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 � Həmsöhbətimiz sənətşünaslıq üzrə elmlər 
doktoru, professor, Əməkdar mədəniyyət işçisi, “Şöhrət” 
ordenli Röya xanım Tağıyevadır.

– Röya xanım, uzun illərdir 
Xalça Muzeyində çalışmısınız, 
bu nadir incəsənət məbədinin 
yaranması tarixi barədə nə deyə 
bilərsiniz? 

– Əvvəlcə onu deyim ki, bu 
gün – iyunun 1-də Azərbaycan 
Xalça Muzeyinin 50 yaşı tamam 
olur.   Mən çox xoşbəxtəm ki, indi 
muzey yeni, gözəl məkanda, xal-
çalarımız isə artıq “öz evindədir”, 
muzeyin ekspozisiyası müasirdir 
və bu gün də onun fəaliyyəti uğur-
la davam edir.

Azərbaycan Xalça Muzeyi 
1967-ci ildə yaradılmışdır və elə 
həmin ildən də mən muzeydə 
çalışmağa başlamışam. Mən 50 
ilədək  bu müəssisədə işləmişəm, 
onun 34 ilini,1982-ci ildən 2016-
cı ilədək,  muzeyin direktoru 
vəzifəsində çalışmışam. Əvvəllər 
Xalça Muzeyi İçərişəhərdəki 
Cümə məscidində, müstəqillik 
illərindən başlayaraq isə Muzey 
Mərkəzində fəaliyyət göstərmişdir.

Milli mədəniyyətimizin 
ayrılmaz hissəsi olan xalça sənəti 
Azərbaycan xalqının əsrlər boyu 
yaratdığı, qoruyub saxladığı, 
nəsillərdən-nəsillərə sevə-sevə 
ərməğan etdiyi məxsusi sənət 
növüdür. Eyni zamanda, xal-
ça  ümumbəşəri mədəniyyəti 
zənginləşdirmiş, dünya dəyərləri 
sırasına daxil olmuşdur. 

1967-ci ildə yaradılmış 
Azərbaycan Xalçası və Xalq 
Tətbiqi Sənəti Dövlət Muze-
yi ulu öndər Heydər Əliyevin 
hakimiyyətə gəlişinədək tam 
həcmdə fəaliyyət göstərə bilmirdi. 
Muzeyin təşəkkülü və inkişafında 
Heydər Əliyevin qeyri-məhdud 
maliyyə yardımını  nəzərdə 
tutan fərmanın mühüm rolu 
oldu. Muzeyə lazımi yardımın 
göstərilməsi haqqında bu fərmanı 

xalçaçılığın bütün incəliklərini 
dərindən duyan, eyni zaman-
da  xalçaçılıq sənətinin, onun 
qədim mənbələrinin əhəmiyyətini 
uzaqgörənliklə dəyərləndirən bir 
insan imzalaya  bilərdi. Bu fərman 
Azərbaycanın qədim xalçaları və 
xalq tətbiqi sənəti nümunələrinin 
geniş miqyasda muzey fondunda 
cəmləşdirilməsinə imkan yaratdı. 
Rayonlara, kəndlərə, qəsəbələrə 
göndərilmiş ekspedisiyalar gözəl 
nəticələr verdi, muzeyin fondları 
zənginləşdi. Bu dövr, demək olar 
ki, Azərbaycan xalça sənətinin 
intibah dövrü idi.

– Bəs muzeyin açılışı nə vaxt 
olmuşdu? 

-1972-ci il sentyabrın 27-də 
muzeyin təntənəli açılış mərasimi 
keçirildi. Mərasimdə çıxış edənlər 
muzeyin açılışının respublikada 
xalq yaradıcılığına göstərilən bö-
yük qayğının təzahürü olduğunu, 
bu sənət xəzinəsinin Azərbaycanın 
zəngin xalq yaradıcılığının  son-
rakı  inkişafına kömək edəcəyinə 
əminliklərini ifadə etdilər. Muze-

yin əməkdaşları və qonaqlar üçün 
ən əlamətdar hadisə açılışda  ulu 
öndərimiz Heydər Əliyevin iştirak 
etməsi oldu.

