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Baş redaktordan
“Bakı-2015” I Avropa Oyunlarına barmaqla sayılacaq günlər qalıb.
Mühüm beynəlxalq tədbirə ev yiyəliyi edəcək Azərbaycanda həyəcan, se
vinc, məsuliyyət, qalibiyyət hissləri ilə dolu bir ab-hava hökm sürür. Azər
baycan ilk dəfə keçiriləcək I Avropa Oyunlarının ilk təşkilatçısıdır. Dünya
tarixinə imza atmaq heç də asan iş deyil, amma biz buna qadirik. Ona
görə ki, mühüm geostrateji bölgədə yerləşən, düşmənlərimizin gözü gö
türməyəcək qədər milli sərvətlərə malik olan, müstəqilliyini mübarizələrlə
əldə edən Azərbaycan müdrik və bacarıqlı rəhbər tərəfindən idarə olunur.
Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin inkişafına, çiçəklənməsinə, beynəlxalq
aləmdə nüfuz qazanmasına köklənən siyasəti bu gün artıq öz bəhrəsini ve
rir. Fakt budur ki, biz qısa müddətdə I Avropa Oyunlarına hazır olduq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2013-cü il yanvarın 17-si tarixli Sə
rəncamı ilə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycan Respubli
kası Milli Olimpiya  Komitəsi İcraiyyə  Komitəsinin üzvü, Milli Məclisin
deputatı Mehriban xanım Əliyevanı I Avropa Oyunlarının Təşkilat Ko
mitəsinin sədri təyin edərkən bütün işlərin yüksək səviyyədə yerinə yetiri
ləcəyinə əmin idi. Mehriban xanım Əliyevanın ideal təşkilatçılıq bacarığı,
incə zövqü doğma Bakımızda 2012-ci ildə keçirilən “Avrovizya” Mahnı
Müsabiqəsinin timsalında bütün dünyada geniş əks-səda doğurmuşdu.
Hər iki halda - həm “Avroviziya” Mahnı Müsabiqəsi, həm də I Avropa
Oyunlarına hazırlıq müddətinin olduqca az olmasına baxmayaraq, bütün
işlər vaxtında və yüksək səviyyədə yerinə yetirildi. Dünya idmançılarını
qarşılamağa tam hazır olan çoxsaylı möhtəşəm idman arenaları Mehriban
xanım Əliyevanın rəhbərlik  etdiyi Təşkilat Komitəsinin gərgin əməyi sa
yəsində qısa müddətdə başa çatdı.
Bəli, hər bir işdə ilk cığırı açmaq asan deyil; gərgin zəhmət və xüsusi
bacarıq tələb edir; həm də bu, Azərbaycanın uğurlarını həzm edə bilmə
yənlərin qarayaxma kampaniyaları və görülən işlərə kölgə salmaq cəhdləri
ilə müşayiət olunursa... Amma bütün bu iftiralar 2012-ci ildə Azərbay
canda keçirilən “Avroviziya” Mahnı Müsabiqəsində olduğu kimi I Avro
pa Oyunlarında da puç olacaq. Yaddaşlarda isə
“Bakı-2015” I Avropa Oyunlarının ehtişamı,
əzəməti qalacaq.
Əziz oxucu, “Milli Məclis” jurnalı bu
sayında dünyanın diqqətlə izlədiyi I Avropa
Oyunlarına xüsusi yer ayırıb. Ümid edirik ki,
özünüz üçün bu buraxılışda bir çox faydalı
məlumatlar əldə edəcəksiniz.

Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis” jurnalının baş redaktoru
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I Avropa Oyunlarını keçirmək
bizim üçün həm böyük etimad,
həm də böyük məsuliyyətdir
Oqtay Əsədov
Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Sədri

2012-ci il dekabrın 8-də Avropa
Olimpiya Komitəsi Baş Assamble
yasının 2015-ci ildə I Avropa Oyun
larının ölkəmizdə keçirilməsi haq
qında qərarının reallığa çevrilmə
sinə çox az vaxt qalıb. Bu mühüm
tədbir respublikamızda idmanın
inkişafına bir baxış olmaqla yanaşı,
beynəlxalq nüfuzunun təqdimatı
kimi də dəyərləndirilir. Baş As
sambleyanın iştirakçıları arasında
keçirilmiş gizli səsvermə nəticəsin
də 48 səsdən 38-ni qazanan Azər
baycanın I Avropa Oyunlarına ev
sahibliyi hüququnu əldə etməsi
bunun bariz nümunəsidir. Təbii ki,
atılan hər bir addımı şərtləndirən
amillər mövcuddur. Azərbaycanın
bu gün müxtəlif sahələri əhatə
edən beynəlxalq tədbirlərə ev sa
hibliyi etməsi üçün təcrübəyə ma
lik olması dünyanın diqqətindədir.
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Bu qərarın qəbulunda, təbii ki, öl
kəmizdə idmanın inkişafına göstə
rilən diqqət və qayğı, müasir id
man infrastrukturuna malik olma
sı, ən əsası sürətli, dinamik inkişaf
mühüm rol oynamışdır.
Dünya siyasətçiləri, politoloqla
rı I Avropa Oyunlarının əhəmiyyə
tindən bəhs edərkən bu fikri xüsu
si qeyd edirlər ki, idman insanları
fərqli düşünməyə həvəsləndirmək
gücünə, imkanlarına malikdir. Ey
ni zamanda, müxtəlif dövlətlər,
xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşma
yaratmaq üçün bir vasitədir. Nəzə
rə alsaq ki, Azərbaycan müxtəlif
mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların
qovşağında yerləşir, Şərqlə Qərbi
birləşdirən körpü rolunu oynayır,
bu baxımdan ölkəmizdə keçirilən
hər bir tədbirin əhəmiyyəti özünü
daha qabarıq şəkildə büruzə verir.
Dövlət başçısı İlham Əliyev çı
xışlarında daim I Avropa Oyunla
rının əhəmiyyətindən danışarkən
Azərbaycanın dövlətlər, xalqlar
arasında dostluq, əməkdaşlıq kör
püsünə verdiyi töhfələri xüsusi
qeyd edərək əminliklə vurğulayır
ki, respublikamızın bu töhfələri
davamlı olacaq.
Hər bir tədbir keçirildiyi ölkəyə
nə verəcəyi baxımından da şərh

olunur. I Avropa Oyunları siyasi
baxımdan ilk növbədə Azərbayca
nın beynəlxalq nüfuzunu daha da
artıracaq, bütün dünyanın diqqəti
ni ölkəmizə yönəldəcək. Oyunlara
qatılacaq 6 min idmançı 6 min təm
silçi olmaqla yanaşı, eyni zaman
da, Azərbaycan reallıqlarının 6 min
təbliğatçısı kimi də qəbul edilməli
dir. Bu baxımdan, hər bir idmançı
təmsil etdikləri ölkələrə qayıtdıq
dan sonra Azərbaycan gerçəkliklə
rinin təbliğində mühüm rol oyna
yacaq. Bu rəqəmi də nəzərdən qa
çırmayaq ki, 6 min idmançı 50-dən
artıq ölkəni təmsil edəcək. Bu say
oyunlarda iştirak edəcək idmançı
ların tərkibidir. Oyunları izləmək
üçün yüz minlərlə tamaşaçının öl
kəmizə gələcəyini də nəzərə alsaq,
bu, Azərbaycanın bütün dünyanın
nəzərində olması deməkdir. I Av
ropa Oyunları, eyni zamanda, öl
kəmiz üçün iqtisadi divident de
məkdir.
I Avropa Oyunları Təşkilat Ko
mitəsinin sədri, Azərbaycan Res
publikası Milli Olimpiya Komitəsi
nin üzvü Mehriban xanım Əliyeva
nın təşəbbüsü ilə dünyanın ayrıayrı ölkələrində “Bakı-2015” I Av
ropa Oyunlarının təqdimat məra
simlərinin keçirilməsi də Azərbay

can reallıqlarının təbliği baxımın
dan xüsusi əhəmiyyət kəsb etdi.
Avropanın paytaxt şəhərləri olan
Roma, London, Paris, Afina, Anka
ra və Berlində belə təqdimatlar ol
du. Bu tədbirlərdə I Avropa Oyun
ları Təşkilat Komitəsinin sədri
Mehriban xanım Əliyevanın Azər
baycan mədəniyyətinin, tarixinin,
milli-mənəvi dəyərlərinin inkişafı
nı özündə əks etdirən çıxışı ölkə
miz üçün tanıtım kimi qiymətlən
dirildi: “Bu oyunlar Avropa idma
nı tarixində yeni səhifə açacaq”
söyləyən Mehriban xanım Əliyeva
bildirir ki, Bakı oyunları bütün gə
ləcək oyunlar üçün səviyyə, stan
dart müəyyən edəcək: “...Bakı bü
tün Avropanı qəbul etməyə hazır
dır. Biz hamımız möhtəşəm bir
bayram - sülh, dostluq və idman
bayramı ərəfəsindəyik. Əminəm
ki, I Avropa Oyunları həmrəylik,
birlik, sağlam və ədalətli rəqabət
ruhunda keçəcək”.
Uğurlu başlanğıc uğurlu sonluq
üçün bazadır. İstər təqdimat məra
simləri, istərsə də oyunların yük
sək səviyyədə keçirilməsi ilə bağlı
hazırlıq işləri dövlət başçısı İlham
Əliyevin Avropa Olimpiya Komi
təsinin 2015-ci ildə I Avropa Oyun
larının ölkəmizdə keçirilməsi ilə
bağlı qərarı münasibətilə Azərbay
can xalqına 10 dekabr 2012-ci ildə
ki təbrikində əksini tapan “Mən
şübhə etmirəm ki, biz bu sınaqdan
da uğurla və şərəflə çıxacağıq, bu
oyunları yüksək səviyyədə keçirə
cəyik” fikrinin reallaşmasıdır. Cə
nab İlham Əliyev qeyd olunan təb
rikdə bildirmişdir: “Bu, bizə göstə
rilən böyük inamdır, böyük eti
maddır, böyük hörmətdir, eyni
zamanda, üzərimizə düşən böyük
məsuliyyətdir... Bir daha dünyaya
göstərəcəyik ki, gənc, müstəqil, di
namik inkişaf edən Azərbaycan
böyük uğurlara nail olubdur”.
Aprelin 26-sı I Avropa Oyunla
rının həyəcanının başlanğıc günü
kimi tarixə düşdü. Olimpiya ənə

nəsinə uyğun olaraq ilk addım
qədim od məbədi olan Atəşgah
dan başladı. I Avropa Oyunlarının
məşəli 47 gün ərzində Azərbayca
nın hər bir bölgəsini gəzib dolaşa
raq, oyunların açılış mərasimində
Bakı Olimpiya Stadionuna gətiri
ləcək.
I Avropa Oyunlarının məşəlinin
alovlandırılması mərasimində çı
xış edən dövlət başçısı İlham Əli
yev Avropa Oyunları Komitəsinin
oyunların respublikamızda keçiril
məsi ilə bağlı qərarını şərtləndirən
amilləri bir daha diqqətə çatdıra
raq bu əminliyi ifadə etmişdir: “Biz
bu gözəl idman bayramını yüksək
səviyyədə keçirəcəyik”.
Artıq dünyanın diqqətini ölkə
mizə yönəldən bu mühüm tədbirə
sayılı günlər qalır. Cənab İlham
Əliyev bu günlərdə “The Business
Year” jurnalına verdiyi müsahibə
sində “Oyunlar Azərbaycanın id
man həyatında hansı izləri qoya
caq” sualını cavablandırarkən bil
dirmişdir: “I Avropa Oyunlarını
keçirmək bizim üçün həm böyük
etimad, həm də böyük məsuliyyət
dir. Eyni zamanda, biz bunu Azər
baycana beynəlxalq miqyasda gös
tərilən marağın təzahürü kimi də
yərləndiririk. Son 10 ildə Azərbay
canın dinamik inkişafı, cəmiyyət
həyatının bütün sahələrində əldə
olunmuş mühüm uğurlar, beynəl
xalq arenada yürütdüyümüz müs
təqil, fəal siyasət ölkəmizin nüfu
zunu daha da yüksəltmişdir. Həm
çinin həyata keçirilmiş nəhəng qu
ruculuq və abadlıq işləri nəticəsin
də Bakı dünyanın ən gözəl, ən
müasir şəhərlərindən birinə çevril
mişdir. Ümid edirəm ki, Bakı qo
naqlar və idmançılar üçün gözəl
məkan olacaqdır”.
Birlik, həmrəylik, əməkdaşlıq
bayramı kimi dəyərləndirilən I
Avropa Oyunlarının vaxtı yaxın
laşdıqca, paytaxtımızda oyunların
keçiriləcəyi obyektlərdə tikinti, ye
nidənqurma, abadlıq işləri müvəf

fəqiyyətlə başa çatdıqca xarici me
diada da Azərbaycan haqqında
xoşməramlı yazılar daha geniş yer
alır, ölkəmizin artan nüfuzunun,
siyasi çəkisinin, həyata keçirdiyi
inkişaf strategiyasının təsdiqi kimi
yüksək dəyərləndirilir.
Daim yeniliyi, müasirliyi, mo
dernləşməni həyata keçirdiyi siya
sətin önündə saxlayan dövlətimi
zin bir-birindən əhəmiyyətli ad
dımları hərtərəfli inkişafı sürətlən
dirməklə yanaşı, beynəlxalq baxı
şın yüksək səviyyədə formalaşma
sına stimul verir. Dövlətimizin
başçısı İlham Əliyevin Dünya
Azərbaycanlılarının III Qurulta
yında böyük inamla səsləndirdiyi
bu fikri bir daha xatırlatmaq istər
dim: “Güclü, qüdrətli Azərbaycan
hər birimizin qürur mənbəyidir”.
Təbii ki, bu inamı şərtləndirən əsas
amil inkişafın Azərbaycan modeli
nin mövcudluğu fonunda ölkəmi
zin malik olduğu imkanlar, qazan
dığı uğurlardır. Azərbaycan 155
ölkənin dəstəyini qazanaraq BMT
Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi
üzv seçilməklə ölkəmizə beynəl
xalq baxışın hansı səviyyədə oldu
ğunu nümayiş etdirmişdir. I Avro
pa Oyunları bu baxışların fonunda
Azərbaycanın beynəlxalq münasi
bətlər sistemində yeri və rolunu
daha da möhkəmləndirəcək, növ
bəti uğurlar üçün stimul olacaq.
Beynəlxalq səviyyədə səsləndiri
lən “Azərbaycanda I Avropa Oyun
ları müvəffəqiyyətlə keçiriləcək.
İlk Avropa Oyunları gələcək yarış
lar üçün böyük bir uğur hekayəsi
olacaq” kimi fikirlər də Azərbay
canın bu gününə, gələcəyinə, di
namik inkişafına inamdan, yüksək
dəyərdən irəli gəlir. Bir sözlə, döv
lətimizin başçısı İlham Əliyevin
böyük inam və qətiyyətlə söylədi
yi kimi, “Bakı-2015” ilk Avropa
Oyunları idman tarixində yeni,
maraqlı bir səhifə açacaq.

May - İyun 2015
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STRATEGİYA

I Avropa Oyunlarının
məşəli yandırıldı
2015-ci il iyunun 12-dən 28-dək Azərbaycan I Avropa Oyunlarına ev
sahibliyi edəcək. Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olan bu
möhtəşəm idman bayramı ilə bağlı ölkəmizdə bir sıra tədbirlər keçirilir.
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Milli Məclis

Aprelin 26-sı Azərbaycanın
idman tarixində çox əlamətdar bir
hadisə kimi yadda qalacaq. Həmin
gün Bakının Suraxanı qəsəbəsin
dəki “Atəşgah məbədi” Dövlət
Tarix-Memarlıq Qoruğunda ilk
Avropa Oyunlarının məşəli yandı
rıldı. Tədbirdə Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti İlham Əli
yev, I Avropa Oyunları Təşkilat
Komitəsinin sədri Mehriban Əliye
va, Avropa Olimpiya Komitəsinin
prezidenti Patrik Hikki və digər
rəsmi şəxslər iştirak edirdilər.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev mərasimdə çıxış edərək
dedi:
- Hörmətli Avropa Olimpiya
Komitəsinin prezidenti cənab Pat
rik Hikki! Hörmətli xanımlar və
cənablar, əziz dostlar!

2012-ci ilin sonunda Avropa
Olimpiya Komitəsi I Avropa Oyun
larının Azərbaycanda keçirilməsi
haqqında qərar qəbul etmişdir. Bu,
tarixi bir qərar idi. Çünki başqa qitə
oyunlarından fərqli olaraq, Avropa
da oyunlar heç vaxt keçirilməmiş
dir. Bu, Azərbaycana Avropa olim
piya ailəsi tərəfindən göstərilmiş
böyük etimad idi. Bu qərara görə
Avropa Olimpiya Komitəsinə və
onun prezidenti cənab Patrik Hikki
yə Azərbaycan xalqı adından min
nətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Bu qərar bizi çox sevindirdi,
Azərbaycan xalqını sevindirdi. Bu,
bizim üçün həm böyük şərəf, həm
də böyük məsuliyyətdir. Vaxtımız
məhdud idi. Ona görə biz dərhal
işə başladıq, Təşkilat Komitəsi
yaradıldı. Bu müddət ərzində Təş

kilat Komitəsi çox fəal və böyük
uğurla işlədi. Bu gün artıq Azər
baycan və Bakı şəhəri bu oyunların
keçirilməsi üçün tam hazırdır. Təş
kilat Komitəsinə bu yüksək fəaliy
yətə görə minnətdarlığımı bildir
mək istəyirəm. Eyni zamanda,
beynəlxalq və yerli mütəxəssislər
dən ibarət beynəlxalq Əməliyyat
Komitəsinə də minnətdarlığımı
bildirirəm. Onların da fəaliyyəti
təqdirəlayiqdir. Əlbəttə, biz daim
Avropa Olimpiya Komitəsinin dəs
təyini hiss edirdik, bu gün də bunu
hiss edirik. Beləliklə, oyunların
hazırlanması üçün bütün məsələ
lər öz həllini tapmışdır.
Şəxsən mən hesab edirəm ki, bu
oyunların Bakıda keçirilməsi haq
qında qəbul edilmiş qərar bir neçə
amillə bağlıdır. İlk növbədə, bunu
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idmançılarımızın uğurlu çıxışı
mümkün etmişdir. Son Yay Olim
piya Oyunlarında Azərbaycan
komandası 30-cu yerə layiq görül
müşdür. Avropa ölkələri arasında
isə biz 15-ci yerə yüksəlmişik. Eyni
zamanda, Azərbaycanda gözəl
gənc nəsil yetişir. Gənc idmançıla
rımız da bizi sevindirir. Keçən il
Yeniyetmələrin Olimpiya Oyunla
rında Azərbaycan komandası 10-cu
yerə yüksələ bilmişdir. Bu, tarixi
nailiyyətdir.
Bununla bərabər son illər ərzin
də Azərbaycanda müasir idman
infrastrukturu yaradılmışdır. Azər
baycanın bölgələrində 40-dan çox
Olimpiya İdman Mərkəzi yaradıl
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mışdır. Bakı şəhərində yaradılan
və əsaslı şəkildə təmir edilən bütün
idman obyektlərimiz ən yüksək
standartlara cavab verir. Şəxsən
mən hesab edirəm ki, bundan yük
sək standart mümkün deyil.
Nəqliyyat infrastrukturumuz
yeniləşib, müasirləşib və bu gün
bizim tələblərimizə tam cavab
verir. Xidmət infrastrukturu yara
dılır. Bakıda bütün aparıcı brend
otellər fəaliyyət göstərir, öz fəaliy
yətini genişləndirir.
Beynəlxalq yarışların keçirilmə
si üçün bizim kifayət qədər geniş
təcrübəmiz var. Son illər ərzində
Azərbaycanda çoxsaylı dünya və
Avropa çempionatları keçirilmiş

dir. Azərbaycanın sürətli iqtisadi
inkişafı, əlbəttə ki, bu qərarın qəbu
lunda öz rolunu oynamışdır. Hesab
edirəm, önəmli məsələ ondan iba
rətdir ki, Azərbaycan əhalisi bu
qərarı böyük sevinclə və qürur his
si ilə qarşılamışdır.
Beləliklə, bu gün biz tam məsu
liyyətlə deyə bilərik ki, iki il yarım
ərzində görülmüş işlər ən yüksək
səviyyədədir. Əminəm ki, biz bu
gözəl idman bayramını yüksək
səviyyədə keçirəcəyik.
Onu da qeyd etməliyəm ki, iki
ildən sonra Bakıda İslam Həmrəy
lik Oyunları keçiriləcəkdir. Yəni bu
idman bayramı davam edir. Bu,
əslində Azərbaycanın dünyada

oynadığı nadir rolu əyani şəkildə
ifadə edir. 2015-ci ildə Avropa
Oyunları, 2017-ci ildə isə İslam
Həmrəylik Oyunları Bakıda keçiri
ləcəkdir.
Azərbaycan əsrlər boyu siviliza
siyalararası, millətlərarası, dinlər
arası dialoqun aparılması üçün öz
imkanlarını ortaya qoyur. Azər
baycanda bütün xalqların, bütün
dinlərin nümayəndələrinin birgə
yaşaması, bir ailə kimi yaşaması
nadir təcrübədir. Beləliklə, Azər
baycan Avropa ilə Asiyanı, siviliza
siyaları birləşdirir, qarşılıqlı anlaş
manın bərqərar olması üçün səylə
rini göstərməkdədir.
Mən əminəm ki, bizim idman
bayramlarımıza gələn xarici qonaq
lar, idmançılar, məşqçilər Bakıdan
öz vətənlərinə ən xoş təəssüratla
qayıdacaqlar.
Azərbaycan gənc, müstəqil döv
lətdir. Ancaq bizim çox böyük və
zəngin tarixi və mədəni irsimiz
var. Azərbaycanın zəngin tarixi,
mədəniyyəti bizim qürur mənbəyi
mizdir. Azərbaycanda qədim tarixi
memarlıq abidələri bizim qürur
mənbəyimizdir.
Bu gün biz qədim Atəşgah məbə
dinin önündə toplaşmışıq. Bu gün
I Avropa Oyunlarının məşəli Atəş
gah məbədində alovlandırılacaq
dır. Bu məşəl ölkəmizin bütün
şəhərlərinə gətiriləcək, bütün ölkə
mizi dolaşacaq ki, Azərbaycan xal
qı bu gözəl idman və dostluq bay
ramını qeyd etsin.
Mən I Avropa Oyunlarında işti
rak edəcək bütün idmançılara
uğurlar arzulayıram.
Qoy, güclü qalib gəlsin!
Yaşasın Azərbaycan!
Sonra söz Avropa Olimpiya
Komitəsinin prezidenti Patrik Hik
kiyə verildi. O, Azərbaycan xalqını
bu möhtəşəm idman bayramına ev
sahibliyi etməsi münasibətilə təb
rik etdi.
Daha sonra Avropa Oyunları
Təşkilat Komitəsinin sədri Mehri
ban Əliyevanın və Avropa Olimpi
ya Komitəsinin prezidenti Patrik

Hikkinin müşayiətilə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev olimpiya
məşəlini alovlandırdı. Dövlət baş
çısı məşəli olimpiya çempionu
Rəfiqə Şabanovaya təhvil verdi.
I Avropa Oyunlarının məşəli 47
gün ərzində Azərbaycanın ayrı-ayrı

bölgələrini dolaşacaq, iyunun 8-də
paytaxtdakı idman arenalarında,
iyunun 9-da isə İçərişəhərdə gəzdi
riləcək. Olimpiya məşəli iyunun
12-də ilk Avropa Oyunlarının açılış
mərasiminin
keçiriləcəyi Bakı
Olimpiya Stadionuna gətiriləcək.
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Azad Rəhimov:

“I Avropa Oyunları Azərbaycan
idmanı üçün dönüş nöqtəsi olacaq”
“Milli Məclis” jurnalı I Avropa Oyunlarına hazırlığın və
ziyyəti barədə məlumat əldə etmək üçün Azərbaycan
Respublikasının Gənclər və İdman naziri, “Bakı-2015” ilk
Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin baş icraçı direk
toru Azad Rəhimova bir neçə sualla müraciət etdi.
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- Avropa Oyunları tarixdə ilk
dəfə keçirilir. Ona görə də bu
tədbirin dünya və Avropa id
manındakı yerini necə xarak
terizə edərdiniz?
- Azərbaycanın I Avropa Oyun
larına ev sahibliyi etməsi bizim
üçün böyük şərəfdir. 5-i yeni ol
maqla 18 arenada 20 idman növün
də 6000-dən çox idmançının ilk
Avropa Oyunlarında mübarizə
aparması ölkəmizin idman qələbə
sidir. Bu tədbirin beynəlxalq id
man təqviminin son 50 illik tarixi
nə ən mühüm əlavə olduğuna şüb
hə yoxdur.
Bildiyiniz kimi, 1951-ci ildən
başlayaraq Pan Amerika və Asiya
Oyunları keçirilir. Artıq Ümumaf
rika Oyunları və Sakit Okean
Oyunları da gerçəkləşdirilir. Təbii
ki, idmanda baş verən bu yenilik
lər sırasında Avropa ölkələri ara
sında çoxnövlü idman oyunlarının
keçirilməməsi qeyri-normal olardı.
Bu mənada “Bakı-2015” ilk Avropa
Oyunlarının əhəmiyyəti iki mə
qamda özünü daha aydın göstərir:
1. Bu, BOK prezidenti Tomas

Baxın “çatmayan beşinci halqa” ki
mi təsvir etdiyi Avropanın nəhayət
olimpiya hərəkatında tam təmsil
olunmasına təminat verir;
2. Oyunlar qitənin ən yaxşı id
mançıları üçün 12 idman növü üz
rə “Rio-2016” Yay Olimpiya Oyun
larına təsnifat xarakteri daşıyır.
- Dünyanın idman paytaxtına
və böyük diqqət mərkəzinə
çevrilən Azərbaycan bu üs
tünlükdən necə yararlana
caq?
- Oyunlar Prezident İlham Əli
yevin ölkəmizin mövqeyini dina
mik, qonaqpərvər, mədəni və biz
nes mərkəzi kimi möhkəmləndir
mək arzusunun bir hissəsidir.
Azərbaycan artıq dünyada Avro
panın önəmli enerji təminatçısı ki
mi tanınır. 2012-ci il “Avroviziya”
Mahnı Müsabiqəsi, 17 yaşadək qız
lar arasında futbol üzrə dünya
çempionatı, “Bakı-2015” Avropa
Oyunları, növbəti illərdə isə For
mula-1 üzrə 2016-cı ildə Avropa
Qran-Prisi, “Bakı-2017” İslam
Həmrəyliyi Oyunları və 2020-ci il
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də futbol üzrə Avropa çempionatı
nın Bakıda keçirilməsi ölkəmizin
nüfuzunu daha da artıracaq.
Biz öz qonaqpərvərliyimizi və
peşəkarlığımızı göstərməklə, Azər
baycanın nəyə qadir olduğunu nü
mayiş etdirmək istəyirik. Məqsədi
miz oyunlar zamanı və növbəti il
lərdə Avropa və dünyanı Azərbay
canda qarşılamaqla, müstəqil döv
lət olaraq qazandığımız iqtisadi və
sosial inkişafı beynəlxalq miqyas
da daha çox təqdim etməkdir.
Eyni zamanda, önəmli məsələ
lərdən biri də oyunlardan qalacaq
mirasdır. Bu miras yalnız yarışlara
ev sahibliyi edəcək möhtəşəm,
dünya səviyyəli arenalarla kifayət
lənmir, həmçinin mühüm kadr eh
tiyatını da əhatə edir. I Avropa
Oyunları Əməliyyat Komitəsinin
1900-dən artıq işçisi var, onların
70%-i azərbaycanlılardır (qalan
hissəsi isə 43 ölkədən seçilib). Av
ropa Oyunlarının təşkilatçılığında
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çalışmaq heyətin beynəlxalq səviy
yədə dəyərli, yüksək ixtisaslı və
texniki bacarıqlar öyrənən üzvləri
üçün əvəzolunmaz təcrübədir. Bu
kadr ehtiyatı oyunları həyata keçir
məklə əldə etdiyimiz nailiyyətin
yaradılmasında mühüm rol oyna
yır.
Oyunlar Akademiyası və Mə
zun Təkmilləşdirmə Proqramı 162si Azərbaycandan, 26-sı Avropanın
milli olimpiya komitələrindən seçi
lən 188 iddialı gənci “Bakı-2015”
komandasında birləşdirir. Karyera
uğurlarının artmasına yardım edən
proqram bu məzunların yalnız I
Avropa Oyunlarını deyil, eyni za
manda, gələcəkdə ölkəmizdə baş
tutacaq digər idman tədbirlərini
həyata keçirmək üçün tələb olunan
bilik və bacarıqlara da yiyələnmə
sinə böyük imkan yaradır.
“Bakı-2015” həmçinin könüllü
lər proqramı da həyata keçirir.
“Alovqoruyanlar” (könüllülər belə

adlanır) oyunlar zamanı önəmli
vəzifələri icra edəcəklər və “Bakı2015”-in ruhunun yayılmasında
başlıca rol oynayacaqlar. Onlar
oyunlara milli marağı yüksəltmək
lə yanaşı, növbəti mötəbər tədbir
lər üçün potensial kadr ehtiyatı ki
mi yetişəcəklər.
“Bakı-2015” ilk Avropa Oyunla
rı özündən sonra birlikdə nail ola
biləcəyimiz uğurla Azərbaycan cə
miyyətinin əldə edəcəyi bacarıqlar,
ruh yüksəkliyi və qürur baxımın
dan daha zəngin ölkə qoyacaq.
İdman məşğulluğa həvəsləndir
mək, sağlam nəsil yetişdirmək
məqsədimizə nail olmaq üçün əsas
vasitədir. Oyunlar üçün tikilmiş
yeni idman arenaları hər kəsə bun
dan fəal istifadə etmək şansı verir.
I Avropa Oyunları və digər mötə
bər tədbirlər bizim gənclərin po
tensiallarını ən yaxşı səviyyəyə çat
dırmağa ruhlandıran qığılcım ya
radacaq.

