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эюзял Бакыда Авропа Олимпийа 
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Мещрибан Ялийева
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Азярбайъанын вя Авропанын идман тарихиндя 
яламятдар щадися

Мяшяли Бакынын Дянизкянары Милли Паркындакы
“Садко” лиманында Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев гябул едиб

Авропа Ойунларынын мющтяшям ачылыш мярасими

Президент  Илщам Ялийев Авропа Олимпийа 
Комитясинин президенти Патрик Щиккийя 
“Шяряф” ордени тягдим едиб

Бакы-2015 Авропа Ойунларынын баьланыш мярасими

БИРИНЪИ АВРОПА ОЙУНЛАРЫ ИЛЯ ЯЛАГЯДАР
МЦКАФАТЛАНДЫРЫЛМА МЯРАСИМИ

Азярбайъан Бокс Федерасийасынын 
йени инзибати бинасынын ачылышы 

Гарабаь газиси, ялил арабасында фотограф!

Бу сайда
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Фяттащ Щейдяров: “Буэцнкц мцстягил Азярбайъан
дювляти Щейдяр Ялийевин шащ ясяридир”

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин анадан 
олмасынын 92-ъи илдюнцмцня щяср олунмуш 
“Нахчыван-2015” Бейнялхалг Шащмат Фестивалы

Ъясарят Ящмядов: 
“Биз бирликдя эцълц Азярбайъаныг”

АГЭФ Фитнесс Мяркязи 

Аьаъан Абыйев: “Гонаглар бизим 
мядяниййятимизя, мцасирлийимизя щейран галдылар”

АРАФ - Гядим сянятин мцасир цнваны

Азярбайъан биринъи Авропа Ойунларынын 
икинъиси олду

Ядалятин кешийиндя



“Идман саьламлыг вя ейни 
заманда мядяниййятдир” 

Улу юндяр ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
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Aprelin 26-da Azərbaycanın və dünyanın idman tarixində əlamətdar hadisə baş verdi. Bakıda birinci Avropa 
Oyunlarının məşəli alovlandırıldı.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, xanımı, birinci Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin sədri
Mehriban Əliyeva, ailə üzvləri və Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikki mərasimdə iştirak ediblər.

Ölkəmizin müstəqillik tarixində ev sahibliyi edəcəyi mötəbər tədbir - birinci Avropa Oyunları beynəlxalq idman 
ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir.

Estafet qədim od məbədi olan Atəşgahdan başlayır
Aprelin 26-sı isə ilk Avropa Oyunlarının həyəcanının başlanğıc günü kimi tarixə düşür. Olimpiya ənənəsinə uyğun

olaraq, estafet qədim od məbədi olan Atəşgahdan başlayır. Birinci Avropa Oyunlarının məşəli 47 gün ərzində 
Azərbaycanın hər bir guşəsini gəzib-dolaşaraq, Oyunların açılış mərasimində Bakı Olimpiya Stadionuna gətiriləcək.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə çıxış edərək bildirib:
- Hörmətli Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab Patrik Hikki.
Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz dostlar.
2012-ci ilin sonunda Avropa Olimpiya Komitəsi birinci Avropa Oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi haqqında qərar

qəbul etmişdir. Bu, tarixi bir qərar idi. Çünki başqa qitə oyunlarından fərqli olaraq, Avropada Oyunlar heç vaxt 
keçirilməmişdir. Bu, Azərbaycana Avropa Olimpiya ailəsi tərəfindən göstərilmiş böyük etimad idi. Bu qərara görə Avropa
Olimpiya Komitəsinə və onun prezidenti cənab Patrik Hikkiyə Azərbaycan xalqı adından minnətdarlığımı 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 
Təşkilat Komitəsi çox fəal və böyük uğurla işlədi. Bu gün artıq Azərbaycan və Bakı şəhəri bu Oyunların keçirilməsi üçün tam
hazırdır. Təşkilat Komitəsinə bu yüksək fəaliyyətə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Eyni zamanda, beynəlxalq və
yerli mütəxəssislərdən ibarət beynəlxalq Əməliyyat Komitəsinə də minnətdarlığımı bildirirəm. Onların da fəaliyyəti
təqdirəlayiqdir. Əlbəttə, biz daim Avropa Olimpiya Komitəsinin dəstəyini hiss edirdik, bu gün də bunu hiss edirik. Beləliklə,
Oyunların hazırlanması üçün bütün məsələlər öz həllini tapmışdır.

Азярбайъанын вя Авропанын 
идман тарихиндя яламятдар щадися



Şəxsən mən hesab edirəm ki, bu Oyunların Bakıda keçirilməsi haqqında qəbul edilmiş qərar bir neçə amillə
bağlıdır. İlk növbədə, bunu idmançılarımızın uğurlu çıxışı mümkün etmişdir. Son Yay Olimpiya Oyunlarında 
Azərbaycan komandası 30-cu yerə layiq görülmüşdür. Avropa ölkələri arasında isə biz 15-ci yerə yüksəlmişik. Eyni
zamanda, Azərbaycanda gözəl gənc nəsil yetişir. Gənc idmançılarımız da bizi sevindirir. Keçən il yeniyetmələrin
Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan komandası 10-cu yerə yüksələ bilmişdir. Bu, tarixi nailiyyətdir.

Bununla bərabər, son illər ərzində Azərbaycanda müasir idman infrastrukturu yaradılmışdır. Azərbaycanın 
bölgələrində 40-dan çox Olimpiya İdman Mərkəzi yaradılmışdır. Bakı şəhərində yaradılan və əsaslı şəkildə təmir
edilən bütün idman obyektlərimiz ən yüksək standartlara cavab verir. Şəxsən mən hesab edirəm ki, bundan yüksək
standart mümkün deyil.

Nəqliyyat infrastrukturumuz yeniləşib, müasirləşib və bu gün bizim tələblərimizə tam cavab verir. Xidmət 
infrastrukturu yaradılır. Bakıda bütün aparıcı brend otellər fəaliyyət göstərir, öz fəaliyyətini genişləndirir.

Beynəlxalq yarışların keçirilməsi üçün bizim kifayət qədər geniş təcrübəmiz var. Son illər ərzində Azərbaycanda
çoxsaylı dünya və Avropa çempionatları keçirilmişdir. Azərbaycanın sürətli iqtisadi inkişafı əlbəttə ki, bu qərarın
qəbulunda öz rolunu oynamışdır. Hesab edirəm, önəmli məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan əhalisi bu qərarı
böyük sevinclə və qürur hissi ilə qarşılamışdır.

Beləliklə, bu gün biz tam məsuliyyətlə 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 Həmrəylik 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 keçiriləcəkdir.

Azərbaycan əsrlər boyu sivilizasiyalararası,
millətlərarası, dinlərarası dialoqun aparılması
üçün öz imkanlarını ortaya qoyur. 
Azərbaycanda bütün xalqların, bütün dinlərin
nümayəndələrinin birgə yaşaması, bir ailə
kimi yaşaması nadir təcrübədir. Beləliklə,
Azərbaycan Avropa ilə Asiyanı, sivilizasiyaları
birləşdirir, qarşılıqlı anlaşmanın bərqərar ol-
ması üçün səylərini göstərməkdədir.

Mən əminəm ki, bizim idman 
bayramlarımıza gələn xarici qonaqlar, 
idmançılar, məşqçilər Bakıdan öz 
vətənlərinə ən xoş təəssüratla qayıdacaqlar.
Azərbaycan gənc müstəqil dövlətdir. Ancaq
bizim çox böyük və zəngin tarixi və mədəni
irsimiz var. Azərbaycanın zəngin tarixi,
mədəniyyəti bizim qürur mənbəyimizdir.
Azərbaycanda qədim tarixi memarlıq
abidələri bizim qürur mənbəyimizdir.

Bu gün biz qədim Atəşgah məbədinin
önündə toplaşmışıq. Bu gün birinci Avropa
Oyunlarının məşəli Atəşgah məbədində
alovlandırılacaqdır. Bu məşəl ölkəmizin
bütün şəhərlərinə gətiriləcək, bütün
ölkəmizi dolaşacaq ki, Azərbaycan xalqı bu
gözəl idman və dostluq bayramını qeyd
etsin.

Mən birinci Avropa Oyunlarında işti-
rak edəcək bütün idmançılara uğurlar arzu-
layıram.

Qoy, güclü qalib gəlsin! Yaşasın 
Azərbaycan! 



Sonra Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik HİKKİ çıxış edərək dedi:
- Zati-aliləri cənab Prezident.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva.
Hörmətli qonaqlar.
Bu axşam Avropa idmanı qitəmizin idman potensialının reallaşması yolunda yekun mərhələyə daxil olacaq.

İlk Avropa Oyunları artıq reallığa çevrilir.
İki ildən bir qədər çox əvvəl biz böyük məmnunluqla elan etdik ki, Avropa Oyunlarını qəbul edən ölkə

“Odlar Yurdu” Azərbaycan olacaq. Ən cəlbedici elementlərdən biri - ölkənizin milli rəmzi olan alov, eyni 
zamanda, Olimpiya Hərəkatının gücünün və qüdrətinin əsas təcəssümüdür. Məşəlin alovlandırılmasının və
estafetin müasir ənənəsinin əsasını qoymuş, qədim idman oyunlarını yaratmış yunan sivilizasiyası odu, alovu
müqəddəs sayırdı.

Bu axşam biz nadir mərasimimizdə həmin Olimpiya irsinə sadiq qalaraq Atəşgah məbədində Avropa 
Oyunlarının məşəlini alovlandıraraq məşəli stadiona və “Bakı-2015” Oyunlarının açılış mərasiminə yola salırıq.
Bu, Avropa idmanı üçün həlledici məqamdır. Həmkarlarım, eləcə də təmsil etdiyim Avropa Olimpiya Komitəsi
Sizə göstərdiyiniz yardıma görə olduqca minnətdardır. Çünki biz planlarımızın birgə reallaşmasına doğru yekun
addım atırıq. Kamillik, dostluq və hörmət kimi Olimpiya dəyərləri məşəl estafetində aydın şəkildə əks olunur.
Məşəlçilər qardaşlıq ruhunda alovlanan məşəli bir-birinə ötürərək idman vasitəsilə sülh, dostluq və təntənə
mesajını hər yerə yayırlar.

“Bakı-2015” bütün ölkənizin əməyi və səyləri sayəsində baş tutacaq. Azərbaycan rəhbərliyi ilə işləmək olduqca
məmnunluq doğurdu. Sizin peşəkarlığınız və diqqətiniz bizi hər zaman təsirləndirdi. “Bakı-2015” ilk Avropa
Oyunları Təşkilat Komitəsinin sədri, birinci xanım Mehriban Əliyeva Oyunlara hazırlıq işlərində şəxsən iştirak
edərək dəyərli göstəriş və tövsiyələrini vermiş, işə tam sadiqliyini nümayiş etdirmişdir.



Mən Avropa Olimpiya Komitəsinin səmimi minnətdarlığını Prezident İlham Əliyevə və birinci xanıma 
çatdırmaq istərdim. Təşkilat Komitəsi və “Bakı-2015” ilk Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin peşəkar
heyəti planlarımızı reallığa çevirmək üçün 27 ay ərzində yorulmadan çalışıblar. Belə qısa müddət ərzində
görülmüş bu qədər işləri hətta ən çılğın arzularımızda təsəvvür edə bilməzdik. Əslində bütün Bakı heyəti hətta
Oyunlar başlamazdan öncə dünya rekorduna imza atdı.

Mən gözəl ölkənizi gəzib dolaşan “Bakı-2015” məşəlinin estafetini izləməyi səmimiyyətlə arzulayıram. Çünki
bu məşəl çox mühüm ilk Avropa Oyunlarının açılış mərasiminə aparan yolu işıqlandıracaq. Sağ olun.

X  X  X
Daha sonra Prezident İlham Əliyev ilk Avropa Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin sədri, birinci xanım

Mehriban Əliyevanın və Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikkinin müşayiəti ilə Oyunların
məşəlini alovlandırdı.

Dövlətimizin başçısı məşəli “Bakı-2015” Avropa Oyunlarının ilk məşəlçisi, Olimpiya çempionu Rəfiqə 
Şabanovaya verdi.

Beləliklə də, Birinci Avropa Oyunlarının məşəlinin səyahəti başladı. Estafetə 1000 nəfərdən çox məşəlçi cəlb
olunub və hər regionda “Alov festivalı”nın keçirilməsi nəzərdə tutulub. Məşəl yer üstündə avtobus, funikulyor,
velosiped, yer altında Bakı metrosu, suda qayıq, havada isə təyyarə ilə daşınacaq. Məşəl iyunun 8-də paytaxtdakı
idman arenalarında, 9-da isə İçərişəhərdə gəzdiriləcək. İyunun 10-u məşəl proqramının son günü olacaq və
Bakıya gətirilənədək təxminən 5500 kilometr məsafə qət edəcək. 660 millimetr hündürlüyü olan məşəlin gövdəsi
“Bakı-2015” brendində yer alan nar ağacını xatırladır. Alovu qoruyan mis başlıq da nar formasındadır. Onun 50
çəyirdəyi Oyunlarda iştirak edən ölkələrin sayını təmsil edir.
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Мяшяли Бакынын Дянизкянары Милли Паркындакы 
“Садко” лиманында Азярбайъан Республикасынын Президенти 

Илщам Ялийев гябул едиб

Avropa Oyunlarının yoluna işıq saçan məşəl bölgələrə və əfsanəvi Neft Daşlarına səyahətini başa çatdırdıqdan sonra
iyunun 7-də paytaxt Bakıya gətirilib.

Birinci Avropa Oyunlarının aprelin 26-da qədim od məbədi olan “Atəşgah”da start götürən məşəli Azərbaycanın hər bir
guşəsini gəzib-dolaşaraq 60 rayonun sakinlərinə bu Oyunların ruhunu çatdırıb.

Məşəli Bakının Dənizkənarı Milli Parkındakı “Sadko” limanında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
qəbul edib.

Prezident İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri elektromobillə “Sadko” limanına gəliblər.
Burada şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri, Bakının qonaqları, idmançılar, Avropa Oyunlarının könüllüləri 

dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşılayıblar.
Məşəli Neft Daşlarından Bakıya gətirən kater limana yan alıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev neftçi Nahid Nuriyevdən məşəli qəbul edib.
Dənizkənarı Milli Parka toplaşanlar məşəllə irəliləyən dövlətimizin başçısını “Yaşasın Azərbaycan!”, “Prezident İlham

Əliyevə eşq olsun!”, “Birinci Avropa Oyunlarına uğurlar!” nidaları ilə alqışlayıblar.
Azərbaycan Prezidenti birinci Avropa Oyunlarının məşəlini böyük vətən müharibəsinin veteranı Fatma Səttarovaya

təqdim edib.
Bununla da birinci Avropa Oyunlarının məşəlinin Bakı estafeti başlayıb.

AzərTAC
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“Бу эцн бурада, эюзял Бакыда 
Авропа Олимпийа Щярякатынын 
тарихиндя йени сящифя йазылыр. 

Бу сящифяни биз йазырыг, 
Азярбайъан халгы йазыр!” 

Мещрибан Ялийева



Авропа Ойунларынын 
мющтяшям ачылыш мярасими
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Prezident  İlham Əliyev 
Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti 
Patrik Hikkiyə “Şərəf ” ordeni təqdim edib 

İyunun 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Avropa Olimpiya Komitəsinin
prezidenti Patrik Hikki “Şərəf ” ordeni ilə təltif olunub.

Prezident İlham Əliyev dedi:
- Cənab prezident, ilk növbədə Sizi yubileyiniz münasibətilə təbrik etmək istərdim. Çox şadam ki, Siz ad gününüzü

Bakıda, əminəm, Sizə çox yaxın olan bir ölkənin paytaxtında qeyd edirsiniz. Fürsətdən istifadə edərək Avropada idmanın,
Olimpiya hərəkatının inkişafı naminə həyata keçirdiyiniz işlərə görə Sizə təşəkkürümü bildirmək istərdim.

İyirmi ilə yaxındır Avropa Olimpiya ailəsinin üzvü olaraq mən Sizin qitəmizdə idmanın inkişafına sadiqliyinizə, 
fəaliyyətinizə və fədakarlığınıza çox yaxşı bələdəm. Mən Avropa Olimpiya Komitəsinin iclaslarında bizim birgə iştirak 
etdiyimiz vaxtları xatırlayıram. Təəssüf ki, hazırda mən işimlə əlaqədar iclaslarda iştirak edə bilmirəm, lakin Sizin 
fəaliyyətinizi yaxından izləyirəm. Mən Sizi dünyada Avropa idmanının təbliği ilə bağlı əldə etdiyiniz böyük nailiyyətlər 
münasibətilə təbrik etmək istəyirəm.

Əlbəttə ki, ilk Avropa Oyunlarının təşkili ilə bağlı Avropa Olimpiya ailəsinin dəstəklədiyi qərar tarixi qərar idi. Biz ilk
Oyunları Bakıda keçirməkdən qürur duyuruq. Bu, bizə ölkəmizi təqdim etmək, imkanlarımızı nümayiş etdirmək və
möhtəşəm tədbiri təşkil etmək imkanı verir. Biz ictimaiyyətin bu tədbirə böyük maraq göstərdiyini görürük. Əminəm ki,
Oyunlar sona çatandan sonra biz minlərlə insanın, xüsusilə uşaqların idmana marağının artmasının, çempion olmağa 
çalışmasının şahidi olacağıq. Bu, Azərbaycanda idmanın gələcək inkişafında olduqca müsbət rol oynayacaq.

Avropada, Azərbaycanda idmanın və Olimpiya hərəkatının inkişafındakı böyük nailiyyətləri nəzərə alaraq mən Sizin
Azərbaycanın ən ali mükafatlarından biri olan “Şərəf ” ordeni ilə təltif edilməyinizlə bağlı Sərəncam imzalamışam və onu
Sizə təqdim etmək istəyirəm.

Prezident İlham Əliyev “Şərəf ” ordenini Patrik Hikkiyə təqdim etdi.

Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikki dedi:
- Cənab Prezident, bu, mənim üçün şərəfdir. Bu yüksək mükafata görə Sizə təşəkkür edirəm. Biz birlikdə uzun yol qət

etmişik. Mən Sizi şəxsən uzun illərdir tanıyıram. İndi mən Azərbaycanı və Azərbaycan vətəndaşlarını yaxından tanımaq
imkanını əldə etmişəm. Bura mənim ikinci evim kimidir. Mən burada özümü çox rahat hiss edirəm, hər kəsdən ehtiram
görürəm. Bütün Avropadan mənə Oyunların təşkili, keçirildiyi yerlər, buradakı rəqabətlilik, qonaqpərvərliklə bağlı fikirlər
bildirirlər. İndiyədək mən heç bir şikayət almamışam - nə nəqliyyat, nə qida, nə də başqa məsələlərlə bağlı.

