət  li tə  rəf  da  şa çe  vi  rən 
di  gər amil Azər  bay  ca  nın mü  hüm 
neft və qaz ix  ra  cat  çı  sı ol  ma  sı  dır. Av -
ro  pa  da bu  nu yax  şı dərk edir  lər. Fak-
 ti  ki ola  raq ən ümu  mi for  ma  da sa  da-
 la  dı  ğı  mız iq  ti  sa  di və si  ya  si amil  lər 
Azər  bay  ca  nın Av  ro  pa döv  lət  lə  ri ilə 
əla  qə  lə  ri  nin müs  bət mə  na  da in  ki  şa -
fı  nı tə  min et  miş  dir. Bir söz  lə, Azər -
bay  can Av  ro  pa üçün çox bö  yük st  ra-
 te  ji əhə  miy  yət kəsb edən öl  kə  dir.

Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye -
vin əsa  sı  nı qoy  du  ğu, Pre  zi  dent İl -
ham Əli  ye  vin apar  dı  ğı uğur  lu si  ya -
sət nə  ti  cə  sin  də öl  kə  miz nəin  ki iq  ti -
sa  di ba  xım  dan re  gional və bey  nəl -
xalq ma  raq kəsb edir, həm də mul  ti-
 kul  tu  ral mər  kə  zə və bey  nəl  xalq id -
man ya  rış  la  rı  nın are  na  sı  na çev  ril -
miş  dir.

Ba  kı bu gün iyu  nun 12-də baş  la -
ya  caq və 20 müx  tə  lif id  man nö  vü  nü 
əha  tə edə  cək I Av  ro  pa Oyun  la  rı ilə 
ya  şa  yır. İyun ayın  da ke  çi  ri  lə  cək I 
Av  ro  pa Oyun  la  rı Azər  bay  ca  nın həm 
güc  lü bir döv  lət ki  mi özü  nü təs  diq 
et  mə  si, həm də xal  qı  mı  zın bö  yük 
uğu  ru  dur. Çün  ki be  lə mö  tə  bər təd -
bir  lər an  caq o öl  kə  lər  də ke  çi  ri  lə bi  lər 
ki, hə  min öl  kə həm hü  qu  qi, həm si -
ya  si, həm in  san haq  la  rı, həm də iq  ti-
 sa  di ba  xım  dan tam in  ki  şaf et  miş ol -
sun. Azər  bay  can Av  ro  pa  da in  ki  şaf 
et  miş öl  kə  lər sı  ra  sı  na da  xil ol  maq -
da  dır. Məhz bu amil  lə  rin əsa  sın  da 
da ilk Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın öl  kə  miz -
də ke  çi  ril  mə  si haq  da qə  rar qə  bul 
olu  nub.

Azər  bay  can  da id  ma  nın in  ki  şaf et -
di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də gö  rü  lən ge -
niş  miq  yas  lı iş  lər nə  ti  cə  sin  də öl  kə  miz 
Av  ro  pa  nın id  man mər  kəz  lə  rin  dən 
bi  ri  nə çev  ri  lib. Res  pub  li  ka  mı  zın I 

Av  ro  pa Oyun  la  rı  na ev sa  hib  li  yi et -
mək id  diası  nı or  ta  ya qoy  ma  sı  nın və 
na  mi  zəd  li  yi  ni rəs  mi şə  kil  də irə  li sür-
 mə  si  nin ar  xa  sın  da da məhz Azər -
bay  ca  nın in  ki  şa  fı, müasir inf  rast  ruk-
 tu  ru və təh  lü  kə  siz  li  yin tə  min olun -
du  ğu sa  bit öl  kə ol  ma  sı ami  li da  ya -
nır. Ba  kı  da I Av  ro  pa Oyun  la  rı ilə 
əla  qə  dar hə  ya  ta ke  çi  ri  lən inf  rast  ruk-
 tur la  yi  hə  lə  ri, ye  ni id  man are  na  la  rı -
nın in  şa  sı, möv  cud ob  yekt  lər  də əsas-
 lı ye  ni  dən  qur  ma iş  lə  ri  nin apa  rıl  ma -
sı, At  let  lər Kən  di  nin ha  zır  lan  ma  sı, 
nəq  liy  yat inf  rast  ruk  tu  ru  nun tək  mil -
ləş  di  ril  mə  si və s. çox  say  lı təd  bir  lə  rin 
əla  qə  lən  di  ril  mə  si və qı  sa müd  dət  də 
real  laş  dı  rıl  ma  sı gö  rü  lən iş  lə  rin miq -
ya  sı ba  rə  də konk  ret tə  səv  vür ya  ra -
dır.

Heç kim  də şüb  hə yox  dur ki, ilk 
Av  ro  pa Oyun  la  rı yük  sək sə  viy  yə  də 
ke  çi  ri  lə  cək. Çün  ki Azər  bay  ca  nın bi -
rin  ci xa  nı  mı, Hey  dər Əli  yev Fon  du -
nun pre  zi  den  ti Meh  ri  ban Əli  ye  va -
nın rəh  bər  li  yi ilə təş  ki  la  ti iş  lər ən 
yük  sək sə  viy  yə  də ic  ra olu  nur. Av  ro-
 pa Oyun  la  rı ilə əla  qə  li olan Av  ro  pa 
nü  ma  yən  də  lə  ri də də  fə  lər  lə təş  ki  la  ti 
iş  lə  rin yük  sək sə  viy  yə  də hə  ya  ta ke -
çi  ril  di  yi  ni vur  ğu  la  yıb  lar. Cid  di, nü -
fuz  lu bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar, id  man 
qu  rum  la  rı, o cüm  lə  dən Av  ro  pa 
Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si  nin rəh  bər  li  yi 
Azər  bay  ca  nın ilk Av  ro  pa Oyun  la  rı -
na ha  zır  lı  ğı  nı çox yük  sək qiy  mət  lən-
 di  rir  lər. Ey  ni za  man  da, bu ha  di  sə 
Av  ro  pa  nın id  man ta  ri  xi  nə qı  zıl hərf-
 lər  lə ya  zı  la  caq. Bü  tün bun  lar isə 
Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq müs  tə  vi -
də nü  fu  zu  nu da  ha da güc  lən  di  rən 
fak  tor ola  caq.

An  caq, təəs  süf ki, bu qlo  bal  la  şan 
dün  ya  da si  vi  li  za  si  ya  la  ra  ra  sı əla  qə  lə -
ri is  tə  mə  yən, xalq  lar, in  san  lar ara -
sın  da mü  ba  di  lə  ni is  tə  mə  yən la  kin 
bu ad al  tın  da pər  də  lə  nib ürək  bu  lan-
 dır  maq is  tə  yən qüv  və  cik  lər var ki, 
on  lar da bəd  xah qon  şu  la  rı  mı  zın 
“azar  keş  lər”idir. Heç bir döv  lət və 
so  sial ba  za  ya ma  lik ol  ma  yan bu 
“azar  keş  lər” an  caq so  sial me  dia va -
si  tə  si  lə qa  ra  yax  ma kam  pa  ni  ya  la  rı 

apar  ma  ğa cəhd edir  lər. Ha  zır  da da 
bu cəhd  lər möv  cud  dur. Bu dairə  lə -
rin Azər  bay  can  da ke  çi  ri  lə  cək ilk Av -
ro  pa Oyun  la  rı ərə  fə  sin  də baş  la  dıq -
la  rı kam  pa  ni  ya  la  rın, elə  cə də boy  kot 
ça  ğı  rış  la  rı  nın heç bir əsa  sı yox  dur. 
Bu kam  pa  ni  ya  la  rı əsa  sən müəy  yən 
QHT-lər hə  ya  ta ke  çi  rir  lər. “Am  nesty 
İn  ter  na  tional”, “Hu  man Rights 
Watch” ki  mi qey  ri-hö  ku  mət təş  ki  lat-
 la  rı Qər  bin müx  tə  lif dairə  lə  ri tə  rə  fin-
 dən ida  rə olu  nur. Bu dairə  lə  rin er -
mə  ni lob  bi  si ilə bir  ba  şa əla  qə  li ol  du -
ğu ha  mı  mı  za mə  lum  dur. An  caq, 
təəs  süf ki, bu “azar  keş  lər”dən Av  ro-
 pa Par  la  men  ti ki  mi cid  di he  sab et  di-
 yi  miz qu  rum  lar  da da var və on  lar 
öz  lə  ri  nə bir qrup “həm  fi  kir” ta  pa  raq 
müx  tə  lif qa  ra  yax  ma kam  pa  ni  ya  la  rı 
apa  rır  lar. On  la  rın öl  kə  miz  də  ki ha -
va  dar  la  rı da bil  mə  li  dir  lər ki, ar  tıq 
Azər  bay  ca  nın in  ki  şa  fı o sə  viy  yə  də -
dir ki, bu cür əsas  sız id  dialar  la öl  kə-
 mi  zə təz  yiq et  mək müm  kün de  yil.

“Va  şinq  ton Post” qə  ze  tin  də “Ba -
kı-2015” I Av  ro  pa Oyun  la  rı ilə bağ  lı 
mə  qa  lə dərc edi  lib. Ya  zı  da Av  ro  pa 
Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si  nin pre  zi  den  ti 
Pat  rik Hik  ki  nin bu fi  kir  lə  ri  nə yer ve -
ri  lib: “Al  tı-yed  di ay əv  vəl bu oyun  la-
 rın tex  ni  ki əsas  lan  dı  rıl  ma  sı  nı hə  ya  ta 
ke  çir  mək üçün ica  zə alan  da bir çox -
la  rı bu  na inam  sız ya  na  şır  dı  lar. Am -
ma biz bu  na nail ol  duq və ar  tıq son 
mər  hə  lə  də  yik. Be  lə  lik  lə, biz bu 
oyun  la  rın ke  çi  ril  mə  si  nin va  cib  li  yi  nə 
skep  tik ya  na  şan  la  ra ya  nıl  dıq  la  rı  nı 
sü  but edə bil  dik”.

“Ba  kı-2015” I Av  ro  pa Oyun  la  rı 
Əmə  liy  yat Ko  mi  tə  si  nin əmə  liy  yat  lar 
üz  rə baş di  rek  to  ru Say  mon Kle  qin 
də aşa  ğı  da  kı fi  kir  lə  ri  ni oxu  cu  la  rın 
diq  qə  ti  nə çat  dı  rı  rıq: “Baş  lan  ğıc  da bu 
oyun  la  rın baş tu  ta  ca  ğı ilə bağ  lı şüb -
hə  lər var idi. Am  ma in  di Av  ro  pa  nın 
50-dən çox Mil  li Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si 
bu təd  bi  rə ruh yük  sək  li  yi ilə ba  xır. 
Bu gün də ilk Av  ro  pa Oyun  la  rı ilə 
bağ  lı bə  zi bəd  bin  lər var. Am  ma on -
lar bu ya  rış  la  rın miq  ya  sı  nın ne  cə ge -
niş ola  ca  ğı  nı gör  dük  dən son  ra səhv 
et  dik  lə  ri  ni an  la  ya  caq  lar”.