Gəncləri idmanla məşğul olma
ğa sövq etmək, onları sağlam həyat
tərzi keçirmələrinə ruhlandırmaq
bizim əsas məqsədlərimizdəndir.
“Bakı-2015” I Avropa Oyunları
Təşkilat Komitəsinin sədri, Azər
baycanın birinci xanımı Mehriban
Əliyeva açılış və bağlanış məra
simləri, medal və uniforma dizay
nı, oyunların canlı rəmzləri də da
xil olmaqla, onların bədii tərtibatı
na nəzarət edərək bu məsələlərə
şəxsən özü rəhbərlik edir. Onun
yaradıcı fikirləri oyunlar zamanı
keçiriləcək elit idman yarışları,
unudulmaz tamaşa ərsəyə gətir
mək üçün bir vəhdətdə birləşəcək.
I Avropa Oyunları Azərbaycan id
manı üçün dönüş nöqtəsi olacaq və
hal-hazırda idman obyektlərinə
yatırılan investisiya gələcək nəsil
lərin yararlanmasını təmin edəcək.
- İlk Avropa Oyunlarına qarşı

qarayaxma
kampaniyası
fiaskoya uğrasa da, hələ də
davam etdirilir. Sizcə, bu
kampaniyanı aparan dairələr
nəyə ümid edirlər?
- Haqlısınız, qarayaxma kam
paniyası uğursuzluğa düçar oldu,
özü də son dərəcə uğursuz nəticə
ləndi. Xarici medianın əksər hissə
sinin Bakıda keçiriləcək I Avropa
Oyunları barədə müsbət fikirdə
olduğuməlum oldu. Bu amil yarı
şı yayımlamaq üçün müraciət et
miş jurnalistlərin sayında (1400dən artıq jurnalist müraciət edib)
və beynəlxalq yayımçılardan gə
lən xoş rəylərdə də öz əksini ta
pır.
Biz növbəti həftələrdə ilk Avro
pa Oyunlarını yayımlayacaq daha
bir sıra ölkələrin adlarını açıqlaya
cayıq. Lakin onu da qeyd edək ki,
təkcə ötən həftə əksəriyyəti Latın
Amerikası ölkələri olmaqla 23 yeni

ölkənin adı da I Avropa Oyunlarını
yayımlayacaq ölkələrin siyahısına
əlavə olundu. Avropada, Amerika
da, Hindistanda, Çində, körfəz öl
kələrində və Avstraliyada insanlar
Azərbaycanda keçirilən I Avropa
Oyunlarını izləyə biləcəklər. Bu
nun nə üçün bu qədər vacib oldu
ğunu soruşsanız, qeyd etmək istər
dim ki, bu oyunlar sayəsində ta
maşaçılar həqiqi Azərbaycanı - di
namik və güclü ölkəni, onun böyük
tarixini, mədəniyyətini, qonaqpər
vərliyini özləri üçün kəşf edəcək
lər. Məhz bu oyunların yayımı
dünyanın müxtəlif ölkələrində ya
şayan və oyunları seyr edən tama
şaçılarda ölkəmiz haqqında çox
dolğun təəssürat yaradacaq. Bu
nunla da tamaşaçılar özləri fikir
yürüdə biləcəklər. Oyunları izlə
yəndən sonra bir çoxlarının ölkə
mizə səyahət etmək istəyəcəyinə
əminəm.
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Bu gün Azərbaycan öz milli-mənəvi dəyərlərinə sadiq qal
maqla yanaşı, müasir, modern və tolerantlıq nümunəsi kimi
bir çoxlarına örnək olaraq “Bakı -2015” I Avropa Oyunları
na ev sahibliyi edəcək. Ölkəmizin növbəti uğurları siyahısı
na daxil olacaq bu möhtəşəm tədbirin əhəmiyyəti, Azərbay
cana nə kimi dividentlər verəcəyi barədə Milli Məclisin
deputatlarına müraciət etdik.

SORĞU

Ziyafət
Əsgərov
I Avropa Oyunları kimi belə mötəbər tədbirlər həm
siyasi, həm hüquqi, həm iqtisadi, idman, həm də bütöv
lükdə   demokratiya baxımından bütün kriterilərə cavab
verən ölkələrdə keçirilir. Azərbaycanın ev sahibliyi bu
mənada tamamilə məntiqidir və doğrudur. Respublika
mızı bir daha sülhsevər ölkə kimi tanıtmaq nöqteyi-nəzə
rindən də bu oyunların çox böyük əhəmiyyəti var.
Əlbəttə, əgər burada dividentdən söhbət gedirsə,
Azərbaycan dövlətinin imicinin yüksəldilməsi baxımın
dan da bunun çox böyük əhəmiyyəti olacaq.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları an
tiazərbaycan qüvvələrinə sübut etdi ki, Azərbaycan  Avro
panın ən böyük musiqi yarışması olan “Avroviziya” Mah
nı Müsabiqəsini keçirə bilər, keçirdi, Azərbaycan BMT
Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilə bilər, seçildi,
Azərbaycan kosmik dövlət ola bilərdi, oldu və nəhayət,
Azərbaycan ilk Avropa Oyunlarına ev sahibliyi edə bilər və
edir də. Belə olduğu halda, xalqın öz dövlətinə inamı artır
və təbii ki, xalqla iqtidarın birliyi daha da möhkəmlənir.
Təəssüf ki, bu birlik müəyyən Avropa ölkələrində, dünya
nın bir sıra yerlərində qısqanclıq doğurur. Deyirlər necə
ola bilər ki, Azərbaycanın dövlət başçısı öz xalqı içərisində
bu qədər nüfuza malikdir. Prezident İlham Əliyevin gör
düyü işlər yalnız xalqımız, dövlətimiz, ölkəmiz üçündür.
Bu da bəzi qüvvələri qıcıqlandırır. Ona görə belə qarayax
ma kampaniyası təşkil edirlər. Biz bunu Azərbaycanda
“Avroviziya” Mahnı Müsabiqəsi keçiriləndə də görmüş
dük. Bunların heç birinin nəticəsi olmadı. O zaman da
tədbirimiz  yüksək səviyyədə keçdi. Əminəm ki, bu ilk Av
ropa Oyunlarıda yüksək səviyyədə keçəcək.
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Bahar
Muradova
I Avropa Oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi qəra
rının verilməsinin səbəbi dövlətimizin bu oyunları təşkil
etməyə iddialı olan Avropanın digər ölkələri arasında da
ha üstün imkanlara malik olmasıdır.
Biz çox güclü coğrafi resurslara, tarixi minilliklərə
söykənən qədim mədəniyyətə, tarixə sahib olan, ən əsası
isə inkişafımızın rəhni kimi çıxış edən tolerant bir xalqıq.
Biz bütün insanlara irqindən, dinindən, mədəniyyətin
dən, siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq, bərabər və qar
şılıqlı hörmətlə yanaşırıq. Dövlətimiz bütün resurslarına
əsaslanaraq özünü həm də bir idman ölkəsi kimi göstər
mək qabiliyyətinə və imkanlarına malikdir. Bizim gücü
müz var ki, bu oyunları təşkil edirik.
Azərbaycan həm enerji, həm iqtisadi, həm idman, həm
də   digər sahələrdə sürətlə inkişaf edən, eyni zamanda,
tolerant xalqların, millətlərin, dinlərin bir arada rahat,
harmoniya şəraitində yaşamaq nümunəsi göstərən mo
dern bir dövlətdir. Ölkəmizdə bu möhtəşəm tədbirin ke
çirilməsi əsasında biz xalqlarımızın daha da yaxınlaşma
sına, qarşılıqlı münasibətdə olmasına, bizi bir-birimiz
dən ayıran məsələlərə yox, birləşdirən nöqtələrdə birləş
məyimizə, eləcə də müxtəlif sivilizasiyalara, etnik qrup
lara bir daha sülh və barış üçün hörmət ruhunda mövqe
lərini ifadə etmək   şəraiti yaradırıq. Deməli, bu tədbir
təkcə Azərbaycana deyil, bütövlükdə dünya ölkələrinə və
xalqlarına divident gətirəcək. Bu baxımdan mən sualı bu oyunların Azərbaycanda keçirilməsi Avropaya nə ve
rəcək? - şəklində qoyardım.
I Avropa Oyunları indiki çətin beynəlxalq durumda
sülhün, əmin-amanlığın, tolerantlığın, bir-birinə hörmə
tin, dəstəyin çox vacib olduğu barədə dünyaya bir daha
mesaj verəcək. Hesab edirəm ki, bu mesaj Azərbaycana
gətirəcəyi maddi və mənəvi gəlirlərdən daha əhəmiyyət
lidir. Biz onsuz da bu imkanlara malikik. İmkanlarımız
dan isə dünya üçün böyük səxavətlə istifadə edirik.

Valeh
Ələsgərov
Azərbaycanda keçiriləcək ilk Avropa Oyunları birinci
növbədə böyük bir məsuliyyətdir. Çünki tarixdə birinci
dir və ən çətin iş də həmişə birinci olur. Böyük məsuliy
yətlə bərabər bu, həm də böyük bir şərəfdir. Əgər bu gün
müsəlman ölkəsi olan Azərbaycan I Avropa Oyunlarını
qəbul edirsə, bu, özü Azərbaycana göstərilən böyük bir
etimaddır.
Eyni zamanda, mən əminəm ki, tədbir o qədər yüksək
səviyyədə keçiriləcək ki, Avropa Oyunları tarixində bir
nümunə olaraq qalacaq. Hər zaman yada salacaqlar, bi
rinci oyunların Azərbaycanda keçirilməsini xatırlaya
caqlar.
Əlbəttə, I Avropa Oyunlarının ölkəmizdə keçirilməsi
Azərbaycanı beynəlxalq səviyyədə daha yaxşı, hərtərəfli
tanıtmaq üçün, Azərbaycanın haqq işinə yeni dəstək ve
rən şəxsləri, qurumları cəlb etmək üçün çox böyük, çox
önəmli bir məqamdır, fürsətdir və bundan istifadə etmək
bizim borcumuzdur.
Təbii ki, Avropada bu oyunlar birinci dəfədir keçirilir,
hər halda müasir tarixdə. Və bu müasir tarixdə birinci
keçirilən oyunlar Azərbaycanda, qeyd etdiyim kimi mü
səlman ölkəsində baş tutacaq. Bu, kimlərisə qıcıqlandırır,
kimlərisə əsəbiləşdirir, kimlərsə də bundan Azərbaycana
qarşı  təzyiq kimi istifadə etmək istəyirlər. Bunu da təbii
qəbul etmək lazımdır. Çünki biz güclüyük. Hansı sahəyə
nəzər salsanız, görəcəksiniz ki, Azərbaycan bu gün çox
qüdrətli bir dövlətdir. Güclünü isə sevənlər az olur. Əl
bəttə ki, bu cür möhtəşəm oyunların, tarixi bir tədbirin
Azərbaycanda keçirilməsi, təbii ki, çoxlarını qıcıqlandı
rır. Hər halda təzyiq etmək istəyənlər də var, bundan öz
məqsədləri üçün istifadə etmək istəyənlər də. Biz isə on
lara fikir verməməliyik. I Avropa Oyunlarını yüksək sə
viyyədə keçirib Azərbaycanı bütün dünyaya olduğu kimi
təqdim etməliyik.

Fəttah
Heydərov
Bakıda keçiriləcək I Avropa Oyunlarına Azərbaycanın
qısa müddətə tam hazır olması Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyevin yüksək rəhbərlik keyfiyyətinin və I
Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban
xanım Əliyevanın əzmkar fəaliyyətinin nəticəsi olmaqla  
dövlətimizin qüdrətini və əzəmətini sübut edir.
Azərbaycana gətirəcəyi dividentləri - həm iqtisadi,
həm siyasi, həm humanitar, həm ölkənin tanıdılmasın
dan tutmuş Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal
etməsi məsələsinə qədər saymaqla qurtarmaz. Burada öl
kənin tanıdılması daha qabarıqdır: ölkəmizin iqtisadi
imkanları, turizm potensialı, mədəniyyəti, mətbəxi, qo
naqpərvərliyi dünyaya nümayiş olunacaq. Siyasi əhəmiy
yət kəsb edən dividentlərdən ən önəmlisi gələn qonaqlar
qonşu Ermənistanın bizə vurduğu yaraların, bizə qarşı
çox vaxt ikili standartlarla münasibət göstərildiyinin şa
hidi olacaqlar. Görəcəklər ki, işğala məruz qalmış Azər
baycan bütün bunlara baxmayaraq, yenə də sülhə, əminamanlığa xidmət edir. Bu da bizim dostlarımızın, bizimlə
həmfikir olanların sayını artıracaq.
I Avropa Oyunları xalqımıza və dövlətimizə bu gün
inşa edilən möhtəşəm idman infrastrukturlarını - Olim
piya Stadionunu, Milli Gimnastika Arenasını, Atletlər
Kəndini və s. infrastrukturları bəxş etdi. Bu idman ob
yektləri Azərbaycan idmanını yeni səviyyəyə qaldırmaqla
gənc nəslin sağlam həyat tərzi sürməsinə, idmanla məş
ğul olmasına xidmət edəcək.
Ümumiyyətlə, Bakıda keçiriləcək oyunlar zaman eti
barilə çox qısa olsa da, uzun müddət Azərbaycanın şöh
rətini dünyaya yayacaq, hər zaman bu oyunlar keçirilər
kən Bakı xatırlanacaq.
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Aqiyə
Naxçıvanlı
I Avropa Oyunları Azərbaycana
həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən
bir çox dividentlər gətirəcək. Ancaq
mən onların içində ən əhəmiyyətlisi
ni - mədəniyyət sahəsində olan divi
dentləri fərqləndirmək istərdim;
Azərbaycanın tanınması, Azərbay
can haqqında olan mənfi fikirlərin
alt-üst olması və s. Bizə qara yaxan
lar, bizi istəməyənlər görəcəklər ki,
Azərbaycanda həmişəki kimi tarixi
ənənələr var, tolerantlıq var, başqa
ölkələrə, millətlərə hörmət var, bir
sözlə, yüksək mədəniyyət var. Görə
cəklər ki, Azərbaycan, doğrudan da,
istənilən qlobal tədbiri keçirməyə qa
dir olan bir ölkədir. O mənada ki, bu
miqyasda oyunlara hazırlaşmaq
üçün 7 il vaxt verilir, amma Azər
baycan buna 2 il yarıma hazır oldu.
Düşünürəm ki, I Avropa Oyunla
rından sonra dünyada Azərbaycana
münasibətdə çox şey dəyişəcək.
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Çingiz Qənizadə

Əhməd Vəliyev

İlk Avropa Oyunlarının ölkəmizdə
keçirilməsinin Azərbaycana verdiyi
dividentləri uzun-uzadı sadalamaq
olar, ancaq mən onlardan bir neçəsini
misal çəkə bilərəm, xüsusən siyasi
dividentləri göstərmək istəyirəm.
Düzdür, biz idman oyunlarının siya
siləşdirilməsinin tərəfdarı deyilik,
amma bunun siyasi çalarları var.
Bilirsiniz ki, Azərbaycana qarşı
qarayaxma kampaniyaları aparılır.
Guya Azərbaycanda siyasi sabitlik
yoxdur, ictimai sabitlik yoxdur, in
san haqları, demokratiya və s. prob
lemlər var. Həm də Azərbaycanın bir
bölgəsi müharibə şəraitində olduğu
üçün bununla bağlı insanlarda, Av
ropada narahatçılıq var ki, bu ölkəyə
səfər etmək olar, olmaz və s. Bu nöq
teyi-nəzərdən I Avropa Oyunları
həm onların fikirlərini dəyişəcək,
həm də digər dövlətlər Azərbaycan
dakı reallığı gördükdən sonra ölkəmi
zin hüquqi, demokratik, güclü bir
dövlət olduğuna şübhə etmyəcəklər.
Bu, məsələnin siyasi tərəfidir.
Digər tərəfi isə biz Azərbaycan
reallığını sadə Avropa vətəndaşları
na - idmançılarına, jurnalistlərinə,
turistlərinə tanıdacağıq, tariximizi,
mədəniyyətimizi, bugünkü iqtisadi
qüdrətimizi onlara göstərəcəyik.

I Avropa Oyunları beynəlxalq
tədbirdir. Şübhəsiz ki, o, Azərbayca
na həm siyasi, həm iqtisadi, həm də
ölkəmizin tanınması istiqamətində
böyük dividentlər gətirəcək.
Azərbaycanı gözü götürməyən
millətlər, dövlətlər var, ermənipə
rəst qüvvələr var. İstər daxildə, is
tərsə də xaricdə. Təbii ki, onlar şan
taj xarakterli müəyyən addımlar at
maq istəyəcəklər. Ancaq buna bax
mayaraq, Azərbaycan öz işini görür
və əminəm ki, tədbir yüksək səviyyə
də keçiriləcək.

Hüseynbala
Mirələmov
Bir müqayisə etmək istəyirəm,
çünki müqayisə etmədən qiymət ver
mək olmur. Yaxın keçmişdə, təqribən
20-25 il bundan əvvəl hətta tərkibin
də olduğumuz SSRİ-nin paytaxtı
Moskvaya gedəndə deyəndə ki, azər
baycanlıyıq, bizi tanımırdılar. Amma
bu gün bizi bütün dünya tanıyır.
Avropa Oyunlarının Azərbay
canda keçirilməsi bizə nə verəcək?
Birincisi, Azərbaycan tarixində qızıl
hərflərlə yazılacaq ki, Avropa Oyun
ları tarixdə ilk dəfə Azərbaycan Res
publikasında baş tutdu. İkincisi,
oyunlara hazırlıqla bağlı bu iki il
yarımda ölkəmizdə nə qədər gözəl
işlər görülüb, müasir infrastruktur
yaradılıb, obyektlər tikilib. Üçüncü
sü də, Azərbaycana gələcək minlərlə
xarici vətəndaş Bakının gözəlliyini
öz gözləri ilə görəcək. Görəcəklər ki,
Azərbaycan necə sivil, mədəni bir
ölkədir.

Jalə Əliyeva

Rafael Cəbrayılov

Azərbaycanda keçiriləcək I Avro
pa Oyunları Avropanın idman tari
xində yeni səhifə açmaqla beynəlxalq
miqyasda idman hərəkatına, xalqlar
və ölkələr arasında əməkdaşlığa bö
yük töhfələr verəcək.
I Avropa Oyunlarına məhz Azərbay
canın ev sahibliyi etməsi, məkan olaraq
respublikamızın seçilməsinin özü ölkə
mizin dünyada stabil, insan hüquqları
na hörmət edən tolerant bir ölkə kimi
tanınmasından və Azərbaycanın belə
məsuliyyətli bir oyunu keçirməyə qadir
olmasına inamından xəbər verir.
Bu oyunlar Azərbaycana bir çox
tərəfdən yeni dividentlər, yeni dost
lar qazandıracaq. Azərbaycanın haqq
səsinin eşidilməsi üçün yeni imkan
lar yaradacaq. Bir daha nümayiş et
diriləcək ki, Azərbaycan sözün əsl
mənasında qloballaşmağa, dünyəvi
ləşməyə hazır olan, demokratik tə
məllərə əsaslanan, bütün mədənimənəvi təməllərin qorunduğu, inki
şaf etdirildiyi bir ölkədir.
Bu günə kimi Azərbaycan dün
yanın heç bir ölkəsinin torpağına göz
dikməyib, əksinə Azərbaycanın öz xal
qı öz torpağında qaçqın, köçkün vəziy
yətindədir. Bunu bu günə qədər gör
mək istəməyən, eşitmək istəməyən bəzi
qüvvələrin bəlkə bundan sonra gözləri
açılar, gəlib həqiqətləri gördükdən son
ra Azərbaycan gerçəklərinə tamam
başqa bir rakursdan yanaşarlar.

Azərbaycan Avropanın idman ta
rixinə yeni bir səhifə yazır və elə bir
imza atır ki, əbədi olaraq tarixdə qa
lacaq. Yunanıstan ilk Olimpiya
Oyunlarının vətəni sayıldığı kimi,
Azərbaycan da ilk Avropa Oyunları
nın vətəni kimi tarixə düşəcək. Digər
tərəfdən bu, Azərbaycan həqiqətləri
nin dünyaya çatdırılması üçün çox
mühüm bir tədbirdir.
I Avropa Oyunlarının Azərbayca
na gətirəcəyi dividentlərdən danı
şanda bu, ölkəmizdə demokratiyanın,
insan hüquqlarının inkişafı ilə bağlı,
faktiki reallığın dünyaya tanıdılması
ilə bağlı çox mühüm bir tədbirdir.
Ən azından Avropa Parlamentinin
Azərbaycan haqqında çıxardığı ab
surd, qərəzli, qeyri-obyektiv qərarla
rın əsl mahiyyətini açmaq üçün çox
gözəl imkandır. Çünki hamı bilir ki,
“Avroviziya” ərəfəsində də Avropa
Parlamenti belə bir addım atdı. Dü
şünürəm ki, iyun ayında keçiriləcək
iclasında da yenə absurd bir qərar
qəbul edəcək; bu, gözləniləndir. Mən
düşünürəm ki, bu, qısqanclıqdan irə
li gələn bir məsələdir.
Bu mötəbər idman yarışı respub
likamızın iqtisadi, siyasi gücünü,
mənəvi-fiziki potensialını bütün
dünyaya nümayiş etdirəcək. Azər
baycan Avropada və dünyada öz
mövqeyini daha da gücləndirəcək,
nüfuzunu artıracaq.
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Aqil
Abbas
I Avropa Oyunları dünyanın əksər ölkələrində canlı
yayımlanacaq; digər ölkələr oyunları canlı yayımlamasa
lar da, yarışlar haqqında müəyyən məlumat verəcəklər.
Çünki dünya idman üzərində qurulub. Bütün bunlar
Azərbaycanın tanıdılması deməkdir. Azərbaycan 10 mil
yard ABŞ dolları pul xərcləsəydi dünyanın bu qədər ölkə
sində özünü reklam etdirə bilməzdi.
Avropa Oyunları ilk dəfə Azərbaycanda keçirildiyi
üçün növbəti yarışlarda Azərbaycan, Bakı hər dəfə xatır
lanacaq.
Bizi istəməyənlər əleyhimizə danışırlar ki, guya Azər
baycan oyunlara 8 milyard pul xərcləyib. Əslində Azər
baycan bunun üçün 2 milyard 700 milyon pul xərcləyib.
Ölkəmizdə I Avropa Oyunlarına hazırlıq məqsədilə yollar
çəkilib, stadionlar, yarış obyektləri, istirahət yerləri, otel
lər, körpülər tikilib. Bütün bu infrastruktur Azərbaycan
da qalacaq, idmanımıza, gənclərimizin sağlamlığına və
gələcəyinə xidmət edəcək.
Bir də gələn idmançıların xərci məsələsi var. Bütün
dünyada dəvət olunan idmançıların xərcini təşkilatçı
ödəyir. Azərbaycan ən yoxsul vaxtında belə Özbəkistan
dan qovulan 60 min məhsəti türkünə sahib çıxdı. Hələ
özümüzün Ermənistandan, Dağlıq Qarabağdan didərgin
düşən 1 milyonluq qaçqınımızı, köçkünümüzü demirəm.
6000 idmançını da qonaq etməyə qızırqalanırıqsa, onda
biz niyə yaşayırıq.
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, tolerantlığını bir daha gör
sünlər. Budur Azərbaycan, budur əzilməz və yenilməz
Azərbaycan xalqı.
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Qənirə
Paşayeva
Birincisi, Avropa tarixində bu oyunlar ilk dəfə keçirilir.
Ona görə hər dəfə Avropa Oyunları haradan başlayır de
dikdə, Azərbaycanın adı, Bakının adı mütləq səslənəcək.
İkincisi, bu, Azərbaycanın artan siyasi-iqtisadi gücü ilə
bərabər beynəlxalq aləmdə respublikamıza olan böyük eti
madın da göstəricisidir. Avropa ölkələrinin 38-i, təxminən
böyük əksəriyyəti, oyunların Azərbaycanda keçirilməsi
üçün dəstək verib. Çünki buna qədər də ölkəmizin belə bö
yük yarışlar keçirmək təcrübəsi var idi. Bundan öncə Meh
riban xanımın rəhbərliyi ilə “Avroviziya” Mahnı Müsabi
qəsi ən yüksək səviyyədə keçirilmişdi.
Ona görə də bu oyunlar Azərbaycana çox şey verəcək.
Birincisi, bu qədər böyük infrastruktur tikilib. Tikilən ob
yektlər hər zaman ölkəmizə xidmət edəcək, hər zaman ölkə
mizə gəlir gətirəcək. İkinci bir tərəfdən, bu, Azərbaycanın
təbliğatıdır; 50 ölkədən 6000-dən çox idmançı Azərbayca
na gələcək. Bunlar hamısı dünyada məşhur insanlardır və
hər zaman burada gördüklərini, Azərbaycanda yaşadıqla
rını dünyada təbliğ edəcəklər. Həm də onlarla televiziya
kanalları hər gün Azərbaycandan canlı yayımlanacaqlar.
Düşünün ki, bu qədər reklam, Azərbaycanın bu qədər ta
nıtımı və təbliği üçün bu oyunlar nə deməkdir.
Üstəlik, Avropa Oyunları bizim üçün bir tramplin ola
caq. Çünki Azərbaycan belə oyunları bu səviyyədə keçirə
bilirsə, demək, o, ən böyük beynəlxalq tədbirləri keçirməyə
qadirdir. İnsanlarımız üçün isə bu, gözəl bir hadisədir, id
man bayramıdır.
Mən inanıram ki, insanlarımız bu hadisəyə sevinməklə
bərabər onun məsuliyyətini də dərk edirlər. Çünki ölkəmi
zə minlərlə xarici vətəndaş gələcək.
Azərbaycanın qısa müddətə hazırlıq işlərini belə yüksək
səviyyədə başa çatdırması özü bir möcüzədir. Görülən bu
qədər işlərin qarşısında ona kölgə salmamaq hər bir kəsin
borcudur.

Fərhad Qəribov

Cavanşir Feyziyev

Dünyada tanınmağımızda belə
tədbirlərin əhəmiyyəti çox böyük
dür. O cümlədən I Avropa Oyunla
rında da iştirak edən idmançılar,
qonaqlar Azərbaycan həqiqətlərini
biləcəklər, xüsusən də Qarabağ mə
sələsində bizim haqlı olduğumuzu,
işğala məruz qaldığımızı yerindəcə
öyrənəcəklər. Digər tərəfdən bu, bi
zim ölkəmizin imkanlarının, turizm
potensialının əyani nümayişi ola
caq.

I Avropa Oyunları ilk növbədə
Azərbaycanı bütün dünyaya təqdim
edəcək. Əgər son 20 ilə nəzər salsaq,
1994-cü ildən başlayaraq Azərbay
can dünyada ən böyük, ən nəhəng
layihələri həyata keçirən və bu layi
hələrin təşəbbüsçüsü olan ölkədir.
1994-cü ildə “Əsrin müqavilə
si”ndən başlamış bu günə qədər,
daha sonra Cənub Qaz Dəhlizi və
digər regional layihələr Azərbayca
nın dünyanın iqtisadi sisteminə ta
mamilə inteqrasiya olduğunu, nəin
ki inteqrasiya olduğunu, hətta dün
ya iqtisadi sistemində əhəmiyyətli
rol oynadığını göstərir. Lakin Azər
baycan uzun müddət Sovetlər İttifa
qının daxilində dünyadan təcrid
olunmuş halda yaşadığına görə bu
cür mədəni tədbirlər, idman yarışla
rı Azərbaycanın özünü, onun mədə
niyyətini, tarixini, cəmiyyətinin du
rumunu bütün dünyaya tanıtmaq
üçün çox vacibdir. Bu baxımdan I
Avropa Oyunları çox əvəzsiz, möh
təşəm, nəhəng, böyük bir tədbirdir
və elə hesab edirəm ki, bu tədbir
Azərbaycan üçün çox faydalı və
uğurlu olacaqdır.

Musa Urud
I Avropa Oyunlarının keçirilməsi həm
dünyanın idman tarixində, həm də müstə
qil Azərbaycan tarixində ən şərəfli səhifə
lərdən biridir. Birinci növbədə bu idman
oyunlarının Azərbaycanda baş tutması
dünya ictimaiyyətinin ölkəmizə verdiyi qiy
mətdir. Bu oyunların Azərbaycanda keçiril
məsi, şübhəsiz ki, ölkəmizin beynəlxalq
aləmdə nüfuzunu yüksəldəcək. Bizim de
mokratik, hüquqi, sivil bir dövlət olduğu
muzu bir daha dünyaya bəyan edəcək.
Eyni zamanda, bu oyunlarda iştirak et
mək üçün gələn idmançılar, onların məşqçilə
ri, tamaşaçılar və oyunlara qatılan digər tu
ristlər Azərbaycan mədəniyyəti ilə yaxından
tanış olacaq, xalqımızın necə mədəni, sivil,
tolerant və bütün dünya mədəniyyətlərinə
hörmət bəsləyən bir xalq olduğunu öz gözləri
ilə görəcəklər. Şübhəsiz ki, iqtisadi sahədə də
qazancımız olacaq. Buraya biznesmenlər də
gələcək, Azərbaycanın imkanları ilə yaxından
tanış olacaqlar. Respublikamıza yeni investi
siyalar qoyacaqlar. Ölkəmizə öz biznes layihə
ləri ilə qayıdacaqlar. Bu oyunlar Azərbayca
nın turizm məkanı kimi dünyaya bir daha
tanınmasına da imkan yaradacaq.
Digər tərəfdən Azərbaycan artıq idman
ölkələrindən biri kimi tanınacaq və bundan
sonrakı idman oyunları da ölkəmizdə geniş
vüsətlə keçiriləcək.
Bütövlükdə isə bu oyunlar ermənilərin və
ermənipərəst qüvvələrin Azərbaycan haqqın
da uzun illərdir yaydığı dezinformasiyanın
bir daha ifşa olunmasına gətirib çıxaracaq.
Görəcəklər ki, Azərbaycan xalqı, doğrudan
da, tolerant, humanist, sülhsevər bir xalqdır.
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Möhtəşəm idman obyektləri
2012-ci il dekabrın 8-də İtaliyanın
Roma şəhərində Avropa Olimpiya
Komitəsi Baş Assambleyasının 41-ci
sessiyasında gizli səsvermə nəticəsin
də 38 ölkə lehinə, 8 ölkə əleyhinə, 2
ölkə bitərəf olmaqla Azərbaycanın
paytaxtı Bakı şəhərində 2015-ci ildə
Avropa Oyunlarının keçirilməsi ilə
bağlı qərar qəbul edildi. 2013-cü il
yanvarın 17-də isə Prezident İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən ilk Av
ropa Oyunlarını yüksək səviyyədə
təşkil etmək üçün I Avropa Oyunları
nın keçirilməsi üzrə Təşkilat Komitəsi
yaradıldı. Təşkilat Komitəsinin sədri
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti Mehri
ban Əliyeva təyin olundu.
Bir çox innovativ idman növünü
özündə birləşdirən Avropa Oyunları
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nın ilk dəfə Azərbaycanda baş tutma
s ı artıq ölkəmizin dünya birliyində
tutduğu mövqeyindən xəbər verir.
Oyunlara hazırlaşmaq üçün cəmi
iki il vaxt ayrılmışdı. Ölkəmiz bu təd
birə ev sahibliyi etməyə artıq hazır
dır. Bütün idman obyektlərinin, ən
əsası isə açılış və bağlanış mərasimlə
rinin olacağı Bakı Olimpiya Stadionu
nun tikintisi başa çatdırılıb. Bu isə o
deməkdir ki, Azərbaycan belə mötə
bər beynəlxalq tədbirlərin təşkil olun
masında yüksək təcrübəyə malikdir.
12-28 iyun tarixlərində keçiriləcək
yarışlarda Avropanın 50 ölkəsindən
6000 nəfərdən çox idmançının iştira
kı nəzərdə tutulub. Bakıya 2000 nəfə
rədək beynəlxalq kütləvi informasi
ya vasitələrinin nümayəndələri gələ
cək.

