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İyu nun 29da bi rin ci Av
ro pa Oyun la rın da qa lib gəl
miş id man çı la rı mız, on la rın 
məşq çi lə ri, Azər bay can id
man ic ti ma iy yə ti nin nü ma
yən də lə ri və Oyun la rın təş
ki lin də xid mət lə ri olan xa ri ci 
tə rəf daş lar la gö rüş ke çi ri lib. 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev, xa nı
mı, “Ba kı2015” bi rin ci Av ro
pa Oyun la rı Təş ki lat Ko mi tə
si nin səd ri Meh ri ban Əli ye va 
və ailə üzv lə ri mə ra sim də iş
ti rak edib lər.

Əv vəl cə bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın möh tə şəm açı
lış və bağ la nış mə ra sim lə ri ni, 
ya rış lar da ən yad da qa lan mə
qam la rı, o cüm lə dən Azər
bay can id man çı la rı nın çı xış
la rı nı əks et di rən vi deo çarx 
nü ma yiş olu nub.

Döv lə ti mi zin baş çı sı mə
ra sim də nitq söy lə yib: “Ba
kı da bi rin ci Av ro pa Oyun la rı 
uğur la ba şa ça tıb. Bu mü na si
bət lə mən si zi və bü tün Azər
bay can xal qı nı ürək dən təb rik 
edi rəm.

Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı 
öl kə miz və Av ro pa üçün ta ri xi 
ha di sə dir. Öl kə miz üçün ona 
gö rə ta ri xi ha di sə dir ki, bu 
gü nə qə dər Azər bay can da bu 
sə viy yə də bey nəl xalq id man 
ya rı şı ke çi ril mə miş dir. Av ro
pa üçün isə ona gö rə ki, Av

ro pa da baş qa qi tə lər dən fərq li 
ola raq heç vaxt qi tə oyun la rı 
ke çi ril mə miş dir.

2012ci ilin de kab rın
da Av ro pa Olim pi ya Ko mi
tə lə ri nin qə ra rı ilə bi rin ci 
Oyun la rın ke çi ril mə si qə ra rı 
qə bul edil miş dir və bu şə
rəf  i mis si ya bi zim üzə ri mi zə 
düş müş dür. Bu qə ra ra gö rə, 
bu qə ra rın qə bul edil mə sin
də iş ti rak et miş bü tün in san
la ra və ilk növ bə də Av ro pa 

Olim pi ya Ko mi tə lə ri nin pre
zi den ti cə nab Pat rik Hik ki yə 
öz adım dan və bü tün Azər
bay can xal qı adın dan bir da ha 
min nət dar lı ğı mı bil dir mək 
is tə yi rəm. Məhz cə nab Pat
rik Hik ki nin tə şəb bü sü ilə bu 
Oyun lar baş tut du. Bu Oyun
la rın ke çi ril mə sin də iş ti rak 
et miş bü tün in san la ra bir da
ha öz də rin min nət dar lı ğı mı 
bil dir mək is tə yi rəm.

Bu qə rar dan son ra Azər
bay can da gər gin iş baş la mış
dır. Təş ki lat Ko mi tə si, Bey
nəl xalq Əmə liy yat Ko mi tə si 
ya ra dıl mış dır. Ha mı mız yax şı 

dərk edir dik ki, bu Oyun la rı 
yük sək sə viy yə də ke çir mək 
üçün gə rək bü tün ic ti ma iy
yət, bü tün Azər bay can və tən
daş la rı bu na fə al dəs tək ol
sun lar. Be lə də ol du. Mə şə lin 
qar şı lan ma sı mə ra sim lə rin də 
iki mil yo na ya xın Azər bay can 
və tən da şı iş ti rak et miş dir. Bu 
bö yük ic ti mai dəs tək bi zə güc 
və inam ver di ki, biz bu Oyun
la rı ən yük sək sə viy yə də ke
çi rək.

Ya dım da dır, qə rar qə bul 
olu nan dan son ra mən xal qa 
mü ra ci ət et dim və xal qı təb rik 
et dim. Ey ni za man da, de dim 
ki, biz ça lı şa ca ğıq bu Oyun la rı 
ən yük sək sə viy yə də ke çi rək. 
Şa dam ki, bu, be lə də ol du. 
Doğ ru dan da bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı ta rix də həm də ona 
gö rə qa la caq ki, bu Oyun lar 
ən yük sək dün ya sə viy yə sin
də ke çi ril miş dir.

Bu Oyun la rın ke çi ril mə si 
üçün cə mi iki il ya rım vax tı
mız var idi. Tə səv vür et mək 
çə tin de yil ki, biz nə qə dər 
gər gin iş gör dük. Gər gin şə ra

it də, vaxt az lı ğı. Əl bət tə ki, bu 
bö yük mə su liy yət bi zim üzə
ri miz də idi. Av ro pa Oyun la
rı nın stan dart la rı o vaxt möv
cud de yil di. Əs lin də, Oyun la
rın stan dart la rı nı biz bir lik də 
Azər bay can da ya rat dıq və bu, 
ən yük sək stan dart lar dır.

Mə şə lin alov lan dı rıl ma sı 
mə ra si mi də çox yad da qa lan 
ol du. Mən bir da ha Av ro pa 
Olim pi ya Ko mi tə lə ri nin pre
zi den ti cə nab Hik ki yə min

nət da ram ki, onun və Av ro
pa Olim pi ya Ko mi tə lə ri nin 
qə ra rı ilə gə lə cək Oyun la rın 
mə şə li məhz Azər bay can da, 
Ba kı da Atəş gah mə bə din də 
yan dı rı la caq dır.

Oyun la rın ha zır lan ma
sın da Bey nəl xalq Əmə liy yat 
Ko mi tə si nin – BE GOCun 
ro lu nu yük sək qiy mət lən di
ri rəm. Ora da iş lə yən pe şə kar 
in san lar əl bət tə ki, öz təc rü

bə lə ri ni, bi lik lə ri ni Azər bay
ca na gə tir miş lər, bi zim lə bö
lüş müş lər. On lar sız bu Oyun
la rı bu sə viy yə də ke çir mək 
müm kün ol ma ya caq dı. Bi li
rəm ki, on lar da bu ay lar, il lər 
ər zin də Azər bay ca nı ürək dən 
sev miş lər. Azər bay ca nın bü
tün im kan la rı nı, xal qın əh
valru hiy yə si ni və öl kə miz də 
ge dən müs bət pro ses lə ri gö
rə rək on lar bi zim xal qı mı za, 
döv lə ti mi zə çox bağ lı ol du
lar. Əmi nəm ki, bu xa ti rə lər 
on la rın qəl bin dən heç vaxt 
si lin mə yə cək. Çün ki on la rın 
hə yat la rı nın bir his sə si Azər
bay can da ke çib dir. Əmi nəm 
ki, biz gə lə cək də də on lar la 
teztez gö rü şə cə yik.

Kö nül lü lə rin fəa liy yə ti ni 
xü su si lə qeyd et mək is tə yi
rəm. Oyun la rın ke çi ril mə si
nin yü kü nün bö yük his sə si 
on la rın üzə ri nə düş müş dür. 
Ko nül lü lər bir da ha onu gös
tər di ki, öl kə mi zin çox bö yük 
po ten sia lı, in san ka pi ta lı var. 
Mən 2003cü il də Pre zi dent 
ki mi fəa liy yə tə tə zə baş la
yan da de miş dim ki, bi zim 
əsas və zi fə miz iq ti sa di ka pi ta
lı, da ha doğ ru su, “qa ra qı zıl”ı 
in san ka pi ta lı na çe vir mək dir. 
Bu gün kü gənc lər müs tə qil lik 
döv rün də bö yü müş, tər bi yə 
al mış gənc lər bi zim üçün qü
rur mən bə yi dir. İyir mi mi nə 
ya xın kö nül lü, – on la rın bö

yük ək sə riy yə ti yer li uşaq lar
dır, in san lar dır, gənc lər dir, – 
ge cəgün düz ça lış mış dır. On
lar ge cəgün düz pe şə kar lıq la, 
us ta lıq la, mə ha rət lə ça lı şa raq 
id man çı la ra, qo naq la ra bö yük 
mə də niy yət, hör mət, Azər
bay can xal qı na xas olan qo
naq pər vər lik və meh ri ban lıq 
gös tər miş lər. Bu gün lər ər zin
də xa ri ci qo naq lar la tə mas lar 
əs na sın da kö nül lü lər haq qın
da da im bu xoş söz lə ri eşi di
rəm. Doğ ru dan da bi zim gə
lə cə yi miz eti bar lı əl lər də dir. 
Kö nül lü lər bu Oyun lar dan 
son ra əmi nəm ki, cə miy yət də 
öz la yiq li yer lə ri ni tu ta caq lar. 
On lar bi zim gə lə cə yi miz dir. 
Azər bay ca nın gə lə cək in ki şa
fı gənc lə rin əlin də ol ma lı dır. 
Gənc lər bi lik li, sa vad lı, pe şə
kar və və tən pər vər ol ma lı
dır lar. Ne cə ki, bi zim kö nül

lü lə ri miz pe şə kar, bi lik li və 
və tən pər vər dir lər.