STRATEGİYAI  Avropa Oyunları 
Odlar Diyarında

Azər  bay  can üçün Av  ro  pa ilə qar -
şı  lıq  lı əla  qə  lə  rin qu  rul  ma  sı st  ra  te  ji 
mə  na kəsb edir. Av  ro  pa döv  lət  lə  ri 
ilə qar  şı  lıq  lı əla  qə  lə  ri  mi  zin ta  ri  xi 
kök  lə  ri çox qə  dim  dir. Azər  bay  can 
xal  qı və onun  la qon  şu olan di  gər 
xalq  la  rın XV-XVI əsr  lər  də  ki ta  ri  xi 
Azər  bay  ca  nın Şir  van  şah  lar, Qa  ra  qo-
 yun  lu, Ağ  qo  yun  lu və Sə  fə  vi döv  lət -
lə  ri ki  mi ge  niş əra  zi  li im  pe  ri  ya  la  rı -
nın ta  ri  xi ilə bi  la  va  si  tə bağ  lı ol  muş -
dur. Ağ  qo  yun  lu və Sə  fə  vi döv  lət  lə  ri 
ki  mi iri im  pe  ri  ya  lar Qərb alə  mi ilə 
ge  niş iq  ti  sa  di əla  qə  lə  rə ma  lik idi.

Ta  rix elm  lə  ri dok  to  ru, pro  fes  sor 
Əli Hə  sə  nov Av  roin  teq  ra  si  ya pro -
ses  lə  ri  ni da  ha bö  yük bir priori  te  tin 
tər  kib his  sə  si he  sab edir. Onun fik -
rin  cə, “Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci si  ya  sət 
priori  tet  lə  ri sfe  ra  sın  da Qərb öl  kə  lə -
ri  nin təm  sil olun  du  ğu Av  ro  pa Bir  li  yi 
sis  te  mi  nə (iq  ti  sa  di, si  ya  si, so  sial, mə -
də  ni sa  hə  də) və qlo  bal dün  ya si  ya  sə-
 ti mə  ka  nı  na in  teq  ra  si  ya mü  hüm yer 
tu  tur”. Ə.Hə  sə  nov özü  nün “Geosi -
ya  sət” ad  lı ki  ta  bın  da Azər  bay  ca  nın 

xa  ri  ci si  ya  sə  tin  də Av  ro  pa  ya yö  nə  lik 
vek  tor  lar  da nə  zər  də tu  tu  lan priori -
tet  lə  ri be  lə şərh edir: “Azər  bay  ca  nın 
geosi  ya  si pers  pek  tiv  lə  rin  də mü  hüm 
əhə  miy  yət kəsb edən dün  ya  nın və 

re  gionun geosi  ya  si güc mər  kəz  lə  ri 
ilə əla  qə  lə  ri və mü  na  si  bət  lə  ri, xü  su -
sən Xə  zə  rin ener  ji da  şı  yı  cı  la  rı  nın is -
tis  ma  rı və dün  ya ba  zar  la  rı  na çı  xa  rıl-
 ma  sı, neft və təh  lü  kə  siz  lik st  ra  te  gi -
ya  sı  nın ha  zır  lan  ma  sı və hə  ya  ta ke  çi-
 ril  mə  si, Şərq-Qərb nəq  liy  yat və 
kom  mu  ni  ka  si  ya dəh  li  zi  nin ya  ra  dıl -
ma  sı və təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min edil-
 mə  si prob  lem  lə  ri  nin təd  qi  qi ... gü -
nün ak  tual mə  sə  lə  lə  ri sı  ra  sın  da  dır”. 

Azər  bay  ca  nın Av  ro  pa öl  kə  lə  ri ilə 
mü  na  si  bət  lə  rin  də möv  cud iq  ti  sa  di 
im  pe  ra  tiv  lər hər iki tə  rə  fin mə  na  fe 
və ma  raq  la  rı  na uy  ğun gə  lir. Əv  və  la 
on  dan baş  la  maq olar ki, bu gün 
Azər  bay  can Cə  nu  bi Qaf  qa  zın əsas 
döv  lə  ti və Av  ro  pa  nın bu re  gion  da 
əsas tə  rəf  da  şı  dır. Bu cür möv  qe  ni 
tə  min edən iq  ti  sa  di şərt  lər çox  dur. 
Azər  bay  ca  nın mil  li st  ra  te  gi  ya  sı  nın 
əsas sü  tun  la  rın  dan bi  ri öl  kə  ni Av  ro -
pa ilə Asi  ya ara  sın  da in  ten  siv ti  ca  rət 
axı  nı  nı tə  min edən, müasir və güc  lü 
inf  rast  ruk  tu  ra ma  lik re  gional ener  ji, 
nəq  liy  yat və ra  bi  tə qov  şa  ğı  na çe  vir -

Zaur Adıgözəlov
Milli Məclisin deputat köməkçisi,

tarix üzrə fəlsəfə doktoru
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Azər  bay  ca  nın şə  hər və kənd  lə  ri -
nin  məişə  tin  də  küp, ku  zə, sü  ra  hi, 
ka  sa, nim  çə, sər  puş, çı  raq  və s. 
müx  tə  lif for  ma  lı qab  lar  dan is  ti  fa  də 
edi  lir  di. Bu döv  rə aid sax  sı mə  mu -
lat  la  rı həm şir  li, həm də şir  siz olur -
du. Şir  siz sax  sı mə  mu  lat  la  rın ək  sə -
riy  yə  ti bö  yük küp, bar  daq və çı  raq-
 lar  dan iba  rət idi. Bu mə  mu  lat  la  rın 
is  teh  sa  lın  da bo  ya  dan is  ti  fa  də edil -
mə  di  yi üçün bə  zək  lər əsa  sən oy  ma 
və qa  bart  ma üsu  lu ilə iş  lə  ni  lir  di. 
Be  lə bə  zək  lər içə  ri  sin  də biz nə  ba  ti, 
hən  də  si or  na  ment  lər  lə bə  ra  bər 
müx  tə  lif hey  van, quş, hət  ta in  san 
fi  qur  lu mo  tiv  lə  rə də rast gə  li  rik. 
Şir  siz sax  sı mə  mu  lat  la  rın  da  kı bu 
bə  zək  lər şir  li qab  lar  da  kı bə  zək  lər -
dən heç də fərq  lən  mir. Bu da Azər -
bay  can  da va  hid bə  dii ke  ra  mi  ka üs -
lu  bu  nun ol  ma  sı  nı sü  but edir.

 Şir  li sax  sı mə  mu  lat  la  rın is  teh  sa -
lı  nı Azər  bay  can  da ke  ra  mi  ka sə  nə  ti-
 nin ən yük  sək zir  və  si he  sab et  mək 
olar. Baş  qa öl  kə  lər  də ol  du  ğu ki  mi, 
Azər  bay  can  da da sax  sı mə  mu  lat  la -
rı  nı is  ti və so  yu  ğa da  ha da  vam  lı 
ol  ma  la  rı, gö  zəl gö  rün  mə  lə  ri üçün 
şü  şə  yə bən  zər rəng  li ma  ye ilə bo  ya-
 yır  dı  lar. Sax  sı mə  mu  lat  la  rın müx  tə-
 lif bo  ya  lar  la bə  zə  dil  mə  sin  də əsa  sən 
iki tex  ni  ki üsul  dan is  ti  fa  də  edi  lir  di. 
Bun  lar  dan bi  rin  ci  si şi  rüs  tü, ikin  ci  si 
isə şi  ral  tı bo  ya ad  la  nır  dı. Şi  ral  tı bo -

ya bir  ba  şa  gil qa  bın üzə  ri  nə çə  ki  lir, 
son  ra isə şi  rə ba  tı  rı  la  raq od  da qız -
dı  rı  lır  dı. Bu üsul  la bo  ya da  ha şəf  faf 
alı  nır  dı ki, bu da onun al  tın  da olan 
bo  ya  la  rın da  ha ay  dın gö  rün  mə  si  nə 

sə  bəb olur  du.
XI-XV əsr  lər  də Azər  bay  can  da 

xalq sə  nət  kar  lı  ğı  nın ma  raq  lı sa  hə  lə-
 rin  dən bi  ri olan me  tal sə  nə  ti də 
yük  sək sə  viy  yə  də in  ki  şaf et  miş  di. 

İRSİMİZ

Orta əsrlərdə 
Azərbaycanda 
tətbiqi sənət

Sevda Məmmədova    
“Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi” 

Dövlət Tarixi-Memarlıq Qoruq-
Muzeyinin Fond işi,  muzey 

əşyalarının uçotu və  
mühafizəsi şöbəsinin müdiri                                        

Azər  bay  can in  cə  sə  nə  ti xal  qı  mı  zın ta  ri  xi qə  dər qə  dim və zən -
gin  dir. Qo  bus  tan qa  ya təs  vir  lə  ri, Qaf  qaz Al  ba  ni  ya  sı  nın bə  dii ke -
ra  mi  ka və me  tal mə  mu  la  tı, bə  dii şü  şə, oy  ma sə  nə  ti, rən  ga  rəng 
xal  ça  lar, tik  mə  lər, şir  li sax  sı qab  lar, ka  şı sə  nə  ti, qı  zıl və gü  müş -
dən ha  zır  lan  mış gö  zəl zər  gər  lik mə  mu  lat  la  rı bə  dii  ir  si  mi  zin çox 
zən  gin ol  du  ğu  nu  bir da  ha sü  but edir.

XI-XV əsr  lə  ri Azər  bay  can sə  nət  kar  lı  ğı  nın yük  sək in  ki  şaf dövr -
lə  ri  he  sab et  mək olar. Bu dövr  lər  də  xalq sə  nə  ti növ  lə  ri içə  ri  sin-
 də ke  ra  mi  ka  ən mü  hüm yer  lər  dən bi  ri  ni  tu  tur  du. XI-XV əsr  lər  də 
ke  ra  mi  ka is  teh  sal edən mər  kəz  lər ol  muş  dur ki, bu  nu ar  xeolo  ji 
qa  zın  tı  lar da sü  but edir.
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 lə, mas  qu  ra və s. fər  di,    məc  mə  yi, 
si  ni, sər  puş və di  gər  lə  ri isə kol  lek -
tiv sə  ciy  yə da  şı  yır  dı. Cam gir  də 
for  ma  da dü  zəl  dil  mək  lə bö  yük, or  ta 
və ki  çik öl  çü  lər  də olub  içə  ri  si sa  ya, 
çö  lü na  xış  lı ha  zır  la  nır  dı. Nim  çə 
əsa  sən şə  hər ailə  lə  ri ara  sın  da dəb  də 
idi. Nim  çə  də xö  rək sax  la  nıl  dıq  da 
is  ti qal  ma  sı üçün üzə  ri  nə sər  puş 
qo  yu  lur  du. Sər  nic 
isə  baş  lı  ca ola  raq 
ağar  tı qa  bı olub, 
məişət  də iş  lə  nən ma  ye 
qab  la  rı ara  sın  da xü  su  si yer 
tu  tur  du. For  ma  ca sa  tı  la 
bən  zə  yir, iki qulp  lu dü  zəl -
di  lir, içə  ri  si  nə su, süd və 
ya  xud ərin  miş yağ tö  kü -
lür  dü. Məc  mə  yi müx  tə  lif 
bö  yük  lük  də olub, sət  hi 
na  xış  lı, qı  raq  la  rı isə çe -
vir  mə şək  lin  də idi. O, ən 
çox toy-dü  yün  də, ya da  
yas məc  lis  lə  rin  də iş  lə  nir -
di.