Patrik Hikki birinci Avropa Oyunlarının ilk günlərində Azərbaycan idmançılarının qazandıqları böyük uğurlar müna-
sibətilə Prezident İlham Əliyevi və xalqımızı təbrik etdi.



Авропа Ойунларынын 
рущуну йайан, 
гялбляри исидян 
Илк Авропа Ойунларынын 
мяшяли

“Bakı-2015”-in məşəl
və çırağını “Yarat”ın bədii 
rəhbərliyi ilə Sebastian
Berqne dizayn edib. Onlar
ənənəvi Azərbaycan metal
işləmələrindən 
istifadə edərək çox gözəl 
dizayn edilib, işlənib və 
hazırlanıb. 

660 millimetr 
hündürlüyü olan məşəlin

gövdəsi “Bakı-2015”
brendində yer alan nar

ağacını xatırladır. Alovu
qoruyan mis başlıq da nar

formasındadır. Onun 
50 çəyirdəyi Oyunlarda

iştirak edən ölkələrin
sayını təmsil edir.
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Бакы-2015 Авропа Ойунларынын баьланыш мярасими
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БИРИНЪИ АВРОПА ОЙУНЛАРЫ ИЛЯ ЯЛАГЯДАР 
МЦКАФАТЛАНДЫРЫЛМА МЯРАСИМИ

İyunun 29-da birinci Avropa Oyunlarında qalib gəlmiş idmançılarımız, onların məşqçiləri, 
Azərbaycan idman ictimaiyyətinin nümayəndələri və oyunların təşkilində xidmətləri olmuş xarici 
tərəfdaşlarla görüş keçirilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, xanımı, “Bakı-2015” birinci Avropa 
Oyunları Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri mərasimdə iştirak ediblər.
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Əvvəlcə birinci Avropa Oyunlarının açılış və bağlanış mərasimlərini, yarışlarda ən yaddaqalan məqamları, 
o cümlədən Azərbaycan idmançılarının çıxışlarını əks etdirən videoçarx nümayiş olunub.

Dövlət başçısı mərasimdə çıxış edib.
Sonra mükafatlandırma mərasimi olub.
“Bakı-2015” birinci Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin əməliyyatlar üzrə baş direktoru Saymon Kleq,

Azərbaycanın gənclər və idman naziri Azad Rəhimov çıxış edərək Oyunların yüksək səviyyədə təşkilində fəal
dəstəyinə görə dövlət başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Mərasimdə Azərbaycan Respublikasında mədəniyyətin, təhsilin, səhiyyənin və idmanın inkişafında səmərəli
fəaliyyətinə, Azərbaycan xalqının mədəni irsinin beynəlxalq miqyasda geniş təbliğinə və birinci Avropa 
Oyunlarının təşkilində böyük xidmətlərinə görə Mehriban Əliyevanın “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif edilməsi
barədə Prezident İlham Əliyevin 2015-ci il 29 iyun tarixli Sərəncamı oxunub.

Dövlət başçısı “Heydər Əliyev” ordenini Mehriban Əliyevaya təqdim edib.
Mehriban Əliyeva mərasimdə çıxış edib.
Sonra birinci Avropa Oyunlarında Azərbaycan idmançılarının qələbələrindən, Prezident İlham Əliyev

tərəfindən qalib gələn atletlərə medalların təqdim olunması anlarından bəhs edən videoçarx nümayiş etdirilib.

AzərTAC
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Azərbaycan 
Boks Federasiyasının
yeni inzibati binasının
açılışı 

İyunun 5-də Bakıda Azərbaycan Boks Federasiyasının
yeni inzibati binasının açılışı olub.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
və xanımı, birinci Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin
sədri Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak ediblər.

Azərbaycan Boks Federasiyasının prezidenti 
Kəmaləddin Heydərov görülən işlərlə bağlı dövlətimizin
başçısına və xanımına məlumat verib.

Bildirilib ki, müasir memarlıq üslubunda və ən son
texnologiyalar əsasında inşa olunan bina 25 min kvadratmetr
sahəni əhatə edir. Boks Federasiyasının inzibati binasında
boks mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Beynəlxalq 
federasiyaların tələblərinə tam cavab verən bu kompleksdə
məşq və yarışlar üçün hər cür şəraiti olan idman zalları da var.

Dövlətimizin başçısı Federasiyanın inzibati binasının
rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.

Binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü
qoyulub. Burada ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham
Əliyevin ölkəmizdə idmanın inkişafına göstərdikləri diqqət və
qayğını əks etdirən fotoguşə yaradılıb.
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Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva
Federasiyanın muzeyi ilə tanış olublar.

Muzeydə Azərbaycanın boks tarixi haqqında ən geniş
məlumatları əldə etmək mümkündür. Boks Azərbaycanda
XX əsrin əvvəllərində təşəkkül tapıb. O dövrdə Bakıya
işləməyə gələn əcnəbi fəhlələr və mühəndislər, neft 
sənayesi üzrə mütəxəssislər idmanın bu növünü 
Azərbaycanda yaymağa başlayıblar. 

Ötən əsrin 20-ci illərində paytaxtımızda həvəskar bok-
sçuların ilk döyüşləri keçirilməyə başlayıb. 1924-cü ildə
Azərbaycan Boks Federasiyası təsis edilib. 
İdmançılarımızın beynəlxalq döyüşləri isə 1920-ci illərin
sonlarına təsadüf edir. Dəri əlcək ustalarımız sovet
dövründə SSRİ çempionatlarında və spartakiadalarında
mübarizə aparsalar da, boksdakı əsas uğurlarımız məhz
müstəqillik illərinə təsadüf edir. Azərbaycan Boks 
Federasiyası AIBA-nın tam hüquqlu üzvü olduqdan sonra
idmançılarımız Olimpiya Oyunlarında, dünya və Avropa
çempionatlarında çıxış etməyə başlayıblar. 1993-cü ildə 17
yaşlı Rövşən Hüseynov Avropa çempionu tituluna
yiyələnib. 2003-cü ildə isə Ağası Məmmədov dünya 
çempionatından Azərbaycana ilk qızıl medalı gətirib.
2000-ci ildən bu yana Azərbaycan boksçuları bütün
Olimpiya Oyunlarından Vətənə medallarla dönüblər.
Vüqar Ələkbərov, Fuad Aslanov, Ağası Məmmədov, Şahin
İmranov, Məhəmmədrəsul Məcidov və Teymur 
Məmmədov Olimpiya Oyunlarının mükafatçılarıdır.

Ölkəmiz indiyədək boks üzrə ən mötəbər yarışlara ev
sahibliyi də edib. 2011-ci ildə böyüklər arasında dünya
çempionatı ilk dəfə Bakıda keçirilib. Komandamız yarışda
1 qızıl və 1 gümüş medala layiq görülüb. AIBA həmin
yarışı indiyədək keçirilmiş dünya çempionatları arasında
ən yaxşılardan biri kimi qiymətləndirib. Son illərdə dünya
və Avropa çempionatlarında da dəri əlcək ustalarımız
uğurla çıxış edirlər. 2013-cü ildə Avropa çempionatında
Azərbaycan boksçuları 1 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc medal
qazanıblar. Həmin il Qazaxıstanın Almatı şəhərində 
keçirilən dünya çempionatında komandamız 2 qızıl və 1
bürünc medala layiq görülüb.

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva
kompleksdə yarışların keçiriləcəyi əsas boks zalı ilə tanış
olublar.

Məlumat verilib ki, zalda tamaşaçılar üçün 1000 
oturacaq quraşdırılıb. Boksçularımız birinci Avropa
Oyunlarına ciddi hazırlaşırlar. Komandamız həm kişilərin,
həm də qadınların yarışında tam heyətlə mübarizə 
aparacaq. Boksçularımız kişilərin yarışında 10 idmançı ilə
təmsil olunacaq. Qadınların yarışında 5 boksçumuz çıxış
edəcək. Meksikada dağlıq şəraitdə təlim-məşq toplanışı
keçən boksçularımız artıq Vətənə dönüblər və bir neçə
gündür ki, Bakıda hazırlığı davam etdirirlər.

Dövlətimizin başçısı və xanımı federasiya rəsmiləri,
birinci Avropa Oyunlarında ölkəmizi təmsil edəcək 
boksçularla görüşüblər.

Prezident İlham Əliyev boksçuları salamlayaraq deyib:
- Sizdən medallar gözləyirik. Əminəm ki, belə də 

olacaq. İndi belə gözəl şərait yaradılıb. Əlbəttə, bundan
sonra nəticələr daha da yaxşı olmalıdır. Onsuz da 
boksçularımız son vaxtlar bizi sevindirir, çox gözəl
nəticələr göstərirlər. Yadımdadır, London Olimpiya
Oyunlarında yüksək nəticələr göstərmişdilər. 
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Mən o vaxt da demişdim ki, Olimpiya çempionu adına
layiq olan idmançılarımız hakimlərin ədalətsizliyi 
ucbatından bürünc medalla kifayətləndilər. Əslində bu
oyunlar zamanı hər kəs görürdü ki, biz birinci yerə layiq
idik. Amma əminəm ki, Bakıda keçiriləcək yarışlarda bok-
sçularımız ədaləti bərpa edəcəklər.

Həmçinin qadınlar da yüksək nəticələr göstərirlər.
Avropa çempionu da Londonda idi. Mən onun yarışını
müşahidə edirdim. Həmin yarışda o, qalib oldu, amma
qələbəni rəqibinə verdilər. Belə bir ədalətsizlik oldu. Bəzən
idmanda belə hallar olur. Buna görə əsas odur ki, idmançı
ruhdan düşməsin, rinqdə özünü təsdiqləməyə davam etsin.
Tamaşaçılardan isə heç nəyi gizlətmək olmaz. Hər şey göz
qabağındadır. Buna görə də sizə yarışlarda uğurlar və
ölkəmizi layiqincə təmsil etməyi arzulayıram.

Dövlətimizin başçısı və xanımı lazımi avadanlıqla
təchiz olunan məşq zalında yeniyetmə və gənc boksçuların
məşqini izləyiblər. Bu qrupa 13-17 yaşlı boksçular cəlb
edilir.

Binada, eyni zamanda, VIP tamaşaçılar üçün də yer
ayrılıb. İdman obyektinin yarış zalları, mətbuat işçilərinə
ayrılan sahələr, yüksək səviyyəli qonaqlar üçün VIP otaqlar
və yarışların gedişinin canlı teleyayımının təşkili mərkəzi
ən müasir səviyyədə qurulub.

Bu gün Azərbaycanda idmana olan dövlət qayğısı,
bunun nəticəsində idmançılarımızın olimpiadalarda, 
müxtəlif səviyyəli beynəlxalq yarışlarda qazandıqları böyük
nailiyyətlər, paytaxtla yanaşı, respublikanın hər yerində
müasir idman infrastrukturunun yaradılması gənc nəslin
həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən sağlam yetişməsində
mühüm rol oynayır. Bütün bu reallıqlar, yeni idman 
binalarında yaradılan şərait və ilk Avropa Oyunları ilə
bağlı ölkəmizdə görülən işlər Avropa Olimpiya
Komitəsinin birinci Avropa Oyunlarının məhz Bakıda
keçirilməsi ilə bağlı qərarının düzgün olduğunu bir daha
nümayiş etdirir.

Qeyd olunub ki, idman qurğusunda təhlükəsizliyin
təmin edilməsi məqsədilə tədbirlər görülüb, genişzolaqlı
internet şəbəkəsi qurulub, kafe yaradılıb. Kompleksin
ərazisində geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülüb.

Sonda xatirə şəkli çəkdirilib.
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Qarabağ qazisi, 
əlil arabasında 
fotoqraf !

Qarabağ qazisi, “Arabaçı TV”-in rəhbəri İlham
Məhərrəmov 21 öncə Vətənimizin müdafiəsinə könüllü
getmişdi. Elə Avropa Oyunlarında da könüllü olaraq
çalışır.

Azərbaycan uğrunda canından keçməyə həmişə
hazır olduğunu deyən qazimiz əlil arabası ilə gənc
yaşlarında tanış olub... 23 yaşında ağır yaralanan gənc
əsgər uzun illərdir əlil arabası ilə yaşayır. O, sağlam-
lığından əziyyət çəksə də həyat eşqi  İlhamı gələcəyə 
səsləyir... İlham Məhərrəmov ilk Avropa Oyunlarında
könüllü olaraq çalışan yeganə fotoqraf idi... 

İlham həm də Sağlamlıq İmkanları Məhdud Peşə
Reablitasiya Mərkəzində paralimpiya kordinatoru
işləyir. O, əlillərin idmana cəlb olunmasında yaxından
iştirak edir, onlara mənəvi güc verir. 

Onun ilk Avropa Oyunlarında gecə-gündüz, 
yorulmadan çalışması başda Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, cənab İlham Əliyev 
olmaqla, bir neçə dövlət adamının da diqqətindən
yayınmadı. Cənab Prezidentin İlhama yaxınlaşaraq
şəkil çəkdirməsi tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla 
qarşılandı. Avropa Oyunlarında yaşadığı bu unudulmaz
anları ömür boyu xatırlayacağını deyən qazimiz  ölkə
rəhbərimizlə hər zaman qürur duyduğunu bildirir.

İlham qələbə qazanan bütün idmançıları təbrik
edir, möhtəşəm yarışda iştirak etdiyi üçün qürur hissi
keçirdiyini deyir.



Щейдяр Ялийев - 92
Улу юндяр Щейдяр Ялийев 92 ил яввял майын 10-да Нахчыванда дцнйайа эюз ачмышдыр. Бу 

тарихи эцн яряфясиндя бюйцк шяхсиййятин язиз хатиряси гядирбилян халгымыз тяряфиндян миннятдарлыг
щисси иля йад едилир, онун мисилсиз хидмятляри эюз юнцня эялир. Бюйцк лидер Щейдяр Ялийев щяр 
шейдян яввял юз халгыны бюйцк мящяббятля севян вятянпярвяр  шяхсиййят иди. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ян йахын силащдашларындан олан щюрмятли зийалы, Аьсаггаллар 
Шурасынын сядри, миллят вякили Фяттащ Щейдяровла олан мцсащибямизи охуъулара тягдим едирик.
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Fəttah Heydərov:

“Bugünkü müstəqil 
Azərbaycan dövləti 
Heydər Əliyevin 
şah əsəridir”

- Fəttah müəllim,  ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi
tarixi necə xatırlayırsınız?

- Bu tarixi gün heç vaxt unudulmayacaq. Çünki bugünkü müstəqil
Azərbaycan dövləti Heydər Əliyevin şah əsəridir. Bu kəlam təsadüfi bir
kəlam deyil. Bu ifadəni Milli Məclisdə, bəlkə də, ilk işlədən şəxslərdən biri
mən olmuşam. Bu fikir mənim Heydər Əliyevin fəaliyyətinə bələd
olduğum ilk illərdən bu yana gəldiyim ən yüksək nəticədir. Ona görə ki,
mən hələ 1969-cu ildən öncə də respublikanın ictimai həyatında iştirak
etmişəm. Hələ gənc yaşlarımdan partiya komitəsinin siyasi fəalı kimi
ölkədəki vəziyyəti gözəl dərk edirdim və təhlil edirdim. O zaman 
Azərbaycanın ittifaq respublikaları içərisində bütün göstəricilər üzrə, xü-
susilə, iqtisadi, sənaye və digər sahələrdə kəmiyyət göstəricilərinin aşağı 
olduğunun şahidi olurdum. Bu hal isə bizim üçün xoşbəxtlik gətirmirdi.
Belə vəziyyət hər zaman bizi düşünməyə vadar edirdi. çünki hər bir insan,
xüsusilə, gənclər öz ölkəsinin, xalqının nailiyyətləri ilə fəxr edir.

O zaman ölkənin aşağı səviyyədə olması məni narahat edirdi.
Yuxarıda sadaladığım göstəricilərə görə Azərbaycan ya 13-cü, ya da 
14-15-ci yerdə olurdu. Lakin 1969-cu ilin 14 iyul tarixindən 
Azərbaycanda yeni bir həyat başladı. Azərbaycanın həyatında, insanların
işə münasibətində, onların bir-birinə davranışında, yaşam tərzində çox
böyük, inqilabi dəyişikliklər baş verdi. Bunun da səbəbi həmin vaxt 
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbər seçilməsi oldu. Bu, bir təsadüf 
deyildi. Çünki Heydər Əliyev işlədiyi təşkilatda Azərbaycanda gedən 
proseslərin əksəriyyəti ilə tanış idi. O, bilirdi ki, Azərbaycanda vəziyyət
necədir. Lakin bilmək Onun üçün az idi. Bilmək onun üçün əsas şərt 
deyildi. Ona görə də, Heydər Əliyevin o zaman Azərbaycanda
hakimiyyətə gəlməsi, Onun rəhbərliyə təyin olunması Azərbaycan
xalqının şansı idi.

- Heydər Əliyevin hakimiyyətindən qabaqkı dövrdə Azərbaycanın
ümumi görüntüsü barədə fikrinizi bilmək istərdik...

- Heydər Əliyevin rəhbərliyindən qabaq Azərbaycan İttifaq ölkələri
arasında sahibsiz bir ölkə idi. Azərbaycanda heç bir inkişafdan söhbət
gedə bilməzdi. Buna qədər ölkəmizə rəhbərlik edən insanların 
əksəriyyətinin dövründə Azərbaycan həm də zaman-zaman öz 
torpaqlarını itirmişdi. Azərbaycanda Heydər Əliyevə qədər və Onun
hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldığı dövrlərdə torpaqlar əldən gedirdi. Bu 
torpaqlar gah Ermənistan, gah da başqa torpaq tələbində olanlar arasında
paylaşdırılmışdı. Amma Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi 
14 ildə Azərbaycandan bir qarış torpaq da iddiaçılara verilmədi. 

“Sanki ilahi bir qüvvə 
Ona bu xalqı arxasınca aparmaq 
qabiliyyəti vermişdi”

İkinci böyük nailiyyət ondan ibarət idi ki, Heydər Əliyev öz xalqına
çox gözəl bələd idi. O, millətin içərisindən çıxmış bir dahi idi. Sanki ilahi
bir qüvvə Ona bu xalqı arxasınca aparmaq qabiliyyəti vermişdi. Mən
həmişə Onda İlahi qüvvənin olduğuna inanmışam və bu fikirləri hər
zaman söyləmişəm. Heydər Əliyev qısa bir müddətdə Azərbaycan
kəndlərini müasirləşdirdi. Azərbaycan kəndləri o vaxta qədər ən geridə
qalmış və ən aşağı səviyyəli yaşayış məkanları idi. Heydər Əliyev bu 
insanlara ev tikməyi, məişət şəraiti yaratmağı öyrətdi və ən əsası, 

iqtisadiyyatın səviyyəsini qaldırdı. Azərbaycanda üzüm istehsalını 
2 milyon tona qaldırmaqla, Azərbaycan torpaqlarını yaşıllığa qərq etdi.