Mən bu gün Təş ki lat Ko
mi tə si nin fəa liy yə ti ni xü su si 
qeyd et mək is tə yi rəm. Çün
ki Təş ki lat Ko mi tə si nin çox 
bö yük və gər gin fəa liy yə ti 
ol muş dur. Tə bii ki, ic ti ma iy
yət tam şə kil də bu fəa liy yə tin 
nə dən iba rət ol du ğu nu bi lə 
bil məz. Çün ki Təş ki lat Ko mi
tə si nin təd bir lə ri mü tə ma di 
qay da da ke çi ri lir di. An caq ic
ti ma iy yə tə o qə dər də ge niş 
mə lu mat lar ve ril mir di. Hər 
bir xır da mə sə lə üz rə bü tün 
iş lər ən yük sək sə viy yə də gö
rül müş dü və məhz bu na gö rə 
Oyun la rın ke çi ril mə sin də heç 
bir prob lem ya şan ma dı.

Təş ki lat Ko mi tə si nə rəh
bər lik et miş Meh ri ban Əli
ye va nın bö yük fəa liy yə ti ni 
xü su si lə yük sək qiy mət lən

di ri rəm. O, bu Oyun la rın ke
çi ril mə si nə çox bö yük töh fə 
ver miş dir. De yə bi lə rəm ki, 
bu Oyun la rın bu sə viy yə də 
ke çi ril mə si nə öz ca nı nı qoy
muş dur. Mən Təş ki lat Ko
mi tə si nin tər ki bi ni mü əy yən 
edər kən tam əmin idim ki, 
bu tər kib də bu Ko mi tə ən 
yük sək nə ti cə gös tə rə bi
lər. Çün ki bu ra da həm təc
rü bə, həm pe şə kar lıq və ən 
önəm li si xal qa, döv lə tə sev gi, 
mə həb bət var idi və var. Bu, 
ümu miy yət lə öl kə mi zin əl də 
et di yi uğur la rın əsas şər ti dir. 
Bə zən mən dən so ru şur lar 
ki, Azər bay can sü rət lə in ki
şaf edir, – bax ma ya raq böl
gə də, dün ya da, bi zim qi tə də 
ya şa nan pro ses lər o qə dər də 
ürə ka çan de yil, – nə dir bu nun 
sir  ri  ?

Ardı səh. 2-də
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 yay tə ti li nin 
sə mə rə li 
təş ki lin də 
ki tab xa na la rın 
bö yük ro lu var

binəqədidə polis 
işçilərinin peşə 
bayramı qeyd 
olundu

Bi rin ci 
Av ro pa 
Oyun la rı nın 
möh tə şəm 
bağ la nış 
mə ra si mi

Çimərliklərdə 
təhlükəsizlik 
tədbirləri diqqət 
mərkəzindədir

Prezident İlham Əliyev:

“Bu tarixi qələbə Azərbaycan 
idmanının, Azərbaycan 
dövlətinin qələbəsidir”
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Əvvəli səh. 1-də

Bu ba rə də çox da nış maq 
olar. An caq mən he sab edi rəm 
əsas mə sə lə on dan iba rət dir 
ki, biz döv lə ti mi zi, xal qı mı
zı hər şey dən çox se vi rik. Bu 
mə həb bət, bu və tən pər vər
lik, bu pe şə kar lıq və işi mi zə 
sə da qət əl bət tə, im kan ve rir 
ki, Azər bay can sü rət lə in ki
şaf et sin və bi zim gə lə cək də 
də çox bö yük qə lə bə lə ri miz 
ola caq dır.

Əl bət tə, bu gün mən id
man çı la rın uğur la rı nı, qə lə
bə lə ri ni xü su si lə qeyd et mək 
is tə yi rəm. Tə bii ki, biz bu 
Oyun la rı yük sək sə viy yə də 
ke çir mə li idik və ke çir dik. Bu, 
bir da ha öl kə mi zin po ten sia
lı nı, gü cü nü gös tər di. Biz bu 
po ten sia lı əl bət tə ki, bi lir dik. 
Bu po ten sia lı biz ya rat mı şıq. 
Cə mi 24 il ər zin də Azər bay
can elə zir və lə rə qal xıb ki, bə
zi öl kə lə rə bu sə viy yə yə qalx
maq üçün bəl kə yü zil lik lər 
la zım dır. Bu Oyun lar sa də cə 
ola raq bi zə im kan ver di ki, bu 
po ten sia lı dün ya ya, Av ro pa ya, 
elə cə də öz ic ti ma iy yə ti mi zə 
nü ma yiş et di rək. Həm in sa
ni po ten si al, həm döv lə ti mi
zin iq ti sa di po ten sia lı, həm 
cə miy yət də hökm sü rən xoş 
əh valru hiy yə, xalq la iq ti dar 
ara sın da kı bir lik, mil li ide ya
lar ət ra fın da bir ləş mə yi miz, 
mil li həm rəy lik – məhz bu
dur bi zim uğur la rı mı zın əsas 
şərt lə ri.

Bu Oyun lar im kan ver
di ki, biz özü mü zü gös tə rək. 
Bi zi is tə mə yən qüv və lər bə zi 
hal lar da bu nu bi zə irad tu tur
du lar ki, Azər bay can Oyun la rı 
ke çir mək lə özü nü gös tər mək 
is tə yir. Bu, tə bii dir. Əl bət tə, 
hər bir öl kə özü nü gös tər mək 
is tə yir. İn ki şaf et miş öl kə lər, 
han sı lar ki, də fə lər lə bu sə
viy yə li təd bir lə ri ke çir miş lər. 
On lar da öz lə ri ni gös tər mək 
is tə miş lər. Yə ni, bu ra da heç 
bir qə ba hət yox dur. Bə li, bi
zim gös tə rə bi lə cə yi miz nü
mu nə lər həd din dən ar tıq 
çox dur. Biz Azər bay ca nı dün
ya ya müa sir, di na mik, de mok
ra tik, in ki şaf edən, öz mə də
niy yə ti nə, ta ri xi nə bağ lı olan 

xalq ki mi, döv lət ki mi gös tər
mi şik. Bu Oyun lar cə miy yət
də na dir bir əh valru hiy yə ya
rat dı. Bu, əv vəl lər də var idi. 
Yə ni, cə miy yə ti miz mil li ide
ya lar, mil li ma raq lar uğ run da 
çox fə al hə rə kət edir. An caq 
bu Oyun lar xal qı mı zı bir da ha 
bir ləş dir di. Bir da ha bi zi qü
rur lan dır dı ki, gö rün, biz nə
yə qa di rik.

İd man çı la rın uğur la rı na 
qa yı dar kən bu, xü su si lə bö yük 
əhə miy yət da şı yır. Çün ki on
la rın qə lə bə lə ri bu Oyun la rı 
da ha da bö yük zir və yə qal dır
dı. Mən tam əmi nəm ki, bəl
kə bu ra da otu ran lar və ümu
miy yət lə ic ti ma iy yət ara sın da 
yə qin müx tə lif fər ziy yə lər var 
idi ki, bi zim ko man da mız ne
çən ci ye ri tu ta caq. Am ma bəl
kə heç kim inan mır dı ki, bu, 
ikin ci yer ola caq dır. Bu, ta ri xi 

qə lə bə dir. Azər bay can id ma
nı nın, Azər bay can döv lə ti nin 
qə lə bə si dir. Əziz id man çı lar, 
mən si zi öpü rəm, bağ rı ma 
ba sı ram. Sağ olun.

Bu gün lər ər zin də ha
mı mız yə qin ki, bir ne çə də
fə köv rəl dik. Ha mı mı zın elə 
unu dul maz an la rı ol muş dur 

ki, bu nu söz lə təs vir et mək 
çə tin dir. Qə lə bə se vin ci, qü
rur his si, id man çı la rı mı zın 
rə şa də ti, gü cü, xal qı mı zın 
bir li yi, bü tün bun lar heç vaxt 
ya dı mız dan çıx ma ya caq.

Azər bay can bu gün zir
və də dir. Azər bay can bu gün 
müs tə qil, in ki şaf da olan güc lü 

döv lət ki mi uğur la irə li ge dir. 
Bi zim si ya si, iq ti sa di sa hə lər
də, dip lo ma tik are na lar da, 
id man ya rış la rın da bö yük qə
lə bə lə ri miz var. Biz haq lı ola
raq, bu nun la fəxr edi rik. Fəxr 
edi rik ki, biz Azər bay can və
tən da şı yıq. Biz fəxr edi rik ki, 
cə mi 24 il ər zin də Azər bay
can xal qı nın is te da dı, zəh mə ti 
he sa bı na, dü şü nül müş si ya sət 
he sa bı na güc lü döv lət qur mu
şuq.