 Keç  miş  də bir sı  ra 
məişət əş  ya  la  rı - 
şam  dan, çı  raq, 
kür  sü man  qa  lı, gü -
lab  dan, su  lu qəl  yan, 
tə  rə  zi gö  zü və s. mis  dən 
ha  zır  la  nır  dı. Hal-ha  zır -
da bu ki  mi məişət əş  ya  la -
rı, həm  çi  nin şər  bət qa  bı Şir -
van  şah  lar Sa  ra  yın  da  qu  rul  muş ye -
ni eks  po  zi  si  ya  da nü  ma  yiş et  di  ri  lir.

Bü  rünc əş  ya  lar  dan əsa  sən ha  kim 
züm  rə  lər is  ti  fa  də edir  di  lər. Tök  mə 
üsu  lu ilə ha  zır  lan  mış bü  rünc mə -
mu  la  tın bə  zi nü  mu  nə  lə  ri zə  ma  nə -
mi  zə  dək gə  lib çat  mış  dır. Bun  la  rın 
ara  sın  da ha  zır  da Ru  si  ya Fe  de  ra  si -
ya  sı  nın Döv  lət Er  mi  taj Mu  ze  yin  də 
sax  la  nı  lan, V-VII əsr  lə  rə aid bü  rünc 
af  ta  fa, VI-VIII əsr  lə  rə aid bü  rünc 
məc  mə  yi  lər, XIII-XIV əs  rin ya  di -
gar  la  rı olan bü  rünc qa  zan  lar, 1399-
cu il  də Əmir Tey  mu  run si  fa  ri  şi ilə 
Təb  riz  də ha  zır  lan  mış iki ton  luq nə -
həng ti  yan xü  su  si yer tu  tur.

XI-XV əsr  lər  də Azər  bay  can  da  
to  xu  cu  luq sə  nə  ti də ge  niş in  ki  şaf 

et  miş  di. Bu əsr  lər  də 
Azər  bay  can  da ol -
muş xa  ri  ci səy  yah -
lar yer  li əha  li  nin 
həm da  xi  li, həm 
də xa  ri  ci ba  zar  lar 

üçün yük  sək key -
fiy  yət  li ipək, kə  tan, 

yun par  ça  lar, xal  ça, pa -
laz, ce  cim və s. sə  nət 

nü  mu  nə  lə  ri to  xu  duq -
la  rı  nı də  fə  lər  lə 
qeyd et  miş  lər. Gən-

 cə  də ipək, zər  lə 
iş  lən  miş at -
las, Bey  lə -
qan  da və 

Bər  də  də ipək 
par  ça  is  teh  sal olu-
 nur  du. Gən  cə ipə -

yi gö  zəl  li  yi  nə gö  rə 
hər yer  də məş  hur idi. 

1940-cı il  də Gən  cə  də Ni  za  mi Gən -
cə  vi  nin qəb  rin  də apa  rıl  mış qa  zın  tı 
iş  lə  ri za  ma  nı ta  pıl  mış par  ça ti  kə  lə  ri 
də bu  nu sü  but et  miş  dir. XIII əs  rin II 
ya  rı  sın  da Azər  bay  can  da ol  muş 
Ve  ne  si  ya səy  ya  hı Mar  ko Po  lo 
Azər  bay  can ipə  yi haq  qın  da be -
lə de  miş  dir: “Bu  ra  da ipək 
par  ça  lar o qə  dər çox  dur ki, 
hət  ta yol üs  tün  də olan ki -
çik meh  man  xa  na  lar  da -
kı çar  pa  yı  lar be  lə ipək 
yor  ğan  lar  la dö  şə -
nib”.

Hə  min  dövr  -
də Av  ro  pa  da  
“Ta  la  man” adı 
ilə  məş  hur olan 

Şa  ma  xı ipə  yi  Ki  çik Asi  ya  ya, Su  ri -
ya  ya, İta  li  ya  ya, Çi  nə, İn  gil  tə  rə  yə və 
bir çox baş  qa öl  kə  lə  rə gön  də  ri  lir  di. 
1475-ci il  də Şa  ma  xı  ya gəl  miş Ve  ne -
si  ya dip  lo  ma  tı Amb  ro  zio Kon  ta  ri  ni 
ya  zır  dı: “Bu şə  hər  də ipək ha  zır  la -
yır  lar ki, biz  də o, “Ta  la  man” adı al -
tın  da məş  hur  dur”.  1403-cü il  də 
Sə  mər  qən  də Tey  mu  run ya  nı  na ge -
dən Kas  ti  li  ya el  çi  si Rui Qon  sa  les 
de-Kla  vi  xo yo  lüs  tü Azər  bay  can  da 
olar  kən Şa  ma  xı ipə  yi haq  qın  da ma -
raq  lı qeyd  lər et  miş  dir. Onun de  di -
yi  nə gö  rə, Şa  ma  xı ipə  yi bir çox 
Qərb və Şərq  öl  kə  lə  rin  də məş  hur 
ol  muş, hət  ta Ve  ne  si  ya və Ge  nu  ya 
ta  cir  lə  ri də bu  ra  ya  ipək  par  ça  la  rı  
al  ma  ğa gəl  miş  lər. 

Fan  tas  tik quş və hey  van təs  vir  lə-
 ri or  ta əsr par  ça  la  rı üçün sə  ciy  yə  vi 
xa  rak  ter da  şı  yır  dı.  Azər  bay  can  da 
Uzaq Şərq mə  də  niy  yə  ti  nə xas olan 

bə  zək  li  par  ça  lar is  teh  sal olu -
nur  du ki, bu  nu döv  rün mi -
niatür sə  nə  ti də təs  diq edir. 
To  vuz qu  şu rəsm  lə  ri keç  miş  də 
Azər  bay  can  da ən ge  niş ya  yıl -
mış təs  vir ün  sür  lə  rin  dən sa -

yı  lır  dı. Mə  lum ol  du  ğu ki -
mi, to  vuz qu  şu uzaq keç -

miş  lər  də gü  nəş, od tan -
rı  sı ki  mi ila  hi və ey  ni 

za  man  da, rəm  zi bir 
mə  na da  şı  yır  dı. 
A r a ş   d ı r   m a   l a r 

gös  tər  miş  dir  
ki, əsr  lər 
k e ç   d i k   c ə 

to  vuz qu  şu 
rəsm  lə  ri öz 

İRSİMİZ

Bu dövr  də me  tal  dan müx  tə  lif növ 
si  lah  lar, məişət ava  dan  lıq  la  rı ha  zır -
la  nır  dı ki, bun  la  rın da bir ço  xu döv-
 rü  mü  zə qə  dər gə  lib çat  mış  dır. Şə -
hər  lər  dən Dər  bənd, Gən  cə, Şa  ma  xı, 
Qu  ba, Nax  çı  van və Ba  kı me  tal mə -
mu  la  tı ha  zır  la  yan mər  kəz  lər  dən 
idi. XII əsr  dən baş  la  ya  raq Ba  kı şə -
hə  ri  bu sa  hə  də apa  rı  cı yer  lər  dən 
bi  ri  ni tu  tur  du və bu  ra  dan  ta  pıl  mış 
me  tal mə  mu  lat  ları əsas eti  ba  ri  lə 
İçə  ri  şə  hər əra  zi  sin  də və Şir  van  şah -
lar Sa  ra  yın  da apa  rıl  mış ar  xeolo  ji 
qa  zın  tı  lar nə  ti  cə  sin  də əl  də edil  miş -
dir. Hə  min me  tal nü  mu  nə  lə  ri içə  ri -
sin  də bü  rünc  dən dü  zəl  dil  miş çı  raq 
xü  su  si  lə diq  qə  ti  cəlb edir. Baş  dan 
aya  ğa qa  bart  ma şək  lin  də  müx  tə  lif 
tip  li təs  vir  lər  dən iba  rət olan bu çı -
raq  da bir at ba  şı, iki öküz ba  şı, on 
dörd pi  şik ba  şı və iki in  san si  fə  ti 

təs  vir olun  muş  dur. Uzun  lu  ğu 18 
sm, hün  dür  lü  yü 8,5 sm olan bu çı -
raq bü  töv qə  li  bə tök  mə üsu  lu ilə 
dü  zəl  dil  miş  dir.

 Me  tal mə  mu  lat  la  rı da əha  li  nin 
tə  sər  rü  fat hə  ya  tın  da ge  niş yer tu -
tur  du. Məişət  də bir sı  ra me  tal mə -
mu  lat  lar  dan - sac, sa  ca  ya  ğı, ər  sin, 
şiş, qiy  mə  keş, dud  keş, bı  çaq, qənd 
qay  çı  sı, par  ça qay  çı  sı, ma  şa, qəh  və-
 qo  vu  ran və s.-dən is  ti  fa  də edi  lir  di. 
Həm  çi  nin müx  tə  lif mə  ram  lar  üçün 
is  ti  fa  də olu  nan mis mə  mu  lat  la  rı var 
idi ki, bun  lar da bir ne  çə ti  po  lo  ji 
qrup  la  ra: ma  ye,  mət  bəx, süf  rə, 
ev-məişət qab  la  rı  na  bö  lü  nür  dü  lər. 
Mis qab  la  rın əsas his  sə  si  ni ma  ye və 
mət  bəx qab  la  rı təş  kil edir  di. Su qab-
 la  rı ara  sın  da sə  həng, gü  yüm, af  ta -
fa-lə  yən, sa  tıl,  dol  ça, ab  gər  dən, 
ha  mam ta  sı, mey  qa  za  nı  baş  lı  ca  

yer  tu  tur  du. Af  ta  fa-lə  yən or  na -
men  tal na  xış  lar  la zən  gin bə  zə  di  lir, 
əsa  sən “əl su  yu” ve  ril  mə  si üçün is -
ti  fa  də edi  lir  di. Sə  həng və gü  yüm 
ti  po  lo  ji cə  hət  dən su qab  la  rı  nın ən 
küt  lə  vi növ  lə  rin  dən he  sab edi  lir  di. 
Sə  hən  gin göv  də  si si  lin  dir  va  ri, gü -
yü  mün göv  də  si isə gir  də for  ma  da 
dü  zəl  di  lir  di. Keç  miş  də bü  tün ailə -
lə  rin məişə  ti  nə da  xil ol  muş sa  tıl 
na  xış  lı, ya  zı  lı və ya  zı  sız olur  du. Sa -
tı  lın ha  mam və şər  bət üçün nə  zər  də 
tu  tu  lan növ  lə  ri var idi. Ha  mam sa -
tı  lı qa  paq  lı olub, ağ  zı qı  fıl  la  nır  dı. 
En  liağız  lı bö  yük sa  tıl  lar isə şər  bət 
tök  mək üçün is  ti  fa  də olu  nur  du və  
şər  bət qa  bı ad  la  nır  dı.