Ulu öndər Azərbaycanda böyük bağçılığın inkişafına nail oldu. 
Azərbaycan o dövrdən sonra meyvəçilikdə də böyük inkişaf əldə etdi.
Bununla bərabər pambıqçılığı, taxılçılığı inkişaf etdirdi. Azərbaycan
böyük sənaye potensialını işə saldı. Bu dahi insan şəxsi nüfuzundan 
istifadə edərək Azərbaycana əvvəlki dövrlərə nisbətən qat-qat çox maliyyə
vəsaiti gətirdi. Tədqiqatçıların biri mənə tədqiqatların nəticəsini deyərkən
məlum oldu ki, Heydər Əliyev 14 il ərzində Azərbaycana 93 milyard 
manatlıq gəlir gətirib. Bu, Heydər Əliyevin böyük nailiyyətlərindən biri idi.

Ulu öndər xalqı öz arxasınca aparmağı bacarırdı. O, insanlara mənalı
yaşamağın yollarını göstərdi. O zaman böyük suvarma sistemləri yaradıldı.
Bakını isə əsl Azərbaycan şəhəri etdi. Bakıda yeni yaşayış məskənləri
salmaqla, yeni iş yerləri açmaqla paytaxtımızı müasir şəhərlər sırasına daxil
etdi. Eyni zamanda, Azərbaycanın müxtəlif regionlarında abadlıq işlərinin
aparılması, yaşayış səviyyəsinin artırılması Heydər Əliyevin böyük 
xidmətlərinin nəticəsində mümkün oldu. Bu böyük şəxsiyyət insanları iş
keyfiyyətlərinə görə seçirdi. O, insanlar arasında böyük səmimiyyət
yaradaraq onlar arasından ən yaxşıları və istedadlılarını önə çıxarmağa nail
olurdu. O, belə insanlara fəxri adlar verməklə sübut etdi ki, Azərbaycan
xalqı yaradıcı xalqdır, burada yaşayanlar çalışqan insanlardır. Məhz ulu
öndər Heydər Əliyev sübut etdi ki, azərbaycanlılar geridə qalmış bir 
millət deyil. Dünyanın ən qabaqcıl mentalitetinə malik olan insanların
azərbaycanlılar olduğunu ulu öndər Heydər Əliyev sübut edə bildi. Beləcə,
azərbaycançılıq ideyası Onun varlığında yarandı və nə yaxşı ki, Heydər
Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gəldi. Bu dəfə O, müstəqil Azərbaycana
rəhbərlik etdi. 

“Ulu öndərin açdığı yol 
Azərbaycan üçün ən doğru yoldur”

- Bəs bu dövrlər arasındakı fərqi necə müqayisə edərdiniz?
- Dahi şəxsiyyətin dövlətimizə qazandırdıqlarını müqayisə etmək

üçün Heydər Əliyevli Azərbaycanla, Heydər Əliyevsiz Azərbaycanı
mütləq müqayisə etmək lazımdır. O, hakimiyyət başında olduğu bütün
dövrlər ərzində Azərbaycanda quruculuq işləri görülüb. Bütün işlər 
insanların maddi rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəldilib. Bu dövrlərdə
Azərbaycanda elmin, təhsilin daha yüksək səviyyəyə qalxması üçün 
gərgin işlər gedib və yüksək nəticələrə nail olunub. Görün, Heydər Əliyev
qısa müddətdə hakimiyyətdə olmadığı bir zamanda nələr baş verib?
Deyərdim ki, bütün qazanılan nailiyyətlərin dağıdılması prosesi gedib.
Ən dözülməzi ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyevin Azərbaycanda 
olmaması nəticəsində bu gün də xalqımız üçün ağır dərd olan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi yaranıb. Biz 20 min şəhid verdikdən, 
torpaqlarımızın 20 faizini itirdikdən sonra böyük problem qarşısında
qalmışıq. Bu problem Heydər Əliyevsiz Azərbaycanda yaranıb. Əgər
1989-1990-cı illərdə Heydər Əliyev Azərbaycanda olsaydı, bu müsibətlər
Azərbaycanın başına gəlməzdi və bu qədər böyük problemlər də 
yaranmazdı. Nə yaxşı ki, Azərbaycan xalqı öz müdrik liderini yenidən
Azərbaycana rəhbər gətirdi və qısa müddətdə bugünkü ədəbi 
müstəqilliyimizə nail olduq. Bu gün isə bu siyasət Onun siyasi varisi,
Prezident İlham Əliyev tərəfindən şərəflə, böyük iradə ilə davam etdirilir.
Ulu öndərin açdığı yol Azərbaycan üçün ən doğru yoldur.



Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının qərarı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının şahmatçılarından biri FIDE
ustası, biri beynəlxalq hakim, biri isə beynəlxalq qrossmeyster dərəcəsi alıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin mətbuat xidmətindən AzərTAC-a bildirilib ki, mayın 10-da
Naxçıvan şəhərindəki Şahmat Mərkəzində FIDE ustası, beynəlxalq qrossmeyster və beynəlxalq hakim
dərəcələrinin diplom və döş nişanlarının təqdimatı olub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov, Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının
prezidenti Kirsan İlyumjinov və Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman naziri Azad Rəhimov tədbirdə
iştirak ediblər.

Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman naziri Azad Rəhimov çıxış edərək deyib ki, ölkəmizdə 
idmanın inkişafı diqqətdə saxlanılır, beynəlxalq dərəcəli idmançılar yetişdirilir. Zəka idman növü olan şah-
matın inkişafı istiqamətində də kompleks tədbirlər icra olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da şahmat
infrastrukturu ardıcıl şəkildə inkişaf etdirilir, beynəlxalq yarışlar təşkil olunur. Ulu öndərin anadan olmasının
ildönümləri münasibətilə keçirilən şahmat festivalları da bu mənada mühüm əhəmiyyət daşıyır. Görülən işlərin
nəticəsidir ki, artıq Naxçıvanda beynəlxalq dərəcəli şahmatçılar yetişir. Azad Rəhimov Naxçıvanda şahmatın
inkişafına göstərilən qayğıya görə minnətdarlıq edib.

Azərbaycanda, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasında şahmatın inkişafına göstərilən qayğı, yaradılan
infrastruktur məmnunluq doğurur.

Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının prezidenti Kirsan İlyumjinov ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan
olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Naxçıvan-2015” Beynəlxalq Şahmat Festivalını yüksək dəyər-
ləndirərək deyib ki, hər il keçirilən bu turnirə dünya şahmatçıları böyük maraq göstərir. İstər təşkilatçılıq, istərsə
də iştirakçı şahmatçıların səviyyəsi festivalın əhəmiyyətini ilbəil artırır. Azərbaycanda, eləcə də Naxçıvan 
Muxtar Respublikasında şahmatın inkişafına göstərilən qayğı, yaradılan infrastruktur məmnunluq doğurur.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin  əsasını qoyduğu şahmata qayğı prezident İlham Əliyev tərəfindən davam
etdirilir. Azərbaycan bu il şahmat üzrə Dünya Kubokuna və 2016-cı ildə Ümumdünya Şahmat Olimpiadasına
ev sahibliyi edəcək.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 
анадан олмасынын 92-ъи илдюнцмцня щяср олунмуш 
“Нахчыван-2015” Бейнялхалг Шащмат Фестивалы

Нахчыван шащматчыларына ФЫДЕ устасы, 
бейнялхалг гроссмейстер вя 
бейнялхалг щаким дяряъяляринин диплом вя 
дюш нишанлары тягдим олунуб



Kirsan İlyumjinov muxtar respublikada şahmatın inkişafı sahəsində görülən işləri və ənənəvi olaraq ulu
öndərin anadan olmasının ildönümü münasibətilə keçirilən beynəlxalq şahmat festivallarını dünyada şahmatın
inkişafı baxımından nümunə olduğunu bildirib, Naxçıvanın bundan sonra da zəka sahiblərinin əsl mübarizə
meydanına çevriləcəyinə, peşəkar və yüksək reytinqli şahmatçıların yetişdiriləcəyinə əminliyini bildirib.

“Şahmat birlik, dostluq və sülh oyunudur”
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov çıxış edərək deyib: “Bu gün ümummilli

lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq şahmat festivalının son
turu keçirilir. Artıq 5-ci ildir ki, Naxçıvanda ulu öndərin anadan olmasının ildönümünə həsr olunmuş şahmat
festivalları keçirilir. Şahmat birlik, dostluq və sülh oyunudur. “Naxçıvan- 2015” Beynəlxalq Şahmat Festivalında
12 ölkədən 350-dən artıq şahmatçı iştirak edir. Bu cür festivalların keçirilməsi dünya şahmatçıları arasında
əlaqələrin yaradılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. “Naxçıvan- 2015” Beynəlxalq Şahmat 
Festivalında iştirak edən şahmatçılar ölkələri ilə Azərbaycan arasında körpü yaradırlar”.

Ali Məclisin Sədri şahmatın inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının
prezidenti Kirsan İlyumjinova təşəkkürünü bildirib.

Sonra diplom və döş nişanlarının təqdimatı olub.
Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman naziri Azad Rəhimov Pərviz Qasımova FIDE ustası və

Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının prezidenti Kirsan İlyumjinov Naxçıvan şahmat məktəbinin yetirməsi olan
Urfan Sevdimalıyevə beynəlxalq qrossmeyster dərəcələrinin diplom və döş nişanlarını təqdim ediblər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Naxçıvan Şahmat Mərkəzinin direktoru Emin
Hacıyevə beynəlxalq hakim dərəcəsinin diplom və döş nişanını təqdim edib. Sonra Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov və Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının prezidenti Kirsan İlyumjinov
“Naxçıvan-2015” Beynəlxalq Şahmat Festivalının 9-cu turunun rəmzi gedişini edib, xatirə şəkli çəkdiriblər.



Sport Time (may - iyun) 32

Cəsarət Əhmədov:

“Биз 
бирликдя эцълц 
Азярбайъаныг” 

Milli vətənpərvərlik və 
dövlətçiliyimizə sədaqət 

prinsiplərini üstün tutan 
federasiya!

Гол эцляши - эцъцн, сцрятин, 
ирадянин вя аьлын вящдяти!

“Hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur ki, hansı ölkədə olmasından asılı
olmayaraq ölkənin mənafeyini hər şeydən üstün tutsun. Biz Azərbaycan 
torpağında anadan olmuşuq, Azərbaycan torpağında yaşayırıq və Azərbaycan torpağında
öləcəyik. Buna görə də ölkəmiz bizim üçün hər şeydən üstün olmalıdır!” 

Bu sözləri Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasının (AQGF) prezidenti Cəsarət
Əhmədov tez-tez dilə gətirir. Onu tanıyanlar federasiya rəhbərinin canı, qanı  ilə
Vətənə bağlı olduğunu yaxşı bilirlər. Cəsarət Əhmədov dövlətçiliyə sədaqət, Vətənə
məhəbbət hissləri ilə yaşayan əsl azərbaycanlı olmaqla bərabər, həm də qəlbində
uca Allaha böyük məhəbbət bəsəlyən imanlı insandır. Müasir Azərbaycan 
vətəndaşı olmaqla yanaşı, Allah qatında savab əməllər qazanmaq Cəsarət 
Əhmədovun ən başlıca prinsipləri arasındadır.  

Bu gün Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasına cəlb olunan vətənpərvər, 
millətini və dövlətini sevən gənclərin sayı durmadan artır. Cəsarət Əhmədovun bu
gənclər qarşısında irəli sürdüyü ən önəmli tələb isə onların hər zaman ölkə 
prezidentinin ətrafında daha sıx birləşmələri, Vətənimizin və dövlətimizin 
mənafeyi naminə hər an səfərbərliyə hazır olmaqdır. “Vətən sevgisi təkcə sərhədləri
qorumaqla başa çatmır. Hər kəs öz sahəsində vətənpərvərlik nümayiş etdirməlidir.
İdmançılarmız da doğma yurdumuzu sevir, onun şan-şöhrətini ucaltmaq üçün 
əllərindən gələni əsirgəmirlər. Bu, nəinki qol güləşçilərinin, eləcə də bütün 
idmançılarımızın mənəvi borcudur. Vətənimizi seviriksə, onun adını uca tutmalıyıq”,-
deyə federasiya rəhbəri bildirir. Onun həyat şüarı, yaşam prinsipi isə belədir: 



Bütün həyatı boyu  milli vətənpərvərlik və 
dövlətçiliyimizə sədaqət prinsiplərini üstün tutan
Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasının (AQGF)

prezidenti Cəsarət Əhmədov rəhbərlik etdiyi kollektivi və 
federasiyanın idmançılarını da bu prinsiplərə xidmət etməyə çağırır. 

AQGF prezidenti idmançılarımızın yüksək fiziki hazırlığı
ilə yanaşı, onların saf mənəviyyata, yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə
malik olmalarına, əsl vətənpərvər kimi formalaşmalarına xüsusi
önəm verir. Bu səbəbdən istər məşq zallarında, istərsə də 
federasiyada hər zaman ciddi nizam-intizama, etik davranış 
normalarına əməl olunur. Federasiya bütün dövlət tədbirlərində
hər zaman fəal iştirakı ilə də seçilir.  

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyası (AQGF)
2009-cu ildə təsis olunub. İdmanının ölkəmizdə təşəkkül 
tapması və inkişafı, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın bu idman
növü üzrə ləyaqətlə təmsil olunması üçün Azərbaycan Qol
Güləşi Federasiyası ötən altı il ərzində çox işlər görüb. Uğurlu
fəaliyyətin nəticəsi olaraq yüksək nailiyyətlər, parlaq qələbələr
əldə olunub. Təbii ki, idmanda qələbələr, ilk növbədə, əldə 
olunan medalların sayı ilə müəyyənləşdirilir. Bu baxımdan, Azər-
baycan qol güləşçilərinin uğurları diqqətəlayiqdir. Belə ki, 
2009-2013-cü illər ərzində qol güləşi üzrə dünya və Avropa çem-
pionatlarında idmançılarımız 31-i qızıl, 28-i gümüş və 18-i
bürünc olmaqla 77 medal qazanıblar. Bütün bunlar Azərbaycan

Qol Güləşi Federasiyasının beynəlxalq aləmdə nüfuzunun 
artmasına, qurumun dünya və Avropa federasiyaları tərəfindən
bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi qəbul olunmasına səbəb olub.
2009-cu ildə keçirilən "Var gücü ilə-2”, 2010-cu ildə "Güclülər
Liqası”  telelayihəsi Azərbaycanda qol güləşinin inkişafına güclü
təkan verdi. 2010-cu ildə "Güclülər Liqası” telelayihəsinin
açılışında iştirak etmək üçün AQGF prezidenti Cəsarət 
Əhmədovun dəvəti ilə Bakıya gəlmiş Avropa Armrestlinq 
Federasiyasının prezidenti Assen Hacıtodorov öz müsahibələrində
Azərbaycanda qol güləşinin inkişafını yüksək qiymətləndirib. 

Gündən-günə inkişaf edən federasiyanın respublikamızın 17
bölgəsində, ümumilikdə, 26 nümayəndəliyi uğurla fəaliyyət
göstərir. Qol güləşi üzrə ölkə çempionatı, respublika kuboku
kimi ölkədaxili yarışlar daha yüksək səviyyədə keçirilir, 
beynəlxalq yarış və turnirlərə yollanan idmançılarımızın hazırlıq
səviyyələri artır. Qol güləşinin qızlar arasında da təşəkkül 
tapması və inkişafı istiqamətində də böyük işlər görülüb. Bu
məqsədlə, 2011-ci ilin aprel ayında "Lider” telekanalında 
federasiyanın yeni layihəsi olan "Zərif güclülər” şousu 
idmansevərlərə təqdim olunub. Xanım idmançıların iştirakı ilə
keçirilən layihə böyük ictimai maraq doğurub.

2012-ci ildə qol güləşi üzrə keçirilən daxili yarışlarına 800
yeniyetmə və gənc mübarizəyə qoşulub. 2012-ci ildə Azərbaycan
qol güləşçiləri beynəlxalq yarışlarda 17 medal qazanıblar.

“Аллаща Инам! Вятяня севэи!
Халга хидмят! Юлкя президентиня сядагят!”



2013-cü ildə Avropa və dünya 
çempionatlarında, ümumilikdə, 26
medal (13 qızıl, 9 gümüş, 4 bürünc)
qazanılıb. Müqayisə üçün deyək ki,
2012-ci ildə qol güləşçilərimiz analoji
yarışlarda və Dünya Kubokunda 
17 medal əldə ediblər. Bunlardan 10-u
qızıl, 3-ü gümüş, 4-ü bürünc olub.
Medalların sayı və əyarı federasiyanın 
dinamik fəaliyyətinin göstəricisidir.
Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasının
2013-cü ildə təşkil etdiyi yarışlarda,
ümumilikdə, 710 idmançı mübarizə aparıb.

2014-cü ildə Bakıda 
keçirilən XXIV 

Avropa çempionatında 
qol güləşçilərimiz 

41 medal qazanıblar
18-25 may 2014 tarixlərində Bakıda

keçirilən qol güləşi üzrə XXIV Avropa
çempionatında 30 ölkənin 700-ə yaxın
idmançısı iştirak etmişdir. Azərbaycan
yığma komandası bu yarışda çox uğurla
iştirak etmiş və böyük nəaliyyətlərə imza
atmışdır. Belə ki, yığmamız bu yarışda
13-ü qızıl , 14-ü gümüş , 14-ü bürünc
medal olmaqla ümumilikdə 41 medal
qazanmışdır. Yığmamız ümumi 
komanda hesabında müxtəlif təsnifat
dərəcələrində 2 gümüş , 2 bürünc
kuboka sahib olmuşdur. Çempinatın
son nəticələrinə görə isə Azərbaycan
milli yığması , yalnız Rusiya ve Türkiyə
komandalarından geridə qalaraq, 
komanda hesabında üçüncü yerə layiq
görülmüşdür.

Onuda qeyd edək ki, federasiya
prezidenti çempionatda iştirak edən 
yüzlərlə idmançı ilə birlikdə  ulu öndər,
böyük siyasətçi Heydər Əliyevin, xanımı
Zərifə Əliyevanın abidələrini ziyarət
edib, vətən uğrunda canından keçən
şəhidlərimizin məzarları ziyarət edilib.

Cəsatət Əhmədov bildirir ki,
ölkəmiz, torpaqlarımız uğrunda 
canından keçən şəhidlərimiz barədə
ölkəmizə gələn əcnəbilərə məlumat 
verməliyik. Bu, hər bir azərbaycanlının
vətəndaşlıq borcudur.