I Avropa Oyunları 4 qrupda –
Qərb qrupunda, Bayraq Meydanı
qrupunda, Şəhər və Kənd
qruplarında keçiriləcək:
• Qərb qrupuna - Bakı Atıcılıq Mərkə
zi, Dağ Velosipedi Parkı, BMX Velo
parkı, “Kür” İdman və Avarçəkmə
Mərkəzi və Bilgəh Çimərliyi;
• Bayraq Meydanı qrupuna - Bakı
Su İdmanı Mərkəzi, Voterpol Are
nası, Basketbol Arenası, Çimərlik
Arenası, Bakı Kristal Zalı;
• Şəhər qrupuna - Heydər Əliyev
adına İdman Arenası, Tofiq Bəhra
mov adına Respublika Stadionu,
Azadlıq Meydanı, Bakı İdman Zalı;
• Kənd qrupuna – Bakı Olimpiya
Stadionu, Milli Gimnastika Are
nası və Atletlər Kəndi daxildir.

Bakı Olimpiya Stadionu

Bakı Olimpiya Stadionu futbol və
atletika yarışlarının keçirilməsi üçün
nəzərdə tutulan çoxfunksiyalı
kompleksdir. Bu obyekt Atletlər
Kəndinin şimalında yerləşir və bu
rada atletika yarışları ilə yanaşı, Av
ropa Oyunlarının açılış və bağlanış

mərasimləri də keçiriləcək. Stadion
68 min yer tutumuna malikdir. Sta
dionun ərazisində yaşıllıq parkları,
avtoparklar və atletlər üçün nəzər
də tutulmuş təlim-məşq yerləri
mövcuddur.
Açılış mərasimində 6 min 500 atlet

və rəsmilərdən, eləcə də 5 mindən
çox mərasim iştirakçısından ibarət
heyət stadionda təşkil olunacaq səh
nədə yer alacaq.
Komandaların atletika yarışları iki
gün ərzində 21-22 iyun tarixlərində
bu stadionda baş tutacaq.
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Dağ Velosipedi Parkı

Dağ Velosipedi Parkı Bakı Atıcılıq Mərkəzinin cənubundakı tə
pələrdə yerləşən və “Bakı-2015” I Avropa Oyunları üçün hazırlan
mış müvəqqəti yerdir. Bu obyekt Azərbaycanda Dağ Velosipedi
yarışlarının keçirilməsi məqsədilə inşa olunmuş ilk veloparkdır.
Dağ Velosipedi idmanı üzrə yarışlar kişi və qadın idmançılar
arasında eyni gündə keçiriləcək. Ümumilikdə 75-dən çox idmançı
2 qızıl medal uğrunda mübarizə aparacaq. Oyunlar zamanı Dağ
Velosipedi Parkının tamaşaçı tutumu 1898 nəfər olacaq.
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BMX Veloparkı
BMX Veloparkı “Bakı-2015” ilk Av
ropa Oyunları üçün tikilən müvəqqəti
obyektlərdəndir. Sahəsi 28 min m2 olan
BMX veloparkında yarışların keçiril
məsi üçün sahəsi 6700 m2 olan maneəli
meydança qurulub. BMX Veloparkına
aid yarış zolağı indi mövcud olan Bakı
Velopark Kompleksinə bitişikdir və bu
trek oyunlardan sonra kompleksə daxil
ediləcək. BMX Veloparkı Bayraq Mey
danı və Avropa Oyunları Parkının cə
nubunda, Ramada Oteli və Şıxov çi
mərliyi ilə üzbəüz yerləşir.
BMX yarışları 26 iyundan başlayaraq
3 gün ərzində davam edəcək. Ümumi
likdə 48 idmançı 2 qızıl medal uğrunda
mübarizə aparacaq. BMX veloparkında
1197 nəfərlik tamaşaçı yeri yaradılıb.

Çimərlik Arenası

Çimərlik Arenası Avropa Oyunla
r ı Parkının bir hissəsi olaraq inşa
edilmiş müvəqqəti obyektdir. Bura
da çimərlik voleybolu və çimərlik
futbolu üzrə yarışlar keçiriləcək. Çi

mərlik voleybolu üzrə yarışlar 6 gün,
çimərlik futbolu üzrə yarışlar isə 5
gün davam edəcək. Hər iki idman
yarışlarında əsas meydana bitişik
kortlardan istifadə ediləcək. Əsas çi

mərlik arenası oyunlar zamanı eyni
anda 1506 tamaşaçı tutumuna malik
olacaq. Çimərlik voleybolu üçün
128, çimərlik futbolu üçün isə 96 id
mançının Bakıya gələcəyi gözlənilir.
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“Kür” İdman və Avarçəkmə Mərkəzi

Azərbaycanın kanoe
və kayak qayıqlarında
avarçəkmə və akademik
avarçəkmə komandaları
üçün təlim-məşq yeri ro
lunu oynayan “Kür” İd
man və Avarçəkmə Mər
kəzi milli olimpiya təlim
mərkəzidir. Bakı şəhərin
dən avtomobillə təxmi
nən 4-5 saatlıq məsafədə
olan Mingəçevir şəhərin
də Kür çayının mənzərəli
sahilində yerləşir. Avar
çəkmə məqsədilə tikilmiş
bu obyektin ərazisində
otel də var.
Avarçəkmə üzrə yarış
lar 14 iyundan başlayaraq
3 gün davam edəcək. Bu
yarışlarda ümumilikdə
350 idmançı 15 medal uğ
runda mübarizə apara
caq. “Kür” İdman və
Avarçəkmə Mərkəzinin
tamaşaçı tutumu 274,
ayaqüstə izləmək üçün
isə əlavə olaraq 1000 nə
fərlik yer var.
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Bakı Atıcılıq Mərkəzi

Bakı Atıcılıq Mər
kəzi “Bakı-2015” I Av
ropa Oyunları üçün
yeni inşa olunmuş atı
cılıq obyektidir. Bakı
şəhərinin mərkəzin
dən şərqdə, avtomo
billə 30 dəqiqəlik mə
safədə yerləşən bu
obyekt idmanın güllə
və stend atıcılığı növ
ləri üzrə yarışların və
məşqlərin keçirilməsi
üçün hər cür şəraitə
malikdir. Ümumi sa
həsi 19,6 ha olan mər
kəzin funksional zo
nalarının sahəsi 123
min m2-dir.
Atıcılıq yarışları 16
iyundan başlayaraq 7
gün ərzində burada
keçiriləcək. Yarışlarda
19 qızıl medal uğrun
da 330 idmançı müba
rizə aparacaq. Bakı
Atıcılıq Mərkəzində
346 oturacaq quraşdı
rılıb.

May - İyun 2015

27

Bakı Su İdmanı Mərkəzi

Bakı Su İdmanı Mərkəzi “Bakı2015” I Avropa Oyunları üçün inşa
edilib. Bu kompleksdə su idmanı
növlərindən üçü - üzgüçülük, suya
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tullanma və sinxron üzgüçülük üz
rə yarışlar keçiriləcək.
Su idmanı növləri üzrə yarışlar
14 gün davam edəcək. Bakı Su İd

manı Mərkəzində 800-dən çox id
mançının yarışacağı gözlənilir. Bu
kompleksdə eyni anda 2003 tama
şaçı yarışları izləyə biləcək.

Voterpol Arenası
Voterpol Are
nası Avropa
Oyunları Parkı
nın tərkibində
təşkil olunan
müvəqqəti ob
yektdir. Bu ob
yektdə yarışlar
10 gün ərzində
keçiriləcək. Ya
rışlarda 364 id
mançı mübari
zə aparacaq.
Voterpol Are
nası yarış za
manı eyni anda
1282 tamaşaçı
tutumuna ma
lik olacaq.

Basketbol Arenası

Basketbol Arenası “Bakı-2015” I
Avropa Oyunları üçün təşkil edil
miş müvəqqəti obyektdir. Burada
3-3-ə basketbol yarışı keçiriləcək.
Bu cazibədar idman növü Avropa

Oyunları Parkının tərkibindəki
ümumi ərazidə yerləşən yarış mey
dançasında olacaq. Bu kompleks
parkın şərq hissəsində yerləşir.
Basketbol Arenasında keçirilə

cək yarışlar 4 gün davam edəcək.
Yarışlarda 128 idmançı mübarizə
aparacaq. Basketbol Arenası oyun
lar zamanı təqribən 1843 tamaşaçı
tutumuna malik olacaq.

May - İyun 2015

29

Bakı Kristal Zalı

Bakı Kristal Zalı Xəzər dənizində
yarımadanın Bakı körfəzindəki çıxın
tısının üzərində olan simvolik Bayraq
Meydanı Obyektlər Qrupu ərazisində
yerləşir. Bu kompleks 3 hissəyə bölü
nüb və burada 5 idman növü üzrə voleybol, boks, karate, taekvondo və
qılıncoynatma yarışları keçiriləcək.
Bakı Kristal Zalı 1-də 13 iyundan

başlayaraq 16 gün voleybol yarışları
olacaq. Yarışlarda 336 idmançı iştirak
edəcək. Bakı Kristal Zalı -1 3796 ta
maşaçı tutumuna malik olacaq.
Bakı Kristal Zalı 2-də 12 iyundan
başlayaraq 12 gün davam edəcək
boks yarışlarında 330 idmançı iştirak
edəcək. Zalın tamaşaçı tutumu 2000
nəfərdir.

Bakı Kristal Zalı 3-də 13-14 iyun
tarixlərinda 2 gün karate yarışları,
15-19 iyun tarixlərində 4 gün taek
vondo yarışları, 23-27 iyun tarixlərin
da 5 gün qılıncoynatma yarışları keçi
riləcək. Yarışlarda 96 karateçi, 128
taekvondoçu, 216 qılıncoynatma id
mançısı iştirak edəcək. Zalın tamaşa
çı tutumu 771 nəfərdir.

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu
Tofiq Bəhrəmov adı
na Respublika Sta
dionunda əvvəllər
futbol yarışları və
konsert tədbirləri ke
çirilib. “Bakı-2015”
ilk Avropa Oyunları
zamanı Tofiq Bəhrə
mov adına Respubli
ka Stadionunda ka
mandan oxatma ya
rışları olacaq. Bu ya
rışlarda ümumilikdə
128 idmançı (64 kişi
və 64 qadın) mübari
zə aparacaq və həmin
obyektin tamaşaçı tu
tumu 1200 nəfərdir.
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Heydər Əliyev adına İdman Arenası

Heydər Əliyev adına İdman Are
 ası şəhər obyektlər qrupuna daxil
n
dir və Tbilisi prospektində yerləşir.
Bu obyekt 1990-cı ildə istifadəyə
verilib və bu tarixdən etibarən indi
yədək müxtəlif idman növləri üzrə

30-dan çox beynəlxalq yarışlara ev
sahibliyi edib.
I Avropa Oyunları zamanı Hey
dər Əliyev adına İdman Arenasının
tamaşaçı tutumu 4 min nəfər olacaq
və bu obyektdə cüdo və güləş üzrə

yarışlar keçiriləcək. Cüdo üzrə 466,
sambo üzrə 77, güləş üzrə isə 480 id
mançı mübarizə aparacaq. Bu arena
da 13-18 iyun tarixlərində güləş, 22
iyunda sambo, 25-28 iyun tarixlərin
də isə cüdo yarışları baş tutacaq.

Azadlıq Meydanı
Şose velosipedi idma
nı üzrə yarışların keçiri
ləcəyi yarış yolu Höku
mət Evinin qarşısında
olan Azadlıq Meydanın
dan başlayır və İçərişə
hər daxil olmaqla Bakı
nın müxtəlif yerlərindən
keçərək 13,5 km-lik mə
safəni əhatə edir. Şose
velosipedi idmanı üzrə
yarışlarda kişilər treki 16
dəfə, qadınlar isə 9 dəfə
qət edəcəklər. Bu yarış
lar 20-21 iyun tarixlərin
də keçiriləcək. Şose kə
narında quraşdırılan iz
ləyici məkanlardan sa
vayı, müvəqqəti inşa
olunan bu obyekt yarış
lar zamanı 500 tamaşaçı
tutumuna malik olacaq.
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Bilgəh Çimərliyi

Bilgəh Çimərliyi idman obyekti Bakıdan avtomobillə 30
dəqiqəlik məsafədə - Amburan Çimərlik Klubunun şima
lında, Zaqulba şosesinin yaxınlığında yerləşir. Burada triat
lon yarışı və şose velosipedi üzrə yarışlar baş tutacaq.
Triatlon yarışları 13-14 iyun tarixlərində, şose velosipedi
idmanı üzrə yarışlar isə 18 iyun tarixində keçiriləcək. Yarış
lar zamanı obyekt 500 tamaşaçı tutumuna malik olacaq.

Bakı İdman Zalı
Bakı İdman Zalı “Bakı-2015” I
Avropa Oyunları üçün yenilən
miş bir obyektdir. I Avropa
Oyunları zamanı burada bad
minton və stolüstü tennis yarışla
rı keçiriləcək. 126 stolüstü tennis
idmançısı və 160 badminton id
mançısı bu obyektdə mübarizə
aparacaq.
Bakı İdman Zalında 13-19 iyun
tarixlərində stolüstü tennis, 22-28
iyun tarixlərində isə badminton
yarışları baş tutacaq. Oyunlar za
manı Bakı İdman Zalı 918 tama
şaçı tutumuna malik olacaq.
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Milli Gimnastika Arenası

Milli Gimnastika Arenası Atletlər Kəndinin cə
nubunda yerləşir. Obyektin tikintisi 2014-cü ilin fev
ralında tamamlanıb. 2014-cü ilin aprelində Azərbay
can Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə bu arena
nın rəsmi açılışı olub.
Bu kompleks 2015-ci ildə I Avropa Oyunları zama
nı gimnastika yarışlarına ev sahibliyi edəcək. Oyunlar
zamanı bu obyektdə 447 idmançının yarışacağı gözlə
nilir. Birinci dəfədir ki, gimnastikanın beş növü üzrə
- idman, bədii, batut, aerobika və akrobatika üzrə ya
rışlar keçiriləcək. Yarışların miqyasından asılı olaraq,
arenanın əsas hissəsində oturacaq yerlərinin sayını 5
mindən 10 minə qədər artırmaq mümkündür.

Atletlər Kəndi
Atletlər Kəndi Bakı şəhərinin şimalqərb hissəsində, Bakı Olimpiya Stadionu
və Milli Gimnastika Arenasından az
aralıda yerləşir. Atletlər Kəndi atletləri
və komanda rəsmilərini təhlükəsiz, ra
hat və stressdən kənar yaşayış mühiti ilə
təmin edəcək. “Evdən kənar ev” sayıla
caq bu məkan yarışlara və hazırlıqlara
diqqəti cəmləyə bilmək və oyunlardan
zövq almaq üçün iştirakçılara yaxşı im
kan yaradacaq.
Atletlər və komanda rəsmiləri 8-13
mərtəbəli 13 yeni tikilmiş daimi binalar
da qalacaqlar. Bu binalar 6-8 çarpayılıq
mənzillərdən ibarətdir.
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M əhək Daşı
Başlandı...
Doğma Azərbaycanım
da keçiriləcək I Avropa
Oyunlarının MƏŞƏLİ alov
landı...
Odlar Yurdunun qədim “Atəş
gah” məbədindən od almış bu mə
şəl estafeti bir-birinə ötürən min
dən çox Azərbaycan övladının əllə
rində vətənimizə səyahətə çıxdı...
Bu, illər sonra hələ dünyanı çox
gəzib dolaşacaq, bəşər mədəniyyəti
tarixinin çox dönəmlərinə işıq sa
lacaq, amma onun vətəni, doğul
duğu torpaq, od aldığı ocaq həmişə
AZƏRBAYCAN olacaq!..
...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
göylərə ucaldaraq vüqarla irəliyə doğ
ru addımladığı o tarixi anların hər sa
niyəsini gözlərimə köçürməyə can at
dım.
Prezident bu qutsal əmanəti I Avro
pa Oyunlarının ilk məşəlçisi, tanınmış
idmançımız, bizim gənclik illərimizin
qüruru olan olimpiya çempionu Rəfiqə
Şabanovaya ötürərkən bu Azərbaycan
qadınının üzündəki ifadəyə diqqət ye
tirdim...
Rəfiqə xanım təbrikdən sonra bir
anlıq dövlət rəhbərimizə nəsə demək
istədi elə bil, amma fərəh hissindən di
li də söz tutmadı və minnətdarlıq duy
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ğ ularını sadəcə baxışları ilə sezdirib,
estafeti növbəti ünvanına ötürmək
üçün tələsdi...
O anlarda, məhz o anlardaca mənə
elə gəldi ki, indi Azərbaycan xalqının
hər bir təmsilçisinin üzündə eyni işıq
dan var, xalqın uşaqdan böyüyə hər
bir təmsilçisinin eyni minnətdarlıq ba
xışları Azərbaycan Prezidentinə diki
lib. Hər kəs öz şükranlıq duyğularını
çatdırmaq üçün söz tapa bilməyib, bu
nu nəzərləri ilə yetirmək istəyir...

İlahi, tariximizin bu sevincli an
larına yetişmək üçün nələrdən keçdik,
nə acılar yaşadıq, nə iztirablar çək
dik...
Biz illər əvvəl də Azərbaycanda bu
cür mədəniyyət çıraqlarının alovlan
ması həsrətini çəkərkən, bu çırağın
işığında tariximizin, milli sərvətləri
mizin zənginliyini dünyaya göstərmə
yə can atarkən qismətimiz paytaxtın
ən hündür nöqtəsində şəhidlərimizin
xatirəsinə alovlanan ƏBƏDİ MƏ
ŞƏLLƏR oldu... Qarı düşmənin yan
dırıb tar-mar etdiyi qərib yurdlarımız
oldu, tüstüsü ərşə çıxan doğma yuva
larımız oldu.
Amma şükürlər ki, gəlib yolun bu
məqamına da yetişə bildik!..
Bundan sonra ancaq İŞIQ var, AY
DINLIQ var, gələcəyə doğru nizamlı
hərəkət var, bir zamanlar bizə acılar
yaşadanlardan yüksələn rifahımızla,
artan gücümüzlə, getdikcə möhkəmlə
nən birliyimizlə bütün olanların öcü
nü almaq var...
Və bir də ETALON var, SINAQ
var... MƏHƏK DAŞI var...

...2012-ci ilin sonunda Avropa
Olimpiya Komitəsinin I Avropa
Oyunlarının Azərbaycanda keçi
rilməsi haqqında qərarı tarixi bir

qərar idi. Bu möcüzəni Azərbayca
nın inkişafı sayəsində gerçəkliyə
çevirmək mümkün oldu. Bu həm də
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inki
şafına söykənən qərar idi. Çünki
başqa qitə oyunlarından fərqli olaraq,
Avropada oyunlar heç vaxt keçirilmə
mişdi. Bunu Azərbaycan Prezidenti də
öz çıxışında xüsusi vurğuladı və xalqı
mız üçün həm böyük şərəf, həm də
məsuliyyət kimi qiymətləndirdi.
Dünyanın başqa inkişaf etmiş ölkə
lərində də belə genişmiqyaslı oyunlar

keçirilir, amma o ölkələrin belə tədbir
lərə hazırlaşması, lazım gələn hər şeyi
yerbəyer etməsi üçün uzun illər sərf
olunur.
Bu gün tikdiyini sabah bəyənmir
sən, nəyinsə yerində olmadığını, nə
yinsə yararsız olduğunu iş başa çatan
dan sonra anlayıb, ilk fürsətdəcə inşaat
işlərinə yenidən başlayırsan.
Bunun açılış mərasiminin, idman
yarışlarının keçiriləcəyi arenaları var,
bu arenaların düzgün yerlərdə plan
lanması, ölkəmizə gələn nümayəndə

heyətlərinin, media mənsublarının,
oyunları izləmək üçün 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
hərlərimizin abadlaşdırılması var...
Bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə tələb
edən, böyük zəhmət hesabına başa gə
lən bu qədər iş arasında qarşılıqlı ni
zam və sinxron ahəng yaratmaq, bun
ların hamısını eyni zamanda başa çat
dırmaq böyük hünər tələb edir.
Azərbaycanın qısa müddət ərzin
də - cəmi iki il yarıma bu qədər işin
öhdəsindən gələ bilməsi, bu möhtəşəm
mədəniyyət tədbirinin təşkili üçün la
zımi idman infrastrukturunun forma
laşdırılması, Bakı şəhərində yaradılan
və əsaslı şəkildə təmir edilən bütün id
man obyektlərimizin, dövlət rəhbəri
mizin də qeyd etdiyi kimi, mövcud
standartların ən yüksəyinə uyğunlaş
dırılması, nəqliyyat infrastrukturu
nun yenilənməsi, müasirləşdirilməsi
bir Azərbaycan möcüzəsidir. Bu
möcüzəni Prezident İlham Əliyev
yaratdı, Təşkilat Komitəsinin rəh
bəri Mehriban xanım Əliyeva ya
ratdı... Qoşa qanad kimi bir-birinə
dəstək olub vətən naminə, müstə
qillik və azadlıq, bolluq və bərəkət
naminə qurub-yaratdılar bu möcü
zələri...
Və Azərbaycan Prezidentinin
qədim “Atəşgah” məbədində yan
dırdığı o MƏŞƏL Azərbaycanın
demokratik inkişafının, ardıcıl tə
rəqqisinin MƏHƏK DAŞI oldu...

İlk dəfə qədim Yunanıstanda olim
piya oyunları təşkil edilərkən insanla
rın yarış kefini pozmamaq üçün hətta
müharibələri bir neçə müddətlik da
yandırardılar.
Sevinirəm ki, Azərbaycanda böyük
dövlət adamı Heydər Əliyevin müəy
yənləşdirdiyi milli dövlətçilik kursun
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dan, dövlət rəhbərimiz İlham Əliyevin
yürütdüyü məqsədyönlü siyasətdən
qaynaqlanan, bu siyasətdən güc alan
sabitlik, əmin-amanlıq hökm sürür.
Azərbaycanda müxtəlif xalqların, din
lərin təmsilçiləri, ayrı-ayrı dillərin da
şıyıcıları bir ananın övladları kimi
uzun zamanlardır əl-ələ, ürək-ürəyə
yaşayır. Burada heç kimə “sən doğma,
sən yadsan” deyən yoxdur... Azərbay
canda heç kim özünü qərib sanmır,
qürbətdə hiss etmir... Hər yerdə sabit
lik, əmin-amanlıq, ictimai asayiş göz
bəbəyi kimi qorunur, təhlükəsizlik mə
sələləri yüksək peşəkarlıq səviyyəsində
təşkil olunur, bir sözlə, dövlətimizin
müvafiq institutları, hüquq-mühafizə
orqanları sərvaxt iş başındadırlar. Min
şükür!..
Mədəniyyətlər arasında savaşın,
müxtəlif mədəniyyətlərə aidlik duyğu

sunun insanları bir-birinə qənim kəs
dirən çağdaş dünyamızda Azərbay
candakı tolerantlıq mühiti bütün dün
yanın öyrənib barınmalı olduğu nadir
bir təcrübədir  əslində...
Bu düşüncələr içində I Avropa
Oyunlarına görülən hazırlıq işlərinin
mənim üçün başqa bir rəmzi məqamı
nı da xatırlayıram. Bu oyunlar bitən
dən iki il sonra Bakıda İslam Həmrəy
lik Oyunları keçiriləcək. Bir tərəfdə I
Avropa Oyunlarının timsalında Qərb,
bu biri tərəfdə İslam Həmrəylik Oyun
larının timsalında Şərq.
İki dünya, iki sivilizasiya, gələ
cəyə iki baxış... Bunların hər ikisinin
arasında qərar tutub dünyamızın xoş
gələcəyi üçün, insanların bir daha mü
haribə qurbanlarına çevrilməməsi
üçün, qanlı qırğınların gətirdiyi ye
timlik, didərginlik, ölüm duyğusunun
körpə qəlblərdə yuva qurmaması üçün,
körpələrə indikindən daha rahat, indi
kindən daha xoşbəxt, indikin
dən daha firavan bir dünya
nın qurulmasından ötrü ən
kiçik imkanlardan belə istifadə
etməyə can atan, sivilizasiyaları

birləşdirən, qarşılıqlı anlaşmanın bər
qərar olması üçün səy göstərən müstə
qil Azərbaycan dövləti...
Düşünürəm ki, bu gün Azərbay
canı el-el, oba-oba, oymaq-oymaq
dolaşıb yerin altında torpağı isin
dirən, yerin üstündə yollarımızı
aydınladan, səmadan alov dilim
ləri ilə üzümüzə nur saçan o MƏ
ŞƏL ölkəmizdəki sabitliyin, tole
rantlığın, Azərbaycanın mədəniy
yətlər arasında dialoq məkanı ol
maq əzminin də MƏHƏK DAŞI
DIR...

Bütün bunlarla yanaşı, biz yenə
milli dövlətçilik yolumuzun hər iki kə
narında düşmənlərimizin səf tutub
fürsət gözlədikləri həssas bir yerində
yik. Yer üzündə artıq müstəqilliyinin
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
doğru bildiyi  yolla gələcəyə aparması
və irəliyə doğru hər addımında Azər
baycanın qazandığı tarixi uğurlar çox
larını təşvişə salır...
Əsrlərdir xalqların faciələri üzərin
də siyasət quranlar, ölkələrin sakit hə
yatını, düzənini pozub dünyanı qana
çalxalayanlar, Amerika yazıçısı Mark
Tvenin təbirincə desək, kasıb xalqların
göz yaşlarını brilyanta çevirənlər, ağ
xanimanlarda əyləşib sadə insanlara
qara günlər yaşadanlar bizi də yenə
acıların, qan-qadanın, faciələrin ağu
şuna itələmək istəyirlər...
Yuxunuzda görərsiniz...

Bakıda keçiriləcək belə mötəbər ya
rışlar ərəfəsində dünyanın nəzərləri
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nin  Azərbaycana zillənməsi bədxahla
rımıza daha bir fürsət verib. 2012-ci
ildə Bakıda düzənlənmiş “Evrovision”
Beynəlxalq Mahnı Yarışmasının keçi
rildiyi günlər sayaq, yenə Azərbayca
na qarşı bədxahlar xoru səslənir. Sö
zünü üzə deməyə təpəri, içindəki məkr
li niyyətləri üzə çıxarmağa səmimiy
yəti çatmayan qüvvələr min bir fitnəfəsad düşünürlər. Xarici nəşrlərdəki
muzdlu mirzələrə ölkəmizə qarşı min
bir iftira yazdırırlar. Azərbaycanın
mövqeyini sarsıtmaq, real həyat həqi
qətlərini təhrif etməkdən ötrü min bir
dona girirlər. Nə yazıq ki, belə qüv
vələrin əlində alətə çevrilən, şeyta
nın çatdığı ocağa odun daşıyan,
Azərbaycana qarşı əməlləri ilə bu
qüvvələrin məkrli niyyətlərinə xid
mət edən öz bədxahlarımız da var.
Bu gün Azərbaycan ellərini dola
şan o məşəlin işığı, nə yazıqlar ki,

belə bədxahların da üzərinə düşür
və bədxahlığın, nankorluğun, doğ
ma yurda naqis münasibətin də
yığnağını - MƏHƏK DAŞINI ni
şan verir...
...Axı Vətən və Dövlət sınaq qarşı
sındadırsa, biz Vətən Daşları da öz
məsuliyyətimizi dərk etməliyik!..

Milli etnoqrafiyamıza, adət-ənənə
lərimizə az-çox bələd olanlar təşkilində
ümumun iştirakı lazım gələn, elliklə
köməyə ehtiyac duyulan işlərin xalq
arasında necə böyük coşqu yaratdığını
yaxşı bilirlər. Bu, xalqımızın içimi
rəğbət hissi ilə titrədən ən gözəl xüsu
siyyətlərindən biridir. İnsanlarımızın
bu halını həmişə sevmişəm...
Xeyir işlərdə, eldən uzaq - hüzr
məclislərində insanlar məclis sahibi

nin qohum, yad olduğuna təfavüt qoy
madan qol çırmayıb işə girişirlər, gə
lib-gedənləri o ocağın, o elin, o ulusun
adına, nüfuzuna layiq qarşılayıb yola
salmaqdan ötrü hərə bir işin qulpun
dan tutmağa, bacardığı qədər əl-ayaq
verməyə çalışır.
Bir insanın başqalarına münasibəti
də məhz belə anlarda üzə çıxır. O qələ
bəliyin içində bir qırağa çəkilib ətraf
dakı coşqunu, köməkdarlığı paxıl nə
zərləri ilə izləyənlər, yalnız içindəki
məkri, kin-küdurət xıltını sinirə bil
məyənlər olur, amma heç kim onların
varlığından narahat olmur, heç kim
onların fürsət tapmışkən atdıqları at
macalara, işi pozmaq, könül bulandır
maq cəhdlərinə fikir vermir. O adam
lar toplum üçün heç bir əhəmiyyət
kəsb etmədiklərini, diqqət mərkəzində
olmadıqlarını anlayınca suları süzüləsüzülə çəkilib gözdən itirlər.
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Bu gün Azərbaycan dünyamıza
SÜLH, SABİTLİK, DOSTLUQ, ÜN
SİYYƏT gətirən böyük bir xeyir işin
astanasındadır. I Avropa Oyunlarına
hazırlıq ərəfəsində cəmiyyətdə xalqı
mızın mənəviyyatından gələn o coşqu
nu, o qələbəliyi görürəm.
Şose yolun qonaqlar üçün hazırlan
mış zolağına çıxıb görülmüş işi korla
mağı özünə rəva görməyən bir sürücü
nün, gözə pis görünməsin deyə mən
zillərinin eyvanını səliqə-sahmanlı
saxlayan bir ev xanımının, əcnəbilərlə
rahat ünsiyyət üçün dil biliklərini tək
milləşdirən, əynindəki mundiri təzələ
nən bir polisin, insanlara bu idman
tədbirinin mahiyyətini anlatmaq üçün

yazılar yazan bir jurnalistin, sosial şə
bəkələrdə bu tədbirlə bağlı yenilikləri,
audiovizual materialları paylaşan sı
ravi vətəndaşların davranışları mənə
bu El Birliyini xatırladır. Bu, “Euro
vision” ərəfəsində də belə idi, indi də
belədir. Onda da bizi istəməyənlərin,
uğurlarımızı gözləri götürməyənlərin,
işimizə pəl vurmağa çalışanların hayküyü əvvəl-əvvəl qulaq batırırdı. Am
ma zaman keçdikcə, Azərbaycan o mü
sabiqəyə daha əzmlə, daha tədbirli
tərzdə hazırlaşdıqca, o mənasız çığırtı
lar da tədricən öləziməyə başladı. Bu
beynəlxalq mahnı yarışmasının tari
xində Azərbaycanın müsabiqənin təş
kili səviyyəsinə görə yeni bir maksi

mum, yeni bir norma, yeni bir stan
dart müəyyənləşdirməsi bədxahlarımı
zın səsini birdəfəlik batırdı. Ortalarda
bu təntənəyə ürəkdən şadman olan,
vətənin daha bir nailiyyətinə sevinən
xalqın sevgi təntənəsi qaldı.
İndi də belədir, belə olmalıdır və be
lə də olacaq!..
Çünki göz önündə gündən-günə
inkişaf edən, tarixinin ən qüdrətli çağ
larını, ən böyük uğurlarını yaşayan
bir vətən, bu uğurları sadə insanların
həyatına gətirən bir Prezident və öz
ölkəsinin uğurlarına sevinən, onların
davamlı olmasını Tanrıya ünvanlan
mış müqəddəs dua kimi zikr edən, öz
Prezidentini sevən, apardığı haqq işin
də ona dəstək olmağa çalışan qədirbi
lən bir xalq var.
İndi ellərimizi dolaşan o məşəl
bu sevginin, bu dəstəyin, vətən adı
na qazanılmış bütün uğurlarımı
zın da MƏHƏK DAŞIDIR.