 Mis mə  mu  lat  la  rın  dan ha  zır  la -
nan qab  lar ay  rı  ca bir qrup təş  kil 
edir  di ki, bun  lar  dan da süf  rə qab  la-
 rı  qru  pu  na  cam, ka  sa, nim  çə, pi  ya-
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 lə, mas  qu  ra və s. fər  di,    məc  mə  yi, 
si  ni, sər  puş və di  gər  lə  ri isə kol  lek -
tiv sə  ciy  yə da  şı  yır  dı. Cam gir  də 
for  ma  da dü  zəl  dil  mək  lə bö  yük, or  ta 
və ki  çik öl  çü  lər  də olub  içə  ri  si sa  ya, 
çö  lü na  xış  lı ha  zır  la  nır  dı. Nim  çə 
əsa  sən şə  hər ailə  lə  ri ara  sın  da dəb  də 
idi. Nim  çə  də xö  rək sax  la  nıl  dıq  da 
is  ti qal  ma  sı üçün üzə  ri  nə sər  puş 
qo  yu  lur  du. Sər  nic 
isə  baş  lı  ca ola  raq 
ağar  tı qa  bı olub, 
məişət  də iş  lə  nən ma  ye 
qab  la  rı ara  sın  da xü  su  si yer 
tu  tur  du. For  ma  ca sa  tı  la 
bən  zə  yir, iki qulp  lu dü  zəl -
di  lir, içə  ri  si  nə su, süd və 
ya  xud ərin  miş yağ tö  kü -
lür  dü. Məc  mə  yi müx  tə  lif 
bö  yük  lük  də olub, sət  hi 
na  xış  lı, qı  raq  la  rı isə çe -
vir  mə şək  lin  də idi. O, ən 
çox toy-dü  yün  də, ya da  
yas məc  lis  lə  rin  də iş  lə  nir -
di.

 Keç  miş  də bir sı  ra 
məişət əş  ya  la  rı - 
şam  dan, çı  raq, 
kür  sü man  qa  lı, gü -
lab  dan, su  lu qəl  yan, 
tə  rə  zi gö  zü və s. mis  dən 
ha  zır  la  nır  dı. Hal-ha  zır -
da bu ki  mi məişət əş  ya  la -
rı, həm  çi  nin şər  bət qa  bı Şir -
van  şah  lar Sa  ra  yın  da  qu  rul  muş ye -
ni eks  po  zi  si  ya  da nü  ma  yiş et  di  ri  lir.

Bü  rünc əş  ya  lar  dan əsa  sən ha  kim 
züm  rə  lər is  ti  fa  də edir  di  lər. Tök  mə 
üsu  lu ilə ha  zır  lan  mış bü  rünc mə -
mu  la  tın bə  zi nü  mu  nə  lə  ri zə  ma  nə -
mi  zə  dək gə  lib çat  mış  dır. Bun  la  rın 
ara  sın  da ha  zır  da Ru  si  ya Fe  de  ra  si -
ya  sı  nın Döv  lət Er  mi  taj Mu  ze  yin  də 
sax  la  nı  lan, V-VII əsr  lə  rə aid bü  rünc 
af  ta  fa, VI-VIII əsr  lə  rə aid bü  rünc 
məc  mə  yi  lər, XIII-XIV əs  rin ya  di -
gar  la  rı olan bü  rünc qa  zan  lar, 1399-
cu il  də Əmir Tey  mu  run si  fa  ri  şi ilə 
Təb  riz  də ha  zır  lan  mış iki ton  luq nə -
həng ti  yan xü  su  si yer tu  tur.

XI-XV əsr  lər  də Azər  bay  can  da  
to  xu  cu  luq sə  nə  ti də ge  niş in  ki  şaf 

et  miş  di. Bu əsr  lər  də 
Azər  bay  can  da ol -
muş xa  ri  ci səy  yah -
lar yer  li əha  li  nin 
həm da  xi  li, həm 
də xa  ri  ci ba  zar  lar 

üçün yük  sək key -
fiy  yət  li ipək, kə  tan, 

yun par  ça  lar, xal  ça, pa -
laz, ce  cim və s. sə  nət 

nü  mu  nə  lə  ri to  xu  duq -
la  rı  nı də  fə  lər  lə 
qeyd et  miş  lər. Gən-

 cə  də ipək, zər  lə 
iş  lən  miş at -
las, Bey  lə -
qan  da və 

Bər  də  də ipək 
par  ça  is  teh  sal olu-
 nur  du. Gən  cə ipə -

yi gö  zəl  li  yi  nə gö  rə 
hər yer  də məş  hur idi. 

1940-cı il  də Gən  cə  də Ni  za  mi Gən -
cə  vi  nin qəb  rin  də apa  rıl  mış qa  zın  tı 
iş  lə  ri za  ma  nı ta  pıl  mış par  ça ti  kə  lə  ri 
də bu  nu sü  but et  miş  dir. XIII əs  rin II 
ya  rı  sın  da Azər  bay  can  da ol  muş 
Ve  ne  si  ya səy  ya  hı Mar  ko Po  lo 
Azər  bay  can ipə  yi haq  qın  da be -
lə de  miş  dir: “Bu  ra  da ipək 
par  ça  lar o qə  dər çox  dur ki, 
hət  ta yol üs  tün  də olan ki -
çik meh  man  xa  na  lar  da -
kı çar  pa  yı  lar be  lə ipək 
yor  ğan  lar  la dö  şə -
nib”.

Hə  min  dövr  -
də Av  ro  pa  da  
“Ta  la  man” adı 
ilə  məş  hur olan 

Şa  ma  xı ipə  yi  Ki  çik Asi  ya  ya, Su  ri -
ya  ya, İta  li  ya  ya, Çi  nə, İn  gil  tə  rə  yə və 
bir çox baş  qa öl  kə  lə  rə gön  də  ri  lir  di. 
1475-ci il  də Şa  ma  xı  ya gəl  miş Ve  ne -
si  ya dip  lo  ma  tı Amb  ro  zio Kon  ta  ri  ni 
ya  zır  dı: “Bu şə  hər  də ipək ha  zır  la -
yır  lar ki, biz  də o, “Ta  la  man” adı al -
tın  da məş  hur  dur”.  1403-cü il  də 
Sə  mər  qən  də Tey  mu  run ya  nı  na ge -
dən Kas  ti  li  ya el  çi  si Rui Qon  sa  les 
de-Kla  vi  xo yo  lüs  tü Azər  bay  can  da 
olar  kən Şa  ma  xı ipə  yi haq  qın  da ma -
raq  lı qeyd  lər et  miş  dir. Onun de  di -
yi  nə gö  rə, Şa  ma  xı ipə  yi bir çox 
Qərb və Şərq  öl  kə  lə  rin  də məş  hur 
ol  muş, hət  ta Ve  ne  si  ya və Ge  nu  ya 
ta  cir  lə  ri də bu  ra  ya  ipək  par  ça  la  rı  
al  ma  ğa gəl  miş  lər. 

Fan  tas  tik quş və hey  van təs  vir  lə-
 ri or  ta əsr par  ça  la  rı üçün sə  ciy  yə  vi 
xa  rak  ter da  şı  yır  dı.  Azər  bay  can  da 
Uzaq Şərq mə  də  niy  yə  ti  nə xas olan 

bə  zək  li  par  ça  lar is  teh  sal olu -
nur  du ki, bu  nu döv  rün mi -
niatür sə  nə  ti də təs  diq edir. 
To  vuz qu  şu rəsm  lə  ri keç  miş  də 
Azər  bay  can  da ən ge  niş ya  yıl -
mış təs  vir ün  sür  lə  rin  dən sa -

yı  lır  dı. Mə  lum ol  du  ğu ki -
mi, to  vuz qu  şu uzaq keç -

miş  lər  də gü  nəş, od tan -
rı  sı ki  mi ila  hi və ey  ni 

za  man  da, rəm  zi bir 
mə  na da  şı  yır  dı. 
A r a ş   d ı r   m a   l a r 

gös  tər  miş  dir  
ki, əsr  lər 
k e ç   d i k   c ə 

to  vuz qu  şu 
rəsm  lə  ri öz 

İRSİMİZ

Bu dövr  də me  tal  dan müx  tə  lif növ 
si  lah  lar, məişət ava  dan  lıq  la  rı ha  zır -
la  nır  dı ki, bun  la  rın da bir ço  xu döv-
 rü  mü  zə qə  dər gə  lib çat  mış  dır. Şə -
hər  lər  dən Dər  bənd, Gən  cə, Şa  ma  xı, 
Qu  ba, Nax  çı  van və Ba  kı me  tal mə -
mu  la  tı ha  zır  la  yan mər  kəz  lər  dən 
idi. XII əsr  dən baş  la  ya  raq Ba  kı şə -
hə  ri  bu sa  hə  də apa  rı  cı yer  lər  dən 
bi  ri  ni tu  tur  du və bu  ra  dan  ta  pıl  mış 
me  tal mə  mu  lat  ları əsas eti  ba  ri  lə 
İçə  ri  şə  hər əra  zi  sin  də və Şir  van  şah -
lar Sa  ra  yın  da apa  rıl  mış ar  xeolo  ji 
qa  zın  tı  lar nə  ti  cə  sin  də əl  də edil  miş -
dir. Hə  min me  tal nü  mu  nə  lə  ri içə  ri -
sin  də bü  rünc  dən dü  zəl  dil  miş çı  raq 
xü  su  si  lə diq  qə  ti  cəlb edir. Baş  dan 
aya  ğa qa  bart  ma şək  lin  də  müx  tə  lif 
tip  li təs  vir  lər  dən iba  rət olan bu çı -
raq  da bir at ba  şı, iki öküz ba  şı, on 
dörd pi  şik ba  şı və iki in  san si  fə  ti 

təs  vir olun  muş  dur. Uzun  lu  ğu 18 
sm, hün  dür  lü  yü 8,5 sm olan bu çı -
raq bü  töv qə  li  bə tök  mə üsu  lu ilə 
dü  zəl  dil  miş  dir.

 Me  tal mə  mu  lat  la  rı da əha  li  nin 
tə  sər  rü  fat hə  ya  tın  da ge  niş yer tu -
tur  du. Məişət  də bir sı  ra me  tal mə -
mu  lat  lar  dan - sac, sa  ca  ya  ğı, ər  sin, 
şiş, qiy  mə  keş, dud  keş, bı  çaq, qənd 
qay  çı  sı, par  ça qay  çı  sı, ma  şa, qəh  və-
 qo  vu  ran və s.-dən is  ti  fa  də edi  lir  di. 
Həm  çi  nin müx  tə  lif mə  ram  lar  üçün 
is  ti  fa  də olu  nan mis mə  mu  lat  la  rı var 
idi ki, bun  lar da bir ne  çə ti  po  lo  ji 
qrup  la  ra: ma  ye,  mət  bəx, süf  rə, 
ev-məişət qab  la  rı  na  bö  lü  nür  dü  lər. 
Mis qab  la  rın əsas his  sə  si  ni ma  ye və 
mət  bəx qab  la  rı təş  kil edir  di. Su qab-
 la  rı ara  sın  da sə  həng, gü  yüm, af  ta -
fa-lə  yən, sa  tıl,  dol  ça, ab  gər  dən, 
ha  mam ta  sı, mey  qa  za  nı  baş  lı  ca  

yer  tu  tur  du. Af  ta  fa-lə  yən or  na -
men  tal na  xış  lar  la zən  gin bə  zə  di  lir, 
əsa  sən “əl su  yu” ve  ril  mə  si üçün is -
ti  fa  də edi  lir  di. Sə  həng və gü  yüm 
ti  po  lo  ji cə  hət  dən su qab  la  rı  nın ən 
küt  lə  vi növ  lə  rin  dən he  sab edi  lir  di. 
Sə  hən  gin göv  də  si si  lin  dir  va  ri, gü -
yü  mün göv  də  si isə gir  də for  ma  da 
dü  zəl  di  lir  di. Keç  miş  də bü  tün ailə -
lə  rin məişə  ti  nə da  xil ol  muş sa  tıl 
na  xış  lı, ya  zı  lı və ya  zı  sız olur  du. Sa -
tı  lın ha  mam və şər  bət üçün nə  zər  də 
tu  tu  lan növ  lə  ri var idi. Ha  mam sa -
tı  lı qa  paq  lı olub, ağ  zı qı  fıl  la  nır  dı. 
En  liağız  lı bö  yük sa  tıl  lar isə şər  bət 
tök  mək üçün is  ti  fa  də olu  nur  du və  
şər  bət qa  bı ad  la  nır  dı.