“Ölkə idmanında olan sürətli inkişaf
göz qabağındadır. Azərbaycanda bütün
sahələrə, o cümlədən idmana göstərilən
dövlət qayğısı hər bir azərbaycanlının
ürəyincədir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin
prezidenti cənab İlham Əliyevin bu
sahəyə xüsusi diqqət ayırması ölkəmizin
şöhrətini artırıb. İndi ən ucqar 
bölgələrimizdə belə, uşaqların idmanla
məşğul olması üçün yüksək şərait
mövcuddur. İdmanın maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi 
beynəlxalq arenalarda əldə olunan
qələbələrə zəmin yaradıb. 
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Atletlərimizin ən mötəbər turnirlərdə çıxış etməsi
məhz Azərbaycanda idmana göstərilən diqqətin 
nümunəsidir. Şübhəsiz, digər idman növləri kimi, qol
güləşi də dövlətimizin diqqətindən kənarda qalmayıb.
Biz çalışırıq ki, dövlətimizin bizə olan münasibətinə
əməli işimizlə cavab verək, etimadı doğruldaq. Qol
güləşçilərimizin gələcək yarışlarda daha yüksək
səviyyədə çıxış edəcəklərinə əminəm”, - deyə federasiya
rəhbəri bildirir.

Qol güləşçilərimiz 
Sofiyada keçirilən XXV Avropa 
çempionatından 
15 medalla qayıdıblar

Buil may ayının 31-dən iyunun 8-nə
kimi Bolqarıstanın Sofiya şəhərində
qol güləşi idman növü üzrə XXV

Avropa Çempionatı keçirilib. 30-dan çox ölkənin
iştirak etdiyi çempionatda  800- dən artiq idmançısi
qüvvəsini sınayıb. Ölkəmizi bu idman növündə
Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasının prezidenti
Cəsarət  Əhmədov başda olmaqla 16 nəfər idmançıdan
ibarət olan mili  komandamız təmsil edib.

Mötəbər yarışda  milli yığmamız 8 qızıl, 4 gümüş,
3 bürünc olmaqla, ümumilikdə, 15 medal qazanıb,
komada hesabında 6-cı yeri tutub.

Onu da qeyd edək ki, federasiya 2009-cu ildən
bəri keçirilən Avropa və dünya çempionatlarında 
54-ü qızıl olmaqla, ümumilikdə, 141 madala sahib
olub. 



“Авропа Ойунларынын 
мющтяшям ачылышындан 

щейрятляндим” 

Аvropa Oyunlarının möhtəşəm açılış mərasimində
də iştirak edən federasiya rəhbəri bundan böyük qürur
duyduğunu dedi: “Avropa Oyunlarının möhtəşəm
açılışından heyrətləndim. Açılışı bütün dostlarla birlikdə
izlədik və bir daha ölkəmizlə, ölkə rəhbərimiz İlham
Əliyevlə, Azərbaycanın birinci xanımı, Avropa Oyun-
larının Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban Əliyeva ilə
qürur duyduq. Bu Oyunlarda Mehriban xanımın böyük
zəhməti danılmazdır. Ölkəsini bu qədər sevən, onun 
nüfuzunu ucaldan fədakar prezidentimiz İlham Əliyev və
Mehriban xanım olduqca çətin və məsuliyyətli bir işin
öhdəsindən layiqincə gəldilər. Avropa Oyunlarının
olduqca yüksək səviyyədə təşkili, yarışın keçirilməsi bir
daha sübut etdi ki, Azərbaycan qüdrətli ölkədir və bu
ölkənin vətənpərvər, qüdrətli ölkə rəhbəri var. Avropa
Oyunlarının açılışı zamanı minlərlə insanın birlikdə 
Azərbaycan çağırması, gurultulu alqış sədaları insanı
riqqətə gətirirdi. Tariximizi, mədəniyyətimizi əks etdirən
ecazkar dekorasiyalar, muğam ifası, insanların torpaqdan
yarandığını əks etdirən möhtəşəm görüntüləri heç 
birimiz unutmayacağıq. İdmanın ölkəmizdə yüksək
səviyyədə inkişafı, idmançılarımızın qazandıqları uğurlar
məni çox sevindirir. Federasiyamız adından medal
qazanan idmançılarımızı təbrik edir, belə bir möhtəşəm
yarışa ev sahibliyi etdiyimiz üçün qürur hissi keçiririk” 



АГЭФ
ФИТНЕСС  МЯРКЯЗИ

“Мягсядимиз  
эянъляримизи идмана 

ъялб етмякдир”
“Азярбайъанда эянъляримизин идмана ъялб едилмяси вя

бунун цчцн щяр ъцр шяраит йарадан Азярбайъан Гол 
Эцляши Федерасийасынын (АГЭФ) президенти Ъясарят 
Ящмядов кими вятянпярвяр инсана раст эялдим. Хариъи
вятяндаш олсам да ганымда азярбайъанлы ганы дашыйан
инсан кими дейя билярям ки, Ъ.Ящмядов дювлятимизин
идман сийасятинин инкишафы йолунда сяйля чалышыр. Сон илляр
ярзиндя гол эцляши цзря идманчыларымызын мцхтялиф 
бейнялхалг турнирлярдя 150 медала лайиг эюрцлмяси буна
сцбутдур. Бу ил майын 30-дан ийунун 7-ня кими 
Болгарыстанын Софийа шящяриндя кечирилян гол эцляши цзря
Авропа чемпионатында эянъляримизин юлкяйя 15 медалла 
гайытмасы севиндириъи щалдыр.

Ону да гейд едим ки, федерасийанын няздиндя 
эянъляримизин физики саьламлыьы вя бядян гурулушунун 
формалашдырылмасы мягсяди иля бейнялхалг стандартлара
уйьун Фитнесс Мяркязи  йарадылыб. Баш мяшгчи олдуьум
мяркяздя щазырда Бакынын мцхтялиф гясябя вя 
районларындан -Бибищейбят, Бинягяди, Биня, Щювсан, 
Новханы, Байыл, Бузовна вя с.узаг йерлярдян эялян 
тялябялярим вар. Бу, мяня бюйцк гцрур верир. Тялябялярим
АГЭФ-нин йерляшдийи яразийя чатана гядяр 10-15 залы 
архада гойараг бура эялирляр. Гцрурла  дейя билярям ки,
бцтцн бунлар бизим щамымызын- мяркязин фитнесс 
мцтяхяссиси Елчин Ъялиловун вя гол эцляши цзря мцтяхяссис
Рзабала Язизбяйлинин уьурлу мяшгчилик фалиййятинин 
нятиъясидир. Мягсядимиз саьлам эянъляр вя эцълц гол 
эцляшчиляри йетишдирмякдир .

Фикримъя, хариъи юлкялярдя олдуьу кими Азярбайъанда
да щяр бир федерасийанын юз психологу олмалыдыр. Чцнки 
йарышларда идманчынын галиб эялмяси цчцн психоложи  
амилляр  мцщцм рол ойнайыр. Мяшгчи, щям дя психолоэийаны
йахшы билмяли, щяр бир тялябяси иля нечя давранмаьы 
баъармалыдыр. Бу амилляр  федерасийа президенти 
Ъ.Ящмядовун хцсуси диггят мяркязиндядир. 
Мяркязимиздя гол эцляши иля бярабяр, щям дя фитнесля
мяшьул эянълярин сайы чохдур. 

Ону да дейим ки, Ъ.Ящмядовун сайясиндя  мян
Азярбайъанда галмаг гярарына эялдим. Бу вятянпярвяр
инсан федерасийанын “Фитнесс Мяркязи”ни  мяня  щяваля
едяряк "Азярбайъанлымсан вя сянин кими тяърцбяли 
мяшгчиляря ещтийаъымыз вар", -деди. Сямимиййяти, зийалылыьы
иля сечилян Ъясарят бяйин бу  давранышы мяним цчцн
бюйцк стимул олду.

АГЭФ-нин цстцн ъящятляриндян бири дя одур ки, 
федерасийанын “Фитнесс Мяркязи”ндя мяшг едян 
эянъляримиз, гол эцляши иля бярабяр, щям дя бодибилдинг
йарышмаларында да иштирак едя биляъякляр. Мяркяздя гол 
эцляши цзря мцтяхяссис кими фяалиййят эюстярян щямкарымыз
Рзабала Язизбяйли эянъляримизя гол эцляши мяшглярини кечир.
Ону да вурьулайым ки, Фитнесс Мяркязимизин 
тяшкилатчылыьы иля эялян илин ийун айында Азярбайъанда илк
дяфя олараг "Мен'с Фитнесс" йарышмасыны кечирмяйи 
планлашдырырыг. Бунунла баьлы щазырлыг ишляри эедир. 
"Йоутубе.ъом" порталында канал ачмаьы дцшцнцрцк.
Мягсядимиз Азярбайъанын мцхтялиф реэионларында, о
ъцмлядян, хариъи юлкялярдя йашайан гол эцляши вя 
фитнессля марагланан сойдашларымыза бу идман нювляри
щаггында лазыми мялуматлар вермякдир”

АГЭФ-нин  Фитнесс Мяркязинин баш мяшгчиси 
Нийази Щцсейнов
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Ağacan Abıyev,
Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi,
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və
İdman Akademiyasının rektoru, professor...

“Гонаглар бизим 
мядяниййятимизя, 
мцасирлийимизя 
щейран галдылар” 

“Avropa Oyunlarının Bakıda keçirilməsi  ölkəmizi Olimpiya
tarixinə daxil etdi. Adətən, sadə vətəndaşlar müxtəlif
olimpiadaların nə zaman, harada keçirilməsini yadda saxlamırlar.
Amma onlar ilk Olimpiya oyunlarının vətəninin hansı şəhər
olduğunu bilirlər. Yəni hər hansı yarışın ilk dəfə keçirildiyi yer
yaddaşlara həkk olunur. Bu baxımdan, deyə bilərik ki, Bakı
Avropa Oyunlarının vətəni kimi yaddaşlarda qalacaq.

Azərbaycanda  idmana göstərilən diqqətin təməlini dahi
lider, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev
qoyub. Ulu öndərlə bağlı gözəl xatirlələrimiz çoxdur. O, bu 
günləri qabaqcadan görürdü və bu gün qazanılan hər bir uğur
dahi liderin uzaqgörən siyasətinin nəticəsidir.   

Təbii ki, Avropa Oyunları kimi  mötəbər bir yarışa ilk dəfə ev
sahibliyi etməyimiz bizim üçün böyük şərəfdir. İndiyədək
ölkəmizdə boks, güləş, bədii gimnastika idman növləri üzrə
dünya və Avropa çempionatları, Dünya Kuboku, beynəlxalq
səviyyəli yarışlar təşkil edilib. Bakıda futbol üzrə qızlar arasında
dünya çempionatı keçirilib.

Lakin biz ölkəmizdə belə bir mötəbər yarışın, təkrarsız bir
açılışın heç vaxt şahidi olmamışdıq. İlk Avropa Oyunlarının 

iştirakçısı olmaq məni olduqca çox sevindirir. Biz bu tarixi
yaşadıq. Özü də böyük həyacan və fərəhlə yaşadıq. 

Bu oyunların yüksək standartalara uyğun təşkili 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Milli Olimpiya
Komitəsinin prezidenti cənab İlham Əliyevin sayəsindədir. 
Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban xanım Əliyevanın böyük
zəhmətini də qeyd etməliyik. Mehriban xanım Avropa Oyun-
larının açılışıda  böyük qürur və fərəh hissi ilə danışdı. Açılışın
belə möhtəşəm olması ən gözəl sürprizlərdən biri idi. Tariximiz,
mədəniyyətimiz, idmanımız bütün incəlikləri ilə avropalılara
təqdim olundu. Qonaqlar bizim mədəniyyətimizə, 
müasirliyimizə heyran qaldılar. 

Hesab edirəm ki, 2015-ci ildə Avropa Oyunlarının
ölkəmizdə təşkili Bakının yay Olimpiya oyunlarını keçirmək 
şansını da artıracaq. 

Azərbaycan yüksək səviyyədə inkişaf edib. Əlbəttə ki, Avropa
Olimpiya Komitəsi bu qərarı elə-belə verməyib. Bildiyiniz kimi,
Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikki bir neçə
dəfə Bakıda olub və bir neçə Olimpiya Kompleksinin açılış
mərasimində iştirak edib. Avropa qurumunun rəhbəri ilk dəfə
2000-ci ilin oktyabrında Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin
prezidenti Jak Roqqla birgə ölkəmizdəki ilk Olimpiya 
Kompleksinin açılış mərasimində iştirak etmişdi. Xatırladım ki,
2007-ci ildə ölkəmizə növbəti səfəri zamanı AOK prezidenti
Masallı Olimpiya Kompleksinin açılış mərasimində çıxış edərək
Azərbaycanda idmanın inkişafını yüksək qiymətləndirmişdi. 
Patrik Hikki Azərbaycanın Avropada Olimpiya 
Mərkəzlərindən birinə çevirildiyini vurğulamışdı. Beynəlxalq
qurum nümayəndələrinin Azərbaycan haqqında belə yüksək
fikirdə olmaları Avropa Oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi
qərarının heç də təsadüfi olmadığını deməyə əsas verir. Sözsüz
ki, belə böyük miqyaslı tədbirin Azərbaycanda keçirilməsi üçün
təkcə idmanın inkişafı azdır. Bunun üçün ölkədə olan siyasi
sabitlik, iqtisadiyyatın, mədəniyyətin, şəhər infrastrukturunun
inkişafı, böyük idman yarışlarının keçirilməsində ölkənin
təcrübəsi kimi vacib məqamlar da nəzərə alınır. Qeyd olunan
amillər ölkəmizdə yüksək səviyyədədir. Biz nəinki Avropa, həm
də dünya səviyyəsində inkişafa nail olmuşuq.
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Avropa Oyunlarında idmançılarımızın çox sayda medal qazanması bizi sevindirir. Təhmin etdiyim kimi oldu. 
Boksçularımız da olduqca yaxşı nəticələr əldə etdilər.

Buyaxınlarda Azərbaycan Boks Federasiyasının yeni inzibati binasının açılışında iştirak etdim. Yüksək 
arxitekturalı, müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş federasiyamızda beynəlxalq səviyyəli yarşların keçirilməsi və
idmançılar üçün üstün şərait mövcüddur. Bu onu deməyə əsas verir ki, bundan sonra Azərbaycan boksçuları daha
da yaxşı məşqlər edəcək və onların uğurları getdikcə artacaq. 

Bir daha bütün idmansevərləri , Azərbaycan xalqını Avropa Oyunlarının keçirilməsi və üstün qələbəmiz  
münasibəti ilə təbrik edirəm”



АРАФ
Гядим сянятин мцасир цнваны

Azərbaycan Atçılıq Federasiyasında (ARAF) görülən işlər, böyük zəhmət və
peşəkarlıqla təşkil edilən yarışlar deməyə əsas verir ki, atçılıq federasiyası ən fəal 
federasiyalar sırasındadır. Yaxşı bilirik ki, atçılıq  həssaslıq, diqqət və məsuliyyət
istəyən ən çətin sənətlərdən biridir. Xüsusi qulluq, qayğı və sevgi tələb edən atlarla
gözəl münasibət qurmağı həssas və
bacarıqlı insanlar bacarır... 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti  İlham Əliyevin idmanın
bütün sahələrinə olan diqqət və qayğısı
Azərbaycan Atçılıq Federasiyasında da
özünü göstərir. ARAF 2009-cu ildən
etibarən ölkə ərazisində beynəlxalq 
statuslu konkur yarışlarının keçirilməsinə start verib. Bu
illər ərzində ən aşağı kateqoriya hesab edilən 1 ulduzlu
yarışlarla yanaşı, yüksək kateqoriya hesab edilən 4 ulduzlu
yarışlar da keçirilib və dünyanın bir sıra ölkələrinin 
idmançılarının həmin yarışlarda iştirakı təmin edilib.

Bütün illərdə olduğu kimi ötən il Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyası
(ARAF) tərəfindən bir sıra nailiyyətlər əldə olunub. Federasiyanın prezidenti, cənab
Elçin Quliyevin diqqət və qayğısı sayəsində federasiyanın əldə etdiyi uğurlar 
ildən-ilə artmaqdadır.   Ötən il federasiya tərəfindən təşkil olunmuş yerli və 
beynəlxalq konkur yarışlarında Azərbaycan idmançıları ilə yanaşı Gürcüstan, İran,
Türkiyə, İtalya, Ukrayna, Luksenburq və Fransa idmançıları da iştirak ediblər.
Yarışları idarə etmək üçün Türkiyə, İran, Bolqarıstan, Rusiya və başqa ölkələrdən
hakimlər dəvət olunublar. Ötən il ərzində ölkəmizdə 10 konkur yarışı təşkil edilib.
Bunlardan 6-sı beynəlxalq, 4-ü yerli yarışlar olub. Beynəlxalq yarışların üçü 1, ikisi
2, biri isə 3 ulduz səviyyəsində keçirilib. İl ərzində ölkəmizdə keçirilən 
28 beynəlxalq turnirdə 18 dəfə yerli idmançılar, 10 dəfə isə xarici idmançılar
fərqləniblər. Ümumilikdə, bu turnirlərdə 32 idmançı və 48-dək at iştirak edib. 
2014-cü il ərzində təşkil olunmuş konkur yarışlarının ümumi mükafat fondu 
248, 830 manat təşkil edib. Konkur turnirlərinin ümumi büdcəsi isə 350 min 
manatdan artıq olub.

2009-cu ildən etibarən hər il keçirilən və ümummilli lider Heydər Əliyevin
xatirəsinə həsr olunan Beynəlxalq Heydər Əliyev Kuboku turnirləri  federasi üçün
ənənəvi hal alıb. Azərbaycan Respublikası ərazisində keçirilən ilk beynəlxalq atçılıq
turniri də məhz bu ad altında təşkil olunub. 2014-cü  ilin may ayında ARAF
tərəfindən daha bir möhtəşəm Heydər Əliyev Kuboku turniri təşkil olunub. Turnir
CSİ3* konkur yarışı kimi qeydə alınıb. Azərbaycan idmançısı Camal Rəhimov 
Heydər Əliyev Kubokunu qazanıb.
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Cıdır yarışları ölkəmizdə 2010-cu ildən etibarən keçirilir. Ölkə ərazisində qış
aylarının sərt keçməsi səbəbindən cıdır yarışları aprel ayında başlayır və ilin ancaq 
7 ayı ərzində keçirilir. Ötən il mövsüm ərzində, ümumilikdə, 14 cıdır günü, 89
fərqli qaçış təşkil olunmuşdu. Yerli cinslərdən olan Qarabağ atının dünyaya 
tanıdılması və nüfuzunun artırılması məqsədi ilə 2014-cü ildə federasiyada bir sıra
tədbirlər həyata keçirilib. Belə ki, İngiltərə Kraliçası II Yelizavetanın şərəfinə 
keçirilən tədbirlər silsiləsinə ARAF yenidən qoşulub. Ötən il tədbirlərin 
nümayəndə heyəti Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının
prezidenti cənab Elçin Quliyevlə görüşüb. Həmin görüşün əsas müzakirə məsələsi
2015 və 2016-cı illərdə keçiriləcək atçılıq tədbirlərində Azərbaycanın da iştirakının
təmin olunmasından ibarət olub. Sevindirici haldır ki, atçılıq idmanını sevənlər
2015 və 2016-cı illərdə Azərbaycanın tarixi maddi irsi olan Qarabağ atlarının
yenidən Londonda çıxışını izləyə biləcəklər. 