Həmin tədbirdə çıxış edən ulu 
öndər Heydər Əliyev Azərbaycan  
xalçasının dəqiq təsnifatını vermiş, 
xalçaların bu və ya digər məktəbə 
aid olmasından, süjetli xalçaların 
tarixindən danışmış, qədimi xalça-
ların ornamentini, koloritini, kom-

pozisiyasını müasir nümunələrlə 
müqayisə etmişdi. Dinləyicilər 
yalnız onun xalçaları peşəkar 
xalçaçılardan da yaxşı bildiyinin 
deyil, həm də xalçaçılıq sənətinə, 
onun qədim tarixinə böyük hörmət 
bəslədiyinin şahidi oldular. 

Açılış zamanı muzeyin XVIII-
XX əsrlərə aid 200-ə qədər xalça 
nümunələri olan 4 zalı var idi. Bu, 
zəngin topluların yalnız bir hissəsi 
idi. Ziyarətçilər Azərbaycanın 
məşhur xalçaçılıq məktəblərinə 
məxsus xovsuz xalçalar - sumax, 
zili, şəddə, palaz, kilim və süjetli, 
ornamental xalçaları ilə tanış 

oldular. Zallarda qədim zaman-
lardan bəri Azərbaycanda hər bir 
ailənin məişətində geniş istifadə 
olunan xalça məmulatları, məfrəş, 
heybə, eləcə də müxtəlif çeşidli qı-
zıl, gümüş bəzək əşyaları, gümüş 
üzərində qara mina, güləbətin, 
ağac, metal, mis üzərində oyma, 
mis qab nümunələri nümayiş 
etdirilirdi. 

Adətən bu cür  sənət 

nümunələrinin  axtarılması, yığıl-
ması və alınması üçün uzun illər 
sərf olunur. İncəsənətə daim dəyər 
verən Heydər Əliyevin sayəsində 
isə həmin zəngin kolleksiya çox 
qısa vaxt ərzində toplanmışdı. 
Buna görə əminliklə demək olar 
ki, Azərbaycan Xalçası və Xalq 
Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin 
təşəkkülündə Heydər Əliyevin 
xidməti əvəzolunmazdır.

– Siz, muzeyin işində ilk 
günlərdən  onun yaradılması, 
formalaşması və  müasir dövrdə 
yeni həyat, yeni nəfəs almasında 
iştirak etmisiniz. Muzeyin ilk ad-
dımları haqqında nə deyərdiniz? 

–  Muzeyin yaranmasın-
dan danışarkən, ilk növbədə, 
Azərbaycanın mədəniyyət və 
incəsənət xadimi, görkəmli rəssam 
və xalçaçılıq sənəti sahəsində elmi 
tədqiqatların əsasını qoyan  Lətif  
Kərimovun xidmətlərini xüsusilə 
qeyd etmək lazımdır.  Çünki, 
hər bir böyük işin arxasında, 
böyük şəxsiyyət, onun əməyi 

durur. Cəsarətlə deyə bilərəm ki,  
Azərbaycan Xalça Muzeyinın 
yaranması məhz Lətif Kərimovun 
zəhməti nəticəsində mümkün 
olmuşdu. 

Belə bir muzeyin yaradıl-
ması hələ 40-cı illərdən Lətif 
müəllimin böyük arzusu ol-
muşdu. Onu da qeyd edim ki, 
dünyada ilk Xalça Muzeyi məhz 
Azərbaycanda yaradılmışdı. Bu ar-
zunun gerçəkləşməsi üçün o, çox 
çalışmış, çox iş görmüşdür. Elə 
ona görə də muzeyin yaranmasının 
təşəbbüsçüsü və yaradıcısı olan 
Lətif Kərimov ömrünün sonuna 
qədər Azərbaycan Dövlət Xalça və 
Tətbiqi Sənət Muzeyinin hamisi, 
elmi məsləhətçisi  olmuşdur.