 Mis mə  mu  lat  la  rın  dan ha  zır  la -
nan qab  lar ay  rı  ca bir qrup təş  kil 
edir  di ki, bun  lar  dan da süf  rə qab  la-
 rı  qru  pu  na  cam, ka  sa, nim  çə, pi  ya-



keç  miş mə  na  sı  nı itir  miş və nə  ha  yət, 
sa  də  lə  şə  rək Şərq alə  min  də ən ge  niş 
ya  yıl  mış “bu  ta” or  na  men  ti  nə çev -
ril  miş  dir. 

Azər  bay  can par  ça  la  rı  nı bə  zə  yən 
or  na  ment və təs  vir  lər on  la  rın ən 
qiy  mət  li cə  hət  lə  rin  dən  he  sab edi  lir 
və öz bə  dii tər  ti  bat  la  rı  na gö  rə  üç 
qru  pa bö  lü  nür  lər: müx  tə  lif di  ni 
söz  lər və ya  xud  Şərq klas  sik  lə  ri  nin 
rü  bailə  ri ilə bə  zə  dil  miş par  ça  lar, or -
na  men  tal və sü  jet  li nü  mu  nə  lər. Nə -
ba  ti or  na  ment  lə bə  zə  dil  miş par  ça -
la  rın bi  zə gə  lib çat  mış ən ori  ji  nal 
nü  mu  nə  si 1946-cı il  də  Şir  van  şah  lar 
Sa  ra  yı  nın ailə  vi tür  bə  sin  də  apa  rıl -
mış qa  zın  tı iş  lə  ri za  ma  nı ta  pıl  mış -
dır.  XV-XVI əsr  lə  rə aid  kə  fən ye  ri-
 nə is  ti  fa  də olun  muş bu ipək  par  ça 
zə  rif na  xış  la  rı ilə diq  qə  ti cəlb edir. 
Şir  van  şah  lar Sa  ra  yı  nın abi  də  lə  rin -
də tət  biq olun  muş de  ko  ra  tiv tət  bi  qi 
sə  nə  ti  mi  zin,  xü  su  sən də  da  şoy  ma 
bə  zək  lə  ri bu par  ça  da öz ək  si  ni tap -
mış  dır. Ta  rix elm  lə  ri na  mi  zə  di  
Ə.Ələs  gər  za  də par  ça üzə  rin  də  ki 
ya  zı  la  rı oxu  muş və onun  şeir ol  du-
 ğu  nu müəy  yən et  miş  dir. Gül-çi  çək 
rəsm  lə  ri ilə bə  zə  dil  miş hə  min par  ça 
hal-ha  zır  da Mil  li Azər  bay  can Ta  ri  xi 
Mu  ze  yin  də qo  ru  nub sax  la  nı  lır. 

Azər  bay  ca  nın ənə  nə  vi yun to  xu -
cu  lu  ğun  da məişət əhə  miy  yə  ti  nə və 
iq  ti  sa  di sər  fə  li  li  yi  nə gö  rə xal  ça-pa -
laz mə  mu  la  tı ta  ri  xən müs  təs  na yer 
tut  muş  dur. Əc  dad  la  rı  mı  zın  
hə  yat və məişə  tin  də  əv -
vəl  lər da  ha çox sırf 
əmə  li ma  hiy  yət 
da  şı  yan xal  ça-pa -
laz son  ra  lar za -
man keç  dik  cə 
bə  zək nü  mu  nə  si 
ki  mi iş  lən  miş və 
bir çox öl  kə  lə  rə 
ya  yı  la  raq  ge  niş 
şöh  rət qa  zan  mış -
dır.

 Azər  bay  can  da xov  lu xal  ça nü -
mu  nə  lə  ri öz növ  bə  sin  də bə  zək tər -
ti  ba  tı ba  xı  mın  dan or  na  men  tal və 
sü  jet  li ol  maq  la iki qru  pa bö  lü  nür. 
Azər  bay  ca  nın şi  mal əya  lət  lə  ri üçün 
da  ha çox or  na  men  tal tip  li xal  ça  lar 
sə  ciy  yə  vi ol  muş  dur. Or  ta əsr xal  ça -
çı  lıq sə  nə  tin  də sü  jet  li xal  ça  la  rın ya -
ran  ma  sı key  fiy  yət ba  xı  mın  dan ye  ni 
mər  hə  lə təş  kil edir  di. Sü  jet  li xal  ça 
to  xu  cu  lu  ğu  nun çi  çək  lən  mə  si XVI 
əs  rə tə  sa  düf edir.

Azər  bay  ca  nın ənə  nə  vi xal  ça-pa -
laz  mə  mu  la  tı bə  dii-tex  ni  ki xü  su -
siy  yət  lə  ri  nə gö  rə xov  lu və xov  suz  
ol  maq  la, iki ti  po  lo  ji növ  də to  xu -
nur  du. Adə  tən xal  ça  lar  dan  ha  ra  da 
və han  sı məq  səd  lə is  ti  fa  də edil  mə -
sin  dən ası  lı ola  raq onun ümu  mi 
kom  po  zi  si  ya  sı, öl  çü  sü, bə  zək  lə  ri 

və hət  ta rən  gi də də  yi  şir. 
Azər  bay  can xal  ça  sı 

kom  po  zi  si  ya cə -
hət  dən  müx  tə  lif 

olur və xal  ça 
sə  nə  tin  də or -
na  ment, rəng 
əsas me  yar -
lar  dan sa  yı  lır. 
Həcm  cə ba  la  ca 

olan na  maz  lıq 
xal  ça  lar, di  var 

xal  ça  la  rı və qo  naq 

otaq  la  rı  nı bə  zə  yən dəst xal  ça  lar 
möv  cud  dur. Öl  çü  sü  nə, for  ma və 
kom  po  zi  si  ya  la  rı  na gö  rə dəst xal  ça-
 lar müx  tə  lif olur  lar. Dəst xal  ça  lar 
ota  ğın or  ta  sı  na sə  ri  lən iri xal  ça  dan, 
yu  xa  rı tə  rəf  də  sa  lı  nan “baş” xal  ça-
 dan və or  ta  da  kı iri xal  ça  nın yan  la -
rın  da sə  ri  lən “kə  na  rə” xal  ça  lar  dan 
iba  rət  olur. 

Döv  rü  mü  zə qə  dər gə  lib çat  mış 
ta  ri  xi Azər  bay  can xal  ça  la  rı ara  sın -
da Tür  ki  yə  nin Kon  ya şə  hə  rin  də 
sax  la  nı  lan ən qə  dim Azər  bay  can 
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xal  ça  sı XIII əs  rə aid  dir. Uzun  lu  ğu 
254 sm, eni 170 sm öl  çü  sün  də olan 
bu xal  ça  nın  yer  li  yi ma  vi rəng  də -
dir, üzə  rin  də iki tə  rəf  dən qo  şa çən-
 gəl  lə  ri  olan çox  lu bə  zək mo  tiv  lə  ri 
ve  ril  miş  dir. Bu bə  zək  lə  rin or  ta  sın -
da sək  kiz  gu  şə  li ul  duz rəsm  lə  ri  
yer  ləş  di  ril  miş  dir. Şir  van xal  ça  la  rı -
na xas olan bu xal  ça  nın hər 10 
sm-də 627 il  mə var  dır. Haq  qın  da 
bəhs et  di  yi  miz xal  ça XIII əs  rin nü -
mu  nə  si ol  sa da, son  ra  lar biz bu tip 
kom  po  zi  si  ya və or  na  men  tal bə  zək-
 li xal  ça  la  ra tez-tez tə  sa  düf edi  rik.

Azər  bay  ca  nın sü  jet  li xal  ça  la  rı 
bey  nəl  xalq ti  ca  rət me  ri  dian  la  rı  na  
çox er  kən çıx  mış və ha  zır  da dün  ya 
mu  zey  lə  rin  də na  dir in  cə  sə  nət əsər -
lə  ri ki  mi fəx  ri yer tut  maq  da  dır. 
Hal-ha  zır  da “Xə  tai”, “Xi  lə-Əf  şan”, 
“Pi  rə  bə  dil”, “Yol  luq”, “Qa  la”, “Qı -
mıl” ad  lı  xal  ça  la  rı  mız, elə  cə də 
məf  rəş, xur  cun, hey  bə ki  mi xal  ça 
mə  mu  lat  la  rı  mız, ha  be  lə tik  mə  lə  ri -
miz  Şir  van  şah  lar Sa  ra  yın  da qu  rul -
muş ye  ni eks  po  zi  si  ya  lar  da nü  ma  yiş 
et  di  ri  lir. 

 Xal  ça  çı  lıq  la ya  na  şı əha  li  nin hə -
ya  tın  da tik  mə  lə  rə də ma  raq və tə  lə-
 bat ar  tır  dı. Ca  van qız-gə  lin  lər bə  dii 
təs  vir va  si  tə  lə  rin  dən is  ti  fa  də edə -
rək, öz ge  yim və məişət əş  ya  la  rı  nı 

bə  zə  yir, ailə üzv  lə  ri üçün pul, tən -
bə  ki ki  sə  lə  ri, Qu  ran, mö  hür, üzər -
lik, qay  çı, da  raq, qab  la  rı və s. bu 
ki  mi bə  zək əş  ya  la  rı ha  zır  la  yır  dı  lar. 
Azər  bay  can tik  mə  lə  ri  gü  lə  bə  tin və 
ya rəng  li sap va  si  tə  si  lə  sa  lı  nan  bə -
zək ün  sür  lə  rin  dən iba  rət ol  maq  la, 
müx  tə  lif ti  po  lo  ji növ  lə  rə ay  rı  lır  dı. 
Tik  mə  lə  rin çox ge  niş çe  şi  di - “tə  kəl-

 duz”, “gü  lə  bə  tin” “sı  rı  ma”, “xan -
duz” və s. tə  şək  kül tap  mış  dır. 

Bir söz  lə, sə  nət  kar  la  rı  mız Azər -
bay  can tə  biəti  nin  fü  sun  kar mən  zə-
 rə  lə  ri  ni, onun əha  li  si  nin zən  gin 
məişə  ti  ni öz əsər  lə  rin  də əks et  dir -
mək  lə  mə  də  ni ir  si  mi  zin po  zul  maq 
bil  mə  yən ger  çək sal  na  mə  si  ni biz  lə -
rə ya  di  gar qoy  muş  dur.