Məlumat üçün bildirək ki, 2014-cü ilin əvvəllərində fransız yazıçı Jan Lui 
Qüronun şəxsi təşəbbüsü və Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının
dəstəyi ilə "Qarabağ atı” adlı kitab hazırlanıb. Bu kitab Qarabağ cinsinin tarixi,
kökləri, xüsusiyyətləri, istifadə olunduğu sahələr və bir sıra başqa məlumatları
özündə əks etdirir. Bir neçə ay çəkən hazırlıq işləri tamamlandıqdan sonra kitabın
çapı İsveçrədə həyata keçirilib.

Mühüm hadisələrindən biri də Beynəlxalq Atçılıq Federasiyasının
Baş Assambleyasının paytaxtımızda keçirilməsidir

Ötən il Beynəlxalq Atçılıq Federasiyasının Baş Assambleyasının paytaxtımızda 
keçirilməsi mühüm hadisələrdən biridir. "Buta Palas”da təşkil olunan Qala
Gecəsində Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının prezidenti cənab Elçin
Quliyevə  Şahzadə Haya tərəfindən xüsusi hazırlanmış mükafat təqdim olunub.

Olimpiya oyunlarına hazırlıq
federasiya tərəfindən yüksək
səviyyədə davam etdirilir

2016-cı ildə Braziliyada keçir-
iləcək növbəti Olimpiya oyunlarına
hazırlıq federasiya tərəfindən yüksək
səviyyədə davam etdirilir. Belə ki,
Braziliyada milli komanda şəklində
iştirak etməyi qarşısına məqsəd qoyan
ARAF idmançıların müxtəlif
beynəlxalq yarışlarda iştirakını təmin
edib və həmin idmançıların Avropada
təlimlər keçməsi üçün şərait yaradıb.
Komandanın kapitanı Camal Rəhimov,
üzvlər Patrik Mak Enti, Andre Şröder və
Manuela Kisse Avropada təlimlər 
keçiblər. Qeyd edək ki, Beynəlxalq
Atçılıq Federasiyasının 2014-cü ildə
verdiyi qərara əsasən, komandaların
Olimpiya oyunlarına vəsiqə əldə et-
məsi üçün xüsusi yarış 2015-ci ilin
sonlarında Slovakiyanın Samorin
şəhərində keçiriləcək. 



Beynəlxalq Heydər Əliyev Kuboku turnirləri  
federasiyada  ənənəvi hal alıb

Bu il ən yaddaqalan yarışlarından biri də ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının ildönümünə həsr olunan CSI4*
kateqoriyalı beynəlxalq turnir oldu. İzləyicisi olduğumuz yarış  hər zaman olduğu kimi yüksək peşəkarlıqla  keçirildi. 7-9 may
tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Atçılıq Federasiyası və Amapola Exclusive Events şirkətinin təşkilatçılığı ilə “Elite
Horse and Polo Club” atçılıq klubunun açıq manejində keçirilən turnirin ümumi mükafat fondu 203500 EURO təşkil edirdi.
İki turdan ibarət olan yarışın ilk günündə idmançılar ilk öncə 120 cm hündürlüyü olan iki mərhələli yarışda qüvvələrini 
sınadılar. Ən yaxşı vaxt və minimum cərimə xalı ilə turu tamamlayan Andre Scröder Concorde “57”  ləqəbli atı ilə birinci yerin
sahibi oldu. Yarışın ikinci turunda isə idmançılar 145 cm hündürlüyü olan vaxta qarşı yarışında birinci yer uğrunda mübarizə
apardılar. Ən qısa vaxt ərzində minimum cərimə xalının toplanması tələb olunan yarışda İran idmançısı Alireza Khoshdel 
“Vanquish” ləqəbli atı ilə rəqiblərini üstəliyərək birinci yeri tutdu.

Heydər Əliyev Kubokunun ikinci günündə idmançılar daha iki turda qüvvələrini sınadılar. İlk turda 125 cm hündürlüyü
olan vaxta qarşı yarışında qalib bir təkrar sıçrayışdan sonra bəlli oldu .Ömər Şimşək “D’Amour” ləqəbli atı ilə vaxt nəticəsinə
görə bütün rəqiblərini geridə qoyaraq birinci yerin sahibi oldu. Yarışın ikinci turunda isə idmançılar 145 sm hündürlüyü olan
vaxta qarşı yarışında birinci yer uğrunda mübarizə apardılar. İkinci turda da qalib bir təkrar sıçrayışdan sonra bəlli oldu: ən
yaxşı vaxt və sıfır cərimə xalı ilə marşrutu tamamlayan Andre Scröder Zidane D ləqəbli atı ilə birinci yerin sahibi oldu.
Yarışın final günündə idmançılar 145-150 cm hündürlüyü olan iki hissəli yarışda qüvvələrini sınadılar. Birinci hissədə finiş 
xəttini müvəffəqiyyətlə keçən idmançılar turnirin qalibini müəyyənləşdirmək üçün ikinci hissədə yarışdılar. Milli komandamızın
üzvü  Andre Scröder Concorde “57” ləqəbli atı ilə vaxt nəticəsinə görə bütün rəqiblərini qeridə qoyaraq Heydər Əliyev 
Kubokunun  qalibi oldu. İkinci yeri Lüksemburg idmançısı Marcel Ewen Carreras “MNM” ləqəbli atı ilə, üçüncü yeri isə Rusya
idmançısı Natalia Simonia Klen ləqəbli atı ilə tutdu.Yarışdan sonra Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının prezidenti
cənab Elçin Quliyev qalib idmançıları sertifikat və kubok ilə təltif etdi.
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Milli Olimpiya Komitəsində “Zəfər Günləri”
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Murad  Fərzəliyev:
“Olimpiya dünyası” qəzetinin 
baş radaktoru, əməkdar jurnalist 

“Avropa Oyunlarının ilk dəfə
ölkəmizdə keçirilməsi ümümxalq
marağına, hər bir vətənpərvər 
azərbaycanlının sevincinə səbəb
oldu. Bu mötəbər yarışın təşkili
böyük məsuliyyət tələb edirdi.
Ölkəmiz bu sınaqdan məharətlə
çıxdı. Azərbaycan Avropa Oyunlarının
tarixini yazdı. Mətbuat orqanları
üzərlərinə düşən vəzifəni layiqincə
yerinə yetirməyə çalışdılar. Milli
Olimpiya Komitəsinin vitse-prezi-
denti Çingiz Hüseynzadə  tərəfindən
irəli sürülən “Zəfər Günləri” layihəsi
qalib idmançıların daha yaxından
tanınmasına, mətbuat  nmayəndələri
ilə əlaqələrin  təmin olunmasına
xidmət məqsədi daşıyıdı. Layihə
yüksək səviyyədə həyata keçirildi.
Azərbaycanın tanınmış simaları,
Olimpiya çempionları, sənət
adamları layihədə iştirak etdilər.
Qonaqlara, qalib idmançılara və
kütləvi informasiya vasitələrini
təmsil edən jurnalıstlərə komitə
tərəfindən hədiyyələr təqdim 
olundu. “Zəfər Günləri” layihəsi
“Lider” televiziyası ilə hər gün canlı
yayımlandı. Belə bir layihənin 
təşkilatı işlərini böyük həvəslə 
həyata keçirdik. 

“Olimpiya dünyası” qəzetinin
kollektivi adından birinci Avropa
Oyunlarında qələbə qazanan bütün
idmançılarımızı təbrik edirik”



Азярбайъан 
биринъи Авропа Ойунларынын икинъиси олду 

“Бакы -2015” илк Авропа Ойунларындакы уьурларымыз

Hələ uzun müddət yaddaşlarda qalacaq Bakı-2015 ilk Avropa 
Oyunlarına ev sahibliyi edən Azərbaycan qitənin idman tarixinə yeni
bir səhifə yazdı.

Ölkəmiz təkcə mükəmməl təşkilatçılığı ilə yox, həm də idmanda qazandığımız
nailiyyətlərə görə fərqləndi.

Medal cədvəlində layiqli yer
Qürurla deyək ki, ümumi nəticələrə görə Azərbaycan ölkələrin medal 

cədvəlində  2-ci yerdə qərarlaşdı.
Azərbaycan idmançıları Oyunlarda keçirilmiş bütün yarışlarda təmsil 

olunublar. Bakı 2015-də baş tutan yarışlarda, ümumilikdə, 291 azərbaycanlı 
idmançı çıxış etdi.

Ölkəmizi təmsil edən atletlər 12 idman növündə medallara yiyələndilər. 
Bakı 2015 ilk Avropa Oyunlarında Azərbaycan, ümumilikdə, 56 medal qazandı. 
Bunlardan 21-i qızıl, 15-i gümüş və 20-si bürüncdür.

Ən yaxşı nəticə göstərdiyimiz oyunlar
Azərbaycanın ən yaxşı nəticə göstərdiyi idman növləri - boks, karate, güləş və

taekvondo oldu.
Azarkeşlərin daha çox maraq göstərdiyi güləş yarışlarında idmançılarımız etimadı

doğrultdular. Belə ki, Azərbaycanın ən çox medal qazandığı idman növü məhz güləş oldu.
Nəticələrə görə, Avropa Oyunlarında güləşçilərimiz 6-ı qızıl, 2-i gümüş və 7-i bürünc 

olmaqla, ümumilikdə, 15 medala sahib oldular. Qeyd edək ki, Azərbaycan güləşdə aldığı
medalların sayına görə də Rusiyadan sonra 2-ci yerdə qərarlaşıb.

GÜMÜŞ MEDAL SAHİBLƏRİ

Oleq Stepko (idman gimnastikası
– 2 medal)
Marina Durunda (bədii gimnastika)
Xaybula Musalov (boks)
Sabahi Şəriəti (güləş)
Səbinə Abdullayeva (cüdo)
Valentin Demyanenko (avarçəkmə)
Fəridə Əzizova (taekvondo)
Orxan Səfərov (cüdo)
Rafiq Hüseynov (güləş)
Sevil Bünyətova (qılıncoynatma)
Amil Qasımov (sambo)
İslam Qasumov (sambo)
Vasif Səfərbəyov (sambo)
Nəzakət Xəlilova (sambo)

BÜRÜNC MEDAL SAHİBLƏRİ

Oleq Stepko (idman gimnastikası
– 2 medal, fərdi və komanda)

Sevinc Bünyətova (qılıncoynatma)
Niyazi Əliyev (karate)
Həsən Əliyev (güləş)
İlahə Qasımova (karate)
Cəbrayıl Həsənov (güləş)
Hacı Əliyev (güləş)
Rostislav Pevtsov (triatlon)
Elman Muxtarov (güləş)
Ruslan Dibirhacıyev (güləş)
Məhəmmədrəsul Məcidov (boks)
İlya Qrişunin (batut gimnastikası)
Patimat Abakarova (taekvondo)
Yana Alekseyevna (boks)
Anna Əlimərdanova (boks)
Natalya Sinişin (güləş)
Cəmaləddin Maqomedov (güləş)
Petro Paxnyuk (idman gimnas-
tikası-komanda)
Eldar Səfərov (idman gimnas-
tikası-komanda)
Tayfur Əliyev (boks)
Zakir Mislimov (cüdo)

M e d a l  s a h i b l ə r i
QIZIL MEDAL SAHİBLƏRİ

Oleq Stepko (idman gimnastikası)
Firdovsi Fərzəliyev (karate)
Rafael Ağayev (karate)
Ayxan Mamayev (karate)
Pərviz Bağırov (boks)
Ayxan Tağızadə (taekvondo)
Elvin Mürsəliyev (güləş)
Toğrul Əsgərov (güləş)
Rəsul Çunayev (güləş)
Xetaq Qazyumov (güləş)
Mariya Stadnik (güləş)
İrina Zaretska (karate)
İlham Zəkiyev (cüdo)
Milad Beiqi Harçeqani (taekvondo)
Radik İsayev (taekvondo)
Abdulqadir Abdullayev (boks)
Albert Səlimov (boks)
Teymur Məmmədov (boks)
Kollazo Sotomayor (boks)
Elvin Məmişzadə (boks)
Anjela Doroqan (güləş)
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Azərbaycan Avropanın 
ən güclüsü oldu

Ən çox medal əldə etdiyimiz ikinci
idman növü isə boksdur. Bu idman
növü üzrə yarışlarda Azərbaycan digər
ölkələrə nisbətən ən çox medala
yiyələndi və Avropanın ən güclüsü
adına layiq görüldü: 6-ı qızıl, 1-i gümüş
və 4-ü bürünc olmaqla, ümumilikdə, 11
medal. Beləliklə, Azərbaycan boks üzrə
göstəricilərinə görə medal cədvəlində 
1-ci pillədə qərarlaşdı.

Digər oxşar nəticə taekvondo və
karate yarışlarında da əldə olundu.
Taekvondo üzrə yarışlarda Azərbaycan
rəqiblərindən daha çox mükafat qaza-
naraq cədvələ liderlik edir: 3-ü qızıl, 
1-i gümüş və 1-i bürünc olmaqla 
5 medal.

Karate üzrə yekun yarış cədvəlində bir-
inci yerdə olan Azərbaycanın təmsilçiləri
4 qızıl və 2 bürünc qazandılar.

Ölkəmizin fərqləndiyi digər döyüş
idman növü sambodur ki, burada da 
idmançılarımız 4 qızıl medalı ölkədə
saxlamağı bacarıblar.

MEDALLARIN 
İDMAN  NÖVLƏRİNƏ 
GÖRƏ  SIRALANMASI

Güləş:  6 qızıl, 2 gümüş, 7 bürünc – 15 medal
Boks:  6 qızıl, 1 gümüş , 4 bürünc - 11 medal
Karate: 4 qızıl, 2 bürünc – 6 medal
Taekvondo: 3 qızıl, 1 gümüş, 1 bürünc – 5

medal
İdman gimnastikası: 1 qızıl, 2 gümüş, 2

bürünc - 5 medal
Cüdo: 1 qızıl, 2 gümüş, 1 bürünc – 4 medal
Sambo: 4 gümüş
Avarçəkmə: 1 gümüş
Bədii gimnastika: 1 gümüş
Qılıncoynatma: 1 gümüş, 1 bürünc
Batut gimnastikası: 1 bürünc
Triatlon: 1 bürünc

Azərbaycanın uğurlarından söz
açarkən, idman gimnastikası və triatlon
yarışlarının nəticələrini də qeyd etmək
lazımdır. Belə ki, Oleq Stepko idman
gimnastikasının müxtəlif kateqoriyaları
üzrə apardığı mübarizədə 1-i qızıl, 2-i
gümüş və 2-i bürünc olmaqla 5 medal
qazandı. Medallardan 1 bürünc Eldar
Səfərov və Petro Paxnyukla birlikdə 
komanda şəklində əldə olunub. 
Azərbaycan gimnastikanın bütün
növləri üzrə isə ümumilikdə 7 medal
qazandı.

Azərbaycanın triatlon yarışında 3-cü
yerə çıxaraq bürünc medal əldə etməsi
üstün nəticə kimi qiymətləndirildi. Eyni
zamanda, avar çəkmədə hələ yeni olan
azərbaycanlı idmançılar bu idman növü
üzrə də medalsız qalmadılar. Belə ki, 
Azərbaycanın medallar sırasını 
avarçəkmədə əldə olunan 1 gümüş də
bəzəyir.
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Яли Ящмядов:  

“Эяляъякдя Авропа Ойунларынын тарихи йазыларкян бу Ойунларын 
ясасынын Азярбайъанда  гойулдуьу хцсуси гейд едиляъяк. Бу да о  
демякдир ки,  Азярбайъан, Бакы артыг Авропанын идман  щяйатынын чох
юнямли бир щадисясиня ев  сащиблийи етмиш юлкя вя шящяр кими тарихя  
дцшяъяк. Авропа  Ойунларынын Бакыда кечирилмяси щаггында гярарын
гябул едилмяси Азярбайъанын инкишафы, дцнйа бирлийиня  интеграсийасы иля
билаваситя баьлыдыр. Бундан башга, Азярбайъанын  эенишмигйаслы идман
йарышларынын вя йа  мядяни тядбирлярин кечирилмясиня ъидди  йанашмасынын,

бцтцн бу тядбирлярин йцксяк  сявиййядя тяшкилиня  Авропанын инанмасынын нятиъясидир. Бу эцн Азярбайъан
дцнйанын эюзцндя чох юнямли бир юлкяйя чеврилиб.  Тясадцфи дейил ки,  айры-айры бейнялхалг тядбирлярин 
кечирилмяси цчцн йер ахтаранда илк йада дцшян юлкялярдян бири дя мящз  Азярбайъан олур. Бу, 
Азярбайъан  Республикасынын  Президенти Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи уьурлу сийасят 
нятиъясиндя  Азярбайъанын ялдя етдийи наилиййятлярля баьлыдыр”

Яли Щясянов: 

“Азярбайъан “Бакы-2015” биринъи Авропа Ойунларына ъидди шякилдя 
щазырлашды. Авропа Ойунлары тякъя дювлятин дейил, бцтцн Азярбайъанын
цмумхалг тядбиридир. Биз бу тядбирдян максимум истифадя едяряк 
халгымызын милли-мяняви дяйярлярини, мядяниййятини, щяйат тярзини, о 
ъцмлядян торпагларымызын ишьалы фактыны, нечя иллярдир Азярбайъанын 
бюлэядя йцрцтдцйц сийасяти, гоншуларла мцнасибяти дцнйайа чатдырдыг. 
Азярбайъанда бир байрам овгаты йашанды: Олимпийа мяшяли 

аддым-аддым республикамызы доланды вя бу мяшялля бирликдя инсанларын Ойунларла баьлы ящвал-
рущиййяси йахшылашды. Щяр эцн он минлярля инсан бу байрам тядбирляриндя иштирак етди. Биз Авропа 
Ойунларынын йцксяк стандартыны ортайа гоймаьы баъардыг. Щейдяр Ялийев Фондунун президенти 
Мещрибан ханым Ялийеванын рящбярлийи иля Тяшкилат Комитяси чох сямяряли вя уьурлу фяалиййят эюстярди.
Бу фяалиййят артыг бцтцн сащялярдя юзцнц эюстярир. Дювлят гурумлары вя диэяр мцвафиг гурумлар да 
Авропа Ойунларына ъидди щазырлашды. Щяр биримизин цзяриня мцяййян мясулиййят дцшцрдц. Олимпийа 
мяшялинин эяздирилдийи бюлэялярдян щазырланан репортажларда инсанларын овгатыны эюрцрдцк. Мющтяшям
ачылыш мярасими вя Авропа Ойунларынын йцксяк сявиййядя кечирилмяси биздя бюйцк гцрур щисси йаратды.
Азярбайъан тарихи щадисяйя имза атды"

Тарих йазан Азярбайъан!