Ondan sonra xalça muzeyləri 
İranda, Türkmənistanda, 
Türkiyədə də yaradıldı. Muzeyin 
ilk direktoru, bacarıqlı təşkilatçı, 

sənətsevən Əziz Bala oğlu Əliyev 
olmuşdu. O, muzeyə 1982-ci 
ilədək uğurla rəhbərlik etmişdir. 

Mən də ilk gündən burada 
çalışaraq, müzeyin təşkilinin, 
kolleksiyanın toplanmasının 
şahidi olmuşam. İlk eksponatların 
toplanması, sistemləşdirilməsi, ilk 
ekspozisiyanın qurulması, ilk alıcı 
komissiyasının təşkili və kadrların 
hazırlanması  yaxşı yadımdadır.  

Onu da qeyd etmək istəyirəm 
ki,  alınan ilk xalçamız Qarabağ 
xalçası olmuşdur...

Muzey yaradıldığı  gündən  
beynəlxalq səviyyəli elmi mərkəz 
kimi fəaliyyət göstərirdi. 1983-cü 
ildə Bakıda Şərq Xalça Sənəti üzrə 
I və 1988-ci ildə II Beynəlxalq 
simpoziumların keçirilməsində 
də Lətif Kərimovun rolu əvəzsiz 
idi. Ənənəvi olaraq 2003-cü 
ildə Bakıda III  Simpozium və 
2007-ci ildə Lətif Kərimovun 
100 illik yubileyinə həsr olunmuş 
Azərbaycan Xalça Sənəti üzrə IV 
Beynəlxalq Simpozium isə Parisdə 

UNESCO-nun iqamətgahında 
keçirilmişdir.  

“Azərbaycan xalça sənətinin 
qorunması və inkişaf etdirilməsi 
haqqında” 7 dekabr 2004-cü il 
tarixli qanun və həmin qanunun 
tətbiqi haqqında ölkə Prezidenti-
nin fərmanına uyğun olaraq, xarici 
ölkələrdə saxlanılan Azərbaycan 
xalçalarının vətənə qaytarılması 
ilə əlaqədar apardığı mühüm 
işlərin nəticəsində 2013-cü ildə 
ABŞ-ın Şərq Xalçası və Tekstili 
üzrə Çikaqo Cəmiyyətinin üzvü 
mərhum Qrover Şiltsin kolleksi-
yasından iki qədim Azərbaycan 
xalçası onun həyat yoldaşı Beverli 
Şilts tərəfindən muzeyə hədiyyə 
edilib. XVII əsrə aid “Əjdahalı” 
(Qarabağ xalçası) və XIX əsrə 
aid “Salyan xiləsi” (Şirvan 
xalçası) xalçalarının Azərbaycana 
təqdim olunması bu kompozisi-

yalı xalçanın və həmçinin onun 
çeşnisi əsasında toxunmuş digər 
xalçaların Azərbaycan xalçası 
kimi təsdiqini tapmasında mü-
hüm rol oynamışdır. Bu hadisə 
Azərbaycan xalça sənəti tarixinin 
mühüm səhifələrindən birinin 
bərpa edilməsinə səbəb olmuşdur. 
Onu da qeyd etmək vacibdir ki, 
Azərbaycanda rəsmi olaraq ilk 
muzeydir ki, məhz XVII əsrə aid 
xalça əldə etmişdir. Bu hadisə 
beynəlxalq aləmdə həqiqətən də 
xüsusi rezonans doğurmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 
2007-ci il martın 6-da Azərbaycan 
Xalça Muzeyinin yeni binasının 
tikilməsi barədə sərəncam imza-
lanmış, 2014-cü ildə isə muzeyin 
yeni binasının möhtəşəm açılışı  
keçirilmişdir.  Azərbaycan Xalça 
Muzeyinin yeni binasının tikilməsi 
fəaliyyətimizə yeni həyat, yeni 
nəfəs verib. Biz çalışdıq ki, yeni 
ekspozisiya da müasir memarlıq 
quruluşuna uyğun gəlsin, müasir 
və çoxfunksiyalı olsun. Orada ay-
rıca bərpa laboratoriyası, kitabxa-
na, insanlar üçün istirahət yerləri 
və s. mövcuddur. Hazırda muzey 
Azərbaycanın bir neçə min xalça 
və xalça məmulatından ibarət 
böyük kolleksiyayaya malikdir. 

Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamı ilə 2017-ci ilin oktyabr 
ayında Bakıda Azərbaycan xalça-
sına həsr olunmuş V Beynəlxalq 
Simpoziumun keçirilməsi yeni 
məkanda nəzərdə tutulur.

– Bildiyimiz kimi, 
Azərbaycan Xalça Muzeyində 
Şuşa filialı da fəaliyyət göstərir. 
Bu barədə məlumat verə 
bilərsinizmi?

–Sözsüz ki, Qarabağ xalçaları, 
Şuşanın işğalı günündən xüsusi 
təcavüzə məruz qalıb. İşğal-
çılar tərəfindən mənimsəmək 
istədikləri Azərbaycan xalçaları, 
ceşnilərin qorunması, təbliği 
və tədqiqi sahəsində muzey və 
onun əməkdaşları fədakarlıq 

göstərmişlər. 
1987-ci ildə Azərbaycan 

Respublikası Mədəniyyət Nazir-
liyinin əmri ilə Şuşa şəhərində 
açılmış Azərbaycan Xalçası 
və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət 
Muzeyinin ”Şuşa muzeyi” filialı 
əfsuslar olsun ki, erməni hərbi 
təcavüzü nəticəsində fəaliyyətini 
1992-ci ildə dayandırmışdır. İşğal 
ərəfəsində yuxarı təşkilatdan 
göstəriş gözləmədən, rəsmi 
icazəsiz, məsuliyyəti öz üzərimizə 
götürərək, filialda olan eksponat-
ların təxliyə olunması təşkil edil-
mişdir və bunun nəticəsində Şuşa 
filialında saxlanılan eksponatlar - 
80 ədəd xovlu xalça, 35 ədəd xov-
suz xalça və xalça məmulatları, 
39 ədəd zərgərlik nümunələri, 
29 ədəd parça və tikmə Bakıya 
gətirilmişdir. Eksponatları Bakıya 
gətirən muzey işçiləri, sözün əsl 
mənasında, cəsarət göstərmişlər. 
Bu gün xilas edilmiş Şuşa 
filialı muzeyi Azərbaycan Xalça 
Muzeyində öz fəaliyyətini davam 
etdirir. 

– Ümumiyyətlə,  Azərbaycan 
xalça sənətinə bu gün xarici 
ölkələrdə münasibət necədir?

- Demək lazımdır ki, dünya-
nın bir sıra məşhur muzeylərində 
nümayiş etdirilən Azərbaycan xal-
çaları, təəssüf ki, “İran xalçası”, 
“Qafqaz xalçası” adları ilə təqdim 
olunur. Muzey beynəlxalq miqyas-
da nüfuzlu elmi-tədqiqat mərkəzi 
kimi tanındığı üçün elmi araşdır-
malar və əsaslandırılmış sübutlarla 
xarici ölkələrdə olan muzeylərdəki 
Azərbaycan xalçalarına dəqiq, 
düzgün atribusiyalar verilməsinə, 
sərgilərin təşkili və kataloqların 
çap edilməsinə nail olmuşdur.

Belə ki, 2007-ci ilin may 
ayında Boqdan və Varvara 
Xanenko adına İncəsənət Mu-
zeyinin Şərqşünaslıq şöbəsinin 
aparıcı elmi işçisi, Ukraynanın 
İslam incəsənəti kolleksiyasının 
kuratoru, fəlsəfə elmləri namizədi 
Anna Rudak həmin kolleksi-

yada mühafizə olunan XVIII-
XX əsrin əvvəlinə aid 10 ədəd 
Azərbaycan xalçasının atribusiya-
sının verilməsi ilə bağlı muzeyə 
müraciət etmiş və nəticədə təqdim 
olunan fotoşəkillər əsasında 
həmin xalçaların atribusiyası, 
dəqiq tarixi və işlənmə texni-
kası müəyyənləşdirilmişdir. Bu 
məlumatlar əsasında Boqdan və 
Varvara Xanenko adına İncəsənət 
Muzeyi “Azərbaycan – Odlar və 
Xalçalar yurdu” adlı sərgi üçün 
“Azərbaycan kilimləri” adlı kata-
loq dərc olunmuşdur. 