İd man hər bir öl kə nin 
ümu mi in ki şa fı nı gös tə rir. 
Əgər id man da bö yük nə ti cə
lə ri əl də edən öl kə lə rin si ya
hı sı na bax sa nız,– bu Oyun lar 
da bu nun ba riz nü mu nə si dir,– 
gö rər si niz ki, bi rin ci sı ra lar da 
an caq hər tə rəf i cə hət dən in
ki şaf et miş öl kə lər dir. Çün ki 
ka sıb, in ki şaf et mə yən, ge ri də 
qal mış öl kə lər də çox na dir 

hal lar da bö yük id man nə ti cə
lə ri olur.

İd man da əl də edi lən 
uğur lar mü əy yən bir ba za 
əsa sın da ya ra nır. Bu ba za nı 
biz ya rat mı şıq. Ar tıq ne çə il
dir ki, biz id ma nın in ki şa fı ilə 
çox cid di məş ğul olu ruq. İd
man çı lar, klub lar, fe de ra si ya

lar, id man cə miy yət lə ri, Mil li 
Olim pi ya Ko mi tə si, Gənc lər 
və İd man Na zir li yi, biz ha mı
mız bir lik də id ma nı in ki şaf 
et di ri rik. Tə sa dü fi de yil ki, 
dün ya, Av ro pa çem pio nat la
rın da, Olim pi ya Oyun la rın da 
bi zim id man çı la rı mız ən yük
sək kür sü yə qal xır lar. Bu də fə 

isə bu Oyun lar Azər bay can 
id ma nı nın, Azər bay can döv
lə ti nin tən tə nə si dir.

Biz gə lə cək də də uğur la 
in ki şaf edə cə yik. Mən də bu 
mə sə lə ilə bağ lı heç bir şüb
hə yox dur. Azər bay can in ki şaf 
yo lu ilə ge də cək. Gə lə cək də 
bi zim bö yük uğur la rı mız və 
qə lə bə lə ri miz ola caq dır. Bu 
yol da bü tün Azər bay can xal
qı na ye ni uğur lar, ye ni qə lə
bə lər ar zu la yı ram”. 

Son ra mü ka fat lan dır ma 
mə ra si mi ke çi ri lib.

“Ba kı2015” bi rin ci Av
ro pa Oyun la rı nın ke çi ril mə
sin də xü su si xid mət lə ri olan 
şəxs lə rin, həm çi nin Av ro pa 
Oyun la rın da uğur la çı xış edən 
id man çı la rın, on la rın məşq çi
lə ri nin, id man fe de ra si ya la rı 
sədr lə ri nin “Azər bay can Res
pub li ka sı Pre zi den ti nin fəx ri 

dip lo mu”, “Şöh rət”, “Dost luq”, 
2ci də rə cə li “Və tə nə xid mə
tə gö rə” or den lə ri və “Tə rəq
qi” me da lı ilə təl tif edil mə lə ri 
ba rə də döv lə ti mi zin baş çı sı
nın 2015ci il 29 iyun ta rix li 
sə rən cam la rı oxu nub. Azər
bay can Pre zi den ti İl ham Əli
yev mü ka fat la rı təq dim edib.

Mə ra sim də Azər bay can 
Res pub li ka sın da mə də niy
yə tin, təh si lin, sə hiy yə nin və 
id ma nın in ki şa fın da sə mə rə li 
fəa liy yə ti nə, Azər bay can xal
qı nın mə də ni ir si nin bey nəl
xalq miq yas da ge niş təb li ği nə 
və bi rin ci Av ro pa Oyun la rı nın 
təş ki lin də bö yük xid mət lə ri

nə gö rə Meh ri ban Əli ye va nın 
“Hey dər Əli yev” or de ni ilə təl
tif edil mə si ba rə də Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin 2015ci il 29 
iyun ta rix li Sə rən ca mı oxu nub. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı “Hey dər 
Əli yev” or de ni ni Meh ri ban 
Əli ye va ya təq dim edib.

Əmə yi nə ve ri lən yük sək 
qiy mə tə gö rə min nət dar lı ğı nı 
bil di rən “Ba kı2015” ilk Av ro
pa Oyun la rı Təş ki lat Ko mi tə
si nin səd ri Meh ri ban Əli ye va 
mə ra sim də çı xış edib: “İlk Av
ro pa Oyun la rı nın uğur la ba şa 
çat ma sı və id man çı la rı mı zın 
nai liy yət lə ri mü na si bə ti lə si zi 
bir da ha ürək dən təb rik edi
rəm. Azər bay can öz qüd rə ti
ni, əzə mə ti ni və bir li yi ni dün
ya ya bir da ha nü ma yiş et dir di.

Əziz id man çı lar, bi zə qə
lə bə se vin ci ni bəxş et di yi ni zə 
gö rə si zə öz də rin hör mə ti mi 

və mə həb bə ti mi ifa də edi
rəm.

Hör mət li cə nab Pre zi dent, 
bi zim əmə yi mi zi be lə yük sək 
qiy mət lən di rib Azər bay ca
nın ali or den və me dal la rı ilə 
təl tif et di yi ni zə gö rə hər bi ri
mi zin adın dan Si zə öz də rin 
min nət dar lı ğı mı bil di ri rəm. 
Müs tə qil Azər bay ca nın hər 
bir qə lə bə si nin ar xa sın da Si
zin əmə yi niz, bi li yi niz, ira
də niz du rur. Çox sağ olun ki, 
biz bu gün qüd rət li, sa bit, öz 
sö zü nü de yən və öz ma raq la
rı nı qo ru yan döv lə tin və tən
da şı yıq. Çox sağ olun ki, Si zin 
və Azər bay can xal qı nın bir li
yi nə ti cə sin də öl kə miz be lə 
ina nıl maz nai liy yət lə rə im za 
atıb. Oyun la ra ha zır lıq za ma
nı bi zə gös tər di yi niz dəs tə yə 
gö rə çox sağ olun. Ən çə tin 
mə qam lar da, ən dra ma tik an
lar da Siz bi zə ar xa ol du nuz. 
Si zin öl kə mi zə, xal qı mı za 
olan ina mı nız heç bir şüb
hə qoy mur du ki, hər şey əla 
ola caq və biz ye nə də qə lə bə 
ça la ca ğıq. Siz bir da ha bü tün 
dün ya ya sü but et di niz ki, heç 
bir qa ra qüv və bi zi hə dəf se çib 
qor xu da bil məz və əda lət, xoş 
niy yət, xalq la bir lik hər za man 
zə fər ça la caq.

Bu 17 gün ər zin də ya şa dı
ğı mız xoş an lar üçün Si zə də

rin min nət dar lı ğı mı zı bil di ri
rik. Mən id man lek si ka sın dan 
is ti fa də et səm de yə bi lə rəm 
ki, bu 17 gün ər zin də Azər
bay can xal qı bir ko man da idi 
və Siz bu ko man da nın şə rəf i 
ka pi ta nı idi niz. Be lə olan hal
da, əl bət tə, qa lib gəl mə mək 
müm kün de yil di. Və tə ni mi
zə, doğ ma Azər bay ca nı mı za 
xid mət et mək ən bö yük şə
rəf dir və xid mə ti mi zin nə
ti cə lə ri ni gö rüb ya şa maq ən 
bö yük xoş bəxt lik dir.

Cə nab Pre zi dent, biz hər 
bi ri miz öl kə mi zin əs gə ri yik 
və Azər bay ca nın gə lə cə yi na
mi nə da ha da tam gü cü müz lə 
xid mət et mə yə ha zı rıq.

Çox sağ olun, bir da ha çox 
sağ olun ki, Azər bay ca nı be lə 
yük sək zir və lə rə qal dır mı sı
nız. Qoy Tan rı Si zi və Azər
bay ca nı hər za man qo ru sun!”

Prezident İlham Əliyev:

“Bu tarixi qələbə Azərbaycan 
idmanının, Azərbaycan  
dövlətinin qələbəsidir”

İyu nun 28də Azər bay
can Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti İl ham Əli yev bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı nın bağ la
nış mə ra si min də iş ti rak et
mək üçün öl kə mi zə sə fə rə 
gə lən Bol qa rıs tan Res pub
li ka sı nın Pre zi den ti Ro sen 
Plev ne li yev ilə gö rü şüb.