Зийафят Ясэяров:

“Авропа Ойунларынын Азярбайъанда кечирилмяси бир даща ону сцбут едир ки,
Азярбайъан халгы юзцня инаныр, Азярбайъан дювляти мющтярям президентимизин
рящбярлийи иля юзцня эцвянир вя бу тядбирляри йцксяк сявиййядя щяйата кечирир.
Халгымызла дювлятимизин, президентимизин арасында олан сых баьлылыьын бир даща
бариз нцмунясини эюрдцк. Ня гядяр гарайахмалар олса беля, Азярбайъан халгы, 
Азярбайъан дювляти юз йолу иля- мцстягил инкишаф йолуйла эедир вя бу йолда да щеч
ким бизя мане ола билмяз. 

Азярбайъан бу мютябяр йарышда икиъи олду. Бу, бюйцк наилиййятдир. Азярбайъан
идман юлкясидир. Дювлятимизин идмана эюстярдийи гайьы вя диггятин нятиъясидир ки, илк

Авропа Ойунларында бюйцк гялябя газандыг”



Низами Ъяфяров:  

“Ы Авропа Ойунларынын Бакыда кечирилмясини  йцксяк 
гиймятляндирирям. Бу, юлкямизин  бейнялхалг аренада газандыьы
нцфузун нятиъясидир. Диэяр бир сябяб ися  пайтахтымызын бюйцк 
мигйаслы йарышлара ев сащиблийи етмяси фактыдыр. Беля мютябяр 
тядбирлярин кечирилмяси  йалныз  инкишаф етмиш юлкяляря щяваля олунур. 
Севиндириъи щалдыр ки, юлкямиздя нящянэ тядбирлярин  кечирилмяси цчцн
щяр бир шяраит вар. Шящяримиздя бюйцк Олимпийа комплексляри,  
стадион вя гурьулар бу шяраитин бариз нцмунясидир. Яминям ки, 
Ы Авропа Ойунларынын Бакыда кечирилмяси щям дя туризмин инкишафына
юз тювщясини веряъяк. Бцтцн дцнйанын эюзц, мящз, Азярбайъана 
дикиляъяк. Бу ися щяр биримиз цчцн бюйцк наилиййятдир. Щеч бир уьур асанлыгла ялдя олунмур. Дювлят 
башчысынын  уьурлу сийасяти, бюйцк сяйи нятиъясиндя  республикамыз инкишаф едиб. Тякъя идман сащясиндя
дейил,  туризм, мядяниййят сащясиндя дя бюйцк наилиййятляр ялдя едирик. Щяр бир 
вятяндаш кими мян дя гцрур щисси кечирирям ки, Азярбайъан  инкишаф етмиш дцнйа юлкяляри арасында юз
йерини тутур. Юлкямиз  эцндян-эцня, сцрятля инкишаф едир. Индики дюврдя  йашамаг, йаратмаг, сюзцн ясл
мянасында бюйцк хюшбяхтликдир.  Бу хошбяхтлийин гядрини билмяк лазымдыр. Бизим эянълик илляримиздя
беля шяраит йох иди. Инди ися бцтцн сащяляря бюйцк дювлят гайьысы вар вя эянъ няслин нцмайяндяляриня
диггят эюстярилир. Эянъляр билмялидирляр ки, чох эюзял заманда йашайырлар. Инанырам ки, Ы Авропа Ойун-
ларында иштирак едян щяр бир идманчы вя нцмайяндя щейятинин цзвляри беля мютябяр йарышлары ян  йцксяк 
сявиййядя тяшкил едян гонагпярвяр Азярбайъан халгыны щямишя хатырлайаъаглар. Идманчыларымызын
уьурлу гялябяси мцнасибяти иля бцтцн идмансевярляри вя халгымызы тябрик едирям”

Сийавуш Новрузов: 

“Азярбайъан Авропа Ойунларына
ев сащиблийи етмякля яслиндя бир
тарих йазыр. Авропа Ойунлары чох
ваъиб ойунлардыр вя Азярбайъан 
тарихиндя чох бюйцк ящямиййят
кясб едир. Авропа Ойунларынын 
Азярбайъана салынмасы ону эюстярир

ки, Авропа мяшяли артыг Азярбайъандан башлайараг бцтцн
Авропайа йайылаъаг. Республикамыз бундан юнъя дя 
дяфялярля дцнйа вя Авропа чемпионатларына, мцхтялиф
“Гран-при” йарышларына чох йцксяк сявиййядя ев сащиблийи
едиб. Азярбайъан щяр бир тядбиря чох бюйцк мясулиййятля
йанашыр вя бу да Азярбайъанын щям игтисади эюстяриъисидир,
щям дя Азярбайъанын демократик дювлят, азад юлкя 
олмасынын, бурада азад фикир, сюз азадлыьынын, инсан 
щагларынын горунмасынын даща бир тясдигидир. Бу бахымдан
да Азярбайъанда реаллашдырылан щяр бир тядбир чох йцксяк
сявиййядя кечирилиб.

Юлкямиздя чохлу сайда идман гурьулары, Олимпийа
Комплексляри тикилиб, айры-айры федерасийаларын юз йарышларыны
кечирмяси цчцн бюйцк идман заллары формалашыб. Бунлар
щамысы йцксяк стандартлара уйьундур. Илк Авропа 
Ойунларынын юлкямиздя кечирилмяси бир даща сцбут етди ки,
Азярбайъан гцдрятли вя инкишаф етмиш юлкядир. Юлкя 
рящбяри ъянаб Илщам Ялийевин, Тяшкилат Комитясинин сядри
Мещрибан ханым Ялийеванын бюйцк зящмяти сайясиндя
мющтяшям Ойунларын шащидиня чеврилдик. Командамызын
56 медал газанмасы бюйцк уьурдур”



Бейнялхалг Ядалятли Ойунлар Щярякатынын
(ЪИФП) 51-ъи вя Авропа Ядалятли Ойунлар
Щярякатынын (ЕФПМ) 21-ъи Конгрес вя 
Ассамблейасы бу илин октйабр айында 
юлкямиздя кечириляъяк   

Ədaləti qorumaq, bu istiqamətdə uğurlar əldə
etmək üçün ədalətli insan olmaq şərtdir. Bu
baxımdan, Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK)
vitse-prezidenti, Azərbaycan Ədalətli Oyunlar

Hərakatının sədri Xəzər İsayevin təqdirəlayiq fəaliyyətini 
nümunə göstərmək olar. 

Xatırladaq ki, bu ilin oktyabr ayında Beynəlxalq Ədalətli
Oyunlar Hərəkatının (CİFP) 51-ci və Avropa Ədalətli Oyunlar
Hərəkatının (EFPM) 21-ci Konqres və Assambleyası ölkəmizdə
keçiriləcək. Bu barədə qərar ötən il təşkilatın Latviyanın paytaxtı
Riqada keçirilən 20-ci Konqres və Assambleyasında qəbul 
olunub. Tədbirin ölkəmizdə təşkili ilə bağlı rəsmi müqavilənin
imzalanma mərasimində Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov,
Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) vitse-prezidenti Xəzər
İsayev, Avropa və Beynəlxalq Ədalətli Oyunlar Hərakatı 
rəhbərləri iştirak ediblər. Konqres və assambleya ilə bağlı
yaradılan Təşkilat Komitəsinin sədri Azad Rəhimov, sədr müavini
Xəzər İsayevdir.

May ayında Bakıda AzƏOK, eləcə də CİFP və EFPM 
rəsmilərinin iştirakı ilə konqres və assambleyaya hazırlıqla bağlı
iclas keçirildi. Tədbirdə CİFP prezidenti Jeno Kamuti, EFPM
prezidenti Kristian Hinterberger, qurumun vitse-prezidenti 
Ərdoğan Arıpınar, baş katibi İoannis Psilopoulos, AzƏOK-un
sədri Xəzər İsayev, Gənclər və İdman Nazirliyinin Beynəlxalq
əlaqələr şöbəsinin rəisi İlham Mədətov, AzƏOK-un baş katibi
Səlhət Abbasova və adıçəkilən qurumların digər nümayəndələri
iştirak edirdilər.

Konqres və assambleyanın Azərbaycanda təşkil olunmasını
yüksək hadisə kimi dəyərləndirən Xəzər İsayev təşkilati
məsələlərlə bağlı Azərbaycan tərəfinin lazımi məsələlərin
öhdəsindən layiqincə gələcəyinə inandığını bildirib: "Konqres və
assambleyanın ölkəmizdə keçirilməsi ilə bağlı Təşklat Komitəsi
yaradılıb. Təşkilat Komitəsinin sədri Azad Rəhimov ölkəmizdə
idman aləmində ədalət prinsiplərini daim dəstəkləyir və təbdirin
keçiriləməsi ilə bağlı məsələlər onun nəzarəti altındadır. İnanıram
ki, konqres və assambleya da ölkəmizdə ən yüksək səviyyədə təşkil
olunacaq”.

Qeyd edək ki, tədbir zamanı AƏOH rəhbəri Gənclər və
İdman naziri Azad Rəhimov üçün nəzərdə tutulan xüsusi
hədiyyəni Azərbaycan tərəfinə təqdim edib.

BƏOH-un prezidenti Jeno Kamuti AzƏOK-un sədri Xəzər
İsayevi beynəlxalq və Avropa qurumları ilə yaradılan 
sıx əməkdaşlığa görə BƏOH-un medalı ilə təltif edib

Məlumat üçün bildirək ki, AzƏOK 1997-ci ildə
yaradılıb. Ölkəmiz 1998-ci ildən AƏOH-un
üzvüdür. 2000-ci ildən etibarən bu təşkilata Milli

Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Xəzər İsayev rəhbərlik
edir. Hərəkatın qitə təşkilatı və beynəlxalq qurumla əlaqələri 
yüksək səviyyədə qurulub. Ölkəmiz AƏOH-un konqres və 
assambleyalarında fəal iştirak edir. 2009-cu ildə Avropa 
qurumunun konqres və assambleyası paytaxtımızda yüksək
səviyyədə təşkil olunub.

Ядалятин кешийиндя

Sport Time (may - iyun) 50



Xəzər İsayev, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti, 
Azərbaycan Ədalətli Oyunlar Komissiyasının sədri:

- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
ölkəmizdə idmanın inkişafında Olimpiya dəyərlərinin qorunması və
ədalət prinsiplərinə riayət olunmasına xüsusi diqqət yetirir. Dövlət
tərəfindən idmançılarımıza qazandıqları uğurlara görə müxtəlif adların
verilməsi, onların mənzil-məişət problemlərinin həlli ədalət naminə
atılan ən böyük addımlardan biri kimi dəyərləndirilməlidir. Qeyd edim
ki, 2015-ci ildə ölkəmizdə təşkil olunacaq konqres və assambleya ilk dəfə
olaraq həm Avropa, həm də Beynəlxalq Ədalətli Oyunlar Hərəkatının
birgə təşkilatçılığı ilə keçiriləcək. Xüsusi qeyd edim ki, beynəlxalq və
Avropa qurumu tərəfindən indiyədək bütün dünyada mükafata layiq
görülən tanınmışlar Bakıda keçiriləcək Qala mərasimdə təltif 
olunacaqlar. Belə bir mötəbər tədbirin Azərbaycana həvalə olunmasını
böyük hadisə kimi qiymətləndirmək olar. AzƏOK ölkəmizdə bədən 

tərbiyəsi və idman sahəsində, eləcə də bütün cəmiyyətdə ədalət prinsiplərini dəstəkləyən bir 
təşkilat olaraq fəaliyyət göstərir. Yaradılmış bütün bu şərait Azərbaycan Respublikasında dövlətin
və şəxsən ölkə Prezidenti, möhtərəm İlham Əliyevin idmana və Olimpiya Hərəkatına olan xüsusi
diqqətin nəticəsidir. Qeyd edim ki, 1998-ci ildə ölkəmizin AƏOH-un üzvü olması təşəbbüsü
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən irəli sürülüb. Respublikamızda inşa edilmiş ən müasir idman qurğuları dinindən,
milli mənsubiyyətindən, cinsindən, yaşından və sosial durumundan asılı olmayaraq hər bir 
vətəndaşın, əhalinin bütün təbəqələrinin idmanla məşğul olmasına şərait yaradır, onların 
sağlamlığının qorunmasına imkan verir. Qeyd edim ki, ötən il oktyabrın 9-11-də Latviyanın Riqa
şəhərində keçirilən Avropa Ədalətli Oyunlar Hərəkatının konqres və assambleyasında Avropa
Ədalətli Oyunlar Hərəkatının bayrağı AzƏOK-ə təhvil verildi. İnanıram ki, paytaxtımız konqres
və assambleyaya yüksək səviyyədə ev sahibliyi edəcək.

Ərdoğan Arıpınar, EFPM-in vitse-prezidenti:
- Avropa Ədalətli Oyunlar Hərəkatı fəaliyyətinin ilk illərindən Azərbaycan Ədalətli 

Oyunlar Komissiyası ilə sıx əməkdaşlıq edib. Bu gün burada olmağımız AzƏOK-la sıx
əlaqələrin mövcudluğunun göstəricisidir.

Jeno Kamuti, CİFP prezidenti:
- Beynəlxalq Ədalətli Oyunlar Hərəkatı uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Qurumun əsas

fəaliyyəti bu sahədə təbliğati işləri həyata keçirməkdir. Bakıda keçiriləcək konqress və 
assambleya ilk dəfə olaraq iki qurumu bir araya gətirəcək. Bu, bir tarixi məqamdır. İclas 
zamanı hazırlıq işləri ilə bağlı maraqlı müzakirələr aparıldı. İnanırıq ki, yerli və xarici 
mütəxəsisslər konqress və assamleyanın təşkili zamanı maraqlı məruzələrlə çıxış edəcəklər.
Azərbaycana səfərimdən çox məmnunam. 



-Çingiz müəllim, deyirlər, günə necə başlasan, elə də
keçər. Bəs Siz günə necə başlayırsınız?

- Mən hələ bu günə başlamamışam...(gülür). Ona görə
ki, bütün gecə əsərlərim üzərində işləyirəm. Səhər saat 9-da
isə işə gəlmək üçün hazırlaşıram. Demək olar ki, bütün
həyat tərzim bu qaydada kecir. Gündüzlər işlə əlaqədar
olaraq yaza bilmirəm.

- Belə iş rejimi ilə yaşamaq çətin deyil?
- Artıq vərdiş etmişəm. Bütün gecə yuxusuz qalıramsa,

iş sonrası mütləq dincəlirəm. Ümumiyyətlə, çox az yatan
adamam. Bəzən səhər 6-da yuxuya gedirəmsə, səhər saat
10-da oyanmalıyam. Mənim üçün səhər, axşam saat 7-də
başlayır...

- Siz səliqəli və zövqlü geyimlərinizlə də seçilirsiniz.
Geyim seçərkən kimdənsə məsləhət alırsınızmı?

- Düzünü deyim ki, həmişə məndən məsləhət alırlar.
Bu da yəqin ki, zövqlü olmağımdan irəli gəlir. Sizə qısa bir 
əhvalatı danışmaq istəyirəm: Mötəbər məclislərin birində,
gənclər və idman naziri Azad Rəhimovla birlikdə idik. 
O, çox gözəl qalstuk taxmışdı. Bəyəndiyim üçün markasını
soruşdum, cənab nazir isə qalstukunu qaldıraraq, “Stefana
Ricci”dən olduğunu bildirdi. Mən də öz növbəmdə 
qalstukumu qaldırdım və “Stefana Ricci” markası
olduğunu göstərdim.... (gülür). Bir dəfə də Filarmoniyanın
direktoru Murad Adıgözəlzadəni xalq artisti adına layiq
görülməsi münasibəti ilə təbrik edirdim. O, ayaqqabısını

Çingiz müəllimin geniş və səliqəli iş otağındаkı kitab rəflərində tanınmış dünya və ölkə yazıçılarının kitabları,
digər tərəfdə isə xatirə şəkillərindən ibarət güşə diqqəti çəkir. Yazı masasındakı fincanın üzərindəki qoç şəkli məndə
müsahibimin bürclərə müəyyən qədər inandığı düşüncəsini yaratdı. Çingiz müəllimin yorğun 
görünməsinin səbəbini isə müsahibimə verdiyim ilk sualdan sonra anladım....

“Боксу 
чох севсям дя
йазычы олдум...”

A
zərbaycan Yazıçılar Birliyinin
katibi, hüquq elmləri doktoru,
xalq yaziçisi Çingiz 
Abdullayev 1959-cu ildə,
görkəmli hüquqşünas Akif
Abdullayevin ailəsində
dünyaya göz açıb. Ədəbi

fəaliyyətinə tələbəlik dovründən başlayıb. Almaniyada,
İsveçrədə, İrlandiyada, Fransada, Rusiyada 
kütləvi tirajla buraxılmış 26 milyondan çox nüsxədə
kitabı dünyada yayılmışdır. Bütün bu kitablar onu siyasi 
detektiv janrında yazan ən yaxşı müasir yazıçı kimi
tanıdıb. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, Xalq
yazıçısı, PEN-klubun Prezidentidir. Hazırda “Neftçi”
PFK-nın  prezidentidir. Xidmətlərinə görə, on dörd
müxtəlif ölkənin orden və medalları ilə təltif olunub.
2009-cu ildə Azərbaycan ədəbi həyatında fəal iştirakına
görə, «Şöhrət» оrdeninə layiq görülüb.

Дцнйа шющрятли йазычы Чинэиз Абдуллайев 
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göstərərək söylədi ki, sizin kitablarınızı oxuduqdan sonra, “Bali”
markalı ayaqqabılar alıram. Mən də ona öz ayyaqqabımı
göstərərək, 25 ildir bu markadan istifadə etdiyimi
dedim....Hərdən belə maraqlı anların şahidi oluram....

- Bəs, asudə vaxtınızı necə keçirirsiniz?
- Kitab oxuyuram, gözəl yerləri gəzirəm. Zamanı həmişə

dəyərləndirmək lazımdır. Ağıllı insanın boş vaxtı olmur. Belə
adamlar tək qalanda belə yalnız olmurlar. Beyinləri daima
yaradıcı və fəlsəfi fikirlərlə dolu olur... İnsan istəyərsə, hər bir işin
öhdəsindən gələ bilər. Vaxtı bəhanə etmək tənbəl adamların
peşəsidir. Bu qədər məhsuldar işləmsəydim, yəqin ki, 150-dən
artıq kitabın müəllifi olmazdım. Bunlarla bərabər, mən çoxlu
kitablar oxumağa da vaxt tapa bilirəm. Mütaliyə etmək, sevdiyim
məşğuliyyətlərin birincisidir.

- Hansı musiqi janrlarını bəyənirsiniz?
- Əcnəbi musiqi janrlarından “Cazz” və “Rock-n-Roll”

bəyənirəm. Bununla yanaşı bir çox simfonik əsərlər də xoşuma
gəlir. Doğma Azərbaycan bəstəkarlardan Tofiq Quliyev, Emin
Sabitoğlu və Rauf Hacıyevin əsərlərini sevirəm.