İRSİMİZ



keç  miş mə  na  sı  nı itir  miş və nə  ha  yət, 
sa  də  lə  şə  rək Şərq alə  min  də ən ge  niş 
ya  yıl  mış “bu  ta” or  na  men  ti  nə çev -
ril  miş  dir. 

Azər  bay  can par  ça  la  rı  nı bə  zə  yən 
or  na  ment və təs  vir  lər on  la  rın ən 
qiy  mət  li cə  hət  lə  rin  dən  he  sab edi  lir 
və öz bə  dii tər  ti  bat  la  rı  na gö  rə  üç 
qru  pa bö  lü  nür  lər: müx  tə  lif di  ni 
söz  lər və ya  xud  Şərq klas  sik  lə  ri  nin 
rü  bailə  ri ilə bə  zə  dil  miş par  ça  lar, or -
na  men  tal və sü  jet  li nü  mu  nə  lər. Nə -
ba  ti or  na  ment  lə bə  zə  dil  miş par  ça -
la  rın bi  zə gə  lib çat  mış ən ori  ji  nal 
nü  mu  nə  si 1946-cı il  də  Şir  van  şah  lar 
Sa  ra  yı  nın ailə  vi tür  bə  sin  də  apa  rıl -
mış qa  zın  tı iş  lə  ri za  ma  nı ta  pıl  mış -
dır.  XV-XVI əsr  lə  rə aid  kə  fən ye  ri-
 nə is  ti  fa  də olun  muş bu ipək  par  ça 
zə  rif na  xış  la  rı ilə diq  qə  ti cəlb edir. 
Şir  van  şah  lar Sa  ra  yı  nın abi  də  lə  rin -
də tət  biq olun  muş de  ko  ra  tiv tət  bi  qi 
sə  nə  ti  mi  zin,  xü  su  sən də  da  şoy  ma 
bə  zək  lə  ri bu par  ça  da öz ək  si  ni tap -
mış  dır. Ta  rix elm  lə  ri na  mi  zə  di  
Ə.Ələs  gər  za  də par  ça üzə  rin  də  ki 
ya  zı  la  rı oxu  muş və onun  şeir ol  du-
 ğu  nu müəy  yən et  miş  dir. Gül-çi  çək 
rəsm  lə  ri ilə bə  zə  dil  miş hə  min par  ça 
hal-ha  zır  da Mil  li Azər  bay  can Ta  ri  xi 
Mu  ze  yin  də qo  ru  nub sax  la  nı  lır. 

Azər  bay  ca  nın ənə  nə  vi yun to  xu -
cu  lu  ğun  da məişət əhə  miy  yə  ti  nə və 
iq  ti  sa  di sər  fə  li  li  yi  nə gö  rə xal  ça-pa -
laz mə  mu  la  tı ta  ri  xən müs  təs  na yer 
tut  muş  dur. Əc  dad  la  rı  mı  zın  
hə  yat və məişə  tin  də  əv -
vəl  lər da  ha çox sırf 
əmə  li ma  hiy  yət 
da  şı  yan xal  ça-pa -
laz son  ra  lar za -
man keç  dik  cə 
bə  zək nü  mu  nə  si 
ki  mi iş  lən  miş və 
bir çox öl  kə  lə  rə 
ya  yı  la  raq  ge  niş 
şöh  rət qa  zan  mış -
dır.

 Azər  bay  can  da xov  lu xal  ça nü -
mu  nə  lə  ri öz növ  bə  sin  də bə  zək tər -
ti  ba  tı ba  xı  mın  dan or  na  men  tal və 
sü  jet  li ol  maq  la iki qru  pa bö  lü  nür. 
Azər  bay  ca  nın şi  mal əya  lət  lə  ri üçün 
da  ha çox or  na  men  tal tip  li xal  ça  lar 
sə  ciy  yə  vi ol  muş  dur. Or  ta əsr xal  ça -
çı  lıq sə  nə  tin  də sü  jet  li xal  ça  la  rın ya -
ran  ma  sı key  fiy  yət ba  xı  mın  dan ye  ni 
mər  hə  lə təş  kil edir  di. Sü  jet  li xal  ça 
to  xu  cu  lu  ğu  nun çi  çək  lən  mə  si XVI 
əs  rə tə  sa  düf edir.

Azər  bay  ca  nın ənə  nə  vi xal  ça-pa -
laz  mə  mu  la  tı bə  dii-tex  ni  ki xü  su -
siy  yət  lə  ri  nə gö  rə xov  lu və xov  suz  
ol  maq  la, iki ti  po  lo  ji növ  də to  xu -
nur  du. Adə  tən xal  ça  lar  dan  ha  ra  da 
və han  sı məq  səd  lə is  ti  fa  də edil  mə -
sin  dən ası  lı ola  raq onun ümu  mi 
kom  po  zi  si  ya  sı, öl  çü  sü, bə  zək  lə  ri 

və hət  ta rən  gi də də  yi  şir. 
Azər  bay  can xal  ça  sı 

kom  po  zi  si  ya cə -
hət  dən  müx  tə  lif 

olur və xal  ça 
sə  nə  tin  də or -
na  ment, rəng 
əsas me  yar -
lar  dan sa  yı  lır. 
Həcm  cə ba  la  ca 

olan na  maz  lıq 
xal  ça  lar, di  var 

xal  ça  la  rı və qo  naq 

otaq  la  rı  nı bə  zə  yən dəst xal  ça  lar 
möv  cud  dur. Öl  çü  sü  nə, for  ma və 
kom  po  zi  si  ya  la  rı  na gö  rə dəst xal  ça-
 lar müx  tə  lif olur  lar. Dəst xal  ça  lar 
ota  ğın or  ta  sı  na sə  ri  lən iri xal  ça  dan, 
yu  xa  rı tə  rəf  də  sa  lı  nan “baş” xal  ça-
 dan və or  ta  da  kı iri xal  ça  nın yan  la -
rın  da sə  ri  lən “kə  na  rə” xal  ça  lar  dan 
iba  rət  olur. 

Döv  rü  mü  zə qə  dər gə  lib çat  mış 
ta  ri  xi Azər  bay  can xal  ça  la  rı ara  sın -
da Tür  ki  yə  nin Kon  ya şə  hə  rin  də 
sax  la  nı  lan ən qə  dim Azər  bay  can 
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xal  ça  sı XIII əs  rə aid  dir. Uzun  lu  ğu 
254 sm, eni 170 sm öl  çü  sün  də olan 
bu xal  ça  nın  yer  li  yi ma  vi rəng  də -
dir, üzə  rin  də iki tə  rəf  dən qo  şa çən-
 gəl  lə  ri  olan çox  lu bə  zək mo  tiv  lə  ri 
ve  ril  miş  dir. Bu bə  zək  lə  rin or  ta  sın -
da sək  kiz  gu  şə  li ul  duz rəsm  lə  ri  
yer  ləş  di  ril  miş  dir. Şir  van xal  ça  la  rı -
na xas olan bu xal  ça  nın hər 10 
sm-də 627 il  mə var  dır. Haq  qın  da 
bəhs et  di  yi  miz xal  ça XIII əs  rin nü -
mu  nə  si ol  sa da, son  ra  lar biz bu tip 
kom  po  zi  si  ya və or  na  men  tal bə  zək-
 li xal  ça  la  ra tez-tez tə  sa  düf edi  rik.

Azər  bay  ca  nın sü  jet  li xal  ça  la  rı 
bey  nəl  xalq ti  ca  rət me  ri  dian  la  rı  na  
çox er  kən çıx  mış və ha  zır  da dün  ya 
mu  zey  lə  rin  də na  dir in  cə  sə  nət əsər -
lə  ri ki  mi fəx  ri yer tut  maq  da  dır. 
Hal-ha  zır  da “Xə  tai”, “Xi  lə-Əf  şan”, 
“Pi  rə  bə  dil”, “Yol  luq”, “Qa  la”, “Qı -
mıl” ad  lı  xal  ça  la  rı  mız, elə  cə də 
məf  rəş, xur  cun, hey  bə ki  mi xal  ça 
mə  mu  lat  la  rı  mız, ha  be  lə tik  mə  lə  ri -
miz  Şir  van  şah  lar Sa  ra  yın  da qu  rul -
muş ye  ni eks  po  zi  si  ya  lar  da nü  ma  yiş 
et  di  ri  lir. 

 Xal  ça  çı  lıq  la ya  na  şı əha  li  nin hə -
ya  tın  da tik  mə  lə  rə də ma  raq və tə  lə-
 bat ar  tır  dı. Ca  van qız-gə  lin  lər bə  dii 
təs  vir va  si  tə  lə  rin  dən is  ti  fa  də edə -
rək, öz ge  yim və məişət əş  ya  la  rı  nı 

bə  zə  yir, ailə üzv  lə  ri üçün pul, tən -
bə  ki ki  sə  lə  ri, Qu  ran, mö  hür, üzər -
lik, qay  çı, da  raq, qab  la  rı və s. bu 
ki  mi bə  zək əş  ya  la  rı ha  zır  la  yır  dı  lar. 
Azər  bay  can tik  mə  lə  ri  gü  lə  bə  tin və 
ya rəng  li sap va  si  tə  si  lə  sa  lı  nan  bə -
zək ün  sür  lə  rin  dən iba  rət ol  maq  la, 
müx  tə  lif ti  po  lo  ji növ  lə  rə ay  rı  lır  dı. 
Tik  mə  lə  rin çox ge  niş çe  şi  di - “tə  kəl-

 duz”, “gü  lə  bə  tin” “sı  rı  ma”, “xan -
duz” və s. tə  şək  kül tap  mış  dır. 

Bir söz  lə, sə  nət  kar  la  rı  mız Azər -
bay  can tə  biəti  nin  fü  sun  kar mən  zə-
 rə  lə  ri  ni, onun əha  li  si  nin zən  gin 
məişə  ti  ni öz əsər  lə  rin  də əks et  dir -
mək  lə  mə  də  ni ir  si  mi  zin po  zul  maq 
bil  mə  yən ger  çək sal  na  mə  si  ni biz  lə -
rə ya  di  gar qoy  muş  dur.

İRSİMİZ



Bir  pa  la  ta  lı par  la  ment – Mil  li 
Məc  lis

Laos Xalq De  mok  ra  tik Res  pub  li-
 ka  sı  nın qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nı olan 
Mil  li Məc  lis bə  ra  bər bir  ba  şa seç  ki 
hü  qu  qu əsa  sın  da giz  li səs  ver  mə 
yo  lu ilə 5 il müd  də  ti  nə se  çi  lən 132 
de  pu  tat  dan iba  rət  dir.

İl  də iki də  fə ses  si  ya  ya top  la  şan 
par  la  ment öz tər  ki  bin  dən Daimi 
Ko  mis  si  ya se  çir. Ko  mis  si  ya Mil  li 
Məc  li  sin daimi or  qa  nı  dır, ses  si  ya -
la  ra  ra  sı müd  dət  də də par  la  men  ti 
təm  sil edir. Bu ko  mis  si  ya  nın pre  zi-
 den  ti və vit  se-pre  zi  den  ti, ey  ni za -
man  da, Mil  li Məc  li  sin də pre  zi  den-
 ti və vit  se-pre  zi  den  ti  dir.