Dünyada çox dövlətlər mövcud
olub. Çox mədəniyyətlər təşəkkül ta
pıb. Amma aradan əsrlər keçəndən
sonra onlardan yalnız elələri haqqında
əminliklə danışa bilirik ki, əlimizdə bu
dövlətlərdən, bu mədəniyyətlərdən ki
çik də olsa bir nişanə var. Torpağın
köksündə o dövlətdən qalmış hansısa
bir daş parçası, bir qala, bir maddi-mə
dəniyyət abidəsi dikəlir.
Dövlət tarix kitablarına düşməklə
dövlət olmaz, dövlət özünü təkcə sal
namələrdə, dillərdə dolaşan nəğmələr
də, nağıllarda, dastanlarda ifadə et
məz. Dövlət də ev kimi tikilməlidir,
bina edilməlidir!..
Bu gün ölkəmizdə tikilib-qurulan
hər bina Azərbaycan dövlətinin bir bi
na qədər də maddiləşməsidir, böyümə
sidir, bu torpaqlarda daha da möhkəm
lənməsidir.
I Avropa Oyunları ərəfəsində bu ya
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rışlara   hazırlıq məqsədilə inşa edilən
bütün infrastruktur obyektləri, tikilən
arenalar, çəkilən abad yollar, salınan
parklar hamısı bu millət üçündür. Av
ropa Oyunları cəmi bir neçə gün sürə
cək və müasir dünyamızın önəmli mə
dəniyyət hadisələrindən biri kimi bü
tün təntənələri, xoş təəssüratları, ənə
nələri ilə birgə tarixə, xatirələrə çevri
ləcək. Amma bu oyunlara hazırlıq
məqsədilə görülmüş bütün işlər həmi
şə vaxtın indisində yaşayacaq, bu gün
də, sabah da bizlərə, övladlarımıza xid
mət edəcək. Mingəçevirdə avarçəkmə
yarışlarını bu şəhərdəki idman baza
sında yerinə yetirəcək idmançılar üçün
tikilmiş yaşayış binalarının işıqlı, yük
sək şəraitli mənzillərində yarışlar bit
dikdən sonra bizim məcburi köçkün
bacı-qardaşlarımız məskunlaşacaq. O
binalardan biz istifadə edəcəyik, o
yollardan biz keçəcəyik, o parklar
da biz dincələcəyik, biz AZƏR
BAYCANLILAR!..
Azərbaycan üçün görülən, vətən
adına ərsəyə gətirilən bütün bu işlərə
necə sevinməmək olar?! Bu qədər nə
cib əməlləri, xeyir niyyətləri gözdən
salmağa, iftiralar yazmağa adamın əli
necə gələ bilər, zəkası belə xəbis niyyə
tə necə çalışa bilər?!.

İnsan həyatı çeşidli çətinliklərdən,
bir-birini əvəzləyən məişət problemlə
rindən, saysız-hesabsız qayğılardan
heç zaman xali deyil. Axtarsan, bu
gün dünyanın özünün və ən varlı ada
mının da problemi, qayğısı olduğunu
görərsən.
Azərbaycanda da müxtəlif problem
lərinin həllinə can atan insanlar var,
öz həyatını ürəyi istədiyi kimi qurma

ğa tələsən, imkanları ilə arzularını
uzlaşdıra bilməyib rəncidə olan adam
lar var. Amma siyasi əqidəsindən, ha
kimiyyətə münasibətindən asılı olma
yaraq, hər kəs Azərbaycanda gedən tə
kamül proseslərinin, hər keçən günün,
ayın, ilin cəmiyyət həyatına gətirdiyi
müsbət dəyişikliklərin də fərqindədir.
Bütün problemlər, çətinliklər
müvəqqətidir. Vətən isə əbədi!..
Və həyatın bütün müşküllərindən
çıxış yolu, dünyaya, mənsub olduğun
vətənə, yaşadığın doğma ocağa müsbət
nəzərlərlə baxmaqdan, həyatı təkcə ağ
və qara fonda yox,  bütün əlvanlıqları
ilə birgə görməkdən başlayır.
Hesablamalara görə, bu gün dünya
da təxminən 4 minə qədər xalq var və
bu xalqlar 6 minə yaxın dildə danışır.
Lakin bu gün bütün dünyada yaşa
yan o 4 minə qədər xalqın beynəlxalq
səviyyədə tanınmış cəmi 192 dövləti
var. 6 minə yaxın dil içərisində dövlət
dili statusu qazanmış dillərin sayı isə
heç 70-i keçmir.
O 70 dilin cərgəsində bu gün müs
təqil dövlətimizin rəsmi dili olan Azər
baycan dili də var.
...O 192 dövlətin sırasında müstəqil
Azərbaycan Dövləti də var...
...Və Müstəqil Azərbaycan Dövləti
bu gün bəşər mədəniyyəti tarixində bir
ilk olan I Avropa Oyunlarına ev sahib
liyi edir...
Məgər XOŞBƏXTLİK barədə dü
şünmək üçün bütün bunlar kifayət
deyilmi?!.
Ölkə hüdudlarından kənara çıxar
kən əcnəbi sərhədçilərə böyük qürur
hissi ilə təqdim etdiyimiz yaşıl üzlüklü
pasport bu sənədi bizə vermiş müstəqil
Azərbaycan Respublikasına mənsubiy
yət duyğusu, danışdığımız dil Yer üzü
nün hüdudsuzluğunda bizim bir xalq

olaraq azad ruhumuzun ifadəsidir.
Vətəndaşlıq qüruru, vətəndaşlıq
xoşbəxtliyi də elə bu olmalı!..

Ana dili kəlmələrindən tökülmüş
mənəviyyat abidəmiz olan “Kitabi-Də
də Qorqud” dastanlarına nəzər yetiri
rəm...
Uca bir dağ zirvəsində bir tonqal
alovlanır. Bu tonqalın işığı yetən uzaquzaq dağların başında da bir-birinin
ardınca tonqallar sıralanır.
Oğuz elinin adəti vardı axı, oğuz
igidlərini, xatunlarını xoş günlərə səs
ləyəndə uca bir dağ başında bir tonqal
qalanardı. Başqa dağlardan bu alovu
görüb orada da tonqal qalayardılar,
bütün el-oba bilərdi, geyinib, bəzənib
şənliyə gələrdi. İndi isə...
Gəlir...
Alovumuz - o uca və qüdrətli əl
lərdən qüvvət yığan MƏŞƏLİMİZ
elləri, obaları dolaşıb gəlir...
İnsanlarımızın ürəyindən nur
götürüb yenidən Bakıya qayıdır.
Prezidentimizin qədim “Atəş
gah” məbədində I Avropa Oyunla
rının məşəlini alışdırdığı o anları
izləyərkən bir anlıq yaddaşımda
zaman anlayışı itdi, əsrlər arasın
dakı məsafə ortadan götürüldü,
keçmişlə bu gün, bu günlə gələcək o
məşəlin işığında birləşdi... O an
lardan bəri düşüncələrimin zirvə
sində bir alov dilimlənir. Bu, Azər
baycanın xoş günlərinə, xoş büsa
tına səsləyən ALOVDUR!.. Qoy
dostlar baxıb sevinsin, düşmənlə
rin bağrı dəlinsin!.. Və eşitsinlər:
BİZ GÜCLÜYÜK!..

Güclülər isə həmişə qalib
gəlir!
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nın Prezidenti Çıonq Tan Şanq sə
mimi görüşə və qonaqpərvərliyə
görə təşəkkürünü bildirərək, Azər
baycanın əldə etdiyi uğurlara görə
ölkəmizi təbrik etdi və vurğuladı
ki, bu səfəri çərçivəsində bir sıra
mühüm dövlətlərarası sənədlər
imzalanmış və onların sayının artı
rılması nəzərdə tutulur.
Bildirildi ki, ölkələrimiz arasın
dakı ticarət dövriyyəsinin həcmi
tərəfləri qane etmir və ticarət döv
riyyəsinin artırılması üçün iqtisadi
əlaqələri daha da genişləndirmək
lazımdır.
Qonaq dedi ki, Vyetnam bütün
münaqişələrin beynəlxalq hüquq
prinsipləri çərçivəsində və sülh yo
lu ilə həllinə tərəfdardır.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğu
ran digər məsələlər ətrafında da
geniş fikir mübadiləsi aparıldı.

Mayın 14-də Milli Məclisin Səd
ri Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfər
də olan Vyetnam Sosialist Respub
likasının Prezidenti Çıonq Tan
Şanqın başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti ilə görüşdü.
Milli Məclisin Sədri bildirdi ki,
iki ölkə arasındakı əlaqələrin əsası
hələ Sovet İttifaqının mövcud ol
duğu illərdə qoyulmuşdur. Həmin
dövrdə yüzlərlə vyetnamlı gənc
Azərbaycanın müxtəlif ali təhsil
müəssisələrində təhsil alırdılar və
bu gün də bu ənənə davam edir.
Sədr diqqətə çatdırdı ki, rəsmi
Bakı Şərq ölkələrilə, o cümlədən
Vyetnamla əlaqələrin inkişafına
xüsusi önəm verir. Enerji, kənd tə
sərrüfatı və turizm sahələrində da
ha sıx əməkdaşlıq üçün geniş po
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tensial vardır. Bu potensialdan isti
fadə edərək münasibətlərin səviy
yəsini yüksəltmək hər iki ölkənin
milli maraqlarına uyğundur.
Sədr ölkəmizdə Vyetnam parla
menti ilə əlaqələrin inkişafına bö
yük önəm verildiyini və bu sahədə
münasibətlərin yüksək səviyyədə
olduğunu qeyd etdi.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
haqqında qonaqlara məlumat ve
rən Milli Məclisin Sədri dedi ki,
Ermənistanın işğalçılıq siyasəti bir
sıra beynəlxalq təşkilatlar tərəfin
dən pislənmiş və müvafiq qərarlar
qəbul edilmişdir. Lakin rəsmi Ye
revan bu qərarları yerinə yetirmə
yərək beynəlxalq hüquqa etinasız
lıq edir.
Vyetnam Sosialist Respublikası

Mayın 14-də Milli Məclisin Səd
ri Oqtay Əsədov Almaniya Federa
tiv Respublikası Bundestaqının
Cənubi Qafqaz üzrə dostluq qru
punun rəhbəri Karin Ştrenzin baş
çılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə
görüşdü.
Görüşdə spiker almaniyalı de
putatlara bildirdi ki, münasibətlə
rimizin çox zəngin tarixi vardır.
Hələ XIX əsrdə 1400-dən çox al
man ailəsi Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində məskunlaşmış, yerli
əhali ilə mehriban dostluq şə
raitində yaşayıb yaratmışdır.
Müasir dövrdə əlaqələrimizin
dərinləşməsində dövlət başçıları
mızın mütəmadi görüşləri və apa
rılan danışıqlar böyük rol oynayır.
Əməkdaşlığımızın daha da dərin
ləşməsi üçün yaxşı zəmin mövcud
dur. Heç də təsadüfi deyildir ki,
Almaniya ölkəmizin Avropada ən

vacib siyasi, iqtisadi və sərmayə tə
rəfdaşlarından biridir. Təqdirəla
yiq haldır ki, bu gün Azərbaycan
da 105 alman şirkəti müvəffəqiy
yətlə fəaliyyət göstərir. Təkcə ötən
il ölkələrimiz arasında ticarət döv
riyyəsi 2 milyard 630 milyon ABŞ
dolları həcmində olmuşdur.
Bu gün Azərbaycan Cənubi Qaf
qazın ən sürətlə inkişaf edən ölkə
sidir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, BakıTbilisi-Ərzurum kimi neft və qaz
xətlərinin fəaliyyəti, gələcəkdə
reallaşacaq TAP və TANAP layihə
ləri ölkəmizin Avropanın enerji
təhlükəsizlik sistemində necə rol
oynadığının göstəricisidir.
Spiker dövlətlərarası münasi
bətlər sistemində parlamentlərin
roluna diqqət çəkərək deputatların
qarşılıqlı səfərlərini, nüfuzlu bey
nəlxalq təşkilatlarda mütəmadi gö
rüşlərini əhəmiyyətli hesab etdi. O,
hər iki ölkə parlamentində dostluq
qruplarının fəaliyyət göstərməsini
müsbət dəyərləndirdi. Bildirildi ki,

qanunverici orqanlar arasında əla
qələrin dərinləşməsi həyatın digər
sahələrinə də öz müsbət təsirini
göstərir.
Söhbətdə Dağlıq Qarabağ proble
mindən söz açan Sədr Azərbaycan
ictimaiyyətini narahat edən bu mə
sələnin beynəlxalq hüquq normaları
çərçivəsində həllinin vacibliyini
qeyd etdi. O, ümidvar olduğunu bil
dirdi ki, gələn il ATƏT-ə Almaniya
nın sədrliyi dövründə bu məsələdə
irəliləyişə nail olunacaqdır.
Sədr I Avropa Oyunlarına ev sa
hibliyi edən Azərbaycanın belə
möhtəşəm tədbir ərəfəsində üzləş
diyi ikili standartlardan söz aça
raq, oyunların yüksək səviyyədə
keçəcəyinə qəti inamını ifadə etdi.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlı
ğını bildirən Karin Ştrenz ölkəmizə
səfərindən və burada keçirdiyi gö
rüşlərdən məmnun qaldığını söy
lədi. O, I Avropa Oyunları ərəfə
sində müstəqil Azərbaycanda gö
rülən işləri yüksək dəyərləndirdi.

Bildirildi ki, tədbirdə geniş tərkibli
alman idmançıları ilə yanaşı, ölkə
nin rəsmi şəxsləri də iştirak edə
cəklər.
Qəbulda qonaq Almaniya-Azər
baycan münasibətlərindən söz aça
raq iqtisadi, siyasi, mədəni və par
lamentlər səviyyəsində əməkdaşlı
ğın hər iki xalqın mənafelərinə xid
mət etdiyini söylədi. O, Dağlıq
Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar öl
kəsinin Azərbaycanın ərazi bütöv
lüyünü birmənalı şəkildə dəstəklə
diyini xüsusi vurğuladı.
Söhbətdə tərəfləri maraqlandı
ran məsələlər ətrafında fikir müba
diləsi aparıldı.

Mayın 12-də Milli Məclisin Səd
ri Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfər
də olan Türkiyə Respublikası Baş
nazirinin müavini Əli Babacanın
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul etdi.

May 2015
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Qonağı salamlayan Sədr xalqla
rımız arasında dostluq əlaqələrinin
sarsılmaz olduğunu bildirdi. Qeyd
edildi ki, bu gün Türkiyədə 1300dən çox Azərbaycan şirkəti, ölkə
mizdə isə 2400-dən artıq Türkiyə
şirkəti fəaliyyət göstərir və enerji
sahəsindəki əməkdaşlığımız Avro
panın enerji xəritəsini dəyişmək
iqtidarındadır.
Parlamentlərarası əlaqələrdən
söz açan spiker deputatlarımızın
nüfuzlu beynəlxalq qurumlarda
prinsipial məsələlərdə eyni möv
qedən çıxış etmələrini müsbət də
yərləndirdi. Bildirildi ki, uydurma
“erməni soyqırımı”nın 100 illiyi ilə
bağlı şou düzəltmək istəyən ermə
nipərəst qüvvələr öz məqsədlərinə
nail ola bilmədilər. Bunun əvəzin
də türk ordusunun Çanaqqala zə
fərinin 100-cü ildönümünə həsr
olunmuş tədbir təntənəli şəkildə
baş tutdu və dünya ictimaiyyətinin
diqqətini cəlb etdi.
Türkiyə Baş nazirinin müavini
Əli Babacan tarixən sarsılmaz tə
məllər üzərində qurulmuş dostlu
ğumuzun bundan sonra da möh
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kəmlənəcəyinə əminliyini ifadə et
di. O, Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi
əməkdaşlığının bölgə üçün mü
hüm əhəmiyyəti olduğunu vurğu
ladı. Qonaq TAP və TANAP kimi
iri qaz layihələrinin, Bakı-TbilisiQars dəmiryolu xəttinin reallaşma
sı ilə hər iki ölkənin regionda nüfu
zunun daha da artacağını söylədi.

Mayın 6-da Milli Məclis Sədri
nin müavini Valeh Ələsgərov Vyet
nam parlamentinin Azərbaycanla
dostluq qrupunun rəhbəri generalleytenant Than Dinh Nha ilə gö
rüşdü.
Valeh Ələsgərov ölkəmiz müstə
qillik əldə etdikdən sonra münasi
bətlərimizin daha da inkişaf etdiyi
ni və bu istiqamətdə dövlət başçı
larının xüsusi rolu olduğunu bil
dirdi.
Vitse-spiker iki ölkə arasında
parlamentlərarası əlaqələrin, iqti
sadi münasibətlərin inkişafını, təh
sil sahəsində əməkdaşlığın vacibli
yini də xüsusi qeyd etdi.

Valeh Ələsgərov qonaqlara ölkə
 izin keçdiyi inkişaf yolu, neft st
m
rategiyası, energetika sahəsində
layihələr barədə məlumat verdi.
Than Dinh Nha Vyetnamın Azər
baycanla münasibətlərin inkişafın
da maraqlı olduğunu bildirdi. Bakı
da təhsil aldığı illəri xatırlayan qo
naq ölkələrimizin mövcud dostluq
münasibətlərindən danışdı, qarşı
lıqlı əməkdaşlığın inkişafında parla
mentlərin xüsusi rolunu qeyd etdi.
Bildirdi ki, qarşılıqlı münasibətləri
inkişaf etdirmək üçün hər iki ölkə
nin geniş imkanları mövcuddur.

Mayın 4-də Milli Məclis Sədri
nin müavini Bahar Muradova YAPın dəvəti ilə ölkəmizdə səfərdə
olan Serbiya Tərəqqipərvər Parti
yasının nümayəndə heyəti ilə gö
rüşdü.
Vitse-spiker Azərbaycanla Ser
biya arasında ticarət, iqtisadi, hu
manitar sahələrdə əməkdaşlığın,
həmçinin beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində əlaqələrin dost ölkələ

dövlətlərin ərazi bütövlüyü və suve
renliyi məsələsi ilə bağlı Dağlıq Qa
rabağ münaqişəsində Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü və suverenliyini
dəstəklədiklərini vurğuladı.

r ə layiq səviyyədə qurulduğunu
bildirdi. O, münasibətlərin inkişa
fında Azərbaycan və Serbiyanın
dövlət başçılarının, parlament və
hökumət rəhbərlərinin rolunu xü
susi qeyd etdi.
Parlamentlərarası əlaqələr üzrə
dostluq qruplarının fəaliyyətindən
danışan Bahar Muradova ölkələri
miz arasında rəsmi diplomatiya ilə
yanaşı, parlament diplomatiyası
nın da mühüm əhəmiyyət daşıdı
ğını vurğuladı.
Söhbət zamanı Dağlıq Qarabağ
probleminə toxunan Milli Məclis
Sədrinin müavini Serbiyanın iqtidar
partiyasının bu münaqişənin çözül
məsinə töhfələr verə biləcəyini qeyd

Mayın 1-də Milli Məclis Sədri
nin birinci müavini Ziyafət Əsgə
rov ölkəmizdə səfərdə olan Küveyt
Dövləti Millət Məclisinin Azərbay
canla dostluq qrupunun üzvlərin
dən ibarət nümayəndə heyəti ilə
görüşdü.
Birinci vitse-spiker qarşılıqlı sə
fərlərin ölkələrarası münasibətlə
rin dərinləşməsinə töhfə olduğunu

diyi yardımı xatırlayan Ziyafət Əs
gərov təəssüf hissi ilə qeyd etdi ki,
həmin qaçqın və məcburi köçkün
lərin problemləri hələ də həll olun
mayıb. Ermənistan Azərbaycanın
20 faiz ərazisini işğal altında saxla
yır və böyük sayğısızlıq nümayiş
etdirərək beynəlxalq təşkilatların
bu problemlə bağlı qəbul etdikləri
qətnamələrə məhəl qoymur.
Qonaqlara Xocalı soyqırımı barə
də də məlumat verildi. Təəssüf ki,
bir neçə müsəlman dövləti, eləcə də
Küveyt bununla bağlı heç bir qətna
mə qəbul etməyib. Qeyd olundu ki,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi başlanandan
bəri ermənilər ölkəmizdə 30-dan

etdi. Bahar Muradova dedi ki, Serbi
ya və Azərbaycanın hakim partiya
ları olan Tərəqqipərvər Partiya ilə
Yeni Azərbaycan Partiyası arasında
əlaqələrin genişlənməsi bir sıra yeni
və mühüm layihələrin həyata keçi
rilməsinə imkan yaradacaq.
Görüşdə nümayəndə heyətinin
rəhbəri, Serbiya Tərəqqipərvər Parti
yasının beynəlxalq əlaqələr katibi,
Avropa inteqrasiyası məsələləri üzrə
nazir xanım Yadranka Yoksimoviç
Serbiya parlamenti və təmsil etdiyi
siyasi partiya barədə məlumat verdi.
YAP-la bu gün Anlaşma Memoran
dumu imzaladıqlarını bildirdi. O,

və bu əlaqələrin möhkəmlənmə
sində dövlət başçılarının böyük ro
lunu qeyd etdi. O, Prezident İlham
Əliyevin 2009-cu ildə Küveytə olan
rəsmi səfərini xatırladaraq vurğu
ladı ki, bu səfərlə ölkələrimiz ara
sındakı əlaqələr yeni mərhələyə
qədəm qoydu.
Görüşdə qanunvericilik sahəsin
də təcrübə mübadiləsinin aparıl
ması baxımından parlamentlərara
sı əlaqələrin də inkişaf etdirilməsi
nin vacib olduğu bildirildi.
1990-cı illərin əvvəllərində Kü
veyt Dövlətinin azərbaycanlı qaç
qın və məcburi köçkünlərə göstər

artıq terror hadisəsi törədiblər. Bü
tün bu haqsızlıqlara dünya birliyi
hələ də biganə yanaşır.
Küveyt Dövləti Millət Məclisi
nin Azərbaycanla dostluq qrupu
nun rəhbəri Saud Nəşmi Əl-Hu
reyci Küveyt Dövlətinin hər zaman
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
dəstəklədiyini, münaqişənin sülh
yolu ilə həllinin tərəfdarı olduqla
rını qeyd etdi. O, daha sonra Azər
baycanın son illərdə əldə etdiyi iq
tisadi nailiyyətlərə də toxundu.
Qonaq vurğuladı ki, qarşılıqlı sə
fərlər əlaqələrimizin daha da də
rinləşməsinə kömək edəcək.
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NATO Parlament Assambleyasında
erməni separatizmi bir daha ifşa olundu
Mayın 15-18-də Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərində NATO Parla
ment Assambleyasının növbəti sessiyası keçirildi. Sessiyada NATO-ya üzv
olan ölkələrlə yanaşı, alyansda assosiasiyalı üzv statusu olan ölkələrin
nümayəndə heyətləri də iştirak edirdilər. Tədbirdə Azərbaycan Respubli
kasının Milli Məclisini parlament Sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgə
rovun başçılıq etdiyi parlament nümayəndə heyəti təmsil edirdi. Nüma
yəndə heyətinə deputatlar Siyavuş Novruzov, Tahir Süleymanov, Məlahət
İbrahimqızı və Qüdrət Həsənquliyev daxil idi.
Sessiyada əsasən alyansın geniş
lənməsi, Avroatlantik təhlükəsizli
yin Şərqdən təhdid olunmasına
NATO-nun reaksiyası, terrorizmə
qarşı mübarizə məsələləri müzakirə
olundu.
Maraqlı çıxışlarla yadda qalan
toplantıda assambleyanın İqtisadiy
yat və təhlükəsizlik komitəsində
senator Natali Qule terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinə dair ayrıca
məruzə layihəsini təqdim etdi. O,
NATO ölkələrinin qanunvericilərini
terrorçuların nağd pul əməliyyatla
rının qarşısını almağa çağıraraq,
saxta xeyriyyə cəmiyyətlərinə və ya
fondlara, çirkli pulların yuyulması
na nəzarətin sərtləşdirilməsi kimi
tədbirlərin həyata keçirilməsini töv
siyə etdi.
NATO PA-nın Siyasi komitəsin
də məruzəçi Oyars Kalnınış “Rusi
ya və Avroatlantik təhlükəsizlik”
adlı məruzə layihəsini təqdim etdi.
Layihənin 22-ci bölməsində deyilir
ki, “1990-cı illərin əvvəllərində Av
rasiyada dörd separatçı regionun
ortaya çıxmasına Rusiya birbaşa
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dəstək vermişdir: Dnestr çayı və
Ukrayna arasında bir torpaq zola
ğında Moldova Respublikasında
Dnestryanı ərazi; Gürcüstanın Qara
dəniz sahilində Abxaziya; Şimali
Gürcüstanda Cənubi Osetiya; Cə
nub-Qərbi Azərbaycanda dənizə çı
xışı olmayan dağlıq bölgə - Dağlıq
Qarabağ özünü dövlət elan etmiş
dir. Krıma Rusiya tərəfdən müdaxi
lə, Krımın işğalı və ilhaqı bu kon
tekstdə nə yeni, nə də unikal bir fe
nomen deyildir. Əksinə bu, keçmiş
Sovet İttifaqı ölkələri üzərində öz
təsirini saxlamaq üçün son iki onil
lik ərzində Kremlin taktikasının
həm yenidən oynanılması, həm də
eskalasiyasıdır”.
Məruzənin 23-cü bölməsi açıq şə
kildə ifadə edir ki, “Separatçı ərazi
lərə Moskvanın dəstəyi Gürcüsta
nın, Moldova Respublikasının və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
pozur. Separatçı ərazilər mərkəzi
hökumətlərin nəzarətindən kənar
da qalır və beləliklə də, bu ölkələrin
üzərinə böyük bir yük qoyur və la
zımlı islahatları davam etmək üçün

onların səylərinə mane olur”.
Məruzəçi sənədin 34-cü bölmə
sində Ermənistanın iç üzünü açma
ğa çalışıb. Belə ki, Ermənistan 2015ci ilin əvvəllərində Avrasiya İqtisadi
Birliyinə qoşulandan sonra Rusiya
ilə münasibətlərini dərinləşdirib. O,
bu günə qədər Ukraynada Rusiya
nın hərəkətləri barədə səssiz qalıb,
Avropada yeni geosiyasi reallıq
Gürcüstan və Azərbaycanın bəyan
etdikləri xarici siyasət məqsədlərini
həyata keçirmək işini daha da çətin
ləşdirib.
Məruzə ətrafında gedən müzaki
rələrdə nümayəndə heyətinin rəh
bəri Ziyafət Əsgərov ermənilərin iç
üzünü ifşa edən çıxışla zalda əylə
şən iştirakçıların diqqətini çəkdi. I
vitse-spiker Azərbaycan əraziləri
nin 20 faizinin hələ də Ermənistanın
işğalı altında olduğunu və onların
Xocalıda törətdikləri soyqırımını
xatırladaraq, xarici həmkarlarının
diqqətini erməni işğalçılarının Azər
baycan ərazilərindən narkotiklərin
istehsalı və tranziti üçün istifadə et
mələrinə, habelə Azərbaycanın

mülki şəxslərinin Ermənistanın xü
susi xidmət orqanları tərəfindən ələ
keçirilməsinə və girov saxlanması
na cəlb edərək bildirdi ki, bu, bey
nəlxalq humanitar hüququn son
dərəcə kobud şəkildə pozulması
deməkdir.
Nümayəndə heyətimizin rəhbəri
xüsusi vurğuladı ki, ölkəmiz BMTyə və digər beynəlxalq qurumlara
Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş
əraziləri ilə birlikdə qəbul edilib. Bu
da həmin ərazilərin Azərbaycanın
tərkib hissəsi olması faktını bir da
ha təsdiq edir. O bildirdi ki, separa
tizm nəticəsində suveren dövlətlə
rin ərazilərində təkcə beynəlxalq
hüquq prinsipləri, o cümlədən ərazi
bütövlüyü və dövlət sərhədlərinin
toxunulmazlığı prinsipləri pozul
mur, eyni zamanda, başqa dövlətlə
rin ərazilərində oxşar separatçı
ocaqların meydana gəlməsinə şərait
yaranır.
Ziyafət Əsgərov bunu Azərbay
canın nümunəsində əsaslandıraraq
dedi ki, aqressiv separatizm qaçqın
və məcburi köçkünlər ordusu yara

dır, separatçı rejimlər isə terrorçu
qruplaşmalar üçün fəaliyyət bazası
na çevrilir. Daha sonra nümayəndə
heyətimizin rəhbəri qeyd etdi ki,
“Ermənistanın Azərbaycana təca
vüzü başlayandan etibarən erməni
cinayətkar qruplaşmaları tərəfin
dən ölkəmizdə 32 terror aktı törədi
lib. Həmin terror aktları nəticəsində
2 min nəfər həlak olub, onlarla in
san yaralanıb. Xalqımıza qarşı ter
ror aktları avtobuslarda, metroda,
qatar və gəmilərdə törədilib”.
Ötən il Azərbaycan nümayəndə
heyətinin BMT Baş Məclisində Er
mənistandan fərqli olaraq Ukrayna
nın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən
qətnamənin lehinə səs verdiyini xa
tırladan Z.Əsgərov haqlı olaraq
Azərbaycana münasibətdə açıq-aş
kar ikili standartlar siyasətinin yü
rüdülməsinə təəssüfləndi. O, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnamə
sinin (1993-cü il), AŞPA-nın 1416
saylı qətnaməsinin, Avropa Parla
mentinin iki qətnaməsinin (2010 və
2012-ci illər) Ermənistan tərəfindən
yerinə yetirilmədiyini də xatırlada

raq, avropalı həmkarlarına “Nə
üçün Ermənistana qarşı heç bir
sanksiya yoxdur? Bəs Avropa əda
ləti haradadır?” sualları ilə müra
ciət etdi.
Azərbaycanlı natiqin təkzibolun
maz dəlilləri qarşısında nokaut və
ziyyətinə düşən Ermənistan nüma
yəndə heyəti Ermənistan-Azərbay
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
sülh yolu ilə həllinə dair danışıqlar
da Azərbaycanı qeyri-konstruktiv
mövqedə ittiham edərək, ölkəsinin
simasını xilas etməyə cəhd göstərdi.
Lakin assambleya iştirakçıları Er
mənistan nümayəndə heyətinin cə
fəng dəlillərini anlayışla qarşılama
dılar. Ermənistan nümayəndə he
yətinin rəhbəri saxta sülhməramlı
lıq nümayiş etdirməyə çalışaraq,
azərbaycanlı həmkarları iyunun
18-20-də Yerevana NATO-nun
“Rouz-Rout” seminarına dəvət et
di. Ziyafət Əsgərov isə ona Ermə
nistan idmançılarını həqiqətən bey
nəlxalq sülh tədbiri olan I Avropa
Oyunlarına dəvət etməklə cavab
verdi.
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Bakıda QDİƏT PA-nın komitə iclası keçirildi

Mayın 5-də Milli Məclisdə Qara
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
Parlament Assambleyasının Hüquqi
və siyasi məsələlər komitəsinin 45-ci
iclası keçirildi.
İclası açıq elan edən komitənin
sədri Mixail Yemelyanov tədbirin
yüksək səviyyədə təşkil edildiyini
bildirdi. O, hər səfərində Azərbay
canda şahidi olduğu sürətli inkişaf
dan məmnunluqla söz açdı, Azər
baycan xalqına və dövlətinə bundan
sonra da yeni-yeni uğurlar arzuladı.
Sonra Mixail Yemelyanov iclasın
gündəliyində duran məsələlər barə
də məlumat verdi.
Qonaqları salamlayan Milli Məc
lis Sədrinin müavini Valeh Ələsgə
rov bildirdi ki, Azərbaycanın qu
rumda təmsil olunan ölkələrlə sıx
siyasi, iqtisadi, ticari əlaqələri möv
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cuddur. Bu əlaqələr bərabərhüquqlu
tərəfdaşlığa və əməkdaşlığa əsasla
nır. Valeh Ələsgərov ölkəmizin re
gionda və dünyada artan mühüm
rolunu vurğulayaraq ayrı-ayrı ölkə
lərlə qurulmuş iqtisadi əlaqələrdən
də danışdı. Qeyd etdi ki, əgər əvvəl
lər Türkiyə Azərbaycana sərmayə
yatırırdısa, indi Azərbaycan Türki
yəyə milyardlarla dollar sərmayə
yatırır. Bu gün Azərbaycan Avropa
nın enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində böyük rol oynayır. O
bildirdi ki, Azərbaycanın reallaşdır
dığı Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbili
si-Ərzurum neft-qaz layihələri onu
dünyada etibarlı ölkə kimi tanıdıb.
TAP və TANAP layihələri isə görü
lən işlərin tərkib hissəsi olacaq.
Valeh Ələsgərov diqqətə çatdırdı
ki, Azərbaycan əməkdaşlığı geniş

ləndirməyə hər zaman hazırdır. O,
assambleyanın statusunun və im
kanlarının artırılmasının bunun
üçün faydalı olacağını qeyd etdi.
Sonra iclas geniş tərkibdə davam
etdirildi. İclasın gündəliyi təsdiq edil
dikdən sonra Mixail Yemelyanov ye
nidən komitənin sədri seçildi. Təd
birdə “Qara Dəniz İqtisadi Əmək
daşlığına üzv ölkələrdə seçki qanun
vericiliyinin əsas prinsipləri: oxşar və
fərqli cəhətlər”, Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının mövcud
fəaliyyəti, QDİƏT PA-nın statusunun
möhkəmləndirilməsi və digər təşki
lati məsələlər müzakirə olundu.
Bununla da Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament As
sambleyasının Hüquqi və siyasi mə
sələlər komitəsinin 45-ci iclası başa
çatdı.