“Tələbəlik illərində atıcılıq
üzrə fərqlənirdim”
- İdmanla məşğul olmusunuz?
- Mən universitetin hüquq fakultəsində oxuyarkən bir çox

idman növlərinə maraq göstərmişəm. Özümü usta idmançı 
adlandıra bilmərəm, lakin tələbəlik illərində atıcılıq üzrə

fərqlənirdim...
- Sevdiyiniz idman növü...
- Boks. Bir il bu idman növü ilə məşğul olmuşam. Bilirsiz

niyə davam etmədim? Çünki məşqlərin birində burnumu
sındırdılar... (gülür). Amma atıcılıq üzrə yaxşı nəticələr əldə 
etmişəm. Bu idman növünə bütün ailəmiz-babam, atam, 
qardaşım Nazim, sonra da mən maraq göstərmişəm... Hətta 
qardaşım, respublika cempionu adına layiq görülmüşdü. Boksu
çox sevsəm də, boksçu yox, yazıçı oldum... Amma tanıdığım iki
xalq yazıçısı - Rüstəm və Maqsud İbrahimbəyovlar boks idman
növü üzrə çox fərglənmişdilər.

“O klubda oynayan
oğlanların 14 nəfəri
hazırda generaldır”
-Bildiyimizə görə, futbola da marağınız az olmayıb...
- Mən həmisə futbol azerkeşi olmuşam. Hətta hüqüq

fakultəsində təhsil alarkən universitetin nəzdindəki futbol
klubunun rəhbəri idim. Maraqlısı odur ki, o klubda oynayan
oğlanların 14 nəfəri hazırda generaldır. Klubun qapıçısı isə
Gömrük Komitəsinin hazırkı sədri Aydın Əliyev idi. 
Hücumçulardan biri, milli təhlükəsizlik nazirinin müavini, 
general Əli Şafıyev, digəri indi Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə
Respublika Məhkəməsinin sədri Mahmud Nəbiyev idi. Futbol
komandamızın kapitanı isə indiki “Standard” bankın 
vitse-prezidenti Rəhman Babayev olub. Biz hamımız futbolu çox
sevirdik...
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- Olimpiya oyunlarını izləyirsiz?
- Əlbəttə, böyük maraqla izləyirəm. Avstraliya və 

Yunanıstanda olmasam da, Çində Olimpiya oyunlarının
tamaşaçısı olmuşam. Olimpiya oyunları sonuncu dəfə 
Londonda olub. London mənim xoşuma gəlir. Orda evim var
və ailəm ilə bu şəhərdə yaşamağı, gəzməyi sevirəm...

- Gingiz müəllim, siz atanızın da seçdiyi hüquqşünaslıq 
sənətinə yiyələnmisiniz. Bəs övladlarınız necə...

- Mən atamın sənətini seçdiyim kimi, övladlarım da öz 
atalarının sənətini seçdilər. Qızım Nərgiz Londonun ən
məşhur universitetlərinin birində təhsil alıb. Hazırda
əhəmiyyətli sahələrdən birində işləyir. Oğlum Cəmil də
hüquqşünas olmaq istədi və Londonda təhsil aldı. Qeyd edim
ki, London universitetlərində təhsil almaq çox çətindir. 

Orada çox ciddi nizam-intizam var və universitetin təhsil
qanunlarına heç bir müdaxilə edilə bilməz. Həmişə qürur
duyuram ki, onlar ən yüksək bal toplayaraq, xarici ölkələrdə
yüksək təhsilə yiyələniblər. Mütləq qeyd etməliyəm ki, 
övladlarımızın yüksək tərbiyə və təhsilə yiyələnmələrində, 
Züleyxa xanımın zəhməti böyükdür.

- Qızınızın yaxşı şəkillər çəkdiyini eşitmişdik...
- Doğrudur. Nərgizin çəkdiyi şəkillər dəfələrlə xaricdə

təşkil olunan sərgilərdə nümayiş olunub. Hətta Çingiz
Fərzəliyevin hazırladığı “Min beş yüz ilin rəssamlıq əsərləri 
ensiklopediyası”nda onun iki əsərinə yer verilib. Qızımın
sənətə olan marağı məni sevindirir. Rəssamlıq xüsusi istedad
tələb edən sənətdir. Övladlarım peşə seçərkən, onlara təsir 
etmirəm.

- Bəs, yazıçı olmaq istəsəydilər...
- Qəti etiraz edərdim. Çünki həyat təcrübəmdən bilirəm

ki, bir evdə bir neçə güclü qələmi olan dünyada tanınmış yazıçı
ola bilməz. Bu sahədə yüksəlmək hamıya nəsib olmur. Əgər
yazıçının kitabı oxunmursa, o kimə lazımdır? Adını yazıçı
qoyan çoxları var ki, kitablarını oxuyanda, onların əvəzinə
utanıram. Kitab yalnız o vaxt maraqlıdır ki, hər sətirini 
oxuyurlar.

- Başqa ölkələrdə yaşamaq fikriniz olmayıb?
- Bu günə qədər belə fikrim olmayıb. Baxmayaraq ki,

Rusiya və İngiltərə kimi ölkələrdə aylarla yaşamışam, amma,
daimi məskunlaşmaq istəməmişəm. Mənim vətənim 
Azərbaycandır. Vətənimi çox sevirəm. Yadima bir əhvalat
düşdü: 2000-ci ildə Avropanın 140 tanınmış yazıçısi ilə bir
araya gəlmişdik. Mən Azərbaycanı təmsil edirdim. Layihə ilə
əlaqədar Avropa ölkələrini növbə ilə gəzirdik. Bizi 17 ölkənin
prezidentləri, yüksək rütbəli dövlət adamları, kral ailəsinin üzvləri
qəbul etmişdi. 140 yazıçının iştirak etdiyi görüşdə 
onlarla beynəlxalq mükafatçı var idi. 

İki aylıq səfər müddətində mənə elə gəlirdi ki, nağıllar 
aləmindəyəm. Butün bunlardan sonra Bakıya qayıtdım və 
21-ci əsrdən, sanki 16-çı əsrə düşdüyümü hiss etdim... 
İnsanların bir-birinə olan sadə, səmimi münasibətini hər
ölkədə görmək istəyərdim. Tutduğu vəzifəsindən, imkanından
asılı olmayaraq, hamı insan olduğunu xatırlamalıdır...

- Maraqlıdır, əsərlərinizdə qələmə aldığınız bəzi hadısələr
həyatınızda təhlükəyə səbəb olubmu?

- Desəm ki, olmayıb yalan olar... Bir dəfə təhlükəli vəziyyət
yaranmışdı. Kitabımı oxuduqdan sonra əsəbləşən bir nəfər,
mənə ölüm cəzası kəsmişdi. 
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Hətta öldürülməyim üçün
bir könüllü də və var imiş...

Vəziyyətdən xəbər tutan idarə rəhbəri
kitabımı oxuduqdan sonra, əməkdaşını

məni öldürməkdən çəkindirmişdi... Belə
hadisələr məni yenə də yazmaqdan uzaqlaşdıra

bilmədi. Əsl yazıçı heç vaxt, heç nədən 
qorxmamalıdır. Vəzifəyə, tərifə  xidmət edən əsər də,

yazıçı da çox yaşaya bilməz. Mənim çoxlu oxucum var. Əgər
onlar hiss etsə ki, həqiqəti gizlədirəm və nədənsə qorxuram,
kitablarımı oxumazlar.

- Yazıçı uçün baryer varmı?
- Əlbəttə var. Düşünürəm ki, kitab və kino insanı tərbiyə

etməlidir. Bu baxımdan baryer olmalıdır. 

Baxmayaraq ki, kriminal əsərlər də yazıram, amma,
çalışıram ki, nəlayiq sözlərdən istifadə etməyim. Senzura
yazıçının öz içində olmalıdır.

- Azərbaycan ədəbiyyatında sevdiyiniz müəlliflər...
- Gənclik illərimdə, M.S.Ordubadinin əsərlərini

oxuyurdum. Indi isə mənə yazıçı Anarın, Natiq 
Rəsulzədənin, Elçin Hüseyn bəylinin, İlqar Fəhminin
əsərləri maraqlıdır. İsa Məlikzadənin əsərlərini də bəyənirəm.
Məncə yaxşı kitab Allah tərəfində vuruşanın silahıdır.

- Orta hesabla hər il 9-10 kitabınız oxuculara təqdim 
olunur. Belə sürətlə işləməyi necə bacarırsınız?

- Görünür bu da məhəbbətdən irəli gəlir. Əgər ürəyimdə
sevgi olmasaydı, yəqin ki, belə sürətlə yazmağı da 
bacarmazdım. Gözəl hisslər yaradıcılığıma stimul verir.

- Çingiz Abdullayevin ən böyük qorxusu...
- Özünü itirmək...

- Bəs, özünüzə verdiyiniz hansı sual qarşısında açiz
qalmısınız?

- Dünyaya niyə gəlmişəm? Yazıçı olsam da bu sual məni
həmişə düşündürüb. Qorxuram ki, bu sualın cavabını
bilmədən dünyadan gedim...

- Yeri gəlmişkən, nə qədər yaşamaq istəyərdiniz?
- ......Min il. Bu ömrün 500 ilini sakit, səssiz evdə oturub

kitab oxumaq, qalan 500 ilini isə dünyanı dolaşmaq
istəyərdim. Həyat çox maraqlıdır. Dünyadan doymaq olmur...



Şanlı qəhrəman 
İbad Hüseynov!

Türk dünyasının igid öğlu, Qarabağ
döyüşçüsü, "Azərbaycan Bayrağı" ordenli

qəhrəman, kəşfiyyat-diversiya 
dəstəsinin komandiri 

İbad Hüseynovun adı Ankarada
əbədiləşdirilib. 

Ankaranın Gölbaşı rayonundakı 
küçəyə qəhrəmanın adı verilib.
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“Bayrağımızı ucaltmağın  özü də qəhrəmanlıqdır”
İbad Hüseynov gənclik yaşlarında idmanla müntəzəm məşğul olub. Bu ona şərəfli döyüş yolunda hər zaman üstünlük gətirib.

Ölkəmizdə keçirilən ilk Avropa Oyunlarından böyük qürur duyan insanlardan biri də məhz odur. 
“Hər bir Azərbaycanlı kimi mənim üçün də sevindirici gündür. İlk Avropa Oyunları Azərbaycanla bərabər, Avropanın da idman

həyatında tarixi hadisədir. Mən Qarabağ döyüşçüsü kimi, tezliklə bu məşəli Qarabağda yandıracağımıza inanıram. 
Belə möhtəşəm idman yarışının ilk dəfə ölkəmizdə  keçirilməsi ölkə rəhbərliyinin düzgün siyasətinin nəticəsidir. 
İdmanı olduqca çox sevirəm. Gənclik illərimdə güləşlə, karate ilə məşğul olmuşam. Məşq  etmək, idmana bağlı yaşamaq mənim 

hobbim idi. Müharibə  olmasaydı   peşəkar idmançı ola bilərdim. Bu, mənim ən böyük arzularımdan biri idi. Yaxşı idmançı olmaq,
bayrağımızı ucaltmağın  özü də qəhrəmanlıqdır. Lakin vətəni qorumaq  o  dövr  üçün  daha vacib idi. Qəhrəmanlıq müxtəlif çür olur. İnsan
vətəninə bir çox sahələrdə xidmət edə bilər. Əsas odur ki, ölkənə  lazımlı şəxs olasan. Öncə vətənimizi, bayrağımızı, müstəqilliyimizi  
qorumalıyıq ki, bu bayrağı  dalğalandıra bilək”, -deyə İbad Hüseynov bildirdi. 
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İDMAN
xalq şairlərinin 
gözü ilə...

Xalq şairi Nəriman Həsənzadə:

“Bayrağımızın 
yüksəldiyini
görəndə
kövrəlirəm”
“Azərbaycanın idman

sahəsində qazandığı uğurlar məni
çox sevindirir. Bayrağımızın yüksəldiyini görəndə kövrəlirəm.
Belə idmançılarla necə qurur duymamaq olar? Beynəlxalq
yarışlarda Azərbaycanın adı çəkiləndə fərəyimiz yerə-göyə
sığmır. Axı, belə də olmalıdır. Ölkəmizdə idmana görün nə
böyük diqqət var. Butün görülən işlər vətənimizi tanıtmaq,
bayrağımızı dalgalandırmaq üçündür. Azərbaycan müstəqil-
liyini qazandıqdan sonra sürətlə inkişaf etdi. Bütün sahələrdə
irəli addımlayırıq. Ölkə rəhbərimiz bütün sahələrə olduğu
kimi idmana da yüksək diqqət göstərir. Bu gün idmançılar
doğrudan da çox şanslıdırlar. Çünki belə bir çiçəklənən 
respublikada, belə rəhbərliyi olan dövlətdə yaşayırlar. Bunu
təkcə biz demirik, qonşu ölkələr də bu həqiqəti etiraf edirlər.
Moskvadan yayımlanan bir verilişdə Azərbaycanı Avropanın
gözəli adlandırırdılar. Bu, həqiqətən belədir. Bu gün təkcə
idman sahəsində deyil, musiqi sahəsində də dünyada
tanınırıq. Milli musiqimizə, muğam sənətimizə çox böyük
diqqət var. Olkə Prezidentimiz İlham Əliyevin, Azərbaycanın
birinci xanımı Mehriban Əliyevanın respublikamızın inkişafı
üçün atdığı addımlar idmana, musiqiyə olan dəstək bugünkü
inkişafın səbəbidir. Biz artıq dünya miqyasında tanınan bir
ölkəyik. Bizim musiqimiz bu gün dünyanı fəth edir. 
İdmançılarımız beynəlxalq dərəcəli yarışlarda birincilik əldə
edirlər. Mən görünən bu mənzərəyə heyranam. Ölkəmizdə
istedadlı gənclər çoxdur. Onların sayı getdikcə artır. 
Bizim millətimizin gözəl xüsusiyyətləri var. İnsanlarımız 
zəhmətkeş, istedadlı, mübarizdirlər. Bu gün ölkəmizdə 
idmanın bütün sahələrinə böyük maraq var. İdmançılar 
xüsusi istedad sahibləridirlər. Bu istedada istiqamət verəndə
isə insan qalibiyyət əldə edir. İdmançılarımıza daima sağlam-
lıq və zəfərlər arzulayıram. Onlar məhəbətə, diqqətə və
qayğıya layiqdirlər”

Xalq şairi Fikrət Qoca:

“İdmanla 
məşğul olarkən, 
təhsili də 
unutmaq olmaz”
“İdmanı təbliğ edən hər bir

insan bununla yanaşı sağlamlığı
təbliğ etmiş olur. Bu isə, insanların

sağlam ruhda tərbiyə olunması deməkdir. Mən idmançılar
arasında səbirsiz, zəif iradəli, qorxaq adama heç vaxt rast
gəlməmişəm. Bu, şəxsiyyətin formalaşması deməkdir.
Deməli, idman insanlarda bu kimi müsbət cəhətləri 
formalaşdırır. Bu da, ümumilikdə, cəmiyyətin yüksək əxlaqda
inkişaf etməsi deməkdir. Ümumtəhsil məktəblərində yaxşı
qiymətlər alan idmançılar isə demək olar ki, üstün ağıl və zəka
sahibləridir. İdmanla məşğul olarkən, təhsili də unutmaq
olmaz. Çünki, hər bir fənn insana savad verir. Elə bir yaş
dövrü gəlir ki, o dövrdə insana aldığı təhsil kömək olur.
İdman sahəsi maraqlı olduğu qədər də çətin sahədir. İdmançı
olmaq üçün yüksək keyfiyyətlərə sahib olmaq lazımdır. 
İdmançılar arasında şəhidlik zirvəsinə ucalan Milli 
Qəhrəmanlarımız, filmlərdə baş qəhrəmana çevrilən
igidlərimiz də var. İdman güclülərin yeridir. Rəqibinə qalib
gəlməyindən və yaxud yarışda uduzduğundan asılı olmayaraq
idmançı hər zaman qalibdir... Bu gün Azərbaycan inkişaf
etmiş ən güclü ölkələr arasındadır. Bu isə idman sahəsində
özünü daha parlaq biruzə verir. Hazırda idmana yüksək
səviyyədə dövlət qayğısı var. Bu qulluğun, belə diqqətin
qarşısında bütün idmançılar yalnız uğur qazanmağa 
borcludurlar. İldən-ilə idmançılarımızın sayı artır. Buna hər
birimiz əlbəttə ki, ürəkdən sevinirik. Bayrağımız zirvələrə
qalxır, ölkəmiz tanınır və biz bununla qürür duyuruq. 
İdmanın inkişafı üçün nəhəng Olimpiya kompleksləri tikilib
istifadəyə verilir. Bu layihələr Azərbaycanın gələcəyi naminə
atılan düşünülmüş, uğurlu addımlardan biridir. Sağlam 
olmayan insan heç bir sahədə uğur qazana bilməz. Uğur
qazanmağın yolu məhz sağlam həyat tərzindən keçir. Bu
ölkəyə sağlam nəsil, sağlam gələcək lazımdır. İdman hər kəsin
həyatının ayrılmaz parçası olmalıdır”
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Xalq şairi Zəlimxan Yaqub:

“Paytaxtımızda
keçirilən I Avropa
Oyunlarında çıxış
edən bütün 
idmançılarımızı
təbrik edirəm”

“Mən də hamı kimi idmanın
Azərbaycandakı inkişafının 
şahidinə çevrilmişəm. Bu inkişaf
bizim qələbəmizdir. İdmançılar
özləri üçün yarışmır vətəni, xalqı
üçün yarışır. Bu gün Azərbaycanda 
idmanın inkişafı üçün hər şərait
yaradılıb. İdmanın inkişafı ölkə
rəhbərliyin diqqəti və qayğısı 
altındadır. Tikilən idman 
kompleksləri, idman qurğuları
buna əyani sübutdur. Uşaqların,
yeniyetmələrin idmanla məşğul 
olması, sağlam ruhda yetişməsi
üçün çoxlu sayda idman 
məktəbləri fəaliyyət göstərir. Belə
məktəblərdə uşaqlar istədikləri
idman növü ilə məşğul ola bilirlər. 
İdmançının karyerası idman
ocaqlarından başlayir. Yenidən
uşaq ola bilsəydim idmanla mün-
təzəm məşğul olardım. Deyirlər
idman etmək heç vaxt gec deyil,
lakin, gələcəkdə bacarıqlı idmançı
olmaq üçün bu işlə uşaq vaxtından
məşğul olmaq lazımdır. Dünyanın
ən böyük şəhərlərində olarkən 
insanların gündəlik həyatda idman
geyimlərində gəzdiyini görürük.
Bu, idmana olan sevgidən irəli
gəlir. İdmanı hamı sevməlidir. Bu
sahədə uğur qazanmaq, vətənə 
xidmət deməkdir. Bayrağımızı
ucaldan hər bir idmançı 
vətənimizə xidmət edir. Bu, özü də
qəhrəmanlıqdır. Paytaxtımızda
keçirilən I Avropa Oyunlarında
çıxış edən bütün idmançılarımızı
təbrik edirəm”