Gö rüş za ma nı Bol qa
rıs tan Pre zi den ti ta rix də 
ilk də fə baş tu tan bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı nın uğur
la ke çi ril mə si mü na si bə ti
lə Pre zi dent İl ham Əli ye
vi təb rik edib, Oyun la rın 
yük sək sə viy yə də təş ki li nə 
gö rə döv lə ti mi zin baş çı sı na 
bol qar xal qı nın tə şək kü
rü nü çat dı rıb. O, onil lik lər 
ər zin də ide ya ki mi qa lan 
ilk Av ro pa Oyun la rı nın ke
çi ril mə si ilə bağ lı Azər bay
ca nın ta rix yaz dı ğı nı de yib. 
Bol qar id man çı la rın Ba kı da 
on lar üçün ya ra dı lan şə ra it
dən hey ran ol duq la rı nı, bu 
şə rai ti heç bir yer də gör mə
dik lə ri ni de yən Bol qa rıs tan 
döv lə ti nin baş çı sı id man çı
la rın ya şa yış yer lə ri nin, id
man inf rast ruk tu ru nun çox 
yük sək sə viy yə də ol du ğu nu 
diq qə tə çat dı rıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev bir 
vaxt lar Av ro pa Oyun la rı ide
ya sı na pes si mist ya na şıl dı ğı nı, 
stan dart la rı möv cud ol ma yan 
be lə Oyun la rın la zım sız lı ğı 
ba rə də dü şü nən lə rin ol du
ğu nu bil di rib. “Biz qə ra ra gəl
dik ki, bu Oyun la rın stan dar tı 
müm kün qə dər ən yük sək 
stan dart lar ol sun. İn di isə hər 
kəs gö rür ki, bu stan dart lar 
Yay Olim pi ya stan dart la rı dır”, 
– de yən döv lə ti mi zin baş çı sı 
bi rin ci Av ro pa Oyun la rı nın 
bə zi pa ra metr lə rə gö rə hət ta 
Yay Olim pi ya Oyun la rın dan 
da ha da yük sək də da yan dı ğı
nı diq qə tə çat dı rıb. Azər bay
can Pre zi den ti di gər öl kə lə rin 
nü ma yən də he yət lə ri nin də 
bi rin ci Av ro pa Oyun la rı nın 
yük sək sə viy yə də təş kil edil
di yi ni bil dir dik lə ri ni vur ğu la
yıb.

Söh bət za ma nı öl kə lə ri
miz ara sın da iki tə rəf i mü
na si bət lə rin yük sək sə viy
yə sin dən məm nun luq ifa
də olu nub. Əla qə lə ri mi zin 
si ya si, iq ti sa di, ener ge ti ka, 
sə hiy yə və di gər sa hə lər də 
da ha da in ki şaf et di ril mə si 
üçün yax şı im kan la rın ol
du ğu vur ğu la nıb.

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli
yev iyu nun 27də Lix tenş
teyn par la men ti nin səd ri 
Al bert Fri ki qə bul edib.

Bi rin ci Av ro pa Oyun
la rı nın yük sək sə viy yə də 
təş ki li nə gö rə döv lə ti mi
zin baş çı sı nı təb rik edən 
Lix tenş teyn par la men ti nin 
səd ri Al bert Frik bü tün iş
ti rak çı la ra, o cüm lə dən 
Lix tenş teyn id man çı la rı
na ya ra dı lan şə rai tə gö rə 
min nət dar lı ğı nı ifa də edib. 
Al bert Frik öl kə si nin Azər
bay can ilə iki tə rəf i əla qə
lə rin ge niş lən di ril mə si nə 
bö yük əhə miy yət ver di yi ni 
vur ğu la ıb. Azər bay can da və 
Lix tenş teyn də möv cud olan 
si ya si və iq ti sa di sa bit li yin 
önə mi ni qeyd edən qo naq 
iq ti sa di və di gər sa hə lər də 
əmək daş lı ğın in ki şaf et di
ril mə si üçün bö yük im kan
la rın ol du ğu nu de yib.

Bi rin ci Av ro pa Oyun la
rı nın əhə miy yə ti nə to xu

nan döv lə ti mi zin baş çı sı bu 
Oyun la rı Av ro pa nın id man 
ta ri xin də bö yük ha di sə ki
mi də yər lən di rib. Pre zi dent 
İl ham Əli yev qeyd edib ki, 
bey nəl xalq Olim pi ya Ko
mi tə si nin üzv lə ri və bü tün 
qo naq lar bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın yük sək sə viy
yə də təş kil edil di yi ni və bu 
Oyun la rın Yay Olim pi ya 
Oyun la rı sə viy yə sin də ol
du ğu nu bil di rir lər. Döv lə ti
mi zin baş çı sı Azər bay ca nın 
Lix tenş teyn ilə iki tə rəf li 
mü na si bət lə ri ge niş lən dir
mək də ma raq lı ol du ğu nu 
de yib. Öl kə lə ri miz ara sın
da mü na si bət lə rin si ya si, 
iq ti sa di, sər ma yə qo yu lu şu, 
par la ment lə ra ra sı əla qə lər 
və di gər sa hə lər də in ki şaf 
et di ril mə si üçün yax şı im
kan la rın ol du ğu nu vur ğu
la yan Pre zi dent İl ham Əli
yev əmək daş lıq sa hə lə ri nin 
mü əy yən ləş di ril mə si və 
nə zər dən ke çi ril mə si nin 
önə mi ni qeyd edib.

Mü na si bət lə rin yük sək 
sə viy yə si məm nun luq 
do ğu rur

İki tə rəf li əla qə lə rin  
ge niş lən di ril mə si nə  
bö yük əhə miy yət ve ri lir
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Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı nın  
möh tə şəm bağ la nış mə ra si mi

İyu nun 12dən 28dək 
dün ya id man ic ti ma iy yə ti nin 
gö zü Azər bay can da olub. Ba kı 
bu 17 gün də ta rix də ilk də fə 
ke çi ri lən Av ro pa Oyun la rı
na la yi qin cə ev sa hib li yi edib. 
Bu ra da gör dük lə ri yük sək 
təş ki lat çı lıq, xal qı mı zın sə mi
mi qo naq pər vər li yi, mə də ni 
də yər lə ri min lər lə id man çı
nı, nü ma yən də he yət lə ri nin 
üzv lə ri ni, bu Oyun la rı te le
vi zi ya ek ran la rın dan iz lə yən 
mil yon lar la ta ma şa çı nın qəl
bi ni riq qə tə gə ti rib.

Möh tə şəm id man bay ra
mı tən tə nə li bağ la nış mə ra si
mi ilə so na ça tıb. Mə ra si min 
ke çi ril di yi, bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın ya di ga rı olan Ba
kı Olim pi ya Sta dio nu ye nə də 
iz di ham lı olub. Bağ la nış mə
ra si mi nə həd siz ma raq Oyun
la rın bö yük uğur qa zan dı ğı nı 
gös tə rib. İd man mü tə xəs sis
lə ri, ana li tik lər he sab edir lər 
ki, “Ba kı2015” göz lə nil di yin
dən, tə səv vür edil di yin dən də 
möh tə şəm alı nıb. “Bir çox ev 
sa hi bi şə hər lər bu cür təd bir
lə rə ha zır lıq üçün beşyed di il 
sərf edir. Ba kı isə cə mi otuz 
ay lıq qı sa za man kə si yin də bu 
cür möh tə şəm qi tə miq yas lı 
Oyun la ra yük sək sə viy yə də 
ev sa hib li yi et mək lə Av ro pa 
Olim pi ya hə rə ka tı nı şə rəf
lən di rib”, – Av ro pa Olim pi ya 
Ko mi tə si nin pre zi den ti Pat rik 
Hik ki nin bu söz lə ri hə qi qə
tən qü rur ve ri ci dir. Onun qeyd 
et di yi ki mi, iyu nun 17 gü nü 
möh tə şəm id man bay ra mı və 
bi rin ci Av ro pa Oyun la rı na la
yiq təd bir ki mi yad da qa lıb.

Sta di on da ha mı öz ye ri ni 
tu tub: mə ra si min təş ki lat çı la rı 
və iş ti rak çı la rı da, id man çı lar 
və ta ma şa çı lar da. So nun cu la
rın si ma sın dan, əh valru hiy
yə sin dən be lə mə lum olur du 
ki, 17 oyun gü nü, ma raq lı və 
gər gin ke çən ya rış lar, id man
çı la rı mı zın par laq çı xı şı on la
rın ürə yin cə olub. Azər bay
can ötən 17 gün də 21 qı zıl 
me dal se vin ci ya şa yıb. Biz bu 
gös tə ri ci yə gö rə yal nız Ru si
ya dan ge ri qa la raq ikin ci ye rə 
çıx mı şıq. Av ro pa nın 49 öl kə
sin dən 48ni ge ri də qo ya raq 
qi tə ikin ci si ol maq doğ ru dan 
da bö yük şə rəf dir. İd man hə
vəs kar la rı nı, Ba kı sa kin lə ri ni 
bağ la nış mə ra si mi nə gə ti rən 
əsas amil lər dən bi ri də bu 
idi: qə lə bə dən do ğan se vinc 
və if i xar hiss lə ri. Bu hiss lər 
sta dio na top la şan on min lər lə 
in sa nın hər bi ri nin si ma sın da 
əks olu nub.