2009-cu ildə muzey tərəfindən 
İsveçrədə keçiriləcək sərgidə 
nümayiş üçün Almaniyada şəxsi 
qalereyada saxlanılan 36 ədəd  
Azərbaycan xalçası və xalça 
məmulatlarının elmi atribusiyası 
verilmişdir.  

Muzeyə əşyaların dəqiq 
atribusiyası ilə bağlı müxtəlif 
ölkələrdə yaşayan şəxsi 
kolleksionerlər tərəfindən də 
müraciətlər olunub. Belə ki, ta-
nınmış Amerika alimi Raul Çebul 
muzey ilə daim əlaqə saxlayır və 
dəfələrlə keçə məmulatları, tekstil 
və cecimlərin elmi xarakteristikası 
ilə bağlı müraciət etmiş və ona 
lazımi məlumatlar verilmişdir. 

Azərbaycan xalça sənəti 
də bu gün öz inkişafının yeni 
mərhələsinə qədəm qoymuş-
dur. Xalqımız öz ənənələrini və 
mədəniyyətini misilsiz xəzinə 
kimi əziz tutmuş və qayğı ilə qoru-
yub saxlamışdır. 

Dünya sivilizasiyasının 
mənəvi-mədəni sərvətlərinə san-
ballı töhfə vermiş Azərbaycan xal-
çaçılıq sənəti Birinci vitse-prezi-
dent Mehriban xanım Əliyevanın  
səyi nəticəsində 2010-cu ildə 
UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-
Maddi Mədəni İrsinin Reprezenta-
tiv Siyahısına daxil edilmişdir. 

Müsahibəni qələmə aldı: 
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  

“Xalq qəzeti” 

Yarıməsrlik şərəfli yol
Azərbaycan Xalça Muzeyinin 50 yaşı  tamam olur

 � Coğrafi baxımdan Qərblə Şərq arasında yerləşən 
Azərbaycan sivilizasiyaların qovuşduğu məkandır. 
Ölkəmiz uzun əsrlərdən bəri İslam sivilizasiyasının əsas 
mərkəzlərindən biri olmuşdur. İslam dininin yayılmasında , 
müsəlman intibahının bərqərar olmasında azərbaycanlıların 
da özünəməxsus rolu olmuş və İslam mədəniyyətinin 
formalaşmasında böyük nailiyyətlər qazanmışlar. Bütün 
bunlar Azərbaycan ərazisində ilk vaxtlardan İslam dininin 
maddi və qeyri-maddi irsinin təkamülünə zəmin yaratmışdır. 

Azərbaycan  o azsaylı 
dövlətlərdəndir ki, həm Avropa 
təşkilatlarının, həm də islami struktur-
ların üzvüdür. Respublikamız İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatının, İSESCO-
nun, həmçinin müsəlman ölkələrini 
birləşdirən digər mötəbər qurum-
ların üzvü seçilərək İslam aləmi 
ilə qarşılıqlı faydalı münasibətlər 
qurmuş, qlobal əhəmiyyətli bir 
sıra mühüm mədəni forumların 
təşkilatçısı kimi çıxış etmişdir.
Təsadüfi deyildir ki, Bakı 2009-cu 
ildə “İslam mədəniyyətinin paytax-
tı” elan olunmuşdur. 2009-cu ilin 
oktyabr ayında  isə Bakıda keçirilən 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv 
dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin 
VI konfransında Naxçıvan 
şəhərinin 2018-ci il üçün “İslam 
mədəniyyətinin paytaxtı” elan olun-
masına dair qərar qəbul edilmişdir. 
2016-cı il “Multikulturalizm ili”nin 
məntiqi davamı kimi 2017-ci ilin 
“İslam Həmrəyliyi ili” elan olunması 
da, əslində, bütün dünyaya yönələn 
bir çağırışdır. Həmrəy, tolerant, 
sabit bir dünya çağırışıdır! Bu qərar 
Azərbaycanın İslam dünyasını nara-
hat edən bütün problemlərin həllində 
əməkdaşlığa, İslam həmrəyliyinə 
can atmasının bariz sübutudur. 
Azərbaycan, həmçinin bununla bütün 
dünyaya İslam ölkələrinin həmrəyliyi, 
inkişafı ilə bağlı nümunə təqdim edir.