Milli Məclisdə dinləmələr
Mayın 13-də Milli Məclisdə I
Avropa Oyunları ərəfəsində Avro
pa Parlamenti deputatlarının Azər
baycana qarşı apardıqları qarayax
ma kampaniyası ilə əlaqədar dinlə
mələr keçirildi. Tədbirə deputatlar,
bir sıra QHT-lərin və mətbuat or
qanlarının rəhbərləri, jurnalistlər
qatılmışdılar.
Tədbiri açan Milli Məclisin de
putatı, Azərbaycan Prezidenti ya
nında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şu
rasının sədri Azay Quliyev dedi ki,
ölkəmiz üçün böyük hadisə olan I
Avropa Oyunlarına biz dostluq,
sülh, ictimai anlaşma, mədəniyyət
lərarası dialoqun inkişafı kimi ba
xırıq. Ölkəmiz bu möhtəşəm id
man bayramına ciddi hazırlıq gö
rüb. Lakin Azərbaycanın nailiyyət
lərini gözü götürməyən bir sıra
qruplar, ermənipərəst siyasətçilər
ikili standartlardan əl çəkmir, ölkə
mizdə insan hüquqlarının guya
pozulduğunu iddia edərək absurd
təkliflər irəli sürür, hər vəchlə bu
hadisənin baş tutmamasına çalışır
lar.
Dinləmələrdə fikirlərini bölüşən
Milli Məclis Sədrinin müavini, Av

ropa İttifaqı-Azərbaycan parla
ment əməkdaşlığı komitəsinin
həmsədri Valeh Ələsgərov dedi ki,
Avropa Parlamentindəki bəzi de
putatların illər boyu Azərbaycana
qarşı təbliğat aparması təəssüf do
ğurur. Onların bu cür çirkin yolla
ra əl atmasının səbəbi Azərbayca
nın müstəqil və qüdrətli dövlət ki
mi inkişaf etməsi, bütün təzyiqlərə
baxmayaraq, öz maraqlarına uy
ğun müstəqil siyasət yürütməsi,
bəzi dövlətlər kimi ələbaxım olma
masıdır. Valeh Ələsgərov bildirdi
ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında əməkdaşlıq üçün bir sıra
platformalar olduğu halda, Avropa
Parlamenti deputatlarının belə ad
dımlara əl atmaları Azərbaycana
olan qərəzli münasibətin göstərici
sidir.
Sonra tədbirdə məruzələr dinlə
nildi. “Xalq cəbhəsi” qəzetinin baş
redaktoru Elçin Mirzəbəyli “Azər
baycan-Avropa İttifaqı əlaqələri və
Avropa Parlamentindəki bəzi
qruplaşmaların pozuculuq fəaliy
yəti”, Orta Asiya və Güney Qafqaz
Söz Azadlığı Şəbəkəsinin sədri
Azər Həsrət “Avropa İttifaqı ölkə

lərində insan hüquq və azadlıqları
nın vəziyyəti. Ksenofobiya və isla
mofobiya təzahürlərinin güclən
məsi”, “Konstitusiya” Araşdırma
ları Fondunun prezidenti Əliməm
məd Nuriyev “Qərb ölkələrində
beynəlxalq dövlətlərarası, höku
mətlərarası və qeyri-hökumət təş
kilatlarının fəaliyyətində korrupsi
ya halları”, Vətəndaşların Əmək
Hüquqlarını Müdafiə Liqası İcti
mai Birliyinin sədri Sahib Məmmə
dov “Hüquq müdafiə təşkilatları –
müstəqil siyasət yürüdən dövlətlə
rə təzyiq vasitəsi rolunda” mövzu
larında məruzə etdilər.
Müzakirələrdə deputatlar Asim
Mollazadə, Məlahət İbrahimqızı,
Fuad Muradov, Rövşən Rzayev,
Çingiz Qənizadə, dinləmələrdə iş
tirak edən QHT və media təmsilçi
ləri Azərbaycana qarşı aparılan qa
rayaxma kampaniyasını qətiyyətlə
pislədilər, konkret faktlara istina
dən Avropa ölkələrində insan haq
larının mütəmadi olaraq pozuldu
ğunu dilə gətirdilər, ölkəmizə qarşı
yönəldilmiş ideoloji müharibənin
qarşısını almaq üçün təkliflərini
diqqətə çatdırdılar.
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Şahmar Mövsümov:

“Fondda maliyyə
əməliyyatları
sahəsindəki
bütün müasir
texnologiyalardan
istifadə edilir”
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
icraçı direktoru Şahmar Mövsümovla müsahibə
- Dövlət Neft Fondunun yara
dılmasının 15 ili tamam oldu.
Fondun ötən dövr ərzindəki
fəaliyyətini necə qiymətləndi
rirsiniz? Hansı nailiyyətlər əl
də olundu və perspektivdə
hansı hədəflər nəzərdə tutu
lub?
- Yarandığı vaxtdan etibarən
neft-qaz ehtiyatlarının istismarı və
satışından əldə olunmuş gəlirlərin
yığılması Azərbaycan Respublika
sı Dövlət Neft Fondunun (ARDNF)
strateji məqsədi və həyata keçirdi
yi əsas vəzifələrindən biridir.
Fəaliyyət göstərdiyi dövr ərzində
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beynəlxalq səviyyədə tanınmış təş
kilata çevrilmiş Azərbaycan Res
publikası Dövlət Neft Fondu
Ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən əsası qoyulmuş milli
neft strategiyasının uğurlu nəticə
sidir. Hazırda ARDNF institusional
cəhətdən formalaşmaqla bərabər
ölkə daxilində və eləcə də beynəl
xalq səviyyədə tanınmış və vəsait
lərin idarə edilməsi, şəffaflığın tə
min olunması baxımından digər
dövlətlərlə öz təcrübəsini bölüş
dürməyə qadir, müasir standartla
ra cavab verən beynəlxalq səviyyə
li maliyyə təşkilatına çevrilmişdir

və bütün bu nailiyyətlərin başlan
ğıcında məhz Ulu öndər Heydər
Əliyevin ARDNF-in yaradılması
ilə bağlı qərarı durur.
15 il müddətində ARDNF və
saitlərin yerləşdirilməsi və ida
rəedilməsi üzrə qarşısına qoydu
ğu məqsədi effektiv həyata keçirə
bilən çox yüksək səviyyəli maliy
yə təşkilatına çevrilmişdir. Bu
dövr ərzində fond öhdəliyinə gö
türdüyü layihələrin maliyyələşdi
rilməsini uğurla həyata keçirmiş
dir: layihələrdən bəziləri artıq ta
mamlanmış, digərləri isə davam
etməkdədir.

Ötən dövr ərzində ARDNF
Azərbaycanın beynəlxalq arenada
nüfuzunu artıran nailiyyətlər əldə
etmişdir. Fond fəaliyyətə başladığı
ilk gündən etibarən şəffaflığın tə
min edilməsinə xüsusi önəm ver
mişdir. Nailiyyətlər sırasında
ARDNF-in “Dövlət xidmətində
şəffaflığın, cavabdehliyin və məsu
liyyətin artırılması” üzrə 2007-ci il
üçün “BMT-nin Dövlət Qulluğu

vətlərdən əldə edilən gəlir he
sabına formalaşan təxminən
25-dən çox oxşar dövlət ma
liyyə fondları fəaliyyət göstə
rir. Bizim Dövlət Neft Fondu
nun digərlərindən fərqli spe
sifik xüsusiyyətləri hansılar
dır?
- Neft və qazın bərpa edilməyən
təbii ehtiyat olduğunu nəzərə ala
raq onların satışından əldə edilən

fondun aktivləri ildən-ilə artır.
2015-ci il aprelin 1-nə olan məlu
mata əsasən, fondun aktivləri 35
mlrd. ABŞ dolları təşkil edir.
ARDNF maliyyə vəsaitlərini öl
kədən kənarda xarici maliyyə ak
tivlərində, qiymətli kağızlarda yer
ləşdirməklə bərabər vəsaitlərin az
bir qisminin idarə edilməsini xarici
menecerlərə həvalə edərək valyuta
nın daxili bazara neqativ təsirini

Mükafatı”na (UN Public Service
Award) layiq görülməsi xüsusi yer
tutur. Fondun fəal iştirak etdiyi
Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Tə
şəbbüsünün (MHŞT) uğurlu tətbi
qi nəticəsində Azərbaycana MHŞTnin tamhüquqlu üzvü statusu ve
rilmiş, “2009-cu il MHŞT mükafa
tı” təqdim edilmişdir.

gəlirin indiki və gələcək nəsillər
arasında bərabər bölüşdürülməsi
məqsədilə Dövlət Neft Fondu ya
radıldı. Neft ilə zəngin olan ölkə
lərdə müstəqil sərvət fondlarının
və yaxud digər bu kimi qurumla
rın təsis edilməsi bu dövlətlərdə
neft sərvətlərinin nəsillər arasında
bərabər bölgüsünə, onların səmə
rəli və məqsədyönlü şəkildə idarə
edilməsinə şərait yaradır.
Hazırda Dövlət Neft Fondu bu
vəzifəni uğurla həyata keçirir və

neytrallaşdırır, manatın kursuna
təsiri azaldır. Ölkəyə daxil olan val
yuta axınının artmasını nəzərə ala
raq ARDNF-in xarici valyutanın
sterilizə edilməsində və bununla
da makroiqtisadi sabitliyin təmin
olunmasında rolu mühümdür. Bu
nunla əlaqədar makroiqtisadi siya
sət müəyyən edilərkən fondun val
yuta vəsaitlərinin makroiqtisadi
sabitliyə təsiri də nəzərə alınır.
İqtisadiyyatının əsas hissəsi nef
tə əsaslanan bir sıra dünya dövlət

- Dünyada, məsələn, Qətər, Kü
veyt, Norveç, Rusiya, Qazaxıs
tan kimi ölkələrdə təbii sər
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lərində ARDNF ilə bir çox oxşar
cəhətləri olan analoji fondlar fəaliy
yət göstərir. ARDNF yaradılarkən
bu fondların təcrübəsinə istinad et
məklə yanaşı, yerli xüsusiyyətlər
və mövcud ehtiyaclar nəzərə alın
mış, neft gəlirlərinin gələcək nəsil
lər üçün toplanması ilə bərabər
bugünkü nəsillərin problemlərinin
həlli üçün də istifadə edilməsini
nəzərdə tutan bir model seçilmiş
dir.
Azərbaycanda Dövlət Neft Fon
dunun fərqləndirici xüsusiyyətlə
rindən biri də onun Azərbaycan
Mərkəzi Bankında xüsusi hesab
formasında deyil, ayrıca idarəetmə
strukturuna malik hüquqi şəxs qis
mində yaradılmasıdır.
- Dövlət Neft Fondunun gələ
cək perspektivlərini nədə gö
rürsünüz? Dəyişən dünya iq
tisadiyyatının müasir tenden
siyalarını nəzərə alsaq, fon
dun siyasətində və struktu
runda dəyişikliklər aparmağa
lüzum varmı?
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- ARDNF təsis edilərkən vəsait
lərinin həcmi 270 mln. ABŞ dolları
təşkil edirdi. 2008-ci ildə bu vəsait
10 mlrd. ABŞ dolları, 2010-cu ildə
20 mlrd. ABŞ dolları, 2015-ci ilin ilk
rübünün sonunda isə 35 mlrd. ABŞ
dolları təşkil etmişdir. Dövlət Neft
Fondunun əsas vəzifələrindən biri
neft və qazın satışından gələn gə
lirlərin nəsillər arasında bərabər
şəkildə bölüşdürülməsi və gələcək
nəsillər üçün ehtiyat vəsait kimi
toplanması olduğuna görə fond
konservativ investisiya siyasəti hə
yata keçirir. Lakin dəyişən şərait
gələcəkdə investisiya siyasətinin
daha aqressiv formasına keçidi tə
ləb edə bilər.
ARDNF institusional cəhətdən
yüksək şəkildə inkişaf etmişdir.
Fondda maliyyə əməliyyatları sa
həsindəki bütün müasir texnologi
yalardan istifadə edilir. Təbii ki,
maliyyə vəsaitlərinin artması bu
vəsaitləri düzgün və ən son texno
logiyalardan istifadə etməklə idarə
edə bilən kadrlara olan tələbatı da
yüksəldir. Bu məqsədlə fond əmək

 aşlarının çoxsaylı treninqlərdə,
d
tədris seminarlarında və kurslarda
iştirakını təmin edir, onların və
saitlərin idarə edilməsi sahəsində
ən son yeniliklərlə tanış olmalarına
şərait yaradır. Bununla belə
ARDNF əldə edilmiş nailiyyətlərlə
kifayətlənmir, həm özünün funk
sional inkişafına, həm də kadrları
nın inkişafına çalışır.
- Dünya bazarında neftin qiy
mətinin aşağı düşməsinin tə
sirinin azaldılması üçün fond
nə kimi tədbirlər həyata keçi
rir? Neft qiymətlərinin dəyiş
kənliyini və mövcud vəziyyə
tini nəzərə alaraq dövlət büd
cəsinin parametrlərinə yeni
dən baxılması mümkündür
mü?
- Fondun büdcəsinin baza göstə
ricisi olan xam neftin qiyməti döv
lət büdcəsi ilə eyni, yəni 90 ABŞ
dolları səviyyəsində təsdiq edil
mişdir, lakin dünya bazarlarında
xam neftin qiymətlərində aşağı di
namikanın müşahidə olunduğunu
nəzərə alaraq, 2015-ci ildə fondun
mənfəət neftinin və qazın satışın
dan gəlirlərinin aşağı düşməsi

proqnozlaşdırılır. Xam neftin qiy
mətlərinin aşağı düşməsi fondun
gəlirlərinə və eləcə də dövlət büd
cəsinin ayrı-ayrı gəlir mənbələrinə
öz mənfi təsirini göstərməkdədir.
Bütün bunlara baxmayaraq,
ARDNF tərəfindən ölkədə fiskal
sabitliyin təmin edilməsi məqsədi
lə büdcə ilə təsdiq edilmiş öhdəlik
lər, o cümlədən dövlət büdcəsinə
transfert ilə bağlı xərclərin icrası
təmin ediləcəkdir, fondun büdcə
sində nəzərdə tutulmuş strateji və
sosial layihələrin maliyyələşdiril
məsi davam etdiriləcəkdir.
- ARDNF dünyada nə kimi sər
mayələr həyata keçirir və dün
yanın maliyyə qurumları ilə
əməkdaşlığı necə inkişaf edir?

- Hazırda ARDNF dünyanın 47
ölkəsində investisiya qoyuluşu
həyata keçirir, həmçinin tərəfdaş
qismində dünyanın əksər aparıcı
investisiya bankları ilə əməkdaş
lıq edir. Dünya Bankı, Beynəlxalq
Valyuta Fondu, Beynəlxalq Maliy
yə Korporasiyası (BMK) kimi bey
nəlxalq maliyyə institutları ilə
yüksək səviyyəli əməkdaşlıq qu
rulub. Beynəlxalq Maliyyə Korpo
rasiyası ilə fondun əməkdaşlığı
BMK-nın Aktivlərin İdarə Olun
ması Şirkəti tərəfindən təşkil olu
nan özəl səhm fondlarında inves
tor qismində iştirak etməsi ilə sə
ciyyələnir. ARDNF BMK-nın aşa
ğıda göstərilən fondlarında inves
tor qismində iştirak edir:
•BMK Afrika, Latın Amerikası

və Karib Hövzəsi Fondu;
•BMK Katalizator Fondu;
•BMK Qlobal İnfrastruktur
Fondu.
ARDNF ABŞ, Avropa, Asiya, La
tın Amerikası və s. regionlara in
vestisiya yatırımını həyata keçirir.
Bildiyiniz kimi, ARDNF Rusiya,
Fransa, İngiltərə, Cənubi Koreya
kimi ölkələrdə daşınmaz əmlaka
sərmayə yatırmışdır və bu istiqa
mətdə işlər davam etdirilir. Bun
dan başqa ARDNF investisiya
portfelinə yeni bir valyutanı - Çin
yuanını əlavə etmək niyyətindədir
və bununla bağlı Çinin müvafiq
qurumları ilə danışıqlar aparılmış
və uğurlu nəticələr əldə olunmuş
dur.

ARDNF vəsaitlərinin artımı
1999-cu il

270 mln. $
2008-ci il

10 mlrd. $
2010-cu il

20 mlrd. $
2015-ci il (I rüb)

35 mlrd. $
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Maya Hristova:

“Avropa İttifaqı
Azərbaycanla enerji
dialoqunu müsbət və
perspektivli hesab edir”
“Milli Məclis” jurnalının “Səfir” rubrikasının budəfəki qonağı Bolqarıstan Respublikasının
Azərbaycan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Maya Hristovadır.

- Bu ilin əvvəlində Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti Bolqarıs
tan Respublikasına rəsmi səfər etdi.
Ölkələrimiz arasında “Azərbaycan
Respublikası və Bolqarıstan Res
publikası arasında strateji tərəfdaş
lıq haqqında Birgə Bəyannamə”
imzalandı. Bu bəyannamə haqqın
da fikirlərinizi bölüşərdiniz.
- Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti cənab İlham Əliyevin Bolqarıstana
səfəri iki ölkə arasındakı ənənəvi dost
luq münasibətlərinin davamıdır. Bu sə
fərin məqsədi uzunmüddətli əməkdaş
lığımızı möhkəmləndirmək, eləcə də
“Azərbaycan Respublikası və Bolqarıs
tan Respublikası arasında strateji tərəf
daşlıq haqqında Birgə Bəyannamə”nin
imzalanması ilə ikitərəfli münasibətləri
mizə əhəmiyyətli təsir götərməkdir. Bu
sənədin imzalanması dövlətlərimizin
enerji sahəsindəki tərəfdaşlığını və
əməkdaşlıq üçün yeni istiqamətlərin
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meydana gəlməsində marağını bir daha
təsdiq etdi.
Bəyannamə Bolqarıstan Respublikası
ilə Azərbaycan Respublikası arasında
yüksək partnyorluq əlaqələrinin ifadəsi
dir və o, hər iki ölkənin ictimai-siyasi və
sosial-iqtisadi həyatının bütün sahələ
rində əməkdaşlıq etmək üçün yeni im
kanlar yaradır. Sənəd həm əməkdaşlı
ğın mövcud sahələrinin genişləndiril
məsini, həm də qarşılıqlı maraq doğu
ran tərəfdaşlıqlar üçün yeni istiqamətlə
ri nəzərdən keçirir. Bəyannamə iki ölkə
arasında strateji tərəfdaşlıq dərəcəsinə
yüksəlmiş yüksək səviyyəli dialoqun
təsdiqidir. O, siyasi, iqtisadi, ticarət, təh
lükəsizlik, müdafiə, elm, təhsil və mədə
niyyət sahələrində ikitərəfli münasibət
lərin möhkəmləndirilməsinə və geniş
ləndirilməsinə yönəlib.
Azərbaycan tək Bolqarıstanda deyil,
bütün Avropada enerji təhlükəsizliyinin
diversifikasiyası və möhkəmləndirilmə

si ilə bağlı əsas partnyordur. Avropa İt
tifaqı Azərbaycanla enerji dialoqunu
müsbət və perspektivli hesab edir. Bu
təşkilat üçün Bakı təbii qazın Azərbay
candan və Xəzər regionundan Aİ ölkələ
rinə ötürülməsi üçün enerji daşıyıcıları
nın və marşrutlarının diversifikasiyası
ilə bağlı planlarının reallaşmasında eti
barlı tərəfdaşdır.
Cənab İlham Əliyevin Sofiyaya səfəri
çox uğurlu oldu. Belə ki, səfər çərçivə
sində Bolqarıstan Respublikası Höku
məti ilə Azərbaycan Respublikası Hö
kuməti arasındakı elektron rabitə, infor
masiya texnologiyaları və elektron ida
rəçilik kimi sahələrdə əməkdaşlıq üzrə
müqavilə imzalandı.
- Bolqarıstan Respublikası Nabuk
ko Vest layihəsinin səhmdarıdır.
Bu layihənin yenidən bərpa edil
məsi istiqamətində hansı işlər hə
yata keçirilir?

- Prezident İlham Əliyevin Bolqarıs
t an Respublikasına səfəri ərzində Na
bukko və TAP-ın inteqrasiyası, yəni
Nabukko Vestin yeni formatda bərpa
olunması ilə bağlı məsələ qaldırıldı.
Bolqarıstan təbii qazın Avropaya ötü
rülməsində tranzit ölkə olmaqla müvafiq imkanı yarada biləcək bütün layi
hələri dəstəkləyəcək. Buraya Nabukko
Vest və TAP layihələrinin inteqrasiyası
da aiddir. Ona görə Bolqarıstan üçün
Cənub Qaz Dəhlizinin ayrılmaz bir
hissəsi olmaq, Rumıniya, Serbiya və
başqa Avropa ölkələrinə qaz ötürmək
üçün tranzit ölkə rolunu oynamaq çox
vacibdir.
- Azərbaycan Respublikası ilə Bol
qarıstan Respublikası arasında
parlamentlərarası münasibətlərin
bugünkü səviyyəsini necə dəyər
ləndirirsiniz?
- Parlamentlərarası münasibətləri
miz, o cümlədən qarşılıqlı səfərlərimiz
bütün sahələrdə yüksək səviyyədədir.
Qeyd edim ki, Azərbaycan Milli Məcli
sinin Sədri Oqtay Əsədov Bolqarıstana
dəvət olunub. Bu səfərin həyata keç
məsi ilə bağlı tarix yaxın zamanlarda
dəqiqləşdiriləcək. Parlamentlərarası
dostluq qrupları çərçivəsində artıq
ənənə halını almış səfər mübadilələri
də çox gözəl nəticələr verir.
Bolqarıstan Respublikasının 43-cü
Milli Məclisi dostluq qruplarının üzv
lərini təyin edib və qarşılıqlı səfərlər
barədə dəvətlər artıq müzakirə olun
maqdadır. Qarşılıqlı maraqların (xarici
siyasət, iqtisadi siyasət və turizm ko
mitəsi, mədəniyyət komitəsi və s.) təm
sil olunduğu sahələrdə də parlament
lərimizin daimi komitələri arasında
əlaqələrin möhkəmlənməsi üçün cəhd
lər göstərilməlidir.
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təş
kilatıParlament Assambleyasındakı nü
mayəndə heyətlərimiz arasında olan gö
zəl münasibətlər və qarşılıqlı anlayışı da
qeyd etmək lazımdır. Geniş Qara Dəniz
Regionu ölkələrinin beynəlxalq iqtisadi
təşkilatı çərçivəsində də yüksək səviy
yəli əlaqələrimiz mövcuddur.

- Ölkəmizdə bolqar dili tədris olu
nur. Hətta Bolqar Dili və Mədə
niyyəti Mərkəzi də fəaliyyət göstə
rir. Bolqarıstanda Azərbaycanla
bağlı məlumatların verilməsində
nə kimi işlər görülür?
- 2004-cü ildə Bakı Slavyan Univer
sitetində açılan Bolqar Dili və Mədə
niyyəti Mərkəzi Azərbaycanda Bolqa
rıstan Respublikasının səfirliyi ilə fəal
əlaqələr qurur. Bu da Bolqarıstan hö
kumətinin rəsmilərinin və nümayən
dələrinin Bakıya səfərlərini sosial və
mədəni cəhətdən asanlaşdırır. Bu mər

tetinin Şərq Dilləri və Mədəniyyəti
Mərkəzində oldu.
Müqəddəs Kliment Ohridski adına
Sofiya Universitetindəki Azərbaycan
Dili və Mədəniyyəti Mərkəzi ilə Bakı
Slavyan Universitetində fəaliyyət göstə
rən Bolqar Dili və Mədəniyyəti Mərkəzi
eyni məqsədə xidmət edir. Onun əsas
fəaliyyəti Azərbaycan tarixi və adət-ənə
nələri ilə bağlı tədbirlərin, o cümlədən
Azərbaycanın dövlət xadimləri, mədə
niyyət və incəsənət nümayəndələri ilə
görüşlərin təşkil olunmasına və keçiril
məsinə yönəlib. Bunun nəticəsində də

kəz səfirliyin bütün tədbirlərində fəal
iştirak edir.
Mərkəzin məqsədi Azərbaycanla
Bolqarıstan arasında mədəni əlaqələri
inkişaf etdirməkdir. O, həm də dövlət
lərimizin mədəniyyət, təhsil, elm sahə
lərinə hər iki ölkənin gənclərinin cəlb
olunmasına, eləcə də bolqar tədqiqat
ları ilə bağlı təhsil prosesinin daha da
gücləndirilməsinə xidmət edir. Mərkə
zin əsas fəaliyyəti isə Azərbaycanda
bolqar dili, mədəniyyəti və Bolqarıstan
tarixi haqqında məlumatların geniş ya
yılmasına yönəlib.
2013-cü il mayın 24-də Müqəddəs
Kliment Ohridski adına Sofiya Univer
sitetində Bakı Slavyan Universiteti ilə
Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mər
kəzinin yaradılması haqqında müqavi
lə imzalandı. Bu mərkəzin açılışı 2013cü il sentyabrın 25-də Sofiya Universi

bizim həmvətənlərimiz Azərbaycan
ədəbiyyatı, mədəniyyəti, kino və incəsə
nəti ilə yaxından tanış ola biləcəklər.
- Cari ilin iyun ayında Bakıda I Avro
pa Oyunları keçiriləcək. Bolqarıs
tanın bu tədbirdə iştirakı ilə bağlı
hansı planları var?
- Bolqar Olimpiya Komitəsindən əldə
etdiyimiz məlumata əsasən hal-hazırda
122 nəfər idmançının Azərbaycanda ke
çiriləcək ilk Avropa Oyunlarında iştirakı
gözlənilir.
Açılış mərasiminə Bolqarıstan Res
publikasının Baş naziri cənab Boyko
Borisovun, Gənclər və İdman naziri cə
nab Krassen Kralevin Azərbaycana səfə
ri nəzərdə tutulub. Bağlanış mərasiminə
isə Bolqarıstan Respublikasının Prezi
denti cənab Rosen Plevneliyevin də sə
fəri planlaşdırılıb.
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Arzu Əliyeva:

“Qələbənin qazanılmasında
Bakı nefti əvəzsiz rol oynamışdır”
Bu il biz faşizm üzərində qələbə
nin 70 illik yubileyini qeyd etdik.
Ölkəmizdə bu münasibətlə bir çox
tədbirlər, layihələr həyata keçirildi.
Bu layihələrdən biri də mayın 4-də
Heydər Əliyev Mərkəzinin təqdi
matı olan “Hədəf Bakıdır. Hitler
neft uğrunda döyüşü necə uduz
du” sənədli filmidir. Heydər Əli
yev Fondunun dəstəyi ilə hazırlan
mış filmin baş prodüseri Arzu Əli
yeva, prodüseri Lui Vodevil, rejis
soru isə Robert Maqnerotdur.
Heydər Əliyev Mərkəzində təş
kil edilən təqdimat mərasimində
Azərbaycanın birinci xanımı Meh
riban Əliyeva və Arzu Əliyeva işti
rak etdilər. Filmin baş prodüseri
Arzu Əliyeva çıxış edərək bildirdi
ki, xalqımız II Dünya müharibəsin
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 ə cəbhəyə 700 minə yaxın oğul və
d
qızını yola salmışdır; onların da
təxminən yarısı döyüş meydanla
rından geri qayıtmamışdır. Arzu
Əliyeva qeyd etdi ki, II Dünya mü
haribəsində qələbənin qazanılma
sında Bakı nefti əvəzsiz rol oyna
mışdır: “1941-1945-ci illər mühari
bəsi zamanı Sovet İttifaqının sərf
etdiyi neftin 70 faizindən çoxu,
benzinin 80 faizi Azərbaycanın pa
yına düşmüşdür. Qələbənin təmin
olunmasında böyük rol oynamış
tank və təyyarələr Bakı neftçiləri
nin göndərdiyi yanacaqla hərəkət
edirdi. Azərbaycan xalqının bu
müharibədə göstərdiyi qəhrəman
lıq heç vaxt unudulmayacaq”.
Arzu Əliyeva bildirdi ki, məhz
ölkəmizin tarixinin bu məqamları

nı yaşatmaq və dünya ictimaiyyəti
nə çatdırmaq məqsədilə Bakı Me
dia Mərkəzi Heydər Əliyev Fon
dunun dəstəyi ilə bu sənədli filmi
hazırlayıb.
Sonra film nümayiş etdirildi.
Azərbaycan xalqının faşizm üzə
rində qələbədəki rolundan, eləcə
də Azərbaycan neftinin müharibə
illərində strateji əhəmiyyətindən
bəhs edən bu filmdə II Dünya mü
haribəsinin tarixinə tamamilə yeni
baxış bucağından – neft uğrunda
savaş prizmasından baxılır.
Sovet İttifaqında Bakı nefti illik
istehsalın 72 faizini təşkil edirdi.
Nəticə etibarilə paytaxtımız SSRİnin iqtisadiyyatında vacib rola ma
lik idi.
Müharibə illərində Azərbaycan

nefti qələbənin əldə edilməsində
müstəsna rol oynadı. Bakı tanker
ləri Qızıl Ordunun ehtiyacının 80
faizini ödəyərək Moskvaya yana
cağın bütün növlərini göndərirdi.
Bu isə o deməkdir ki, döyüşə ge
dən hər 10 tankın, hər 10 təyyarə
nin 7-si Bakı nefti ilə işləyirdi.