Ba kı Olim pi ya Sta dio nun
da qu ru lan əsas səh nə açı lış 
mə ra si min də ol du ğu ki mi, bu 
də fə də bən zər siz li yi, ge niş li yi 
ilə diq qə ti çə kib. Əsas və yar
dım çı səh nə lər bu ta for ma
sın da iş lə nib və LED di od la rı 
ilə işıq lan dı rı lıb. Sta di on üzə
rin də ümu mi uzun lu ğu 250 
metr, yük gö tür mə qa bi liy yə
ti 7,5 ton olan xət lər çə ki lib. 
Mə ra si min təş ki li üçün 20 
öl kə dən ava dan lıq gə ti ri lib, 
sta di on da 800 səs güc lən di ri ci 
qu raş dı rı lıb. Bir söz lə, təş ki
lat çı lar ma raq lı və yad da qa lan 
bağ la nış şou su ha zır la yıb lar.

Bə dii rəh bər Ceyms Hed
li bağ la nış mə ra si mi nin ide ya 
və məz mu nu nu be lə ifa də 
edib: Mə ra sim ənə nə vi və 
müa sir Azər bay can mə də
niy yə ti nin vəh də ti ni nü ma yiş 
et di rə rək diq qə ti gə lə cə yə 
yö nəl dir. Biz keç mi şin müa
sir döv rü ne cə for ma laş dır dı
ğı nın və gə lə cə yə ne cə tə sir 
gös tər di yi nin şa hi di olu ruq. 
Müa sir döv rün mu si qi si, rəq
si, me mar lı ğı mil li ənə nə lər
dən qay naq la nır və ya ra nan 
ahəng dar lıq bi zi il ham lan
dı rır. İlk də fə ola raq Av ro pa 
Oyun la rı 50 öl kə ni ya rış mey
dan la rın da bir ara ya gə ti rib. 

Bu ax şam Oyun la rın uğu ru nu 
və id man çı la rın zə fə ri ni qeyd 
edi rik. Od lar Yur du Azər bay
can öz alo vu nu dün ya ilə bö
lüş dü. Onun işı ğı ha mı mı zın 
qəl bin də ya şa yır.

Şou nun təş ki lin də iş ti rak 
edən 1600dən çox kö nül lü
nün ək sə riy yə ti azər bay can lı 
olub. Həm çi nin 17 müx tə lif 
öl kə dən də kö nül lü lər cəlb 
edi lib. On lar 400 də fə dən çox 
məşq edib lər. Mə ra si min təş
ki li nə 28 öl kə dən 300 nə fər
dən çox ya ra dı cı he yət və 34 
öl kə dən müx tə lif sa hə lər də 
ix ti sas laş mış mi nə dək mü tə
xəs sis cəlb olu nub.

Bağ la nış mə ra si mi sta di on
da şey pur la rın səs lən di ril mə si 
ilə baş la yıb. Nə zər lər Pre zi dent 
lo ja sı na yö nə lib. Ta ma şa çı lar 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vi, xa
nı mı, “Ba kı2015” ilk Av ro pa 
Oyun la rı Təş ki lat Ko mi tə si
nin səd ri Meh ri ban Əli ye va nı, 
Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə si nin 
pre zi den ti Pat rik Hik ki ni, Bol
qa rıs tan Pre zi den ti Ro sen Plev
ne li ye vi, Ru si ya Döv lət Du ma
sı nın səd ri Ser gey Na rış ki ni, 
Lix tenş teyn par la men ti nin səd
ri Al bert Fri ki, Av ro pa Olim
pi ya Ko mi tə si nin, Bey nəl xalq 

Olim pi ya Ko mi tə si nin nü ma
yən də lə ri ni, Av ro pa Olim pi ya 
ailə si nin üzv lə ri ni hə ra rət li al
qış lar la sa lam la yıb lar.

Azər bay can müx tə lif 
rəng lə rin, in san la rın, ənə
nə lə rin vəh də tin dən iba rət 
zən gin xal ça tə si ri ba ğış la yır. 
Xal ça nın il mə lə ri və na xış
la rı ki mi on la rın da hər bi ri 
fərq li dir. Bu na bax ma ya raq, 
fərq li lik on la rı gö zəl bir əsər 
ya rat maq mə ra mı ət ra fın da 
bir ləş di rir.

Ya ra dı cı he yət “Oya nış” 
ad lan dı rı lan mə ra si mi məhz 
bu ide ya əsa sın da qu rub. Sta
di on da kı ek ran lar da rəng bə
rəng xal ça il mə lə ri can la nır. 
Gör kəm li rəs sam Fa iq Əh mə
din bən zər siz xal ça la rı nın na
xı şı 10dan 0dək rə qəm lə rə 
çev ri lir və ge ri yə sa yım baş
la yır. Sı fır gö rün dü yü an işıq 
əsas səh nə də ki iki mü ğən
ni nin üzə ri nə dü şür. Xor on
la ra qo şu la raq Azər bay ca nın 
döv lət him ni ni ye ni sim fo nik 
aran je man da ifa edir.

Azər bay ca nın döv lət bay
ra ğı sta dio na gə ti ri lir və Av
ro pa Olim pi ya Ko mi tə si nin 
bay ra ğı nın ya nın da ucal dı lır. 
Bu mə qam da id man çı la rı mı
zın ilk Av ro pa Oyun la rın da 
qa zan dıq la rı qə lə bə lə rin şə
rə fi nə döv lət bay ra ğı mı zın 
21 də fə yük sə yə ucal dı ğı nı, 
döv lət him ni mi zin səs lən di
yi ni bir da ha qü rur his si ilə 
xa tır la yı rıq.

Mə ra si min “Trans for
ma si ya” ad la nan baş lan ğıc 
his sə si Azər bay can mu si qi si, 
rəq si və me mar lı ğı nın müa
sir li yin ener ji si və gü cü ilə 

zən gin ləş di ril miş ənə nə lə
ri ni tə rən nüm edir. Ət ra fa 
xalq mu si qi si nin sə da la rı ya
yı lır və ona müa sir mü ğən
ni lər səs ve rir. Xalq rəqs lə
ri nin və müa sir rəqs lə rin 
ifa çı la rı birbir lə ri nə ritm və 

ener ji ilə ca vab ve rir lər. Rəq
qa sə lər əsas səh nə də döv rə 
vur duq ca pal tar la rı ət ra fa 
şə fəq sa ça raq gö zəl na xış lar 
ya ra dır.

Səh nə də ki üç nə həng 
hey kəl fır lan dıq ca mu si qi
nin rit mi də yi şir. Açı lan hər 
bir ətə yin uc la rın dan 24 ifa
çı tu tur. Mu si qi rok sin te zi
nə çev ril dik də isə ənə nə vi 
ətək lər müa sir par laq na xış
la ra dö nür. Bu nun ar dın ca 
hey kəl lə ri hə rə kə tə gə ti rən 
128 ifa çı gö rü nür. Səh nə də 
döv rə vu ran yüz lər lə rəq qa
sə mo zai ka for ma sın da na
xış lar ya ra dır. Sta di on da qu
ru lan “Qız qa la sı”nın di var
la rı ara la nır və ta ma şa çı nın 
gö zü qar şı sın da Ba kı nın ye ni 
rəm zi olan “Alov qül lə lə ri” 
can la nır. Bu səh nə müa sir li
yin keç miş dən qay naq lan dı
ğı nı əya ni şə kil də tə cəs süm 
et di rir.

Sta dio nun ek ran la rın da 
qı sa film nü ma yiş olu nur. Bu 
film öz ener ji si, ruh yük sək li yi 
və fə da kar lıq la rı ilə ilk Av ro pa 
Oyun la rı nın uğur la keç mə si
nə töh fə ve rən 12.500 alov qo
ru yan kö nül lü yə min nət dar lı
ğın ifa də si dir.

Are na da “Çaloy na” xalq 
mah nı sı nın me lo di ya sı eşi di
lir. Azər bay can Döv lət Uşaq 
Fi lar mo ni ya sı xo ru nun ifa et
di yi bu mah nı 17 gün ər zin
də qəl bi mi zi id man us ta lı ğı 
və cə sa rə ti ilə fəth edən 6 
min at le tin şə rə fi nə səs lə nən 
bay ram ha va sı tə si ri ba ğış la
yır. Mah nı nın sə da la rı al tın da 
sta dio na bay raq da şı yan lar da
xil olur lar. On lar iki cər gə də 

qar şıqar şı ya hə rə kət edir lər. 
Bir cər gə nin önün də Olim
pi ya Oyun la rı nın və tə ni Yu
na nıs ta nın, di gə ri nin önün də 
ilk Av ro pa Oyun la rı nın ev 
sa hi bi Azər bay ca nın bay raq
la rı dal ğa la nır. Uşaq xo ru nun 

üzv lə ri sülh və bir lik rəm zi 
olan su zan baq la rı nı ko man
da la rın bay raq dar la rı na ve
rir lər. İd man çı lar tri bu na la rın 
önün dən ke çir lər. Ta ma şa çı lar 
“Ba kı2015”in iş ti rak çı öl kə lə
ri nin nü ma yən də lə ri ni al qış
la yır lar.