12-22 may tarixlərində baş 
tutan IV İslam Həmrəyliyi Oyun-
ları isə ölkəmizin bu həmrəylin 
möhkəmləndirilməsi sahəsində 
növbəti əməli addımlar atması 
üçün əlverişli şərait yaratdı. İslam 
Həmrəyliyi Oyunları birlik, qardaşlıq 

və dostluq oyunları oldu. Bu yarışlar 
sülhün, əmin-amanlığın, həmrəyliyin 
möhkəmlənməsi üçün dünyaya bir 
çağırış idi. Yarışın əsas şüarı da “Gü-
cümüz həmrəylikdədir” seçilmişdir. 
İnanırıq ki, bu il çərçivəsində real-
laşan İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 
müsəlman ölkələrinin birliyinə böyük 
təsiri olacaq.

İdman tarixən xalqımızın milli-
mənəvi dəyərlərindən birinə çevril-
mişdir. İstər SSRİ tərkibində, istərsə 
də müstəqillik dövründə idmançıları-
mızın uğurlu çıxışları Azərbaycan id-
manını dünyaya tanıtmışdır. Xüsusilə 
müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra 
idman milli ruhla yoğrularaq, daha 
da perspektivli olmuşdur.  Bu gün 
Azərbaycanda çox yüksək səviyyədə 
yaradılmış idman infrastrukturu 
mövcuddur. İdman sürətlə inkişaf 
edir. İdmanın kütləviliyi təmin edilir 
və Azərbaycanda Olimpiya hərəkatı 
yüksələn xətlə gedir. Dünya çempi-
onatlarında, Olimpiya Oyunlarında, 
Avropa çempionatlarında bayrağımız 
dalğalanır. İldən-ilə idmançılarımızın 
uğurları, medalların sayı artır. Bu da 
bilavasitə ölkəmizin idman şöhrətinin 
artmasına səbəb olur.

 Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin sərəncamı ilə 2012-ci il 
ölkəmizdə “İdman ili” elan olunmuş-
dur.  2015-ci ildə Avropa qitəsində ilk 
dəfə baş tutan Avropa Oyunlarında 
idmançılarımız 56 medal qazanmaqla 
komanda hesabında ikinci yerə çıx-

mışdılar. 2016-cı il il Yay Olimpiya 
Oyunlarında isə Azərbaycan Olim-
piya oyunlarında iştirakı tarixində 
ilkə imza ataraq medallarının sayını 
18-ə çatdıra bilmişdir. Medalların 
sayına görə Azərbaycan dünyada 
14-cü, Avropa ölkələri arasında 7-ci, 
müsəlman ölkələri arasında isə 1-ci 
yerdə qərarlaşdı. Bütün bunlar IV 
İslam Həmrəyliyi oyunlarında əldə 

etdiyimiz qələbənin heç də təsadüfi 
olmadığını, möhkəm zəminə arxalan-
dığını sübut edir. 