Sovet İttifaqının rəhbəri İ.Stalin
bu dəyərli resursu qısqanclıqla qo
ruyur, onun avropalı ideoloji rəqi
bi olan Hitler isə bütün vasitələrlə
Bakını ələ keçirməyə çalışırdı.
Onun hədəfi Qafqazdakı neft ya
taqlarını ələ keçirərək düşməninə
ikiqat zərbə vurmaq idi. Belə ki,

Stalin neft təchizatından məhrum
olaraq müharibəni uduzacaq, Hit
ler isə öz növbəsində yanacaqla
təmin ediləcəkdi.
Təqdim olunan kadrlarda ölkə
mizin apardığı mübarizə aydın
təsvir edilib. Bakıdakı neft buruq
larının düşmən əlinə keçməməsi
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üçün onlardan daha müasir olanla
rı sökülür və yeni neft hövzələrinə
göndərilirdi. Bunun nəticəsində
neft istehsalının aşağı düşməsinə
baxmayaraq, paytaxtımız yenə də
var gücü ilə çalışırdı. Çünki Qızıl
Ordu neftlə, yanacaqla təmin olun
malı idi.
Dövlət Müdafiə Komitəsinə tə
yin edilmiş Nikolay Baybakovun
təşəbbüsünə əsasən Bakıya gizli
yolla partlayıcı maddələr gətiril
mişdi. Vəziyyət çıxılmaz olarsa,
onlar yerdə qalan neft quyularının
partladılması üçün nəzərdə tutul
muşdu. Stalin bildirmişdi ki, əgər
almanlar neftin 1 tonunu belə ələ
keçirərlərsə, Baybakov güllələnə
cək. Onu da əlavə etmişdi ki, əgər
mədənlər vaxtından əvvəl məhv
edilərsə, Hitler geri çəkilmiş olarsa
belə, Baybakov o zaman da güllə
lənmədən canını qurtara bilməyə
cək.
Filmdə Böyük Vətən müharibəsi
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zamanı qadınların da rolu qeyd
edilib. Bütün ölkədə qadınlar dö
yüşə gedən kişilərin əvəzinə işlə
yirdilər. Neft buruqlarında çalış
mağa başlayan əvəzedici qüvvə
kişilərdən geri qalmamaq üçün iş
saatlarını uzatmışdılar. Onlar mü
haribənin sonuna kimi günün 12
saatını, həftənin 7 gününü fasiləsiz
olaraq işləyirdilər. 1944-cü ildə qa
dınlar işçi qüvvəsinin 65 faizini
təşkil edirdilər.
Sənədli filmin sonunda yaradıcı
heyət 70 il əvvəl hədəf olan Bakı
nın bugünkü inkişafını xüsusi pe
şəkarlıqla tamaşaçıya çatdırır. Pay
taxtımızın dünəni və bu günü haq
qında izləyicidə dolğun təəssürat
yaradır.
Filmin təkcə HD formatına keçi
rilməsi, bərpası və rənglənməsi üç
aydan çox zaman aldı. Hazırlıq iş
lərinə 100-dək insanın cəlb olun
duğu filmin yaradılmasında “Na
tional Geographic” kanalının 10

əməkdaşı, həmçinin ayrı-ayrı ölkə
lərdən 45 nəfərlik heyət yaxından
iştirak etdi. Ümumilikdə bu ekran
əsərinin təxminən 50 milyon ta
maşaçı tərəfindən izlənilməsi göz
lənilir. Film müharibənin ağrı-acı
sını yaşayan hər kəsin, həmçinin
ön cəbhədə döyüşənlərin, arxa cəb
hədə gərgin əməyi ilə böyük qələ
bədə payı olan insanların xatirəsi
nə ithaf edilib.
Ekran əsəri Azərbaycan dili ilə
yanaşı, rus, ingilis, fransız, alman,
italyan və digər dillərə də tərcümə
olunub.
Çəkilişləri 14 ay davam edən
“Hədəf Bakıdır. Hitler neft uğrun
da döyüşü necə uduzdu” sənədli
filmi çərçivəsində Azərbaycanda,
Almaniyada, ABŞ-da, Böyük Brita
niyada, Fransada, Rusiyada tədqi
qatlar aparılmış, bu ölkələrin ar
xivlərindən 200 saatdan çox vi
deomaterial, foto və digər sənədlər
araşdırılmışdır.

“Hədəf Bakıdır. Hitler neft uğ
runda döyüşü necə uduzdu” filmi
mayın 8-10-da “National Geograp

hic” kanalında, o cümlədən Fransa,
İngiltərə, Almaniya, İtaliya, Polşa,
Macarıstan, Danimarka, Türkiyə, İs

paniya, Sloveniya, Balkan ölkələri,
Afrika ölkələri, Yunanıstan, Çexiya
və digər yerlərdə nümayiş etdirildi.
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Müsahibimiz Türk
Əməkdaşlıq və
Koordinasiya
Agentliyinin
Bakı Proqram
Koordinasiya
Ofisinin rəhbəri
Mustafa Haşim
Polatdır.

Mustafa Haşim Polat:

“TİKA olaraq bizim bir
vəqf mədəniyyətimiz var”
- Mustafa bəy, ilk olaraq istər
dim ki, təşkilatın yaranma tari
xi barədə məlumat verəsiniz.
Belə bir təşkilat hansı zərurət
dən yaranıb və hansı ölkələrdə
fəaliyyət göstərir, məqsədi,
məramnaməsi nədən ibarət
dir?
- TİKA - Türk İşbirliyi və Koor
dinasyon Ajansı, Azərbaycan türk
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cəsi ilə desək, Türk Əməkdaşlıq və
Koordinasiya Agentliyi Sovet İtti
faqı dağıldıqdan sonra Türkiyənin
öncəliklə dost və qardaş, əqrəba
ölkələrdən gələn tələbləri qarşıla
maq üçün təşkilatlanmaq ehtiya
cından meydana gəlmişdir. Türki
yə üzərinə düşəni yerinə yetirmək
üçün 1992-ci ildə bu təşkilatı qur
du.

Hal-hazırda bizim 140 ölkədə
layihələrimiz həyata keçirilir, 50-ə
yaxın ofisimiz fəaliyyət göstərir.
Amma hər zaman Azərbaycan,
Türkmənistan, Qazaxıstan, Qırğı
zıstan və Özbəkistan fəaliyyətimiz
də prioritet yer tutur.
Hal-hazırda bizim dünya miq
yasında həyata keçirdiyimiz layi
hələr əsasən insan həyatına birbaşa

toxunan məsələlərlə bağlıdır. Mə
sələn, təhsil, səhiyyə, içməli su,
sosial infrastrukturlar, yəni cəmiy
yətin zəruri ehtiyacları, məsələn,
fondlar, xeyriyyə işləri, bələdiyyə
xidmətləri, insanların sosial ehti
yaclarına xidmət edən elmlər bi
zim öncəliklərimiz arasındadır.
Bu gün dünyada insan haqları,
gender problemləri və s. haqqında
çox danışılır və qabardılır. Amma
bizim fikrimizcə, bunlar insanın
ehtiyacını qarşılayan əsas məsələ
lər deyil. Əlbəttə, bunlar da vacib
dir, bəzi məsələlərə təsir edə bilir.

Biz təşkilat olaraq insanlara
maaş vermirik. Biz davamlılığa, la
yihənin özü-özünü təmin etməsinə
üstünlük veririk. TİKA olaraq bi
zim bir vəqf mədəniyyətimiz var.
Biz Türkiyənin Baş Nazirliyinə
bağlı olaraq QHT-ləri dəstəkləyi
rik, - onlar bizdən çox öndədirlər,
yəni bu, bir vətəndaşlıq təşəbbüsü
dür. Afrikaya, digər yerlərə bizdən
əvvəl qeyri-hökumət təşkilatları
getmişdir. Sonra biz onları dəstək
ləmişik. Dolayısı ilə buradakı çalış
malarımız da eyni istiqamətdə da
vam edir.

man dövlət yeni qurulurdu. Çök
müş sovet sisteminin içindən çıx
mağa çalışan bir Azərbaycan var
idi. O zamanlar bir nazirliyin baş
dan təşkilatlanmasından tutmuş
bir universitetin yenidən qurul
masına qədər bir çox istiqamətlər
də texniki çatışmazlıqlar, kadr əs
kikliyi var idi. Türkiyə bu mövzu
da dil baxımından, mədəniyyət
baxımından da yaxın olduğu üçün
asan bir nümunə, təcrübə ifadə
edirdi. Ancaq artıq Azərbaycan
dövlət sistemi tam oturuşmuş, da
vamlı inkişafda olan bir cəmiyyət

TİKA-nın dəstəyi ilə Bakı QHT-lərinin Resurs və Təlim Mərkəzinin açılış mərasimi

Amma ac, susuz, xəstə, əlil və ya
aztəminatlı bir insana siz belə nə
zəri şeylərdən danışa bilməzsiniz.
Əfsus ki, dünyada QHT-lər bir biz
nes sektoruna çevrilmiş vəziyyət
dədir. Hətta layihə peşəkarları var:
bu işi necə edim, buradan necə pul
qazanım? – deyə düşünürlər.

- Dediniz ki, 1992-ci ildən Azər
baycanda fəaliyyət göstərirsi
niz. Yəqin ki, o günün tələbatı
ilə bu günün tələbatı arasında
bir çox fərqlər var. Nələr fərq
lidir və hansı sahələrə daha
çox yardım göstərirsiniz?
- Birincisi, dediyimiz kimi, o za

 ir. Düzdür, çatışmazlıqlar ola
d
caq, yeni ehtiyaclar ortaya çıxacaq.
Dünyanın hər bir nöqtəsində tex
nologiya inkişaf etdikcə və ya eh
tiyaclar dəyişdikcə yeni əskiklər
gündəmdə olur. Bəzi yerlərdə həll
edilə biləcək kiçik ehtiyaclar ola
bilir. Biz də əlimizdən gəldiyi qə
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dər yardım göstəririk. Məsələn,
Ağcabədi rayonunda düşmənlə
təmas xəttinə yaxın bir yerdə əhali
öz imkanları ilə bir-iki quyu qa
zıb, tarlaları suvarır. Biz də daha
bir neçəsini qazdırdıq. Bu kimi ki
çik layihələrimizi də davam etdi
ririk.
Amma əsas işimiz təməl inf
rastruktur ilə - su ilə, yolla, körpü
ilə bağlı deyil. Burada artıq sis
temlə əlaqəli, inkişaf edən dünya
nın ehtiyacları ilə əlaqəli Türkiyə
nin əvvəl də qarşılaşdığı və təcrü
bə əldə etdiyi məsələlər var. Mə
sələn, elektron dövlətlə bağlı Tür
kiyədə işlər daha əvvəl başlandı
və fərqli təcrübələr əldə edildi. Bu
təcrübələrin Azərbaycanla payla
şılması daha mühümdür.
Səhiyyə ilə bağlı müxtəlif işləri
miz var. Sovet İttifaqı dağılandan
sonra Azərbaycan ən yüksək faizli
uşaq ölümü olan ölkə idi. Sonra
bu faiz aşağı endi, lakin daha da
enməlidir. Bu faiz Türkiyədə də
yüksək idi və çalışmalar nəticəsin
də endirildi. Bizim mütəxəssisləri
miz deyirlər ki, biz bu faizi 8 ildə
endirdik, Azərbaycan bu işə sarı
larsa, bəlkə 4-5 ilə müsbət nəticə
əldə edə bilər. İstəyirik ki, Azər
baycan bizim etdiyimiz səhvlərə
yol vermədən bu yolları keçsin.
- Təşkilat siyasi yöndə nə kimi
işlər görür?
- Biz siyasi fəaliyyət göstərmi
rik. Amma bəhs etdiyimiz, gördü
yümüz işin Azərbaycanla Türki
yənin partnyorluğuna da, regional
siyasətə də, qlobal siyasətə də təsi
ri olur. Biz əvvəllər bir-birimizlə
ürəkdən bağlı idik, indi isə da
mardan da bağlıyıq. Enerji xətləri
ilə artıq iqtisadiyyatın hər cür əla
qəsi bir-biri ilə bağlı vəziyyətində
dir. Belə bir şəraitdə bu bölgədə
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stabilliyin, sülhün olması önəmli
dir. Dolayısı ilə bizim gördüyü
müz işlər xeyriyyə ənənəsinin da
vam etməsi, insanların ehtiyacları
nın qarşılanması, təhsillə bağlı
imkanların inkişaf etdirilməsi bunların hamısı həm bizim üçün,
həm də regional siyasət üçün töh
fədir. Bizim Tanzaniyada Azər
baycan Türkiyə İşbirliyi Proqramı
(TATİP) var. Yəni azərbaycanlı kö
nüllülər pul topladılar, biz də on
lara bir az dəstək olduq və Tanza
niyada bir quyu qazıldı. Tanzani
yada bu cür layihə həyata keçir
məyimizin əslində elə bir anlamı
da var ki, Tanzaniya müsəlman öl
kəsi olaraq sabah, ya o biri gün
yanlış tərəfdə olmasın. Bilsin ki,
burada bir müsəlman, qardaş ölkə
var, ortaq mədəni dəyərləri bölü
şən bir ölkə var və bu ölkənin tor
paqlarını işğal edən işğalçı tərəf
var. Azərbaycan öz xeyriyyə mə
dəniyyətindən irəli gələn xeyir iş
lərini həyata keçirərkən savab qa
zanmaq bir yana, iqtisadi, siyasi
anlamda dividentlər əldə edir.
- Görülən işlər barədə ətraflı
danışdınız. Gələcək planlar
barədə nə deyə bilərsiniz?
Hansı işləri görməyi düşünür
sünüz?
- Biz düşünürük ki, bizim işi
miz hər zaman olacaq. Çünki inki
şaf hər zaman davam edir, hər
zaman yeni təcrübələr var. Yeni
təcrübələrimiz olduqca biz onları
insanlarla bölüşmək istəyəcəyik.
İnsan bunu edərkən əvvəl qohu
mundan, qonşusundan başlayır.
Azərbaycanla bölüşmək daha çox
mümkün olacaqdır. Çünki dil ən
gəlimiz yoxdur, coğrafi cəhətdən
yaxınıq, bu da işi asanlaşdırır. Ona
görə işimizin olacağını düşünü
rük. Amma gələcəkdə işimizin

ağır bir qismi Türkiyə ilə Azər
baycanın öz təcrübələrini bölüş
məsi bir yana, bunu birləşdirib
ortaq layihələrlə üçüncü ölkələrə
yönəlmiş işlər görülməsinə gətirib
çıxaracaq. Burada bəzi məsələlərlə
əlaqəli başladığımız etaplara uzun
vədəli işlər aiddir. Yaxın gələcək
də onlar davam etdiriləcək. Məsə
lən, südçülüklə əlaqəli bir layihə
miz vardır. Bu layihə ilə Azərbay
canda südçülüyün inkişafı üçün
ilk addım atmış olduq. Kənd Tə
sərrüfatı Nazirliyinin bilgisi və
dəstəyi ilə Sabirabad, Saatlı bölgə
lərində yaşayan əhaliyə süd verən
heyvanları bağışladıq. Azərbay
canda süd istehsalının artması çox
vacibdir, çünki südün qiyməti bir
az ucuzlaşmalıdır.
Media ilə əlaqəli işlərimiz də
var. Məsələn, Türkiyədə kino, te
leviziya sektoru güclüdür. Bunlar
la əlaqəli təlimlərin davam etməsi
gündəmdədir.
- Təbii ki, iş olan yerdə prob
lemlər də olur. Bizim ölkədə
fəaliyyətinizi reallaşdırarkən
üzləşdiyiniz çətinliklər nədən
ibarətdir?
- Birincisi, insanların öyrəşdiyi
bəzi alışqanlıqlar var. Məsələn,
götürək heyvandarlıq layihəsini.
Yeni bir heyvan cinsi üçün deyir
sən ki, belə bəslə, tövlənin hün
dürlüyü bu qədər olsun. Qarşın
dakı isə deyir ki, mən bilirəm, so
vetin vaxtından baytar işləmişəm,
bu, belədir.
Məsələn, sahibkarlıq sahəsində
insanların bir işə başlaması üçün
inama ehtiyacı var. Bir araya gəlib
birlikdə çalışmaqda problem var.
Türkiyədə isə bunun çox gözəl
nümunələri yaradılıb.
Azərbaycanda peşə mütəxəssis
lərinin öz aralarında təşkilatlan

TİKA - nın Tanzaniyada “Azərbaycan - Türkiyə İşbirliyi” proqramı çərçivəsində yardım proqramı

maları zəifdir. QHT-lər həmişə
toplantı, tədbir, simpozium kimi
işlərlə məşğuldurlar. Sonra çox şe
yi dövlətdən gözləyirlər. Məncə
bunlar sovet sistemindən qalma
dır.
Bizim fəaliyyətimizdə 4 strateji
öncəliyimiz, prioritetimiz vardır
ki, onlardan birincisi, qeyri-neft
sektoruna dəstəkdir. Kənd təsər
rüfatından tutmuş sənayeyə qədər
hər cür dəstəyin verilməsi; həm
layihə, həm məsləhətçi, həm mü
təxəssis dəstəyinin təmin olunma
sı ilə bağlı qeyri-neft sektorunun
inkişafı üçün əlimizdən gəldiyi
qədər Türkiyə təcrübəsi ilə kömək
etməyə çalışırıq.
İkinci öncəliyimiz, sosial istiqa
mətlidir: əlillərin, qaçqınların,
məcburi köçkünlərin, aztəminatlı
ların dəstəklənməsi. Əlillərlə bağlı

Əmək və Əhalinin Sosial Müda
fiəsi Nazirliyi ilə “Evim ofis” adlı
layihəyə başlamağa hazırlaşırıq.
“Xoş gəldin, körpə” layihəsi
davam edəcək. Körpə doğulduğu
ilk 2-3 dəqiqədə nə edilməlidir?
Çünki o 2-3 dəqiqədə görülən iş
insanın bütün ömrünə təsir edir.
Bizdə uşaq doğulduğu an stan
dart dabandan qanalma var. Ona
əsasən bir çox xəstəliklə bağlı qə
rar verilir, müəyyənləşdirilir. Bu
rada isə o, yoxdur. Həkimlərə bu
nun necə edildiyini öyrədəcəyik.
Eşitməni yoxlamaq. Bəzi körpə
lər doğulduğu anda elə eşitmə
problemləri olur ki, bunu ilk bir
neçə gün ərzində həll etmək lazım
gəlir. Əks təqdirdə ömür boyu kar
qala bilər.
Üçüncü öncəliyimiz, ortaq mə
dəni dəyərlərimizin qorunması

dır. Buraya dinimiz, dilimiz, mu
siqimiz aiddir. Məsələn, Türkiyə
dəki qarabağlılarla bağlı simpo
zium keçirdik. O qarabağlılar bu
radan gedib. Gedərkən Qarabağın
adını da özləri ilə aparıblar. Onla
rın danışığına fikir versəniz görər
siniz ki, istifadə etdikləri sözlər
Türkiyə bölgələrinin sözləri deyil,
sırf qarabağlıların dialektləridir.
Dördüncü öncəlik üçüncü ölkə
lərə yönəlmək, yəni Azərbaycan
və Türkiyənin ortaq layihələrinin
üçüncü bir ölkədə həyata keçiril
məsi. Bu da strateji bir prioritet
sahəsidir. Türkiyənin dünyaya bu
qədər açılmış bir ölkə olaraq özü
nü daha da güclü hiss etməsi üçün
dosta ehtiyacı var. Bütün bu priori
tetlər üzərində çalışmalarımızı
davam etdirəcəyik.
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Müasir şəraitdə dünyada
həmkarlar ittifaqlarının
qarşısında duran vəzifələr

Səttar Möhbalıyev
Milli Məclisin deputatı,
AHİK-in sədri, BHİK-in
vitse-prezidenti, iqtisad elmləri
doktoru, professor  

Qlobal maliyyə böhranı artıq bir ne
çə ildir ki, davam edir. Böhran dünya
nın ən qabaqcıl ölkələrinin belə iqtisa
diyyatında ciddi fəsadlar törətməkdə
dir; iqtisadi geriləmələri, işsizliyi qaçıl
maz edib. Avropa Birliyinə daxil olan
ölkələrin bir çoxunun düşdüyü vəziy
yət bu dediklərimizə əyani sübutdur.
Hələ 2008-ci ildə - maliyyə böhranının
ilk dalğası gələrkən inkişaf etməkdə
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olan ölkələrin, o cümlədən Azərbayca
nın növbəti illər üçün iqtisadi durumu
barədə bədbin proqnozlar verilirdi.
Azərbaycan hökumətinin seçdiyi düz
gün iqtisadi siyasət bu proqnozları
alt-üst etdi. Respublikamızda dünya
ölkələrində adi hala çevrilmiş kütləvi
ixtisarlara yol verilmədi; irimiqyaslı
layihələr dayandırılmadı, əməkhaqları
azaldılmadı. Əksinə, yeni iş yerlərinin
açılması tendensiyası davam etdirildi.
Böhran Azərbaycanın hətta inkişafını
belə ləngidə bilmədi.
2015-ci il aprelin 28-də keçirilən III
Qlobal Bakı Forumunda Azərbaycan
dövlətinin başçısı cənab İlham Əliye
vin səsləndirdiyi fikirlər də bu həqiqəti
bir daha dünya ictimaiyyətinin diqqə
tinə çatdırdı: “Hətta bu gün neftin qiy
mətinin aşağı düşdüyü bir vaxtda - ilin
birinci rübündə Azərbaycan iqtisadiy
yatı 5 faizdən çox artmışdır. Biz şaxə
ləndirmə siyasəti, sərmayələr və müasir infrastrukturun, əlverişli işgüzar
mühitin yaradılması sayəsində özü
müzü neftin qiymətinin qeyri-sabitli
yindən qoruya bilmişik”.
Dünya iqtisadi böhranının təsirinin
minimuma endirilməsi üçün dövləti
mizin, hökumətimizin işləyib hazırla
dığı tədbirlərin həyata keçirilməsi işin
də həmkarlar ittifaqları da əzm və ya
radıcılıqla iştirak ediblər. Təvazökar

lıqdan uzaq olsa da deyim ki, böhran
dan işçilərin ixtisarı hesabına çıxmaq
cəhdlərinin qarşısı həmkarlar ittifaqla
rı tərəfindən qətiyyətlə və uğurla alı
nıb. Bu uğurlara dövlətimizin dəstəyi,
sosialyönümlü qanunlarımızın işləkli
yi, beynəlxalq və milli həmkarlar ittifa
qı hərəkatının mümkün potensialın
dan istifadəsi ilə nail olunub.
İşçilərin mənafeyini müdafiə və
təmsil edən fəal bir təşkilat kimi tanı
nan AHİK dünya həmkarlar ittifaqı
hərəkatı ilə həmrəylik və əməkdaşlığı
möhkəmləndirir. Bunların nəticəsidir
ki, 2014-cü ilin may ayında Almaniya
nın Berlin şəhərində keçirilən Beynəl
xalq Həmkarlar İttifaqları Konfedera
siyasının (BHİK) III Ümumdünya Qu
rultayında AHİK-ə etimad göstərərək
onun sədri kimi məni BHİK-in vitseprezidenti seçdilər. Namizədliyimin
yekdilliklə dəstəklənməsi beynəlxalq
həmkarlar ittifaqları hərəkatında təşki
latımızın göstərdiyi müstəsna xidmət
lərə verilən qiymətin təzahürüdür. 161
ölkənin 178 milyon işçisini birləşdirən
böyük bir qurumun rəhbər orqanların
da AHİK-in yüksək səviyyədə təmsil
olunması, əlbəttə, iftixar hissi doğurur.
Məlumat üçün deyim ki, bu gün BHİK
dünyada gedən qlobal proseslərə təsir
etmək gücündə olan nəhəng beynəl
xalq təşkilatdır. Onun çoxsahəli işi mil

li həmkarlar ittifaqları üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edir.
Təsadüfi deyildir ki, BHİK-in adını
çəkdiyim III qurultayının əsas mövzu
ları da qlobal iqtisadi proseslərin həm
karlar ittifaqları qarşısında qoyduğu
vəzifələrlə, işçilərin qlobal iqtisadiyya
tın qurbanına çevrilməməsi yolunda
səylərin birləşdirilməsi ilə bağlı idi.
Qurultay əsas vəzifə olaraq həmkarlar
ittifaqlarının nüfuzunu gücləndirməyi,
potensialını və fəaliyyət mexanizmlə
rini yeniləməklə üzvlərin sayını artır
mağı, iş yerlərini qorumağı əsas məq
səd olaraq qarşıya qoydu. Qurultay
nümayəndələri qərara gəldilər ki, “tez
liklə həmkarlar ittifaqlarının barışmaz
mövqe nümayiş etdirməsinə və de
mokratikləşməsinə dair proqramın tət
biqinə start verilsin; gender bərabərsiz
liyinə qarşı mübarizə gücləndirilsin;
hökumətlərdən insanların rifahına və
layiqli əməkhaqqına xidmət göstərən
qlobal sistemin tətbiqi tələb olunsun;
işçilərin nüfuzunu və üstünlüyünü
möhkəmləndirməkdən ötrü dünya
həmkarlar ittifaqlarına daha 27 milyon
yeni üzv cəlb olunsun”.
BHİK Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilə
birgə 2014-cü ilin sentyabr ayında ke

çirdiyi konfransı isə işsizliyin artması
nın səbəblərinə həsr etmişdir. Qeyd
olunmuşdur ki, gənclər arasında işsiz
lik daha ciddi problemdir. Hazırda
dünya üzrə 73,8 milyon gənc işsizdir.
İşçilərin maraq və mənafelərini qoru
yan bir təşkilat olaraq gözlənilən təhlü
kənin tədricən azaldılıb sıfır vəziyyəti
nə gətirilməsinə qərar verilmişdir. Ya
xın müddətdə əmək təşkilatları və
həmkarlar ittifaqları mərkəzləri ilə bir
araya gələrək bu məsələnin həlli yolla
rını araşdırmaq nəzərdə tutulmuşdur.
BHİK ölkə başçılarının Davosda ke
çirilən beynəlxalq görüşündə əhalinin
yaşayış səviyyəsinin, məşğulluq və
əməkhaqqı məsələlərinin geniş müza
kirəsini və kompleks tədbirlər planı
hazırlamağı təklif edib. BHİK-in bütün
çağırışlarına və qarşıya qoyduğu vəzi
fələrə dünya həmkarlar ittifaqları əmə
li işlərlə cavab verməyə çalışırlar. Mə
sələn, Avropa Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyası 2015-ci ilin fevral
ayında İstanbulda keçirilən Avropa İt
tifaqı ölkələrinin maliyyə nazirlərinin
müşavirəsinə müraciət edərək, Avropa
investisiya fondlarının açılmasına və
milli büdcədən onlara vəsaitlərin kö
çürülməsinə çağırmışdır. Konfederasi

yanın çap etdiyi məlumat kitabçasında
həmin fondlardan həmkarlar ittifaqı
hərəkatının maraqları naminə istifadə
olunmasına diqqət yetirilmişdir.
Həmkarlar ittifaqlarının beynəlxalq
sahə birliyi olan “İndustriall” ötən il
Avropa ölkələri üzrə yeni proqramın
tətbiqinə başlamış, qeyri-standart məş
ğulluqla mübarizəsini davam etdir
mişdir. Məqsəd “layiqsiz” iş yerlərini
layiqli əməyə çevirməkdir. Qurum tə
rəfindən yaşayış minimumunun təmin
olunması üçün böyük işlər görülmüş,
qeyri-formal məşğulluğa qarşı etiraz
aksiyaları keçirilmişdir.
Avropa həmkarlar ittifaqları əmək
bazarında köklü dəyişikliklər əldə
edilməsi üçün qeyri-formal məşğul
luqla mübarizə aparmağın yollarından
birini qeyri-formal iqtisadiyyatın leqal
laşdırılmasında görür.
Ümumhəmkarlar İttifaqları Konfe
derasiyası (ÜHİK) BHİK-in təşəbbüsü
nə qoşularaq işçilərin tətil hüququnun
müdafiəsi uğrunda ümumdünya gü
nünün qəbul olunması ilə əlaqədar
bəyanat qəbul etmişdir. ÜHİK bütün
üzv həmkarlar ittifaqlarını beynəlxalq
həmkarlar ittifaqları hərəkatının səsinə
səs verməyə, ən fundamental əmək