Ta  rix: Era  mı  zın əv  vəl  lə  rin  də 
Laos əra  zi  si kx  mer döv  lət  lə  ri olan 
Fu  na  nın, son  ra isə Kam  bu  ca  de  şin 
tər  ki  bin  də idi. Laos bir döv  lət ki  mi 
XIV əsr  dən eti  ba  rən mə  lum  dur. 
Məhz bu dövr  də öl  kə əra  zi  sin  də 
Lanq  sanq döv  lə  ti ya  ran  mış  dı. Döv-
 lə  tin tə  nəz  zü  lün  dən son  ra Laos 
XVIII əsr  də Si  yam döv  lə  ti  nin tər  ki-
 bin  də ol  du, hə  min əs  rin so  nun  da 
isə Fran  sa  nın müs  təm  lə  kə  si  nə çev-
 ril  di. Müs  təm  lə  kə döv  rün  də Laos 
xal  qı də  fə  lər  lə fran  sız hökm  ran  lı -

ğı  na qar  şı üs  yan qal  dır  dı.
II Dün  ya mü  ha  ri  bə  si za  ma  nı Ya -

po  ni  ya Laosu iş  ğal et  di. Ya  pon iş -
ğal  çı  la  rı ilə mü  ba  ri  zə za  ma  nı öl  kə -
də müs  təm  lə  kə  çi  li  yə qar  şı “Lao İs -
sa  ra” (“Müs  tə  qil Laos”) ad  lı hə  rə -
kat ya  ran  dı. 1945-ci il  də Ya  po  ni  ya -
nın ka  pi  tul  ya  si  ya  sın  dan son  ra 
Fran  sa  nın Laos  da hökm  ran  lı  ğı  nı 
ye  ni  dən bər  pa et  mək is  tə  yi  nə qar  şı 
bu hə  rə  kat bir da  ha üs  yan qal  dır  dı 
və hə  min il  də Laosun müs  tə  qil  li  yi 
elan edil  di. İlk Mil  li Məc  lis və hö -
ku  mət for  ma  laş  dı  rıl  dı, mü  vəq  qə  ti 
Kons  ti  tu  si  ya elan olun  du. La  kin 
1946-cı ilin əv  və  lin  də Fran  sa Laosu 
ye  ni  dən iş  ğal et  di. Mil  li azad  lıq hə -
rə  ka  tı  nın Fran  sa qo  şun  la  rı  na qar  şı 
gös  tər  di  yi sərt mü  qa  vi  mət sa  yə -
sin  də 1946-cı ilin av  qust ayın  da 
Fran  sa Laosa mux  ta  riy  yət ver  di. 
1947-ci il  də Laos  da Fran  sa  nın pro -
tek  to  ra  tı al  tın  da kons  ti  tu  si  ya  lı mo -
nar  xi  ya elan edil  di. 1949-cu il  də 
Fran  sa İt  ti  fa  qı çər  çi  və  sin  də öl  kə  nin 
müs  tə  qil  li  yi təs  diq olun  du.

La  kin Laos  da tam müs  tə  qil  lik 
uğ  run  da mü  ba  ri  zə da  vam edir  di. 

Apa  rı  lan mü  ba  ri  zə nə  ti  cə  sin  də 
1954-cü il  də Fran  sa hö  ku  mə  ti öl  kə-
 ni müs  tə  qil döv  lət ki  mi ta  nı  dı, öz 
hər  bi qo  şun  la  rı  nı bu  ra  dan çı  xar  dı.

Laos  da 1960-cı il  də kom  mu  nist -
lər, sağ  çı və neyt  ral qrup  laş  ma  lar 
ara  sın  da və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si baş -
la  dı və o, 1973-cü ilə  dək da  vam 
et  di. 1975-ci il  də ha  ki  miy  yə  ti ələ 
alan kom  mu  nist  lər öl  kə  də hökm 
sü  rən mo  nar  xi  ya  nı ləğv et  di  lər və 
hə  min ilin de  kabr ayın  da Laos 
Xalq De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı elan 
olun  du. Ora  da Ali Xalq Məc  li  si ad -
la  nan qa  nun  ve  ri  ci or  qan ya  ra  dıl  dı.

Tam müs  tə  qil  lik əl  də edil  di  yi 
vaxt  dan eti  ba  rən Laosun ilk par  la -
men  ti məhz Ali Xalq Məc  li  si he  sab 
olu  nur. Onun ilk ça  ğı  rı  şı za  ma  nı 
par  la  ment  də 45 üzv var idi. Bu de -
pu  tat  la  rın sa  yı  nı nə  zə  rə al  saq, qeyd 
et  mək la  zım  dır ki, par  la  ment üzv -
lə  ri  nin sa  yı daim ar  tır.

1991-ci il  də Laos  da ye  ni Kons  ti -
tu  si  ya qə  bul edil  di. 1992-ci il  dən 
Ali Xalq Məc  li  si Mil  li Məc  lis ad  la -
nır.

Rəs  mi sayt: http://www.na.gov.la

Səhifəni hazırladı Nəzrin Əliyeva
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DÜNYA PARLAMENTLƏRİ

İki  pa  la  ta  lı par  la  ment: Se  nat və 
Mil  li Məc  lis
Yuxarıpalata – Se  nat 33 de  pu  tat-

 dan iba  rət  dir. On  lar  dan 22-si ir  si 
tay  fa baş  çı  la  rı  dır, qa  lan 11 üzv isə 
Döv  lət Şu  ra  sı  nın (Döv  lət Şu  ra  sı  nın 
ro  lu kra  la sə  la  hiy  yət  lə  ri  ni ye  ri  nə 
ye  tir  mək  də və Kons  ti  tu  si  ya ilə 
bağ  lı müəy  yən iş  lə  ri gör  mək  də kö -
mək et  mək  dən iba  rət  dir) tək  li  fi ilə 
kral tə  rə  fin  dən tə  yin edi  lir.
Aşağı palata – Mil  li Məc  lis 5 il 

müd  də  ti  nə se  çi  lən 120 de  pu  tat  dan 
iba  rət  dir. On  lar  dan 80 nə  fə  ri bir  ba -
şa seç  ki dairə  lə  rin  dən, qa  lan 40 üzv 
isə pro  por  sional qay  da ilə se  çi  lir.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Le  so  to 
Kral  lı  ğı  nın Kons  ti  tu  si  ya  sı  na əsa -
sən öl  kə par  la  men  ti be  lə təq  dim 
edi  lir: Kral, Se  nat və Mil  li Məc  lis.

Ta  rix: Le  so  to Kral  lı  ğı Cə  nu  bi 
Af  ri  ka  da yer  lə  şən ank  lav döv  lət -
dir.

Müasir Le  so  to Kral  lı  ğı  nın əra  zi -
sin  də 1600-cü il  lə  rə  dək ov  çu  luq və 
yı  ğı  cı  lıq  la məş  ğul olan buş  men  lər, 

son  ra  lar isə əkin  çi  lik və mal  dar  lıq -
la məş  ğul olan ban  tu tay  fa  la  rı ya -
şa  yır  dı  lar. Öl  kə  nin xal  qı olan ba  su-
 to  lar isə ban  tu  dil  li tay  fa  lar  dan for -
ma  laş  mış  dır.

XIX əs  rin I ya  rı  sın  da I Mo  şu  şu 
ad  lı şəxs bü  tün ban  tu  dil  li tay  fa  la  rı 
öz va  hid ha  ki  miy  yə  ti al  tın  da bir -
ləş  dir  di. Müasir Le  so  to Kral  lı  ğı öz 
tor  paq  la  rı  nı ye  ni əra  zi  lər ax  ta  rı  şın-
 da olan müs  təm  lə  kə  çi  lər  dən qo  ru -
yan bu mo  nar  xın sa  yə  sin  də möv -
cud  dur.

1836-cı il  dən eti  ba  rən ba  su  to  la -
rın tor  paq  la  rı  na bur tay  fa  la  rı və 
də  fə  lər  lə av  ro  pa  lı  lar yü  rüş  lər edir -
di  lər. La  kin ba  su  to  lar bu hü  cum  la-
 rın qar  şı  sı  nı ala bi  lir  di  lər.

1868-ci il  də bur  la  rı əsas düş  mən 
he  sab edən I Mo  şu  şu Bö  yük Bri  ta -
ni  ya  nın pro  tek  to  rat  lı  ğı  nı qə  bul et -
di və nə  ti  cə  də öl  kə Ba  su  to  land ad -
lan  dı. 1871-ci il  də Bö  yük Bri  ta  ni  ya 
ba  su  to xal  qı  nın ra  zı  lı  ğı ol  ma  dan 
Ba  su  to  lan  dı öz tər  ki  bin  də  ki Kap 
müs  təm  lə  kə  si  nə bir  ləş  dir  di. 1880-

1881-ci il  lər  də ba  su  to  lar in  gi  lis  lə -
rin on  la  rın od  lu si  la  hı  nı mü  sa  di  rə 
et  mə cəh  di  nə gö  rə üs  yan qal  dır  dı -
lar ki, bu  nun nə  ti  cə  sin  də də Bö  yük 
Bri  ta  ni  ya öl  kə  ni ye  ni  dən öz nə  za -
rə  ti al  tı  na ala  raq 1884-cü il  də müs -
tə  qil müs  təm  lə  kə elan et  di. Qə  bi  lə-
 lə  ra  ra  sı toq  quş  ma  lar is  tis  na ol  maq-
 la in  gi  lis  lər, de  mək olar ki, öl  kə  nin 
iş  lə  ri  nə qa  rış  mır  dı  lar.

1910-cu il  də öl  kə  də Ba  su  to  land 
Mil  li Şu  ra  sı ad  la  nan qa  nun  ve  ri  ci 
or  qan ya  ra  dıl  dı. Bu  ra  ya Bö  yük Bri-
 ta  ni  ya ko  mis  sar-re  zi  den  ti  nin rəh -
bər  lik et  di  yi pre  zi  dent və ba  su  to 
xal  qı  nın 99 nə  fər nü  ma  yən  də  si da -
xil idi.

1959-cu il  də Ba  su  to  lan  dın ilk 
Kons  ti  tu  si  ya  sı qüv  və  yə min  di və 
ona əsa  sən ilk par  la  ment ya  ran  dı. 
1966-cı il  də isə Ba  su  to  land Le  so  to 
Kral  lı  ğı adı al  tın  da kons  ti  tu  si  ya  lı 
mo  nar  xi  ya və iki  pa  la  ta  lı par  la -
ment  li tam müs  tə  qil döv  lət ol  du.

Rəs  mi sayt: http://www.par -
liament.ls

Lesoto KraLLığı

Laos XaLq Demokratik respubLikası



Bir  pa  la  ta  lı par  la  ment – Mil  li 
Məc  lis

Laos Xalq De  mok  ra  tik Res  pub  li-
 ka  sı  nın qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nı olan 
Mil  li Məc  lis bə  ra  bər bir  ba  şa seç  ki 
hü  qu  qu əsa  sın  da giz  li səs  ver  mə 
yo  lu ilə 5 il müd  də  ti  nə se  çi  lən 132 
de  pu  tat  dan iba  rət  dir.