Qeyd edək ki, 2014-cü il 24 iyul 
tarixində  İslam Həmrəyliyi İdman 
Federasiyasının 8-ci Baş Assamb-
leyasında Azərbaycan 2017-ci ildə 
IV İslam Oyunlarına ev sahibliyi 
etmək hüququ qazanıb. IV İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarının uğuru-
nu təmin edən əsas amil son illər 
Azərbaycanın beynəlxalq idman 
tədbirlərinin keçirilməsində qazandığı 
zəngin təcrübədir. Belə ki, ölkəmiz 
17 yaşadək futbolçular arasında 
Avropa çempionatı, 42-ci Ümum-

dünya Şahmat Olimpiadası, bədii 
gimnastika üzrə Dünya Kuboku, ilk 
Avropa Oyunları, “Formula–1” kimi 
mötəbər yarışlara uğurla ev sahibliyi 
edərək, özünü dünyada idman ölkəsi 
olaraq tanıda bilib. Bütün bunlar 
Azərbaycanın böyük miqyaslı yarış-
lara ev sahibliyi etmək imkanlarını, 
həmçinin beynəlxalq etimadı artırır.

  Bakı IV İslam Həmrəyliyi 

Oyunlarına yüksək səviyyədə ev 
sahibliyi edərək, idmanımızda yeni 
bir tarixə imza atdı. On gün ərzində 
İslam dünyasının idman nəbzi 
Bakıda döyündü. Yarışlar əsl idman 
və həmrəylik bayramına çevrildi. 
İslamiadanı Azərbaycan üçün özəl 
edən digər amil atletlərimizin parlaq 
qələbəsi oldu. “Bakı-2017”-də iştirak 
edən ölkələr arasında Azərbaycan 
75 qızıl medalla birinci oldu. İdman 
arenalarında Azərbaycanın dövlət 
himni 75 dəfə səsləndi, dövlət bayra-
ğımız 162 dəfə qaldırıldı. Azərbaycan 
tarixi idman ənənələrinə, böyük 
idman potensialına sahib olduğunu 

bütün dünyaya nümayiş etdirdi. 10 
gün ərzində xalqımız bir daha birlik, 
həmrəylik, vətənpərvərlik göstərdi, 
idmançılarımızla qələbə sevincini 
bölüşdü.  Prezident İlham Əliyevin 23 
may tarixində IV İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarının qalib idmançıları, onların 
məşqçiləri və idman ictimaiyyətinin 
nümayəndələri ilə görüşü isə dövlətin 
hər zaman idmana xüsusi diqqət və 

qayğı ilə yanaşdığının bariz sübu-
tudur. Bütün bu uğurların məntiqi 
nəticəsi Azərbaycanın bu gün dünya-
da idman dövləti kimi tanınmasına 
imkan yaradır.

“Baku 2017”-nin yüksək 
səviyyədə təşkil edilməsi məqsədilə 
Prezidentin sərəncamı ilə yaradı-
lan Təşkilat Komitəsinin yorulmaz 
fəaliyyəti isə danılmazdır. Təşkilat 
Komitəsi Birinci vitse-prezident, 
xanım Mehriban Əliyevanın sədrliyi 
ilə  bu mühüm beynəlxalq idman 
tədbirinin yaddaqalan şəkildə 
keçirilməsi məqsədilə mühüm 
işlərə imza atdı. İslam Həmrəyliyi 

İdman Federasiyasının prezidenti 
Şahzadə Abdullah Bin Mosaad Bin 
Əbdüləziz Oyunların təşkilini yüksək 
qiymətləndirərək, bu əlamətdar İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarının Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə, Birinci 
vitse-prezident və “Bakı-2017”-
nin Təşkilat Komitəsinin sədri 
xanım Mehriban Əliyevanın və 
onun Azərbaycan İslam Həmrəyliyi 
Oyunları Təşkilat Komitəsində 
çalışan heyətinin fəaliyyəti sayəsində 
mümkün olduğunu bildirdi. O, İslam 
Həmrəyliyi İdman Federasiyası adın-
dan Azərbaycan xalqına göstərdikləri 
fədakarlığa və çox böyük 
qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü 
bildirdi.