Tə bii ki, Azər bay can id
man çı la rı nın pa yı na da ha çox 
al qış dü şür. Bu da tə sa dü fi de
yil. İd man çı la rı mız bi rin ci Av
ro pa Oyun la rın da sö zün əsl 

mə na sın da ta rix yaz ma ğa na
il olub lar. On lar ya rış la rın 21 
qı zıl, 15 gü müş və 20 bü rünc 
me da lı nı qa za nıb lar. Bu nun la 
da Azər bay can qi tə üz rə ikin
ci ye ri tut maq la, id man öl kə si 
ol du ğu nu bir da ha sü bu ta ye
ti rib lər.

İd man çı la rın bir lik və 
dost luq rəm zi nə çev ri lən pa
ra dı ba şa ça tır. On lar sta di on
da döv rə vu rub tri bu na lar da 
yer lə ri ni tu tur lar.

Azər bay ca nın bi rin ci xa
nı mı, “Ba kı2015” ilk Av ro pa 
Oyun la rı Təş ki lat Ko mi tə si
nin səd ri Meh ri ban Əli ye va 
mə ra sim də çı xış edir:

– Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti Za tiali lə ri 
İl ham Əli yev.

Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə
si nin pre zi den ti Pat rik Hik ki.

Za tiali lə ri.
Av ro pa Oyun la rı nın at let

lə ri.
Xa nım lar və cə nab lar.
İlk Av ro pa Oyun la rı nın 

bağ la nış mə ra si mi nə xoş gəl
mi si niz.

Hör mət li həm və tən lər,
Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı

nın uğur la ba şa çat ma sı mü
na si bə ti lə si zi ürək dən təb
rik edi rəm. Oyun lar za ma nı 
Azər bay can yığ ma ko man
da sı na, Av ro pa at let lə ri nə və 
çox say lı qo naq la rı mı za gös
tər di yi niz dost luq, qo naq pər
vər lik və dəs tə yə gö rə si zə 
də rin min nət dar lı ğı mı bil di
ri rəm.

Müs tə qil Azər bay ca na 
ye ni qə lə bə lər, Azər bay can 
xal qı na xoş bəxt lik və əmin
aman lıq ar zu la yı ram.

Əziz dost lar,
İlk Av ro pa Oyun la rı ba şa 

ça tır. Ötən 17 gün Azər bay
ca nın ta ri xin də əla mət dar və 
yad dan çıx maz gün lər ol du.

Biz ilk Av ro pa Oyun la rı
nın öl kə miz də ke çi ril mə sin
dən fə rəh lə ni rik. Qü rur his si 
du yu ruq ki, Azər bay can öz 
üzə ri nə gö tür dü yü öh də li yi 
cə mi iki il ya rım ər zin də re al
lı ğa çe vi rib və ən yük sək stan

dart la ra uy ğun id man təd bi ri
ni ke çi rib.

Son 17 gün ər zin də biz 
Av ro pa döv lət lə ri ara sın da 
bir li yin, həm rəy li yin və dost
lu ğun şa hi di ol duq.

Mən Oyun la ra və at let lə
rə ver di yi bö yük dəs tə yə gö rə 
Azər bay can xal qı na və Azər
bay can Res pub li ka sı nın Pre
zi den ti cə nab İl ham Əli ye və 
də rin min nət dar lı ğı mı bil dir
mək is tə yi rəm.

Bü tün xalq öz at let lə ri ilə 
qü rur du yur. On lar bü töv lük
də 56 me dal, o cüm lə dən 21 
qı zıl me dal qa zan mış, ümu mi 
me dal lar cəd və lin də isə ikin
ci ye ri tut muş lar. Azər bay can 
at let lə ri, Si zin uğu ru nuz gə
lə cək nə sil lər üçün ba riz nü
mu nə dir.

Mən bu Oyun lar da iş ti
rak et miş bü tün at let lə rə tə
şək kü rü mü bil dir mək is tə yi
rəm. İlk Av ro pa Oyun la rı nı 
be lə bir yad da qa lan id man 
fes ti va lı na çe vir di yi ni zə gö
rə min nət da ram. Siz möh
tə şəm çı xış la rı nı zı hə vəs lə, 
cə sa rət lə və in cə lik lə bi zə 
bəxş et di niz. Bu Oyun lar Si
zin Oyun lar dır və nai liy yət
lə ri niz bi zi hə qi qə tən il ham
lan dı rır.

Ha mı nı zı təb rik edi rəm.
Mən möv qe yi və qə tiy yə

ti sa yə sin də Av ro pa Oyun la rı 
ide ya sı nı re al lı ğa çe vi rən Av
ro pa Olim pi ya Ko mi tə si nə və 
onun pre zi den ti cə nab Pat rik 
Hik ki yə də rin tə şək kü rü mü 
və min nət dar lı ğı mı bil dir mək 
is tə yi rəm.

Mən, həm çi nin ha zır lıq 
za ma nı də yər li töv si yə lə ri nə 
gö rə Əla qə lən dir mə Ko mis
si ya sı nın səd ri Spi ros Kap ra
lo sa tə şək kü rü mü bil dir mək 
is tə yi rəm.

Oyun la rın Təş ki lat Ko
mi tə si nin üzv lə ri nə və bü tün 
bey nəl xalq tə rəf daş la rı mı za 
nü ma yiş et dir dik lə ri sa diq li yə 
və fəa liy yə tə gö rə min nət da
ram.

Av ro pa dan öz ko man da
la rı na dəs tək ver mək məq sə

di lə gəl miş çox say lı sə da qət li 
azar keş lə rə tə şək kür edi rəm. 
Siz qə lə bə lə ri qeyd et di niz. 
Siz məğ lu biy yət za ma nı tə səl
li ver di niz. Siz Oyun lar üçün 
is tək, coş qu və dost luq mü hi
ti ni ya rat dı nız.

Mən gö zəl kö nül lü lə ri mi
zə min nət dar lı ğı mı bil dir mək 
is tə yi rəm. Siz ol ma dan biz bu 
təd bi ri ke çi rə bil məz dik. Si
zin hə və si niz və pe şə kar lı ğı nız 
“Ba kı2015” ru hu nu can lan dır

maq da bi zə yar dım çı ol du. Öl
kə mi zin bö yük gə lə cə yi olan 
bu cür is te dad lı gənc lə ri var.

Xa ri ci kö nül lü lə ri mi zə də 
çox sağ ol de yi rik. Siz bü tün 
Av ro pa dan Azər bay ca na gəl
di niz ki, bu ta ri xi təd bi ri təş kil 
et mək də bi zə kö mək edə si niz 
və id man, dost luq fes ti va lı nın 
bir his sə si ola sı nız. Biz siz siz 
da rı xa ca ğıq və ümid edi rəm 
ki, ye ni dən gə lə cək si niz.

Azər bay can öz qol la rı nı 
və ürə yi ni Av ro pa ya aç dı. Biz 
köh nə dost la rı mı zı sa lam la dıq 
və ye ni lə ri ni qa zan dıq.

Bu ax şam biz ha mı nız la 
sa ğol la şı rıq. La kin Si zi Azər
bay can da gə lə cək təd bir lər
də ye ni dən gör mə yə ümid 
edi rik.

Gə lən il Ba kı da 42ci Şah
mat Olim pia da sı və “For mu
la1” Av ro pa Qranpri ya rış la
rı ke çi ri lə cək. 2017ci il də biz 
dör dün cü İs lam Həm rəy lik 
Oyun la rı nı qə bul edə cə yik. 
Nə ha yət, 2020ci il də fut bol 
üz rə Av ro pa çem pio na tı nın 
matç la rı şə hə ri miz də təş kil 
olu na caq.

Bu ax şam biz mə şə li 
sön dü rə cə yik və ilk Av ro pa 
Oyun la rı ba şa ça ta caq. Be lə 
bir id man və dost luq bay ra mı 
ba şa çat dı ğı za man mən öl kə
miz dən və xal qı mız dan bö yük 
qü rur duy du ğu mu bə yan edi
rəm.

Son 17 gün hər za man xa
ti ri miz də qa la caq. O, nə sil lə rə 
qa la caq, ta ri xi mi zin yad da qa
lan mə qa mı ola caq.

At let lər, sağ olun!
Dost lar, sağ olun!
Azər bay can, sağ ol!
Son ra Av ro pa Olim pi ya 

Ko mi tə si nin pre zi den ti Pat rik 
Hik ki çı xış edib:

– Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti Za tiali lə ri 
İl ham Əli yev.

Bi rin ci xa nım, “Ba kı
2015”in Təş ki lat Ko mi tə si nin 
səd ri Meh ri ban Əli ye va.

Hör mət li qo naq lar.
Xa nım lar və cə nab lar.
Nə ha yət, 17 gün lük möh

tə şəm id man bay ra mı nı bi
zim lə bö lü şən hər bir in san. 
Sağ olun!