Mətbuat orqanları ilk  Avropa Oyunlarının
təbliğatına xüsusi diqqət yetirdi

“Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov: 
“Müstəqil dövlət olaraq Azərbaycan çox gəncdir. 24 illik

müstəqilliyin 12 ili quruculuğa həsr edilib,qalanı xaos,
anarxiya burulğanında keçib. Son 12 ildə Azərbaycan 
iqtisadi, siyasi, beynəlxalq nüfuzunun artması, dünyada 
xüsusi imicinin formalaşması baxımdan inkişaf edib. Bu
imicin nəticəsi olaraq Azərbaycana bu cür etimad göstərildi.
Buna qədər Azərbaycan yol infrasturukturunun yaradılması,
həm  idman qurğularının tikilməsi, həm də beynəlxalq
yarışların keçirilməsində təcrübə toplanması baxımdan

uğurlara imza atıb. Birinci xanım Mehriban Əliyevanın 
rəhbərliyi ilə Birinci Avropa Oyunları ilə əlaqədar bütün hazırlıq işləri yüksək
səviyyədə icra edilib. Belə hesab edirəm ki, Azərbaycan oyunlardan maddi gəlir əldə
etməyi nəzərdə tutmur. Biz idman dövlətiyik, idmançılarımız illər ərzində Olimpiya
oyunları, dünya çempionatında iştirak edib yüksək yer qazanıblar. Bundan başqa, 
il ərzində neçə-neçə beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi etmişik. İdman dostluq, sülh, 
insanlar arasında  mehriban münasibət deməkdir. Azərbaycan dünyaya bu imiclə
çıxır. Birinci Avropa Oyunları ölkəmizin bu imicini daha da möhkəmləndirdi”

--------------------------------------------------------------------------------------

“525-ci qəzet”in baş redaktoru Rəşad Məcid:” 
Avropa Oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi böyük

hadisədir. Bu hadisə Azərbaycanın imicinə xidmət edəcək
və ölkəmizin təbliğatına şərait yaradacaq mühüm amildir.
İştirakçı idmançılar, qonaqlar, jurnalistlər ölkəmizi öz 
gözləri ilə gördülər. Bu qədər çoxsaylı əcnəbini ölkəmizə cəlb
etmək adi vaxtda müşkül olardı və illər tələb edərdi. Bu
baxımdan Avropa Oyunları həm də əvəzsiz fürsətdir.
Müasir stadionlar, oyunların təşkilinin yüksək səviyyəsi 
qonaqları heyran qoydu.  Xalqımızın qonaqpərvərliyi isə 
unudulmaz təəssuratlar yaratdı.  Mən özüm də çalışdım ki,

həmkarlarımla birgə oyunları stadionlarda izləyim və həyəcanı yaxından hiss etdim.
Bu münasibətlə bütün xalqımızı təbrik edirəm” 
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"SƏS" Media Qrupun rəhbəri 
Bəhruz Quliyev: 
“I Avropa Oyunları Azərbaycan üçün

mühüm hadisədir.Nəzərə almaq lazımdır
ki, bu, ilk Avropa Oyunlarıdır, bu oyunlar
Azərbaycandan başlayır. Oyunlar gələcəkdə
digər ölkələrdə keçiriləndə bu yarışa artıq
Azərbaycan ilk dəfə ev sahibliyi etdiyinə
görə tarixə düşəcək. Media orqanı olaraq
bizim məqsədimiz yarış ərəfəsində 

maarifləndirmə işi aparmaq idi. Hər bir media orqanının və 
vətəndaşın borcudur ki, öz əlində olan resursları cəmləyib insanları
düzgün istiqamətə yönəltsin. Azərbaycan həqiqətlərini, 
mədəniyyətini, iqtisadiyyatını dünyaya düzgün çatdırmağın vaxtıdır.
Hesab edirəm ki, bizim üzərimizə ağır yük düşürdü. Bu, təkcə
dövlətin, iqtidarın, onun ayrı-ayrı qurumlarının işi deyil. Azərbay-
canda fəaliyyət göstərən bütün mətbuat orqanlarının işidir. Mətbuat
orqanları bu ərəfədə təbliğatı düzgün apardı. Bu möhtəşəm tədbir
yüksək səviyyədə keçirildi"

--------------------------------------------------------------------------------------

"Yeni Azərbaycan" qəzetinin 
baş redaktoru Hikmət Babaoğlu: 
“I Avropa Oyunları Azərbaycan 

tarixində yeni hadisədir. Bu, təkcə idman
hadisəsi sayıla bilməz. Avropa Oyunlarının
ölkəmizdə keçirilməsi ilk növbədə, 
Azərbaycana verilən  dəyərdir. Bu hadisə
həm də  Azərbaycanın Avropa ailəsinə üzv
olduğunun etirafıdır. Ona görə də bu 
oyunların ölkəmizin ictimai, mədəni,
idman, sosial və turizm sahəsində qoyacağı

iz yaxın və uzaq perspektivdə çox ciddi dividentlərlə müşahidə 
olunacaq. "Yeni Azərbaycan" qəzetinin kollektivi bu tarixi hadisəyə
məsuliyyətlə yanaşdı. Biz qəzetimizdə hər gün ən azı bir qoşa səhifə,
əksər hallarda isə üç-dörd səhifə I Avropa Oyunlarına həsr edirdik.
Bilirik ki, bu böyük idman hadisəsinin tarixini öyrənənlər nə vaxtsa
mütləq mənbə kimi bizim qəzetə də müraciət edəcəklər. Qəzetimizdə
çalışan hər bir kəs final oyunlarına bilet almışdı.  Fikrimcə, I Avropa
Oyunları bir növ orijinal təbliğdir"

"İki sahil" qəzetinin baş redaktoru 
Vüqar Rəhimzadə:
“I Avropa Oyunlarının Bakıda 

keçirilməsi təkcə Azərbaycan üçün deyil,
Avropa və bütün dünya üçün əlamətdar
hadisədir. Oyunların Azərbaycanda 
keçirilməsi ilə bağlı Avropa Olimpiya
Komitəsinin verdiyi qərar Azərbaycana olan
böyük inamın göstəricisi, ölkəmizin dünya
birliyində layiqli yer tutmasını təstiq edən

amildir. Avropa Oyunlarında iştirak etmək üçün Azərbaycana 6
mindən artıq idmançı, minlərlə azarkeş, 30-dan artıq dövlət rəhbəri,
hökumət başçıları, Parlament nümayəndələrinin və digər ölkələrin
cəmiyyətini özündə ehtiva edən insanlar gəldi. Onlar I Avropa 
Oyunlarının möhtəşəm açılış mərasiminin canlı şahidi oldular. Bu,
tarixi hadisədir. Avropa Oyunları çox yüksək səviyyədə həyata 
keçirildi. Avropa Oyunlarının bundan sonra hansı ölkədə, hansı
dövlətdə keçirilməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan daimi 
xatırlanacaq. Oyunların təməl daşının Azərbaycanda qoyulması hər
bir Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycanı sevən insan üçün 
qürurvericidir. Bütövlükdə Avropa idman tarixində Avropa Oyunları
kimi möhtəşəm yarışların keçirilməsi Azərbaycanın möhtəşəm 
imzasını bir daha təstiq etdi. Hesab edirəm ki, I Avropa Oyunları 
tarixi, mötəbər və əlamətdar hadisədir. Xalqımızı Avropa 
Oyunlarının keçirilməsi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu ölkə
rəhbərliyinin və bütün xalqımızın möhtəşəm qələbəsidir”

--------------------------------------------------------------------------------------

“Bakı-Xəbər” qəzetinin baş redaktoru
Aydın Quliyev: 
“Azərbaycanın adı bu möhtəşəm 

bayramın ilk təşkilatçısı kimi dünya 
idmanının tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Bu
cür böyük tədbirə hazırlaşmaq üçün çox az
müddət ayrılmasına baxmayaraq, 
dövlətimizin və Birinci Avropa Oyunları
Təşkilat Komitəsinin gərgin əməyi
sayəsində nəzərdə tutulmuş bütün işlər 

yüksək səviyyədə yerinə yetirildi. Ölkəmizdə son illər ərzində
yaradılmış idman infrastrukturu dünya standartlarına cavab verir.
Tikilmiş obyektlər, idman qurğuları bizə imkan verdi ki, Oyunları
yüksək səviyyədə keçirək. Azərbaycanda mütəmadi qaydada dünya,
Avropa çempionatları keçirilib. Azərbaycan idmanı zəngin 
tarixə malikdir. Ölkəmizdə digər sahələr kimi, idmana da diqqət və
qayğı göstərilir. İdmançılarımız da məhz bu qayğıdan yararlanaraq
ölkəmizin bayrağını beynəlxalq arenalarda yüksəklərə qaldırır,
himnini səsləndirirlər. Azərbaycan mötəbər idman tədbirlərinə uğurla
ev sahibliyi edən bir məkan kimi də böyük nüfuza malikdir. I Avropa
Oyunlarının paytaxtımızda keçirilməsi ölkəmizin nüfuzundan xəbər
verir”



Sport

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazir-
liyi İdman şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Uşaq Gənclər
Futbol Federasiyasının prezidenti Mirkamil Rəhimov

“Бцтцн 
Авропанын диггяти 
Бакыйа йюнялди”

“ Tarixdə ilk dəfə olaraq ilk Avropa Oyunları
keçirildi. Bu tarixi yazmaq ölkəmizə qismət oldu.
Möhtəşəm açılış, idmançılarımızın qazandıqları
medallar bir daha onu sübut etdi ki, Azərbaycan
qabaqcıl idman ölkəsidir. Bütün Avropanın diqqəti
Bakıya yönəldi. Biz onsuz da bütün dünyada
özümüzü təsdiq etmişik. Artıq gördüyümüz 
işlərimizlə, adət-ənənəmizlə, musiqimizlə, 
idmanımızla sübut etdik ki, Azərbaycan xalqı
yaxşıların yaxşısıdır. İnsanlarımız qabiliyyəti,
mədəniyyəti və qonaqpərvərliyi ilə də seçilir.

Bizim idmançıların indiyə qədər qazandıqları
qələbələri göz önündədir. Pekin, London və 
yeniyetmələrin Nanjinq Yay Olimpiya oyunlarında
idmançılarımızın uğurlarını xatırlatmağa ehtiyac 
yoxdur. Onların uğurlu çıxışları bizdə ümid yaradırdı
ki, Azərbaycan idmançıları Avropa Oyunlarında
müvəffəqiyyətlə çıxış edib ən yüksək əyarlı medallar
qazanacaqlar. Bu, belə də oldu. Bütün idmansevərləri
və ilk Avropa Oyunlarında medal qazanan 
idmançıları təbrik edirəm”

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman
Akademiyasının prorektoru, Yeni Azərbaycan 
Partiyası Nərimanov rayon təşkilatı Gənclər 
Birliyinin sədri Yusif Babanlı 

“Илк Авропа Ойунларына
бейнялхалг стандартлар 

сявиййясиндя ев сащиблийи
етмяйимиз дювлятимизин

данылмаз уьурудур”
“İdmançılarımızın çoxsaylı qələbələri bizi olduqca

sevindirdi. Avropa Oyunlarının açılış mərasimində
təqdim olunan elementlərdə Azərbaycanın zəngin
mədəni irsi öz əksini tapmışdı ki, bu da dünyanın
dörd bir yanından gələn turistlər üçün olduqca
maraqlı idi. Bu, Bakını və Azərbaycanı dünyaya 
nümayiş etdirmək üçün gözəl imkan oldu. Bununla
da ölkəmizi gözləri götürməyən qüvvələrə öz
sözümüzü deməyi bacardıq. Ölkəmizə təşrif buyuran
xarici qonaqlar Azərbaycanın bugünkü inkişafının
şahidi oldular, şəhərimizin ecazkarlığından ağız 
dolusu danışırlar. İlk Avropa Oyunlarına beynəlxalq 
standartlar səviyyəsində ev sahibliyi etməyimiz 
dövlətimizin danılmaz uğurudur. Bir Azərbaycan
gənci olaraq öz Vətənimlə, dövlətimlə, prezidentimlə
bir daha qürur duydum”



Nərimanov Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Nəcəf Novruzov

“Ölkəmiz İlk Avropa Oyunlarına yüksək səviyyədə ev sahibliyi etdi. Bu
möhtəşəm yarışın ölkəmizdə keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin böyük zəhmətinin, eləcə də Təşkilat Komitəsinin sədri
Mehriban Əliyevanın gərgin əməyinin bəhrəsi idi. Avropa Oyunlarında iştirak
edənlər gənclər idi. Gənclərimiz ölkəmizi layiqincə təmsil etdilər. Çünki 
vətənpərvər gəncliyimiz var və hər bir Azərbaycan idmançısı bayrağımızı 
ucaltmaq əzmi ilə yaşayır. Vətənpərvərlik ruhunu aşılamaq isə bizim başlıca
məqsədimizdir. Hər ol olduğu kimi ötən il də bu istiqamətdə çoxsaylı 
tədbirlərimiz olub. Keçirilən 102 tədbirdə 17330 nəfər gənc iştirak edib.
İdarəmiz tərəfindən gənclərin intellektual səviyyəsini, dünyagörüşünü
genişləndirmək, zehni inkişafını stimullaşdırılmaq, onlar arasında biliklərin
artırılması,həmçinin, asudə zamanın səmərəli təşkili istiqamətində xeyli işlər
görülüb. Azərbaycan gəncləri dünyanın ən bacarıqlı, istedadlı və vətənpərvər
gəncliyidir. Bütün vətənpərvər gənclərimizi, eləcə də ilk Avropa Oyunlarında
zəfər qazanan idmançılarımızı ürəkdən təbrik edirik ”  

Няриманов Район Эянъляр вя 
Идман Идарясинин коллективи

Авропа Ойунларында зяфяр чалан 
идманчылары тябрик едир!
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“Təhsil” Respublika İdman Mərkəzinin İxtisaslaşdırılmış 
Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-Gənclər Şahmat 

Məktəbinin  kollektivi ilk Avropa 
Oyunlarında medal qazanan 

idmançılarımızı 
təbrik edir!
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“Пауерлифтингин сирляриня йийялянмяйимдя 
тяърцбяли мяшгчим Ибращим Ибращимовун вя 

дяфялярля дцнйа, Авропа чемпиону олан 
Намиг Ъяфяровун ролу бюйцкдцр”

İdmanı hamımız sevirik. Lakin peşəkar idmançı olmaq,
bu sahədə nailiyyətlər əldə etmək heç də asan deyil. Bunun
üçün idmançıda dözüm, iradə, qələbə əzmi və peşəsinə böyük
məhəbbət olmalıdır.  Gənc idmançı Bayram Əliyev də yaxşı
idmançı olmaq arzusu ilə yaşayıb. Yerli və beynəlxalq
yarışlarda əldə etdiyi qələbələr onun idmanda olan uğurlu
fəaliyyətindən xəbər verir. 

Bayram Əliyev 1985-ci ildə Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Babək rayonunda doğulub. Kiçik yaşlarından
idmana böyük maraq göstərib. Ağır atletika idman növünü
seçməsi bu idmana olan marağının nəticəsidir. 

“İlk məşqçi- müəllim İbrahim İbrahimovdur. 
Pauerliftinqin sirlərinə yiyələnməyimdə təcrübəli məşqçi
İbrahim  İbrahimovun və dəfələrlə dünya, Avropa çempionu
olan  Namiq Cəfərovun rolu böyükdür. 2002-ci ildən 
ölkədaxili yarışlarda çıxış etmişəm. 2004-cü ildən isə dünya və

Avropa yarışlarında iştirak etməyə başladım”, - deyə idmançı
bildirdi. 

O, ilk uğurunu 2004-cü ildə Slovakiyada keçirilən Dünya
Kubokunun mütləq çempionu olmaqla əldə edib. 2005-ci
ildə idmançı daha iki qələbəyə-Almaniyada keçirilən dünya
çempionatında gümüş, Avropa Kubokunda isə qızıl medala
sahib olub. 

Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra Bayram Əliyev
pauerliftinqlə məşğul olmağa davam edib. 2008-ci ildə 
İngiltərədə keçirilən dünya çempionatında və 2009-cu ildə
Praqada olan Avropa çempionatında ikinci yerə yiyələnib.
Qeyd edək ki, idmançının qazandığı nailiyyətlər bütün illəri
əhatə edir. O, keçirilən yerli və beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi
layiqincə təmsil etmək üçün böyük səylə çalışır.

“Hazırda Dövlət Gömrük Komitəsində
çalışıram və burada idmançılara yaradılan

şərait,  göstərilən diqqət yarışlarda yaxşı 
çıxışımıza səbəb olur”

“İdmanın Vətənimizin keşiyində dayanan əsgərlərimizin
fiziki hazırlığında da böyük rolu var. Beynəlxalq yarışlarda
Azərbaycanımızı layiqincə təmsil etmək, bayrağımızı 
dalğalandırmaq bütün idmançılar kimi mənim də ən böyük
arzumdur. Bu, ən böyük vətənpərvərlikdir. Hər kəs öz
sahəsində uğur qazanmağa çalışmalıdır. Əsas odur ki, biz
ölkəmizi yülsək səviyyədə təmsil edək. Onu da deyim ki,
hazırda Dövlət Gömrük Komitəsində çalışıram və burada 
idmançılara yaradılan şərait,  göstərilən diqqət yarışlarda yaxşı
çıxışımıza səbəb olur. Bu baxımdan, komitə rəhbərliyinə
təşəkkür edirəm”, - deyə idmançı bildirdi. 

Bu ilin iyun ayında Bayram Əliyev Latviyanın Riqa
şəhərində keçirilən Avropa çempionatında rəqiblərinə qalib
gələrək 245 kq ağırlıq qaldırmaqla (82,5 kq çəkidə)  çempion
adını qazanıb. Çempionatda 31 ölkədən 500-ə yaxın 
ağırlıqqaldıran iştirak edib.

İdmançı onu da bildirdi ki, keçirilən dünya çemoianatlarında
ən güclü rəqiblər amerikalı pauerliftinqçilərdir. Avropa 
çempionatında isə idmançılarımızın əsas rəqibləri rusiyalı 
idmançılar olur. 

Bütün idman növlərinin cəmiyyətin sağlam ruhda inkişaf
etməsində böyük rolu olduğunu deyən idmançı ailə üvlərinin
də idmana böyük maraq göztərdiyini vurğuladı. Bayram
Əliyevin qardaşı İsrafil isə idmanın üzgücülük növü ilə
məşğul olur. O, ölkədaxili üzgücülük yarışlarında 
mükafatalayiq yerlər tutub. İdmançı 2 yaşı tamam 
olmayan qızı Selinin də gələcəkdə idmanla məşğul olmasını,
sağlam həyat tərzində yaşamasını istəyir.   

“Əsas odur ki, biz ölkəmizi 
yüksək səviyyədə təmsil edək”

Bayram Əliyev
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Гол эцляши - эцъцн, 
сцрятин, 

ирадянин вящдяти!
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