Oyunların keçirilməsində 
könüllülərin əməyi əvəzolunmazdır. 
IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 
təşkilinə 8 mindən artıq könüllü cəlb 
olundu. Onlar milli mentalitemizə 
xas qonaqpərvərlik, səmimiyyət 
kimi ali keyfiyyətləri qonaqlara 
ötürə bildilər. Birinci vitse-prezident, 
“Bakı-2017” Təşkilat Komitəsinin 
sədri xanım Mehriban Əliyeva da 
bağlanış mərasimindəki nitqində 
könüllülərin bu oyunların uğurlu 
keçirilməsindəki zəhmətini qeyd 
etmiş, onlara müraciətlə bildirmiş-
di:  “...Əgər atletlər “Bakı-2017”nin 
döyünən ürəyidirsə, siz bu Oyunların 
geniş qəlbi idiniz”.

25 illik müstəqillik tariximizə 
baxmayaraq nailiyyətlərimiz  
çoxillik tarixi olan əksər dövlətlərin 
nailiyyətlərindən daha çoxdur. 
Bu, Azərbaycanın öz gücünə əldə 
etdiyi, ağıl gücünə idarə etdiyi 
müstəqilliyinin bəhrəsidir. 

IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 
54 müsəlman ölkəsindən 3 mindən 
çox idmançı, 2000-dək koman-
da rəsmisi və texniki nümayəndə 
gəlmişdir. İndiyədək İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarına bu qədər 
ölkənin və idmançının qatılması heç 
vaxt müşahidə olunmamışdı. İdma-
nın 21 növü üzrə keçirilən yarışlarda 
atletlər 269 dəst medal uğrunda 
mübarizə aparmışdır. “Bakı-2017”-ni 
50-dən artıq ölkədə 1 milyarddan çox 

tamaşaçı izləmişdir. Yarışlar 1000-dən 
çox media nümayəndəsi tərəfindən 
işıqlandırılmış, xarici KİV-də açılış və 
bağlanış mərasimləri, idman yarışları 
haqqında geniş məlumatlar əksini 
tapmışdır. Tədbir:

- Azərbaycanın beynəlxalq nüfu-
zunun möhkəmlənməsinə;

- ölkəmizin turizm potensialının 
nümayiş olunmasına;

- Azərbaycanın artan iqtisadi-si-
yasi inkişafının tanıdılmasına;

- milli-mənəvi dəyərlərimizin 
(qədim və zəngin mədəniyyətimizin, 
milli mətbəximizin, qonaqpərvərlik 
kimi özünəməxsus ali 
keyfiyyətlərimizin və s.)  İslam 
aləminə təqdim olunmasına;

- multikulturalizmin, tolerant 
mühitin hakim olduğu Azərbaycanın 
tanıdılmasına;

- Şərq və Qərbin beşiyi, sivili-
zasiyalararası dialoq məkanı olan 
respublikamızın obyektiv şəkildə 
qiymətləndirilməsinə ...  imkan 
verəcək.

İslam Həmrəyliyi Oyunları 
müstəqil Azərbaycanın istər idman, 
istərsə də siyasi -iqtisadi sahədə 
nail olduğu böyük uğurları nümayiş 
etdirdi. Həyata keçirilən məqsədyönlü 
fəaliyyət belə deməyə əsas verir ki, 
“Baku 2017” istər təşkilati, istər 
struktur, istərsə də regional baxım-
dan yaddaqalan oldu. Azərbaycan 
bu etimadı da doğrultdu.  Dövlət 
başçısının da vurğuladığı kimi, 
Azərbaycan İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarında da yeni standartlar tətbiq 
etdi. İslam Həmrəyliyi  Oyunlarının 
uğurlu təşkili belə nüfuzlu tədbirləri 
keçirməyə qadir olduğumuzu bir daha 
sübut etdi. Əminik ki, Azərbaycan  
“Formula–1” Azərbaycan Qran-
prisində, 2017-ci ildə qadınlar arasın-
da Avropa voleybol çempionatında və 
2020-ci ildə UEFA-nın Avropa çempi-
onatının dörddəbir final oyunlarında 
və üç qrup qarşılaşmasında bütün 
dünyanı yenidən heyrətləndirəcək.

 Nailə MƏMMƏDOVA,  
“Azerbaijan Realities”
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