Av ro pa Oyun la rı nı alov
lan dı ran qı ğıl cım məhz Od lar 
Yur dun dan gəl di.

Azər bay can, sən bi zim sə
mi mi və qo naq pər vər ev sa hi
bi miz ol dun.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
və bi rin ci xa nım Meh ri ban 
Əli ye va nın rəh bər li yi ilə “Ba
kı2015” ilk Av ro pa Oyun
la rı nın Əmə liy yat Ko mi tə si 
Av ro pa da ən yax şı ki şi və qa
dın id man çı lar üçün çox gö zəl 
are na la rı ha zır la dı.

İş fəa liy yə ti nin də qiq li yi 
qı zıl me dal lar stan dar tı na uy
ğun ol du.

Ye ni gənc qəh rə man lar
dan iba rət ko man da nı Si zin 
gö zəl kö nül lü lə ri niz for ma
laş dır dı.

Bü tün bun lar cə mi 30 ay 
ər zin də tə min edil di.

Bu ra da ya rat dı ğı nız id man 
ob yekt lə ri gə lə cək il lər də at
let lə ri ni zə, xal qı nı za və gənc
lə rə xid mət edə cək.

Be lə bir bö yük la yi hə nin 
re al laş dı rıl ma sın da nü ma yiş 
et dir di yi niz yek dil li yə gö rə 
ha mı nı za min nət da rıq. Siz 
ko man da la rı nı zı id man are
na la rın da ən yük sək nə ti cə
lə ri əl də et mək üçün il ham
lan dır dı nız.

Bey nəl xalq və Av ro pa fe
de ra si ya la rı na min nət da rıq. 
Siz bu Oyun la ra, in no va si ya
ya açıq fi kir lə ya naş dı nız. Biz 
bir lik də nü ma yiş et dir dik ki, 
müa sir döv rün bu çox növ lü 
id man təd bir lə ri hər bir şə
hə rin tə lə bat və is tək lə ri nə 
ca vab ve rə bi lər.

Ardı səh. 4-də
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Av ro pa at let lə ri nə min
nət dar lı ğı mı zı bil di ri rik. Siz 
öl kə lə ri ni zi və qi tə ni zi şə rəf 
və lə ya qət lə təm sil et di niz. 
Oyun la rın bö yük lü yü nü yük
sək id man nə ti cə lə ri mü əy
yən edir.

Siz bi zə möh tə şəm id man 
bay ra mı bəxş et di niz.

Ümid edi rəm ki, siz bu 
Oyun la rı hə mi şə xa tır la ya
caq sı nız. Qə lə bə yə se vin di niz. 
Məğ lu biy yət dən dərs gö tür
dü nüz. Siz Av ro pa nın ən yax
şı id man çı la rı ilə ya şa dıq dan, 
məşq et dik dən və ya rış dıq dan 
son ra ar tıq “Rio2016” Olim
pi ya Oyun la rın da bü tün dün
ya qar şı sın da çı xı şa ha zır sı nız.

Av ro pa fərq li lik lər və 
bö yük rə qa bət, müx tə lif lik, 
id man və ya rış ma qi tə si dir. 
La kin bu ra da, Av ro pa Oyun
la rın da biz ümu mi inam la, 
ümu mi bay raq al tın da top laş
dıq: id man və Olim pi ya ide al
la rı na doğ ru ad dım la maq bi zi 
ayı ran yox, da ha çox bir ləş di
rən mə ka na apa rır. Bu inam 
on dan iba rət dir ki, biz – Av
ro pa nın 50 öl kə si hər dörd 
il dən bir iki möh tə şəm həf ə 
ər zin də bir gə ola bi lə rik.

Bu, bü tün gə lə cək Av ro
pa Oyun la rı nın əsas la na ca ğı 
Oyun lar ol du. Bu cür təd bi rin 
sar sıl maz və il ham lan dı rı cı 
əsa sı qo yul du.

Av ro pa Olim pi ya ailə si
nə və dün ya da kı dost la rı mı za 
tam əmin lik lə de yi rəm: Azər
bay ca nın gə lə cə yi par laq dır. 
Av ro pa Oyun la rı nın gə lə cə yi 
par laq dır. Av ro pa nın gö zəl at
let lə ri üçün gə lə cək par laq dır.

Be lə lik lə, in di mən min
nət dar lıq, qü rur və bö yük nik
bin lik his si ilə “Ba kı2015” ilk 
Av ro pa Oyun la rı nı bağ lı elan 
edi rəm.

Sağ ol, Ba kı!
Sağ ol, Azər bay can!
Çı xış lar za ma nı fon da 

gö zəl mu si qi səs lə nir. Onu 
Av ro pa nın is te dad lı mu si qi
çi lə rin dən bi ri olan Kris ti an 
Ştayn hau zer bağ la nış mə ra si
mi üçün məx su si bəs tə lə yib.

Sta dio nun mo ni tor la rın
da da ha bir qı sa film nü ma yiş 
olu nur. Film Azər bay ca nın ya
xın il lər də ev sa hib li yi edə cə yi 
bö yük təd bir lər dən – 2016cı 
il “For mu la1” Av ro pa Qran
pri ya rış la rın dan, 2017ci il İs
lam Həm rəy lik Oyun la rın dan, 
2020ci il fut bol üz rə Av ro pa 
çem pio na tı nın fi nal mər hə lə si 
matç la rın dan və Ba kı nın gör
mə li yer lə rin dən bəhs edir.

Biz hər gün ye ni lə şən tex
no lo gi ya lar əs rin də ya şa yı rıq. 
Bu tex no lo gi ya lar sa yə sin də 
öl kə lər və ay rıay rı fərd lər 
– on la rın ide ya la rı, mən sub 
ol duq la rı xal qın mə də niy yə ti 
və da şı dıq la rı ener ji ni birbi ri
nə ötür mək ba xı mın dan əvə
zo lun maz mü ba di lə im kan la rı 
ya ra nır.

Səh nə də dün ya mı zın gə
lə cə yi təs vir olu nur. Bu, gənc
li yin ener ji si dir. Rəq qas səh
nə də bir ener ji qı ğıl cı mı ya ra
dır. Güc lü ener ji bə də nin dən 
ke çə rək onu hə rə kə tə gə ti rir. 
Rəq qas bu ener ji ni rəq qa sə
yə, da ha son ra isə baş qa la rı na 
ötü rür. On la rın ur ban və at le
tik tərz də hə rə kət lə ri yük sək 
ener ji li hiphop rəq si nə çev ri
lir. Beş yüz dən çox ifa çı di od 
lam pa lar la bə zə dil miş al tı bu
caq lı löv hə lə ri baş la rı üzə rin
də tu ta raq səh nə yə da xil olur. 
On lar hə rə kət et dik cə löv hə
lər əv vəl cə qra fik ek va lay zer, 
da ha son ra şa na gü lü for ma sı
na dü şə rək müx tə lif hey rə ta
miz ob raz lar ya ra dır.

Mu si qi get dik cə hə zin lə
şir və ta ma şa çı la rın diq qə ti 
sə ma ya yö nə lir. İfa çı lar üzə

rin də al tı bu caq for ma lı işıq 
zo laq la rı olan sirk hal qa la rın
da ak ro ba tik hə rə kət lər edir
lər. On lar təd ri cən ye rə enir 
və bu za man səh nə də çı xış 
edən ifa çı lar şou ya qo şu lur lar. 
Əl lə rin də əl van rəng li bay
raq lar olan 75 ifa çı səh nə bo
yun ca hə rə kət edir. Ahəng dar 
şə kil də hə rə kət edən al tı bu
caq lı löv hə lər bir lə şə rək bu ta 
for ma lı üç səh nə ni tə cəs süm 

et di rən ob ra za çev ri lir. Son da 
“Ba kı2015” bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın rəm zi olan nar 
ağa cı nın qra fik ob ra zı ya ra nır.

Sta dio nun mo ni tor la rın
da 17 gün lük ya rış la rın əsas 
mə qam la rı nü ma yiş et di ri lir. 
Ta ma şa çı lar ruh yük sək li yi və 
se vin cin, qə lə bə və məğ lu
biy yə tin do ğur du ğu hiss lə rin, 

id man are na la rın da ya ran mış 
dost lu ğun şa hi di olur lar.

Sta dio na Azər bay can mu
ğa mı nı tə rən nüm edən hə zin 
ka man ça sə si ya yı lır. Əsas səh
nə də Atəş gah mə bə di ucal
ma ğa baş la yır. Mə bə din da
mın da da yan mış qum rəs sa mı 
Si murq qu şu əf sa nə sin də ki 
“hə yat ağa cı”nı çə kir. Onun 
çək dik lə ri səh nə də hey rə ta
miz şə kil də can la nır. Yet miş 

al tı rəq qas qum üzə rin də çə
ki lən təs vir lə rə mü tə na sib 
xo re oq ra fik hə rə kət lər nü ma
yiş et di rir. Rəs sam ya xın la şan 
tu fa nı təs vir et dik də rəq qas lar 
kü lək və dal ğa la rı can lan dı
rır lar. Da ha son ra o, qum üzə
rin də quş fi qur la rı çə kir və 
səh nə də Oyun la rın iş ti rak çı sı 
ol muş 50 öl kə ni tə cəs süm et

di rən 50 quş gö rü nür. Quş lar 
bir ye rə top la şa raq əf sa nə vi 
Si murq qu şu na çev ri lir.