“Həmkarlar ittifaqlarında qadınların rolunun artırılması” mövzusunda beynəlxalq konfrans
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hüquqlarından birini müdafiə etməyə
çağırmışdır.
2014-cü ilin 22 oktyabrında Bakıda
keçirilmiş ÜHİK-in İcraiyyə Komitəsi
nin iclasında Ümumdünya Layiqli
Əmək Gününün qeyd olunması və
“Layiqli əmək uğrunda ümumdünya
fəaliyyət günü” aksiyası ilə əlaqədar iş
yerlərinin azaldılması və işçilərin ixti
sarı hallarına qarşı mübarizə aparılma
sı, minimum əməkhaqqının artırılma
sı, gənclər və onların həmkarlar ittifa
qına motivasiyası, azad ticarət xidməti
haqqında müqavilələrlə bağlı həmkar
lar ittifaqlarının mövqeyi və digər mə
sələlər müzakirə olunmuşdur.
Qeyd edilmişdir ki, Azərbaycanda
həmkarlar ittifaqlarının hüquqi və so
sial vəziyyəti digər ölkələrdən, o cüm
lədən Rusiyadan yaxşı səviyyədədir.
Həmkarlar ittifaqları sıralarında gənc
lərin sayının 30 faiz təşkil etməsi təqdi
rəlayiqdir. Təklif edilmişdir ki, Azər
baycan həmkarlar ittifaqlarının fəaliy
yətini əks etdirən məruzənin mətni iş
tirakçı ölkələrin müvafiq qurumlarına
göndərilsin, bu təcrübə öyrənilsin və
tətbiq edilsin. ÜHİK-in rəhbərlərinin
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilmə
si beynəlxalq əməkdaşlıq baxımından
önəmli hesab olunaraq, əlaqələrin
perspektivləri ətrafında fikir mübadi
ləsi aparılmışdır.
ÜHİK-in “Minimum əməkhaqqı
minimum yaşayış həddindən aşağı ol
mamalı” həmrəylik kampaniyasında
MDB ölkələri bütün mümkün vasitə
lərdən istifadə edərək ciddi iş aparıb.
Bu məsələ hər il dövlət büdcəsinin la
yihəsi hazırlanarkən müzakirəyə çıxa
rılıb, hökumət nümayəndələri, parla
ment üzvləri və işəgötürənlərlə müva
fiq danışıqlar aparılıb, bir sıra nailiy
yətlər qazanılıb. ÜHİK-in üzv təşkilat
ları iqtisadi böhranın nəticələrinin işçi
lərin maddi vəziyyətinin ağırlaşmasına
gətirib çıxarmasına imkan verməmək
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üçün var qüvvələrini sərf edirlər.
Bu gün ayrı-ayrı ölkələrin milli
həmkarlar ittifaqlarının qarşısında du
ran vəzifələr ümumi xarakter daşısa
da, ayrılıqda həmin ölkələrin özünə
məxsus sosial-iqtisadi inkişaf yolu və
sosial problemləri mövcuddur.
Bolqarıstan Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyası kölgə iqtisadiyyatının
aradan qaldırılmasını və gənclərin
məşğulluğunun təmin edilməsini
prioritet vəzifə kimi görür. Əksər Av
ropa ölkələrini sarsıdan qlobal iqtisadi
böhran, hökumətin “kəmərləri sıx
maq” siyasətinə keçməsi Bolqarıstan
da xoşagəlməz vəziyyət yaradıb. İşçi
lərin hüquqlarını və əhalinin sosial-iq
tisadi maraqlarını qoruyan bu təşkilat
əməkhaqqı və pensiyaların “dondu
rulması” siyasətinə, ixtisarlara və so
sial ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparır.
Onların irəli sürdüyü təkliflər əmək
bazarında stabilliyi təmin etmək, gəlir
ləri düzgün və ədalətli bölüşdürmək
dir. Son illər Yunanıstanın düçar oldu
ğu iqtisadi böhranla əlaqədar ölkə iqti
sadiyyatına böyük ziyan dəyib, min
lərlə iş yeri bağlanıb, işsizlik və yoxsul
luq səviyyəsi artıb.
Ölkənin həmkarlar ittifaqları isə
əməkhaqlarının və pensiyaların artırıl
masını, əmək müqavilələrinin dəyişil
məməsini, işdən azad edilən dövlət
qulluqçularının yenidən işə bərpasını,
tam sığorta təminatının tətbiqini,
muzdlu işçilərə qarşı vergilərin azal
dılmasını tələb edirlər.
Almaniya Həmkarlar İttifaqları Bir
liyinin bəyanatında qarşıya qoyulan
əsas vəzifələrdən biri Avropa istehsalat
şuralarının səlahiyyətlərinin artırılma
sına nail olmaqdır. Onların fikrincə,
hazırda sosial dialoqun möhkəmləndi
rilməsinin ən yaxşı vasitəsi həmin or
qanlardır. Bununla yanaşı birlik höku
mətə təklif etmişdir ki, pensiya islahat
ları planına yenidən baxılsın, çünki iş
ləyənlərin əksəriyyəti üçün şərtlər çox

ağırdır.
İqtisadi böhrandan işçilərin az itki
siz çıxması üçün sahələr üzrə beynəl
xalq həmkarlar ittifaqları öz imkanla
rından maksimum istifadə etməyə ça
lışırlar.
Beynəlxalq Nəqliyyat İşçiləri Fede
rasiyası İordaniyanın “Aqaba Con
tainer Terminal” dəniz limanı işçiləri
nin etiraz aksiyaları ilə əlaqədar ölkə
nin Baş nazirinə müraciətindən sonra
əmək mübahisəsi həll olunmuşdur; tə
rəflər arasında yeni kollektiv müqavi
lənin vaxtı uzadılmışdır. Bu, təkcə işçi
lərin həmrəyliyinin yox, həm də bütün
həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının dəstə
yinin nəticəsidir.
Dünyanın ən irimiqyaslı mebel şir
kəti olan “İKEA”nın Riçmond şəhərin
dəki (Kanada) zavodunun işçilərinin
aksiyasında “Teamsters Union” Həm
karlar İttifaqı Təşkilatı da iştirak etmiş
dir. Rəhbərliklə aparılan danışıqlar nə
ticəsində razılaşma əldə edilərək yeni
onillik kollektiv müqavilə imzalanmış
dır. Müqaviləyə əsasən, hər il işçilərin
maaşı artırılacaq, müavinətlər sistemli
şəkildə ödəniləcək, hər bir işçi tibbi sı
ğorta olunacaq. Bunlar həyata keçiril
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mədiyi halda isə işəgötürən məhkəmə
yə verilə və cərimələnə bilər.
Kanadada fəaliyyət göstərən “Uni
for National” Həmkarlar İttifaqları
Təşkilatı “Qeyri-formal iqtisadiyyata
son!” çağırışı ilə diqqəti ölkənin iqtisa
di durumundakı vəziyyətə, gənclərin
qeyri-stabil məşğulluğuna, həmkarlar
ittifaqına maraqlarının olmamasına və
daimi iş yerlərinin azalmasına yönəlt
mişdir. Həmkarlar ittifaqları bu qə
naətə gəlmişlər ki, müasir cəmiyyətdə
gənclər olmadan həmkarlar ittifaqları
nın mövqeyini gücləndirmək, onların
sosial-iqtisadi proseslərə təsirini artır
maq, keyfiyyətli kadr siyasəti aparmaq
mümkün deyil. İndi onları həmkarlar
ittifaqlarının həyatında fəal iştiraka
cəlb etmək üçün geniş imkanlar açılıb.
Gənclər şuraları, komitələri və təşkilat
ları bunları nəzərə almalı, həmrəylik
aksiyalarında və kütləvi tədbirlərdə
gənclərin fəal iştirakına yardım etməli
dirlər.
Ümumiyyətlə, hər bir işçi başa düş
məlidir ki, onun hüquqları var, onun
sosial-sığortası olmalıdır, onunla əmək
müqaviləsi bağlanmalıdır, ona müəy
yən müavinətlər ödənilməlidir.

AHİK və onun üzv təşkilatları bey
nəlxalq həmkarlar ittifaqları hərəkatı
nın tərkib hissəsi olaraq işçilərin sosial
əmək hüquqlarının müdafiəsi üzrə
məsələlərdə BHİK-lə və digər beynəl
xalq həmkarlar ittifaqı birlikləri ilə əla
qələrin müntəzəm davam etdirilməsi
nə xüsusi diqqət yetirirlər. AHİK dün
ya, Avropa və MDB dövlətlərinin həm
karlar ittifaqları birlikləri ilə dialoqun
və mədəni mübadilənin müxtəlif sahə
lərində əlaqələrin genişləndirilməsi,
əlverişli əmək şəraitinin yaradılması
üçün bütün imkanlardan istifadə edir.
AHİK beynəlxalq arenada güclü,
fəal və innovativ milli həmkarlar ittifa
qı mərkəzi kimi təsdiq olunmaqda da
vam edir; 2000-ci ildən BHİK-in, 2004cü ildən ÜHİK-in üzvüdür. Üzv təşki
latların maraqlarını müdafiə edərək
BƏT-lə əlaqələri gücləndirir, layiqli
əmək uğrunda, əməyin və ətraf mühi
tin mühafizəsinə dair aksiyalarda, qa
dınların və gənclərin məşğulluq prob
lemlərinə həsr olunmuş layihələrdə
fəal iştirak edir.
AHİK ikitərəfli əməkdaşlıq barədə
ilk müqaviləni türkiyəli həmkarları Türkiyə Həmkarlar İttifaqları Konfe

derasiyası (Türkiyə İşçi Sendikaları
Konfederasyonu) ilə bağlamışdır. Tür
kiyə həmkarlar ittifaqları Azərbaycan
torpaqlarının Ermənistan tərəfindən
işğal edilməsinə, Xocalı soyqırımına
biganə qalmamış, bu qətliamın dünya
birliyi tərəfindən tanınması üçün bü
tün imkanlardan istifadə edirlər. Xoca
lı faciəsinin 20 illiyi ilə əlaqədar İstan
bulda Azərbaycan və Türkiyə həm
karlar ittifaqlarının minlərlə insanın
iştirak etdiyi həmrəylik yürüşünü ke
çirməsi bunun bariz nümunəsidir.
Azərbaycan həmkarlar ittifaqları öz
üzvlərinin maraqlarının müdafiəsin
də, əmək, iqtisadi, sosial məsələlər üz
rə qanunvericilik aktlarının işlənib ha
zırlanmasında, əhalinin məşğulluq si
yasətinin həyata keçirilməsində fəal
iştirak edirlər. AHİK dünya həmkarlar
ittifaqları hərəkatının bərabərhüquqlu
üzvü kimi BMT-nin, BƏT-in, BHİK-in
və ÜHİK-in işçilərin fundamental
əmək hüquqlarının qorunması sahə
sində qəbul etdikləri sənədləri və çağı
rışları dəstəkləyir, qarşıda duran vəzi
fələrin yerinə yetirilməsi məqsədilə
dünya həmkarlar ittifaqları ilə bir sıra
da addımlayır.
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Sahibə Qafarova:

“Beynəlxalq hüquqda
qadınlar haqlı olaraq
xüsusi subyekt kimi
dəyərləndirilir”
“Milli Məclis” jurnalının millət vəkili
Sahibə Qafarova ilə müsahibəsi

- Sahibə xanım, AŞPA-nın yaz
sessiyasında siz qadınlara
qarşı zorakılıqla mübarizə
üzrə baş məruzəçi vəzifəsinə,
həm də “Zorakılıqdan azad
qadın” parlament şəbəkəsi
üzrə siyasi əlaqələndirici və
zifəsinə seçildiniz. Bu faktı
tək bizim nümayəndə heyəti
mizin deyil, bütövlükdə öl
kəmizin nüfuzunun göstəri
cisi kimi qiymətləndirmək
olar. Bu seçim sizin üçün göz
lənilən idimi?
- Mən bunu ilk olaraq Azərbay
can dövlətinin həyata keçirdiyi
uğurlu siyasətin nəticələri fonun
da qiymətləndirmək istəyirəm.
Müasir beynəlxalq münasibətlər
sisteminin suveren aktyoru olan
Azərbaycan Respublikası son il
lərdə çox mühüm və güclü re
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gional amilə çevrilib. Burada ən
önəmli faktorlardan biri ölkəmiz
də hökm sürən sabitlik və vətən
daş həmrəyliyi amilidir. Güclü
dayaqlara malik sabitliyin bərqə
rar olması isə ölkənin iqtisadi in
kişafını şərtləndirir və son illərin
göstəriciləri Azərbaycanın yüksək
iqtisadi inkişafının konturlarını
müəyyən edir. Təbii ki, inkişaf
edən respublikamızın beynəlxalq
aləmdəki nüfuzu və mövqeyi də
ildən-ilə möhkəmlənir, onun re
gional liderliyi dünya tərəfindən
açıqca etiraf olunur.
Azərbaycana beynəlxalq miq
yasda çox böyük maraq var. Bu
ondan irəli gəlir ki, ölkəmizdə hə
yata keçirilən və müxtəlif istiqa
mətləri əhatə edən çoxşaxəli isla
hatlar uğurlu nəticələr verir. Bu isə
beynəlxalq ictimaiyyətin təqdir və

dəstəyini qazanıb. Bu gün Azər
baycan nümayəndəsinin Avropa
Şurası Parlament Assambleyasında
belə bir vəzifəyə seçilməsi də bir
daha bu reallığın təsdiqidir.
Qeyd etmək istərdim ki, mən
AŞPA-da Azərbaycan nümayəndə
heyətinin üzvü kimi təmsil olun
duğum ötən dörd ildə Kişi və qa
dınlar üçün bərabər imkanlar və
Gender bərabərliyi alt komitələri
nin sədri olmuşam. Eyni zamanda,
Rasizm və ksenofobiyaya qarşı alt
komitəsinə də sədrlik etmişəm. Ca
ri ilin aprel ayının 21-də isə qadın
lara qarşı zorakılıqla mübarizə üz
rə baş məruzəçi vəzifəsinə seçkilər
keçirildi. Bu seçkilərdə danimarka
lı deputatın və mənim namizədli
yim irəli sürülmüşdü. Mən daha
çox səs alaraq bu vəzifəyə seçil
dim.

- Yeni seçildiyiniz vəzifələrin
mahiyyətini bir qədər açıqla
yardınız.
- Mən bu vəzifəyə seçilməklə
bundan sonra qadınlara qarşı zora
kılıqla mübarizədə qurumun bü
tün işinin və proqramlarının for
malaşdırılmasında rol alacağam.
Mənim bu vəzifədə əsas əməyim
qadınlara qarşı zorakılığın qarşısı
nın alınması sahəsində ictimaiyyə
tin, hökumətin və qeyri-hökumət
qurumlarının həssaslığının daha
da artırılması olacaq. Bu istiqamət
də görülən işləri koordinasiya edə
cəyəm.
Eyni zamanda, “Zorakılıqdan
azad qadın” parlament şəbəkəsi
üzrə siyasi əlaqələndirici vəzifəsini
də icra edəcəyəm. Hazırda bu şə
bəkə özündə 51 üzv və müşahidəçi
dövləti birləşdirir. Belə bir etimada
layiq görülməyim, eyni zamanda,

Azərbaycanın AŞPA-dakı nüma
yəndə heyətinin nailiyyətidir. Ən
nəhayət, bu, bir millət vəkili ola
raq, fərd olaraq mənim üçün də
çox əhəmiyyətlidir. Demək ki, mən
həm dövlətimi lazımi səviyyədə
təmsil edə bilirəm, həm də Avropa
Şurasındakı fəaliyyətim qurumun
özündə də razılıq doğurur.
- Mətbuatda qadınlara qarşı zo
rakılıq faktlarına tez-tez rast
gəlirik. Hazırda bu sahədə
dünya üzrə vəziyyət necədir?
- Bu gün əsas beynəlxalq sənəd
lərdə cinslər arasında bərabərlik
insanın başlıca hüquqlarından biri
kimi təsbit edilir. Beynəlxalq hü
quqda qadınlar haqlı olaraq xüsusi
subyekt kimi dəyərləndirilir, onla
ra hüquqlarının həyata keçirilməsi
üçün geniş təminatlar müəyyən
olunur. Milli dövlətlər isə bu təmi

natların reallaşdırılması, nəzəri cə
hətdən mövcud olan yüksək də
yərlərin praktikada tətbiq olunma
sı üçün səylərini ildən-ilə daha da
gücləndirməlidirlər.
Bildiyiniz kimi, bütün dünya
dövlətlərinin insan hüquq və azad
lıqlarının təmin olunması istiqa
mətində fəaliyyətlərinin əsas yön
ləndirici beynəlxalq sənədləri olan
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ni
zamnaməsində, İnsan Hüquqları
Haqqında Ümumi Bəyannamədə,
insan hüquqları sahəsində digər
beynəlxalq sənədlərdə, “Qadınlara
münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün
formalarının aradan qaldırılması
haqqında” Konvensiyada, “Uşaq
hüquqlarına dair” Konvensiyada,
eləcə də “Qadınlara qarşı zorakılı
ğın aradan qaldırılması haqqında”
Bəyannamədə və İnkişaf Hüquqla
rına dair Bəyannamədə fikir, vic

“Qadınlara qarşı zorakılıq törədənlərin maarifləndirilməsi” mövzusunda ümumavropa konfransı. Strasburq, 2 oktyabr 2013-cü il
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dan, din və əqidə azadlığı hüquq
ları daxil olmaqla qadınların vəziy
yətinin yaxşılaşdırılmasına və im
kanlarının genişləndirilməsinə,
beləliklə də, qadınların və kişilərin
mənəvi, etik, ruhi və intellektual
tələblərinin fərdi və ya başqaları ilə
birlikdə təmin olunmasına, bunun
vasitəsilə onlara öz şəxsi arzuları
na müvafiq həyatlarını formalaşdı
rarkən cəmiyyətdə öz potensialı
nın tam həyata keçməsinə şəraitin
yaradılması öz əksini tapmışdır.
Təəssüf ki, qadınlar üçün bəyan
edilən bərabər hüquqlar bir çox
hallarda real bərabər imkanların
olmaması üzündən gerçəkləşə bil
mir. Ümumdünya insan haqları
təşkilatlarının apardıqları araşdır
malar və əldə olunan statistikalar
da qadınların böyük bir hissəsinin
bu və ya başqa formada hüquqları
nın pozulması, zorakılığa və təz
yiqlərə məruz qalması faktlarını
ortaya qoyur. Təsəvvür edin ki,
dünya üzrə hər 3 qadından biri zo
rakılığa, hər 5 qadından biri isə ya
təcavüzə, ya da təcavüzə cəhdə

məruz qalıb. Cinayət qurbanı olan
qadınların 70 faizi öz ərləri tərəfin
dən qətlə yetirilmişdir.
Dünya miqrantlarının 80 faizini
qadınlar təşkil edir. Dünyanın 54

ölkəsində qadınların hüquqlarının
məhdudlaşdırılması ilə bağlı rəsmi
dövlət qanunları mövcuddur. Dün
ya üzrə oxumaq-yazmaq bilməyən
insanların üçdə ikisini, yəni 70

“Qorxudan təhlükəsiz, zorakılıqdan təhlükəsiz” adlı konfrans. Roma, 18-19 sentyabr 2014-cü il
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Qadın parlamentarilərin 128-ci assambleyası. 22 mart 2013-cü il

faizə qədərini qadınlar təşkil edir
ki, bu da yüz milyonlar deməkdir.
İş dünyasında qadınlara qarşı tət
biq edilən ayrı-seçkilik, onların
təhsil almaq haqlarının əllərindən
alınması və ya ikinci plana keçmə
si, evlənmək, boşanmaq kimi hal
larda məruz qaldıqları ayrı-seçki
liklər, hətta bir çox inkişaf etmiş
ölkələrdə də özünü göstərən qa
dınlara qarşı zorakılıq və mənəvi
təzyiqlər bu gün qadınların ən çox
əziyyət çəkdikləri problemlərdir.
Hətta bir sıra ölkələrdə qadınların
səsvermə hüququ və digər elemen
tar hüquqları belə əllərindən alın
mışdır. Təbii ki, bütün bunlar təkcə
hüquqları pozulan qadınların de
yil, dünyanın hansı bölgəsində ya
şamasından asılı olmayaraq, hər
birimizin problemidir və bu, bizi
narahat etməlidir.
- Bu kimi halların qarşısının
əsaslı şəkildə alınması üçün

hansı üsulları effektiv hesab
edirsiniz?
- Cəmiyyətdəki bir çox problem
lərin həlli maarifləndirmə, insanla
rın bu problemlərə baxışlarının sis
temləşdirilməsi və bilgilərinin artı
rılması yolu ilə aradan qaldırıla
bilər. O cümlədən, gender prob
lemlərinin həlli yolu da ilk növbə
də bundan asılıdır. Bu gün insan
haqlarının mühüm və ayrılmaz
tərkib hissəsi olan qadın hüquqla
rının pozulmasına qarşı mübarizə
də birgə fəaliyyət göstərməli, güc
lərimizi birləşdirməliyik. Hesab
edirəm ki, müasir dövrdə qadınla
rın ictimai həyata daha çox inteqra
siya olunduğu bir zamanda zərif
cinsin nümayəndələrinə daha ge
niş hüquqların verilməsi, onların
bütün sahələrdə təmsilçiliklərinin
artırılması, fəaliyyət sferalarının
təhsil, səhiyyə kimi ənənəvi istiqa
mətlərdə daha da genişləndirilmə
si, iqtisadi, sosial sahələrdə qadın

ların potensialından səmərəli fay
dalanması kimi tədbirlər bu gün
daha böyük nailiyyətlərin əldə
olunmasına şərait yarada bilər.
Təbiidir ki, qadın siyasətinin hə
yata keçirilməsində dövlətin səylə
ri və iradəsi ilə yanaşı, ictimai təş
kilatların, siyasi institutların da
ciddi fəaliyyət göstərməsi vacibdir.
Bu mənada ölkəmizdə Yeni Azər
baycan Partiyasının təşəbbüsləri və
təklifləri cəmiyyətimiz tərəfindən
ciddi dəstək görür. Bilirsiniz ki, Ye
ni Azərbaycan Partiyası qadınları
mızın siyasi fəallığının artırılması,
idarəçilikdə rolunun gücləndiril
məsi istiqamətində müxtəlif təşəb
büslər irəli sürür. Ona görə də mən
hesab edirəm ki, digər siyasi insti
tutlar və vətəndaş cəmiyyətini
təmsil edən təşkilatlar da bu sahə
də daha effektiv addımlar atmalı,
dövlətin siyasətinə dəstək verməli
dirlər.
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Bizim xalqın tolerantlığı,
alicənablığı dövlət siyasətimizdə
də əksini tapmışdır

Adil Əliyev
Milli Məclisin deputatı,
Azərbaycan Kikboksinq
Federasiyasının prezidenti

Artıq ölkəmiz həyata keçirdiyi
enerji layihələri ilə yanaşı, beynəl
xalq idman tədbirlərinin məkanına
çevrilib. Bir neçə həftədən sonra
Azərbaycanda böyük idman bay
ramı gerçəkləşəcək: I Avropa
Oyunları Azərbaycanda baş tuta
caq. Belə nəhəng idman tədbirinin
ölkəmizdə reallaşması, əlbəttə, hər
bir azərbaycanlını sevindirdiyi
kimi, məni də qürurlandırır. Bu,
əslində böyük tarixi hadisədir.

70

Milli Məclis

Çünki Azərbaycan müstəqilliyini
bərpa etdikdən sonra belə böyük
bir idman tədbirinə ev sahibliyi
etməyib. Belə tədbirlərin ölkəmiz
də təşkil edilməsi dövlətimizin
siyasi-iqtisadi gücünün hansı
səviyyədə olduğunu təsdiqləyir.
Bilirsiniz ki, Avropa Oyunları
bu qitəni təmsil edən ən say-seçmə
idmançıların yarışı olacaq. Əvvəlcə
özümüzə sual verməliyik ki, niyə
bu, məhz bizim ölkədə keçirilir?
Bunun bir çox səbəbləri var. Bu
gün ölkəmizin iqtisadi inkişafı,
siyasi nüfuzunun yüksəlməsi,
idman uğurlarının artması Azər
baycana etimadı gücləndirib. Son
illər Azərbaycan bir sıra beynəl
xalq tədbirlərə ev sahibliyi etməklə
bölgənin mərkəzi rolunu oynayır
və bu funksiyanı uğurla yerinə
yetirir.
Bizim xalqın tolerantlığı, alicə
nablığı dövlət siyasətimizdə də
əksini tapmışdır. Bu baxımdan ilk
Avropa Oyunlarının Azərbaycan
da keçirilməsi əslində heç kimi
təəccübləndirməməlidir. Çünki biz
bu münasibətə, hörmətə layiq
olduğumuzu hər zaman sübut
etmişik. Belə tədbirləri yalnız
böyük tarixi ənənələrə malik olan,
dövlətçiliyi güclü dayaqlar üzərin

də qurulan xalq keçirə bilər.
Niyə düşmən ölkə olan Ermə
nistan bu tipli beynəlxalq səviyyəli
tədbirlərdən, yarışlardan kənarda
qalmışdır? Çünki o, öz radikal,
işğalçı, təcavüzkar siyasəti ilə özü
nü təcrid etmişdir. Nə qədər ki,
Ermənistan işğalçılıq siyasətindən
əl çəkməyəcək,
Azərbaycanın
uğurlarını kənardan izləməyə məc
bur olacaq.
Bu oyunlar həm də Azərbayca
nın öz milli adət-ənənələrini, tarixi
həqiqətlərini gələn qonaqlara çat
dırmağımız üçün gözəl imkandır.
Biz bu imkanı maksimum dəyər
ləndirməliyik. Hər bir gənc bu
məsələdə aktiv olmalıdır. Gənclə
rimizin sosial şəbəkələrdə fəallığı
və müxtəlif dillərdə oyunlarla bağ
lı məlumatları çatdırmaları qürur
verici haldır. Müxtəlif ölkələrdə
təhsil alan və yaşayan gənclərimiz
keçirdikləri bir sıra layihələrlə xari
ci ölkə vətəndaşlarını tədbirlə bağlı
bilgiləndirirlər. Xaricdə fəaliyyət
göstərən diaspor qurumlarımız
oyunlarla bağlı fəaliyyətlərini güc
ləndiriblər.
Qoy hər bir avropalı görsün ki,
Azərbaycan ermənilərin və onların
dəyirmanına su tökən qüvvələrin
təqdim etdikləri kimi deyil. Əksi

nə, Azərbaycan bütün parametrlər
üzrə çox ölkələri üstələyən göstəri
cilərə malikdir.
Bir vacib məqamı da qeyd etmək
istəyirəm. Avropa Oyunlarının və
bundan əvvəlki tədbirlərin Azər
baycanda təşkil edilməsinin xrono
loji ardıcıllığına nəzər salsanız
görərsiniz ki, Azərbaycandan fərq
li olaraq bəzi dövlətlər belə məsu
liyyətli tədbirlərin təşkilini öz üzə
rilərinə götürməyə risk etmirlər.
Bu, açıq-aşkar ölkəmizin güclü
dövlət olmasına dəlalət edir.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azər
baycanda idmanın inkişafına
böyük qayğı göstərirdi. Həmin
siyasət bu gün möhtərəm Prezi
dentimiz İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilir. Avropa
Oyunlarında məsul olan Təşkilat
Komitəsi və onun sədri, Azərbay
canın birinci xanımı, Heydər Əli
yev Fondunun prezidenti Mehri
ban xanım Əliyevanın rəhbərliyi
altında bu mötəbər idman bayra
mına hazırlıq işləri uğurla başa
çatdırılmışdır.
Təsadüfi deyil ki, Avropa Olim
piya Komitəsinin prezidenti Patrik
Hikki Bakıda I Avropa Oyunları
məşəlinin alovlandırılması mərasi

mində çıxışı zamanı demişdi: “Azər
baycan Avropa Oyunları başlama
dan öncə dünya rekorduna imza
atdı və həmkarlarım, eləcə də təm
sil etdiyim Avropa Olimpiya Komi
təsi sizə göstərdiyiniz yardıma görə
olduqca minnətdardır. Çünki biz
planlarımızın birgə reallaşmasına
doğru yekun addım atırıq. Kamil
lik, dostluq və hörmət kimi olimpi
ya dəyərləri məşəl estafetində aydın
şəkildə əks olunur. Məşəlçilər qar
daşlıq ruhunda alovlanan məşəli
bir-birinə ötürərək idman vasitəsilə
sülh, dostluq və təntənə mesajını

hər yerə yayırlar”, - deyə Patrik
Hikki bildirmişdi.
Əminəm ki, I Avropa Oyunla
rında idmançılarımızın qazandığı
yüksək nəticələr xalqımızı sevindi
rəcək. Bu oyunlar nəinki idman,
həm də müstəqillik tariximizin
qürurverici səhifələrindən biri ola
caq. İnanıram ki, bizdən sonra
gələcək nəsillər Azərbaycanda bu
səviyyədə möhtəşəm tədbirin keçi
rilməsi ilə qürur duyacaqlar.
Bu gün ölkəmizin adına yazılan
hər bir uğur dövlətimizin daha da
güclənməsinə təkan verir.
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I Avropa Oyunları
Odlar Diyarında

STRATEGİYA

Azərbaycan üçün Avropa ilə qar
şılıqlı əlaqələrin qurulması strateji
məna kəsb edir. Avropa dövlətləri
ilə qarşılıqlı əlaqələrimizin tarixi
kökləri çox qədimdir. Azərbaycan
xalqı və onunla qonşu olan digər
xalqların XV-XVI əsrlərdəki tarixi
Azərbaycanın Şirvanşahlar, Qaraqo
yunlu, Ağqoyunlu və Səfəvi dövlət
ləri kimi geniş ərazili imperiyaları
nın tarixi ilə bilavasitə bağlı olmuş
dur. Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətləri
kimi iri imperiyalar Qərb aləmi ilə
geniş iqtisadi əlaqələrə malik idi.
Tarix elmləri doktoru, professor
Əli Həsənov Avrointeqrasiya pro
seslərini daha böyük bir prioritetin
tərkib hissəsi hesab edir. Onun fik
rincə, “Azərbaycanın xarici siyasət
prioritetləri sferasında Qərb ölkələ
rinin təmsil olunduğu Avropa Birliyi
sisteminə (iqtisadi, siyasi, sosial, mə
dəni sahədə) və qlobal dünya siyasə
ti məkanına inteqrasiya mühüm yer
tutur”. Ə.Həsənov özünün “Geosi
yasət” adlı kitabında Azərbaycanın

72

Milli Məclis

Zaur Adıgözəlov
Milli Məclisin deputat köməkçisi,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru

xarici siyasətində Avropaya yönəlik
vektorlarda nəzərdə tutulan priori
tetləri belə şərh edir: “Azərbaycanın
geosiyasi perspektivlərində mühüm
əhəmiyyət kəsb edən dünyanın və

regionun geosiyasi güc mərkəzləri
ilə əlaqələri və münasibətləri, xüsu
sən Xəzərin enerji daşıyıcılarının is
tismarı və dünya bazarlarına çıxarıl
ması, neft və təhlükəsizlik strategi
yasının hazırlanması və həyata keçi
rilməsi, Şərq-Qərb nəqliyyat və
kommunikasiya dəhlizinin yaradıl
ması və təhlükəsizliyinin təmin edil
məsi problemlərinin tədqiqi ... gü
nün aktual məsələləri sırasındadır”.
Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə
münasibətlərində mövcud iqtisadi
imperativlər hər iki tərəfin mənafe
və maraqlarına uyğun gəlir. Əvvəla
ondan başlamaq olar ki, bu gün
Azərbaycan Cənubi Qafqazın əsas
dövləti və Avropanın bu regionda
əsas tərəfdaşıdır. Bu cür mövqeni
təmin edən iqtisadi şərtlər çoxdur.
Azərbaycanın milli strategiyasının
əsas sütunlarından biri ölkəni Avro
pa ilə Asiya arasında intensiv ticarət
axınını təmin edən, müasir və güclü
infrastruktura malik regional enerji,
nəqliyyat və rabitə qovşağına çevir

məkdir. Cənubi Qafqaz regional,
Avropa və qitələrarası marşrutlar
şəbəkəsini genişləndirərək bütöv
Avrasiya üçün enerji və nəqliyyat
mərkəzinə çevrilmək potensialına
malikdir. Avropanın Azərbaycana
olan iqtisadi marağı ilk növbədə bu
amillə şərtlənir.
Azərbaycanı Avropa dövlətləri
üçün əhəmiyyətli tərəfdaşa çevirən
digər amil Azərbaycanın mühüm
neft və qaz ixracatçısı olmasıdır. Av
ropada bunu yaxşı dərk edirlər. Fak
tiki olaraq ən ümumi formada sada
ladığımız iqtisadi və siyasi amillər
Azərbaycanın Avropa dövlətləri ilə
əlaqələrinin müsbət mənada inkişa
fını təmin etmişdir. Bir sözlə, Azər
baycan Avropa üçün çox böyük stra
teji əhəmiyyət kəsb edən ölkədir.
Ümummilli lider Heydər Əliye
vin əsasını qoyduğu, Prezident İl
ham Əliyevin apardığı uğurlu siya
sət nəticəsində ölkəmiz nəinki iqti
sadi baxımdan regional və beynəl
xalq maraq kəsb edir, həm də multi
kultural mərkəzə və beynəlxalq id
man yarışlarının arenasına çevril
mişdir.
Bakı bu gün iyunun 12-də başla
yacaq və 20 müxtəlif idman növünü
əhatə edəcək I Avropa Oyunları ilə
yaşayır. İyun ayında keçiriləcək I
Avropa Oyunları Azərbaycanın həm
güclü bir dövlət kimi özünü təsdiq
etməsi, həm də xalqımızın böyük
uğurudur. Çünki belə mötəbər təd
birlər ancaq o ölkələrdə keçirilə bilər
ki, həmin ölkə həm hüquqi, həm si
yasi, həm insan haqları, həm də iqti
sadi baxımdan tam inkişaf etmiş ol
sun. Azərbaycan Avropada inkişaf
etmiş ölkələr sırasına daxil olmaq
dadır. Məhz bu amillərin əsasında
da ilk Avropa Oyunlarının ölkəmiz
də keçirilməsi haqda qərar qəbul
olunub.
Azərbaycanda idmanın inkişaf et
dirilməsi istiqamətində görülən ge
nişmiqyaslı işlər nəticəsində ölkəmiz
Avropanın idman mərkəzlərindən
birinə çevrilib. Respublikamızın I