İl  də iki də  fə ses  si  ya  ya top  la  şan 
par  la  ment öz tər  ki  bin  dən Daimi 
Ko  mis  si  ya se  çir. Ko  mis  si  ya Mil  li 
Məc  li  sin daimi or  qa  nı  dır, ses  si  ya -
la  ra  ra  sı müd  dət  də də par  la  men  ti 
təm  sil edir. Bu ko  mis  si  ya  nın pre  zi-
 den  ti və vit  se-pre  zi  den  ti, ey  ni za -
man  da, Mil  li Məc  li  sin də pre  zi  den-
 ti və vit  se-pre  zi  den  ti  dir.

Ta  rix: Era  mı  zın əv  vəl  lə  rin  də 
Laos əra  zi  si kx  mer döv  lət  lə  ri olan 
Fu  na  nın, son  ra isə Kam  bu  ca  de  şin 
tər  ki  bin  də idi. Laos bir döv  lət ki  mi 
XIV əsr  dən eti  ba  rən mə  lum  dur. 
Məhz bu dövr  də öl  kə əra  zi  sin  də 
Lanq  sanq döv  lə  ti ya  ran  mış  dı. Döv-
 lə  tin tə  nəz  zü  lün  dən son  ra Laos 
XVIII əsr  də Si  yam döv  lə  ti  nin tər  ki-
 bin  də ol  du, hə  min əs  rin so  nun  da 
isə Fran  sa  nın müs  təm  lə  kə  si  nə çev-
 ril  di. Müs  təm  lə  kə döv  rün  də Laos 
xal  qı də  fə  lər  lə fran  sız hökm  ran  lı -

ğı  na qar  şı üs  yan qal  dır  dı.
II Dün  ya mü  ha  ri  bə  si za  ma  nı Ya -

po  ni  ya Laosu iş  ğal et  di. Ya  pon iş -
ğal  çı  la  rı ilə mü  ba  ri  zə za  ma  nı öl  kə -
də müs  təm  lə  kə  çi  li  yə qar  şı “Lao İs -
sa  ra” (“Müs  tə  qil Laos”) ad  lı hə  rə -
kat ya  ran  dı. 1945-ci il  də Ya  po  ni  ya -
nın ka  pi  tul  ya  si  ya  sın  dan son  ra 
Fran  sa  nın Laos  da hökm  ran  lı  ğı  nı 
ye  ni  dən bər  pa et  mək is  tə  yi  nə qar  şı 
bu hə  rə  kat bir da  ha üs  yan qal  dır  dı 
və hə  min il  də Laosun müs  tə  qil  li  yi 
elan edil  di. İlk Mil  li Məc  lis və hö -
ku  mət for  ma  laş  dı  rıl  dı, mü  vəq  qə  ti 
Kons  ti  tu  si  ya elan olun  du. La  kin 
1946-cı ilin əv  və  lin  də Fran  sa Laosu 
ye  ni  dən iş  ğal et  di. Mil  li azad  lıq hə -
rə  ka  tı  nın Fran  sa qo  şun  la  rı  na qar  şı 
gös  tər  di  yi sərt mü  qa  vi  mət sa  yə -
sin  də 1946-cı ilin av  qust ayın  da 
Fran  sa Laosa mux  ta  riy  yət ver  di. 
1947-ci il  də Laos  da Fran  sa  nın pro -
tek  to  ra  tı al  tın  da kons  ti  tu  si  ya  lı mo -
nar  xi  ya elan edil  di. 1949-cu il  də 
Fran  sa İt  ti  fa  qı çər  çi  və  sin  də öl  kə  nin 
müs  tə  qil  li  yi təs  diq olun  du.

La  kin Laos  da tam müs  tə  qil  lik 
uğ  run  da mü  ba  ri  zə da  vam edir  di. 

Apa  rı  lan mü  ba  ri  zə nə  ti  cə  sin  də 
1954-cü il  də Fran  sa hö  ku  mə  ti öl  kə-
 ni müs  tə  qil döv  lət ki  mi ta  nı  dı, öz 
hər  bi qo  şun  la  rı  nı bu  ra  dan çı  xar  dı.

Laos  da 1960-cı il  də kom  mu  nist -
lər, sağ  çı və neyt  ral qrup  laş  ma  lar 
ara  sın  da və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si baş -
la  dı və o, 1973-cü ilə  dək da  vam 
et  di. 1975-ci il  də ha  ki  miy  yə  ti ələ 
alan kom  mu  nist  lər öl  kə  də hökm 
sü  rən mo  nar  xi  ya  nı ləğv et  di  lər və 
hə  min ilin de  kabr ayın  da Laos 
Xalq De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı elan 
olun  du. Ora  da Ali Xalq Məc  li  si ad -
la  nan qa  nun  ve  ri  ci or  qan ya  ra  dıl  dı.

Tam müs  tə  qil  lik əl  də edil  di  yi 
vaxt  dan eti  ba  rən Laosun ilk par  la -
men  ti məhz Ali Xalq Məc  li  si he  sab 
olu  nur. Onun ilk ça  ğı  rı  şı za  ma  nı 
par  la  ment  də 45 üzv var idi. Bu de -
pu  tat  la  rın sa  yı  nı nə  zə  rə al  saq, qeyd 
et  mək la  zım  dır ki, par  la  ment üzv -
lə  ri  nin sa  yı daim ar  tır.

1991-ci il  də Laos  da ye  ni Kons  ti -
tu  si  ya qə  bul edil  di. 1992-ci il  dən 
Ali Xalq Məc  li  si Mil  li Məc  lis ad  la -
nır.

Rəs  mi sayt: http://www.na.gov.la
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DÜNYA PARLAMENTLƏRİ

İki  pa  la  ta  lı par  la  ment: Se  nat və 
Mil  li Məc  lis
Yuxarıpalata – Se  nat 33 de  pu  tat-

 dan iba  rət  dir. On  lar  dan 22-si ir  si 
tay  fa baş  çı  la  rı  dır, qa  lan 11 üzv isə 
Döv  lət Şu  ra  sı  nın (Döv  lət Şu  ra  sı  nın 
ro  lu kra  la sə  la  hiy  yət  lə  ri  ni ye  ri  nə 
ye  tir  mək  də və Kons  ti  tu  si  ya ilə 
bağ  lı müəy  yən iş  lə  ri gör  mək  də kö -
mək et  mək  dən iba  rət  dir) tək  li  fi ilə 
kral tə  rə  fin  dən tə  yin edi  lir.
Aşağı palata – Mil  li Məc  lis 5 il 

müd  də  ti  nə se  çi  lən 120 de  pu  tat  dan 
iba  rət  dir. On  lar  dan 80 nə  fə  ri bir  ba -
şa seç  ki dairə  lə  rin  dən, qa  lan 40 üzv 
isə pro  por  sional qay  da ilə se  çi  lir.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Le  so  to 
Kral  lı  ğı  nın Kons  ti  tu  si  ya  sı  na əsa -
sən öl  kə par  la  men  ti be  lə təq  dim 
edi  lir: Kral, Se  nat və Mil  li Məc  lis.

Ta  rix: Le  so  to Kral  lı  ğı Cə  nu  bi 
Af  ri  ka  da yer  lə  şən ank  lav döv  lət -
dir.

Müasir Le  so  to Kral  lı  ğı  nın əra  zi -
sin  də 1600-cü il  lə  rə  dək ov  çu  luq və 
yı  ğı  cı  lıq  la məş  ğul olan buş  men  lər, 

son  ra  lar isə əkin  çi  lik və mal  dar  lıq -
la məş  ğul olan ban  tu tay  fa  la  rı ya -
şa  yır  dı  lar. Öl  kə  nin xal  qı olan ba  su-
 to  lar isə ban  tu  dil  li tay  fa  lar  dan for -
ma  laş  mış  dır.

XIX əs  rin I ya  rı  sın  da I Mo  şu  şu 
ad  lı şəxs bü  tün ban  tu  dil  li tay  fa  la  rı 
öz va  hid ha  ki  miy  yə  ti al  tın  da bir -
ləş  dir  di. Müasir Le  so  to Kral  lı  ğı öz 
tor  paq  la  rı  nı ye  ni əra  zi  lər ax  ta  rı  şın-
 da olan müs  təm  lə  kə  çi  lər  dən qo  ru -
yan bu mo  nar  xın sa  yə  sin  də möv -
cud  dur.

1836-cı il  dən eti  ba  rən ba  su  to  la -
rın tor  paq  la  rı  na bur tay  fa  la  rı və 
də  fə  lər  lə av  ro  pa  lı  lar yü  rüş  lər edir -
di  lər. La  kin ba  su  to  lar bu hü  cum  la-
 rın qar  şı  sı  nı ala bi  lir  di  lər.

1868-ci il  də bur  la  rı əsas düş  mən 
he  sab edən I Mo  şu  şu Bö  yük Bri  ta -
ni  ya  nın pro  tek  to  rat  lı  ğı  nı qə  bul et -
di və nə  ti  cə  də öl  kə Ba  su  to  land ad -
lan  dı. 1871-ci il  də Bö  yük Bri  ta  ni  ya 
ba  su  to xal  qı  nın ra  zı  lı  ğı ol  ma  dan 
Ba  su  to  lan  dı öz tər  ki  bin  də  ki Kap 
müs  təm  lə  kə  si  nə bir  ləş  dir  di. 1880-

1881-ci il  lər  də ba  su  to  lar in  gi  lis  lə -
rin on  la  rın od  lu si  la  hı  nı mü  sa  di  rə 
et  mə cəh  di  nə gö  rə üs  yan qal  dır  dı -
lar ki, bu  nun nə  ti  cə  sin  də də Bö  yük 
Bri  ta  ni  ya öl  kə  ni ye  ni  dən öz nə  za -
rə  ti al  tı  na ala  raq 1884-cü il  də müs -
tə  qil müs  təm  lə  kə elan et  di. Qə  bi  lə-
 lə  ra  ra  sı toq  quş  ma  lar is  tis  na ol  maq-
 la in  gi  lis  lər, de  mək olar ki, öl  kə  nin 
iş  lə  ri  nə qa  rış  mır  dı  lar.

1910-cu il  də öl  kə  də Ba  su  to  land 
Mil  li Şu  ra  sı ad  la  nan qa  nun  ve  ri  ci 
or  qan ya  ra  dıl  dı. Bu  ra  ya Bö  yük Bri-
 ta  ni  ya ko  mis  sar-re  zi  den  ti  nin rəh -
bər  lik et  di  yi pre  zi  dent və ba  su  to 
xal  qı  nın 99 nə  fər nü  ma  yən  də  si da -
xil idi.

1959-cu il  də Ba  su  to  lan  dın ilk 
Kons  ti  tu  si  ya  sı qüv  və  yə min  di və 
ona əsa  sən ilk par  la  ment ya  ran  dı. 
1966-cı il  də isə Ba  su  to  land Le  so  to 
Kral  lı  ğı adı al  tın  da kons  ti  tu  si  ya  lı 
mo  nar  xi  ya və iki  pa  la  ta  lı par  la -
ment  li tam müs  tə  qil döv  lət ol  du.

Rəs  mi sayt: http://www.par -
liament.ls
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