Avropa Oyunlarına ev sahibliyi et
mək iddiasını ortaya qoymasının və
namizədliyini rəsmi şəkildə irəli sür
məsinin arxasında da məhz Azər
baycanın inkişafı, müasir infrastruk
turu və təhlükəsizliyin təmin olun
duğu sabit ölkə olması amili daya
nır. Bakıda I Avropa Oyunları ilə
əlaqədar həyata keçirilən infrastruk
tur layihələri, yeni idman arenaları
nın inşası, mövcud obyektlərdə əsas
lı yenidənqurma işlərinin aparılma
sı, Atletlər Kəndinin hazırlanması,
nəqliyyat infrastrukturunun təkmil
ləşdirilməsi və s. çoxsaylı tədbirlərin
əlaqələndirilməsi və qısa müddətdə
reallaşdırılması görülən işlərin miq
yası barədə konkret təsəvvür yara
dır.
Heç kimdə şübhə yoxdur ki, ilk
Avropa Oyunları yüksək səviyyədə
keçiriləcək. Çünki Azərbaycanın bi
rinci xanımı, Heydər Əliyev Fondu
nun prezidenti Mehriban Əliyeva
nın rəhbərliyi ilə təşkilati işlər ən
yüksək səviyyədə icra olunur. Avro
pa Oyunları ilə əlaqəli olan Avropa
nümayəndələri də dəfələrlə təşkilati
işlərin yüksək səviyyədə həyata ke
çirildiyini vurğulayıblar. Ciddi, nü
fuzlu beynəlxalq təşkilatlar, idman
qurumları, o cümlədən Avropa
Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyi
Azərbaycanın ilk Avropa Oyunları
na hazırlığını çox yüksək qiymətlən
dirirlər. Eyni zamanda, bu hadisə
Avropanın idman tarixinə qızıl hərf
lərlə yazılacaq. Bütün bunlar isə
Azərbaycanın beynəlxalq müstəvi
də nüfuzunu daha da gücləndirən
faktor olacaq.
Ancaq, təəssüf ki, bu qloballaşan
dünyada sivilizasiyalararası əlaqələ
ri istəməyən, xalqlar, insanlar ara
sında mübadiləni istəməyən lakin
bu ad altında pərdələnib ürəkbulan
dırmaq istəyən qüvvəciklər var ki,
onlar da bədxah qonşularımızın
“azarkeşlər”idir. Heç bir dövlət və
sosial bazaya malik olmayan bu
“azarkeşlər” ancaq sosial media va
sitəsilə qarayaxma kampaniyaları

aparmağa cəhd edirlər. Hazırda da
bu cəhdlər mövcuddur. Bu dairələ
rin Azərbaycanda keçiriləcək ilk Av
ropa Oyunları ərəfəsində başladıq
ları kampaniyaların, eləcə də boykot
çağırışlarının heç bir əsası yoxdur.
Bu kampaniyaları əsasən müəyyən
QHT-lər həyata keçirirlər. “Amnesty
İnternational”, “Human Rights
Watch” kimi qeyri-hökumət təşkilat
ları Qərbin müxtəlif dairələri tərəfin
dən idarə olunur. Bu dairələrin er
məni lobbisi ilə birbaşa əlaqəli oldu
ğu hamımıza məlumdur. Ancaq,
təəssüf ki, bu “azarkeşlər”dən Avro
pa Parlamenti kimi ciddi hesab etdi
yimiz qurumlarda da var və onlar
özlərinə bir qrup “həmfikir” taparaq
müxtəlif qarayaxma kampaniyaları
aparırlar. Onların ölkəmizdəki ha
vadarları da bilməlidirlər ki, artıq
Azərbaycanın inkişafı o səviyyədə
dir ki, bu cür əsassız iddialarla ölkə
mizə təzyiq etmək mümkün deyil.
“Vaşinqton Post” qəzetində “Ba
kı-2015” I Avropa Oyunları ilə bağlı
məqalə dərc edilib. Yazıda Avropa
Olimpiya Komitəsinin prezidenti
Patrik Hikkinin bu fikirlərinə yer ve
rilib: “Altı-yeddi ay əvvəl bu oyunla
rın texniki əsaslandırılmasını həyata
keçirmək üçün icazə alanda bir çox
ları buna inamsız yanaşırdılar. Am
ma biz buna nail olduq və artıq son
mərhələdəyik. Beləliklə, biz bu
oyunların keçirilməsinin vacibliyinə
skeptik yanaşanlara yanıldıqlarını
sübut edə bildik”.
“Bakı-2015” I Avropa Oyunları
Əməliyyat Komitəsinin əməliyyatlar
üzrə baş direktoru Saymon Kleqin
də aşağıdakı fikirlərini oxucuların
diqqətinə çatdırırıq: “Başlanğıcda bu
oyunların baş tutacağı ilə bağlı şüb
hələr var idi. Amma indi Avropanın
50-dən çox Milli Olimpiya Komitəsi
bu tədbirə ruh yüksəkliyi ilə baxır.
Bu gün də ilk Avropa Oyunları ilə
bağlı bəzi bədbinlər var. Amma on
lar bu yarışların miqyasının necə ge
niş olacağını gördükdən sonra səhv
etdiklərini anlayacaqlar”.
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Orta əsrlərdə
Azərbaycanda
tətbiqi sənət
Azərbaycan incəsənəti xalqımızın tarixi qədər qədim və zən
gindir. Qobustan qaya təsvirləri, Qafqaz Albaniyasının bədii ke
ramika və metal məmulatı, bədii şüşə, oyma sənəti, rəngarəng
xalçalar, tikmələr, şirli saxsı qablar, kaşı sənəti, qızıl və gümüş
dən hazırlanmış gözəl zərgərlik məmulatları bədii irsimizin çox
zəngin olduğunu bir daha sübut edir.
XI-XV əsrləri Azərbaycan sənətkarlığının yüksək inkişaf dövr
ləri hesab etmək olar. Bu dövrlərdə xalq sənəti növləri içərisin
də keramika ən mühüm yerlərdən birini tuturdu. XI-XV əsrlərdə
keramika istehsal edən mərkəzlər olmuşdur ki, bunu arxeoloji
qazıntılar da sübut edir.
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Sevda Məmmədova
“Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi”
Dövlət Tarixi-Memarlıq QoruqMuzeyinin Fond işi, muzey
əşyalarının uçotu və
mühafizəsi şöbəsinin müdiri

Azərbaycanın şəhər və kəndləri
nin məişətində küp, kuzə, sürahi,
kasa, nimçə, sərpuş, çıraq və s.
müxtəlif formalı qablardan istifadə
edilirdi. Bu dövrə aid saxsı məmu
latları həm şirli, həm də şirsiz olur
du. Şirsiz saxsı məmulatların əksə
riyyəti böyük küp, bardaq və çıraq
lardan ibarət idi. Bu məmulatların
istehsalında boyadan istifadə edil
mədiyi üçün bəzəklər əsasən oyma
və qabartma üsulu ilə işlənilirdi.
Belə bəzəklər içərisində biz nəbati,
həndəsi ornamentlərlə bərabər
müxtəlif heyvan, quş, hətta insan
fiqurlu motivlərə də rast gəlirik.
Şirsiz saxsı məmulatlarındakı bu
bəzəklər şirli qablardakı bəzəklər
dən heç də fərqlənmir. Bu da Azər
baycanda vahid bədii keramika üs
lubunun olmasını sübut edir.
Şirli saxsı məmulatların istehsa
lını Azərbaycanda keramika sənəti
nin ən yüksək zirvəsi hesab etmək
olar. Başqa ölkələrdə olduğu kimi,
Azərbaycanda da saxsı məmulatla
rını isti və soyuğa daha davamlı
olmaları, gözəl görünmələri üçün
şüşəyə bənzər rəngli maye ilə boya
yırdılar. Saxsı məmulatların müxtə
lif boyalarla bəzədilməsində əsasən
iki texniki üsuldan istifadə edilirdi.
Bunlardan birincisi şirüstü, ikincisi
isə şiraltı boya adlanırdı. Şiraltı bo

ya birbaşa gil qabın üzərinə çəkilir,
sonra isə şirə batırılaraq odda qız
dırılırdı. Bu üsulla boya daha şəffaf
alınırdı ki, bu da onun altında olan
boyaların daha aydın görünməsinə

səbəb olurdu.
XI-XV əsrlərdə Azərbaycanda
xalq sənətkarlığının maraqlı sahələ
rindən biri olan metal sənəti də
yüksək səviyyədə inkişaf etmişdi.
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Bu dövrdə metaldan müxtəlif növ
silahlar, məişət avadanlıqları hazır
lanırdı ki, bunların da bir çoxu döv
rümüzə qədər gəlib çatmışdır. Şə
hərlərdən Dərbənd, Gəncə, Şamaxı,
Quba, Naxçıvan və Bakı metal mə
mulatı hazırlayan mərkəzlərdən
idi. XII əsrdən başlayaraq Bakı şə
həri bu sahədə aparıcı yerlərdən
birini tuturdu və buradan tapılmış
metal məmulatları əsas etibarilə
İçərişəhər ərazisində və Şirvanşah
lar Sarayında aparılmış arxeoloji
qazıntılar nəticəsində əldə edilmiş
dir. Həmin metal nümunələri içəri
sində bürüncdən düzəldilmiş çıraq
xüsusilə diqqəti cəlb edir. Başdan
ayağa qabartma şəklində müxtəlif
tipli təsvirlərdən ibarət olan bu çı
raqda bir at başı, iki öküz başı, on
dörd pişik başı və iki insan sifəti
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təsvir olunmuşdur. Uzunluğu 18
sm, hündürlüyü 8,5 sm olan bu çı
raq bütöv qəlibə tökmə üsulu ilə
düzəldilmişdir.
Metal məmulatları da əhalinin
təsərrüfat həyatında geniş yer tu
turdu. Məişətdə bir sıra metal mə
mulatlardan - sac, sacayağı, ərsin,
şiş, qiyməkeş, dudkeş, bıçaq, qənd
qayçısı, parça qayçısı, maşa, qəhvə
qovuran və s.-dən istifadə edilirdi.
Həmçinin müxtəlif məramlar üçün
istifadə olunan mis məmulatları var
idi ki, bunlar da bir neçə tipoloji
qruplara: maye, mətbəx, süfrə,
ev-məişət qablarına bölünürdülər.
Mis qabların əsas hissəsini maye və
mətbəx qabları təşkil edirdi. Su qab
ları arasında səhəng, güyüm, afta
fa-ləyən, satıl, dolça, abgərdən,
hamam tası, mey qazanı başlıca

yer tuturdu. Aftafa-ləyən orna
mental naxışlarla zəngin bəzədilir,
əsasən “əl suyu” verilməsi üçün is
tifadə edilirdi. Səhəng və güyüm
tipoloji cəhətdən su qablarının ən
kütləvi növlərindən hesab edilirdi.
Səhəngin gövdəsi silindirvari, gü
yümün gövdəsi isə girdə formada
düzəldilirdi. Keçmişdə bütün ailə
lərin məişətinə daxil olmuş satıl
naxışlı, yazılı və yazısız olurdu. Sa
tılın hamam və şərbət üçün nəzərdə
tutulan növləri var idi. Hamam sa
tılı qapaqlı olub, ağzı qıfıllanırdı.
Enliağızlı böyük satıllar isə şərbət
tökmək üçün istifadə olunurdu və
şərbət qabı adlanırdı.
Mis məmulatlarından hazırla
nan qablar ayrıca bir qrup təşkil
edirdi ki, bunlardan da süfrə qabla
rı qrupuna cam, kasa, nimçə, piya

lə, masqura və s. fərdi, məcməyi,
sini, sərpuş və digərləri isə kollek
tiv səciyyə daşıyırdı. Cam girdə
formada düzəldilməklə böyük, orta
və kiçik ölçülərdə olub içərisi saya,
çölü naxışlı hazırlanırdı. Nimçə
əsasən şəhər ailələri arasında dəbdə
idi. Nimçədə xörək saxlanıldıqda
isti qalması üçün üzərinə sərpuş
qoyulurdu. Sərnic
isə başlıca olaraq
ağartı qabı olub,
məişətdə işlənən maye
qabları arasında xüsusi yer
tuturdu. Formaca satıla
bənzəyir, iki qulplu düzəl
dilir, içərisinə su, süd və
yaxud ərinmiş yağ tökü
lürdü. Məcməyi müxtəlif
böyüklükdə olub, səthi
naxışlı, qıraqları isə çe
virmə şəklində idi. O, ən
çox toy-düyündə, ya da
yas məclislərində işlənir
di.
Keçmişdə bir sıra
məişət əşyaları şamdan,
çıraq,
kürsü manqalı, gü
labdan, sulu qəlyan,
tərəzi gözü və s. misdən
hazırlanırdı. Hal-hazır
da bu kimi məişət əşyala
rı, həmçinin şərbət qabı Şir
vanşahlar Sarayında qurulmuş ye
ni ekspozisiyada nümayiş etdirilir.
Bürünc əşyalardan əsasən hakim
zümrələr istifadə edirdilər. Tökmə
üsulu ilə hazırlanmış bürünc mə
mulatın bəzi nümunələri zəmanə
mizədək gəlib çatmışdır. Bunların
arasında hazırda Rusiya Federasi
yasının Dövlət Ermitaj Muzeyində
saxlanılan, V-VII əsrlərə aid bürünc
aftafa, VI-VIII əsrlərə aid bürünc
məcməyilər, XIII-XIV əsrin yadi
garları olan bürünc qazanlar, 1399cu ildə Əmir Teymurun sifarişi ilə
Təbrizdə hazırlanmış iki tonluq nə
həng tiyan xüsusi yer tutur.
XI-XV əsrlərdə Azərbaycanda
toxuculuq sənəti də geniş inkişaf

etmişdi. Bu əsrlərdə
Azərbaycanda ol
muş xarici səyyah
lar yerli əhalinin
həm daxili, həm
də xarici bazarlar
üçün yüksək key
fiyyətli ipək, kətan,
yun parçalar, xalça, pa
laz, cecim və s. sənət
nümunələri toxuduq
larını
dəfələrlə
qeyd etmişlər. Gən
cədə ipək, zərlə
işlənmiş at
las, Beylə
qanda
və
Bərdədə ipək
parça istehsal olu
nurdu. Gəncə ipə
yi gözəlliyinə görə
hər yerdə məşhur idi.
1940-cı ildə Gəncədə Nizami Gən
cəvinin qəbrində aparılmış qazıntı
işləri zamanı tapılmış parça tikələri
də bunu sübut etmişdir. XIII əsrin II
yarısında Azərbaycanda olmuş
Venesiya səyyahı Marko Polo
Azərbaycan ipəyi haqqında be
lə demişdir: “Burada ipək
parçalar o qədər çoxdur ki,
hətta yol üstündə olan ki
çik mehmanxanalarda
kı çarpayılar belə ipək
yorğanlarla döşə
nib”.
Həmin dövr
də Avropada
“Talaman” adı
ilə məşhur olan

Şamaxı ipəyi Kiçik Asiyaya, Suri
yaya, İtaliyaya, Çinə, İngiltərəyə və
bir çox başqa ölkələrə göndərilirdi.
1475-ci ildə Şamaxıya gəlmiş Vene
siya diplomatı Ambrozio Kontarini
yazırdı: “Bu şəhərdə ipək hazırla
yırlar ki, bizdə o, “Talaman” adı al
tında məşhurdur”. 1403-cü ildə
Səmərqəndə Teymurun yanına ge
dən Kastiliya elçisi Rui Qonsales
de-Klavixo yolüstü Azərbaycanda
olarkən Şamaxı ipəyi haqqında ma
raqlı qeydlər etmişdir. Onun dedi
yinə görə, Şamaxı ipəyi bir çox
Qərb və Şərq ölkələrində məşhur
olmuş, hətta Venesiya və Genuya
tacirləri də buraya ipək parçaları
almağa gəlmişlər.
Fantastik quş və heyvan təsvirlə
ri orta əsr parçaları üçün səciyyəvi
xarakter daşıyırdı. Azərbaycanda
Uzaq Şərq mədəniyyətinə xas olan
bəzəkli parçalar istehsal olu
nurdu ki, bunu dövrün mi
niatür sənəti də təsdiq edir.
Tovuz quşu rəsmləri keçmişdə
Azərbaycanda ən geniş yayıl
mış təsvir ünsürlərindən sa
yılırdı. Məlum olduğu ki
mi, tovuz quşu uzaq keç
mişlərdə günəş, od tan
rısı kimi ilahi və eyni
zamanda, rəmzi bir
məna daşıyırdı.
A r a ş d ı r m a l a r
göstərmişdir
ki, əsrlər
keçd
 i k c ə
tovuz quşu
rəsmləri öz
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keçmiş mənasını itirmiş və nəhayət,
sadələşərək Şərq aləmində ən geniş
yayılmış “buta” ornamentinə çev
rilmişdir.
Azərbaycan parçalarını bəzəyən
ornament və təsvirlər onların ən
qiymətli cəhətlərindən hesab edilir
və öz bədii tərtibatlarına görə üç
qrupa bölünürlər: müxtəlif dini
sözlər və yaxud Şərq klassiklərinin
rübailəri ilə bəzədilmiş parçalar, or
namental və süjetli nümunələr. Nə
bati ornamentlə bəzədilmiş parça
ların bizə gəlib çatmış ən orijinal
nümunəsi 1946-cı ildə Şirvanşahlar
Sarayının ailəvi türbəsində aparıl
mış qazıntı işləri zamanı tapılmış
dır. XV-XVI əsrlərə aid kəfən yeri
nə istifadə olunmuş bu ipək parça
zərif naxışları ilə diqqəti cəlb edir.
Şirvanşahlar Sarayının abidələrin
də tətbiq olunmuş dekorativ tətbiqi
sənətimizin, xüsusən də daşoyma
bəzəkləri bu parçada öz əksini tap
mışdır. Tarix elmləri namizədi
Ə.Ələsgərzadə parça üzərindəki
yazıları oxumuş və onun şeir oldu
ğunu müəyyən etmişdir. Gül-çiçək
rəsmləri ilə bəzədilmiş həmin parça
hal-hazırda Milli Azərbaycan Tarixi
Muzeyində qorunub saxlanılır.
Azərbaycanın ənənəvi yun toxu
culuğunda məişət əhəmiyyətinə və
iqtisadi sərfəliliyinə görə xalça-pa
laz məmulatı tarixən müstəsna yer
tutmuşdur. Əcdadlarımızın
həyat və məişətində əv
vəllər daha çox sırf
əməli mahiyyət
daşıyan xalça-pa
laz sonralar za
man keçdikcə
bəzək nümunəsi
kimi işlənmiş və
bir çox ölkələrə
yayılaraq geniş
şöhrət qazanmış
dır.
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Azərbaycanda xovlu xalça nü
munələri öz növbəsində bəzək tər
tibatı baxımından ornamental və
süjetli olmaqla iki qrupa bölünür.
Azərbaycanın şimal əyalətləri üçün
daha çox ornamental tipli xalçalar
səciyyəvi olmuşdur. Orta əsr xalça
çılıq sənətində süjetli xalçaların ya
ranması keyfiyyət baxımından yeni
mərhələ təşkil edirdi. Süjetli xalça
toxuculuğunun çiçəklənməsi XVI
əsrə təsadüf edir.
Azərbaycanın ənənəvi xalça-pa
laz məmulatı bədii-texniki xüsu
siyyətlərinə görə xovlu və xovsuz
olmaqla, iki tipoloji növdə toxu
nurdu. Adətən xalçalardan harada
və hansı məqsədlə istifadə edilmə
sindən asılı olaraq onun ümumi
kompozisiyası, ölçüsü, bəzəkləri
və hətta rəngi də dəyişir.
Azərbaycan xalçası
kompozisiya cə
hətdən müxtəlif
olur və xalça
sənətində or
nament, rəng
əsas meyar
lardan sayılır.
Həcmcə balaca
olan namazlıq
xalçalar, divar
xalçaları və qonaq

otaqlarını bəzəyən dəst xalçalar
mövcuddur. Ölçüsünə, forma və
kompozisiyalarına görə dəst xalça
lar müxtəlif olurlar. Dəst xalçalar
otağın ortasına sərilən iri xalçadan,
yuxarı tərəfdə salınan “baş” xalça
dan və ortadakı iri xalçanın yanla
rında sərilən “kənarə” xalçalardan
ibarət olur.
Dövrümüzə qədər gəlib çatmış
tarixi Azərbaycan xalçaları arasın
da Türkiyənin Konya şəhərində
saxlanılan ən qədim Azərbaycan

xalçası XIII əsrə aiddir. Uzunluğu
254 sm, eni 170 sm ölçüsündə olan
bu xalçanın yerliyi mavi rəngdə
dir, üzərində iki tərəfdən qoşa çən
gəlləri olan çoxlu bəzək motivləri
verilmişdir. Bu bəzəklərin ortasın
da səkkizguşəli ulduz rəsmləri
yerləşdirilmişdir. Şirvan xalçaları
na xas olan bu xalçanın hər 10
sm-də 627 ilmə vardır. Haqqında
bəhs etdiyimiz xalça XIII əsrin nü
munəsi olsa da, sonralar biz bu tip
kompozisiya və ornamental bəzək
li xalçalara tez-tez təsadüf edirik.
Azərbaycanın süjetli xalçaları
beynəlxalq ticarət meridianlarına
çox erkən çıxmış və hazırda dünya
muzeylərində nadir incəsənət əsər
ləri kimi fəxri yer tutmaqdadır.
Hal-hazırda “Xətai”, “Xilə-Əfşan”,
“Pirəbədil”, “Yolluq”, “Qala”, “Qı
mıl” adlı xalçalarımız, eləcə də
məfrəş, xurcun, heybə kimi xalça
məmulatlarımız, habelə tikmələri
miz Şirvanşahlar Sarayında qurul
muş yeni ekspozisiyalarda nümayiş
etdirilir.
Xalçaçılıqla yanaşı əhalinin hə
yatında tikmələrə də maraq və tələ
bat artırdı. Cavan qız-gəlinlər bədii
təsvir vasitələrindən istifadə edə
rək, öz geyim və məişət əşyalarını

bəzəyir, ailə üzvləri üçün pul, tən
bəki kisələri, Quran, möhür, üzər
lik, qayçı, daraq, qabları və s. bu
kimi bəzək əşyaları hazırlayırdılar.
Azərbaycan tikmələri güləbətin və
ya rəngli sap vasitəsilə salınan bə
zək ünsürlərindən ibarət olmaqla,
müxtəlif tipoloji növlərə ayrılırdı.
Tikmələrin çox geniş çeşidi - “təkəl

 uz”, “güləbətin” “sırıma”, “xan
d
duz” və s. təşəkkül tapmışdır.
Bir sözlə, sənətkarlarımız Azər
baycan təbiətinin füsunkar mənzə
rələrini, onun əhalisinin zəngin
məişətini öz əsərlərində əks etdir
məklə mədəni irsimizin pozulmaq
bilməyən gerçək salnaməsini bizlə
rə yadigar qoymuşdur.
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Lesoto Krallığı
İkipalatalı parlament: Senat və
Milli Məclis
Yuxarı palata – Senat 33 deputat
dan ibarətdir. Onlardan 22-si irsi
tayfa başçılarıdır, qalan 11 üzv isə
Dövlət Şurasının (Dövlət Şurasının
rolu krala səlahiyyətlərini yerinə
yetirməkdə və Konstitusiya ilə
bağlı müəyyən işləri görməkdə kö
mək etməkdən ibarətdir) təklifi ilə
kral tərəfindən təyin edilir.
Aşağı palata – Milli Məclis 5 il
müddətinə seçilən 120 deputatdan
ibarətdir. Onlardan 80 nəfəri birba
şa seçki dairələrindən, qalan 40 üzv
isə proporsional qayda ilə seçilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Lesoto
Krallığının Konstitusiyasına əsa
sən ölkə parlamenti belə təqdim
edilir: Kral, Senat və Milli Məclis.
Tarix: Lesoto Krallığı Cənubi
Afrikada yerləşən anklav dövlət
dir.
Müasir Lesoto Krallığının ərazi
sində 1600-cü illərədək ovçuluq və
yığıcılıqla məşğul olan buşmenlər,
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sonralar isə əkinçilik və maldarlıq
la məşğul olan bantu tayfaları ya
şayırdılar. Ölkənin xalqı olan basu
tolar isə bantudilli tayfalardan for
malaşmışdır.
XIX əsrin I yarısında I Moşuşu
adlı şəxs bütün bantudilli tayfaları
öz vahid hakimiyyəti altında bir
ləşdirdi. Müasir Lesoto Krallığı öz
torpaqlarını yeni ərazilər axtarışın
da olan müstəmləkəçilərdən qoru
yan bu monarxın sayəsində möv
cuddur.
1836-cı ildən etibarən basutola
rın torpaqlarına bur tayfaları və
dəfələrlə avropalılar yürüşlər edir
dilər. Lakin basutolar bu hücumla
rın qarşısını ala bilirdilər.
1868-ci ildə burları əsas düşmən
hesab edən I Moşuşu Böyük Brita
niyanın protektoratlığını qəbul et
di və nəticədə ölkə Basutoland ad
landı. 1871-ci ildə Böyük Britaniya
basuto xalqının razılığı olmadan
Basutolandı öz tərkibindəki Kap
müstəmləkəsinə birləşdirdi. 1880-

1881-ci illərdə basutolar ingilislə
rin onların odlu silahını müsadirə
etmə cəhdinə görə üsyan qaldırdı
lar ki, bunun nəticəsində də Böyük
Britaniya ölkəni yenidən öz nəza
rəti altına alaraq 1884-cü ildə müs
təqil müstəmləkə elan etdi. Qəbilə
lərarası toqquşmalar istisna olmaq
la ingilislər, demək olar ki, ölkənin
işlərinə qarışmırdılar.
1910-cu ildə ölkədə Basutoland
Milli Şurası adlanan qanunverici
orqan yaradıldı. Buraya Böyük Bri
taniya komissar-rezidentinin rəh
bərlik etdiyi prezident və basuto
xalqının 99 nəfər nümayəndəsi da
xil idi.
1959-cu ildə Basutolandın ilk
Konstitusiyası qüvvəyə mindi və
ona əsasən ilk parlament yarandı.
1966-cı ildə isə Basutoland Lesoto
Krallığı adı altında konstitusiyalı
monarxiya və ikipalatalı parla
mentli tam müstəqil dövlət oldu.
Rəsmi sayt: http://www.par
liament.ls

Laos Xalq Demokratik Respublikası

Birpalatalı parlament – Milli
Məclis
Laos Xalq Demokratik Respubli
kasının qanunverici orqanı olan
Milli Məclis bərabər birbaşa seçki
hüququ əsasında gizli səsvermə
yolu ilə 5 il müddətinə seçilən 132
deputatdan ibarətdir.
İldə iki dəfə sessiyaya toplaşan
parlament öz tərkibindən Daimi
Komissiya seçir. Komissiya Milli
Məclisin daimi orqanıdır, sessiya
lararası müddətdə də parlamenti
təmsil edir. Bu komissiyanın prezi
denti və vitse-prezidenti, eyni za
manda, Milli Məclisin də preziden
ti və vitse-prezidentidir.
Tarix: Eramızın əvvəllərində
Laos ərazisi kxmer dövlətləri olan
Funanın, sonra isə Kambucadeşin
tərkibində idi. Laos bir dövlət kimi
XIV əsrdən etibarən məlumdur.
Məhz bu dövrdə ölkə ərazisində
Lanqsanq dövləti yaranmışdı. Döv
lətin tənəzzülündən sonra Laos
XVIII əsrdə Siyam dövlətinin tərki
bində oldu, həmin əsrin sonunda
isə Fransanın müstəmləkəsinə çev
rildi. Müstəmləkə dövründə Laos
xalqı dəfələrlə fransız hökmranlı

ğına qarşı üsyan qaldırdı.
II Dünya müharibəsi zamanı Ya
poniya Laosu işğal etdi. Yapon iş
ğalçıları ilə mübarizə zamanı ölkə
də müstəmləkəçiliyə qarşı “Lao İs
sara” (“Müstəqil Laos”) adlı hərə
kat yarandı. 1945-ci ildə Yaponiya
nın kapitulyasiyasından sonra
Fransanın Laosda hökmranlığını
yenidən bərpa etmək istəyinə qarşı
bu hərəkat bir daha üsyan qaldırdı
və həmin ildə Laosun müstəqilliyi
elan edildi. İlk Milli Məclis və hö
kumət formalaşdırıldı, müvəqqəti
Konstitusiya elan olundu. Lakin
1946-cı ilin əvvəlində Fransa Laosu
yenidən işğal etdi. Milli azadlıq hə
rəkatının Fransa qoşunlarına qarşı
göstərdiyi sərt müqavimət sayə
sində 1946-cı ilin avqust ayında
Fransa Laosa muxtariyyət verdi.
1947-ci ildə Laosda Fransanın pro
tektoratı altında konstitusiyalı mo
narxiya elan edildi. 1949-cu ildə
Fransa İttifaqı çərçivəsində ölkənin
müstəqilliyi təsdiq olundu.
Lakin Laosda tam müstəqillik
uğrunda mübarizə davam edirdi.

Aparılan mübarizə nəticəsində
1954-cü ildə Fransa hökuməti ölkə
ni müstəqil dövlət kimi tanıdı, öz
hərbi qoşunlarını buradan çıxardı.
Laosda 1960-cı ildə kommunist
lər, sağçı və neytral qruplaşmalar
arasında vətəndaş müharibəsi baş
ladı və o, 1973-cü ilədək davam
etdi. 1975-ci ildə hakimiyyəti ələ
alan kommunistlər ölkədə hökm
sürən monarxiyanı ləğv etdilər və
həmin ilin dekabr ayında Laos
Xalq Demokratik Respublikası elan
olundu. Orada Ali Xalq Məclisi ad
lanan qanunverici orqan yaradıldı.
Tam müstəqillik əldə edildiyi
vaxtdan etibarən Laosun ilk parla
menti məhz Ali Xalq Məclisi hesab
olunur. Onun ilk çağırışı zamanı
parlamentdə 45 üzv var idi. Bu de
putatların sayını nəzərə alsaq, qeyd
etmək lazımdır ki, parlament üzv
lərinin sayı daim artır.
1991-ci ildə Laosda yeni Konsti
tusiya qəbul edildi. 1992-ci ildən
Ali Xalq Məclisi Milli Məclis adla
nır.
Rəsmi sayt: http://www.na.gov.la
Səhifəni hazırladı Nəzrin Əliyeva