Mu si qi get dik cə da ha tən
tə nə li xa rak ter alır. Qum rəs
sa mı in di alov rəsm lə ri çə kir 
və səh nə yə alov di lim lə ri nə 
bən zər qa nad la rı olan rəq qas
lar çı xır. Mu si qi güc lə nir, rəq
qas lar da ha çe vik hə rə kət lər 
edir və səh nə san ki odalo va 
bü rü nür. İfa kul mi na si ya mə

qa mı na çat dıq da Si murq qu şu 
hey rə ta miz şə kil də alov la nır 
və sta dio nun mər kə zin də şö
lə sa ça raq yan ma ğa baş la yır.

Bu möh tə şəm səh nə məş
hur əf sa nə nin mo tiv lə ri əsa
sın da qu ru lub. Əf sa nə yə gö
rə, bir dəs tə quş xoş bəxt li yin, 
sağ lam lı ğın və müd rik li yin 
müj də çi si olan sehr li Si murq 

qu şu nun ax ta rı şı na çı xır. Bir 
ara ya gəl dik də Si murq qu
şu nun ru hu nun qəlb lə rin də 
ya şa dı ğı nı və bir lə şə cək lə
ri təq dir də va hid sir li var lı ğa 
çev ri lə cək lə ri ni an la yır lar. 
Be lə də olur. On la rın bir li
yin dən ya ra nan Si murq qu şu 
alov la rın əha tə sin də pər vaz
la nıb sə ma ya qal xır və qa nad 
çal dıq ca ya na raq min lər lə işıq 
zər rə ci yi ara sın da gö rün məz 

olur. Onun kö zü ye rə ye ni hə
yat to xum la rı ki mi sə pə lə nir, 
tor pa ğa düş dük cə oya nış, dir
çə liş baş ve rir.

Mə ra sim üçün ya ra dı lan 
Si murq qu şu nun çə ki si 2 to na 
ya xın, öl çü lə ri 18x18 metr dir. 
Onun 50 qa na dı nın hər bi ri
nin uzun lu ğu gə ril dik də 13,4 
met rə ça tır.

Sə ma dan ta ma şa çı la rın 
üzə ri nə Si murq qu şu əf sa nə
sin də ki oya nış və dir çə liş to
xum la rı nı əks et di rən ya nar 
köz – işıq di od la rı sə pə lə nir. 
Be lə lik lə, 17 gü nün kul mi na
si ya nöq tə si ya xın la şır, bi rin
ci Av ro pa Oyun la rı nın alo vu 
sön mə yə baş la yır. Ya vaşya
vaş sön mək də olan bu alo vun 
ət ra fın da 50 iş ti rak çı döv lə ti 
təm sil edən 50 uşaq da ya nır. 

On lar dan bi ri Oyun la rın alo
vu ilə çı ra ğı nı yan dı ra raq onu 
di gər uşaq lar la bö lü şür. Çı raq
lar birbir ya nır.

Son ra səh nə nin mər kə zi
nə ya xın la şan alov ifa çı la rın 
ya nın dan ke çir və on la rın da 
çı raq la rı yan ma ğa baş la yır. Bu 
çı raq la rın asıl dı ğı nə həng çil
çı raq sə ma ya yük sə lir. Sta di
on möh tə şəm işıq se li nə qərq 
olur. Bu ra dan be lə bir mə na 
çı xır: Av ro pa Oyun la rı alo vu
nun zər rə cik lə ri ni qəl bi miz
də da şı yıb dün ya ilə pay laş saq, 
o da Si murq qu şu ki mi öl məz 
ola caq.

Bu tə sir li səh nə lər Mar
tin Ro zen qar ten və Kris ti an 
Ştayn hau ze rin Azər bay can 
xalq mah nı sı “Sa rı gə lin”in 
mo tiv lə ri əsa sın da aran je man 
et dik lə ri “Lan terns” mu si qi si 
ilə mü şa yi ət olu nur. Mu si qi 
Şir zad Fə tə li ye vin ifa sın da ba
la ban da səs lə nir.

Sta di on da müa sir rəqs lər 
və mah nı lar, ecaz kar gö rün tü
lər birbi ri ni əvəz edir. Məş
hur mu si qi qrup la rı nın və xa
ri ci est ra da ul duz la rı nın ifa la rı 
əsl bay ram ov qa tı ya ra dır.

İd man çı lar tri bu na lar dan 

mey dan ça ya axı şır, rəqs edən
lə rə qo şu lur lar. Bu səh nə bir
lik və dost lu ğun da ha bir par
laq nü ma yi şi nə çev ri lir.

Möh tə şəm atəş fə şan lıq 
baş la yır. Ba kı sə ma sı nı nu
ra bo ya yan aləl van fi şəng lər 
ilk Av ro pa Oyun la rı nın ba şa 
çat ma sın dan xə bər ve rir. Be
lə lik lə, “Ba kı2015” Azər bay
ca na ba şu ca lı ğı gə ti rən ta ri xə 
çev ri lir.

Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı nın  
möh tə şəm bağ la nış mə ra si mi

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
iyu nun 27də Av ro pa Olim pi
ya Ko mi tə lə ri nin pre zi den ti 
Pat rik Hik ki nin baş çı lıq et di
yi nü ma yən də he yə ti ni qə bul 
edib.

Nü ma yən də he yə ti nin 
tər ki bi nə Av ro pa Olim pi ya 
Ko mi tə lə ri nin vit sepre zi
den ti Ja nez Ko si jan cic, Av ro
pa Olim pi ya Ko mi tə lə ri nin 
baş ka ti bi Raf ae le Pag noz zi, 
Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə lə
ri nin ko or di na si ya ko mis si
ya sı nın səd ri Spi ros Kap ra los 
da xil dir.

Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə
lə ri nin pre zi den ti Pat rik Hik
ki bi rin ci Av ro pa Oyun la rı nın 
yük sək sə viy yə də təş ki li və 
ke çi ril mə si nə gö rə döv lə ti
mi zin baş çı sı na tə şək kür lə
ri ni çat dı rıb: “Dü nən Si zin 
pa ra lim pi ya çı cü do çu İl ham 
Zə ki ye və qı zıl me da lı təq dim 
et mə yi niz və onun la bir lik

də fəx ri kür sü də dur ma ğı nız 
möh tə şəm və hə yə can lı an
lar idi. Bu gö rün tü lər bü tün 
dün ya da çox bö yük ma raq la 
iz lə nil di”.

Xoş söz lə rə gö rə Av ro
pa Olim pi ya Ko mi tə lə ri nin 
pre zi den ti Pat rik Hik ki yə də
rin min nət dar lı ğı nı bil di rən 
döv lə ti mi zin baş çı sı hə qi qə
tən də İl ham Zə ki ye və qı
zıl me da lın təq dim edil mə si 
mə ra si mi nin bü tün Azər bay
can xal qı və elə cə də id man
çı lar üçün çox tə sir li mə qam 
ol du ğu nu vur ğu la yıb. İl ham 
Zə ki ye vin cə sur luq, lə ya qət 
sim vo lu ol du ğu nu qeyd edən 
döv lə ti mi zin baş çı sı ona me
da lın məhz Azər bay ca nın Si
lah lı Qüv və lər Gü nün də təq
dim edil mə si nin çox rəm zi və 
əla mət dar xa rak ter da şı ğı nı 
bil di rib. “O, mə ni fəx ri kür sü
yə də vət et di və mən bö yük 
məm nun luq la bu nu et dim”, – 
de yən Pre zi dent İl ham Əli yev 

hə min an la rın unu dul maz ol
du ğu nu qeyd edib.

Pre zi dent İl ham Əli yev  
görüş zamanı nü ma yən də 
he yə ti nin üzv lə ri nə Azər bay
can da id ma nın in ki şa fı na, bi
rin ci Av ro pa Oyun la rı nın təş
ki lin də gös tər di yi xid mət lə rə 
gö rə və şəx sən Av ro pa Olim
pi ya Ko mi tə lə ri nin pre zi den
ti Pat rik Hik ki yə bu iş lər də 
bö yük əmə yi nə gö rə sə mi
mi qəlb dən min nət dar lı ğı nı 
bil di rib. Av ro pa Oyun la rı nın 
Azər bay can da ke çi ril mə si ni 
Av ro pa Olim pi ya ailə si nin 
və şəx sən Pat rik Hik ki nin 
Azər bay ca na olan ina mı nın 
ifa də si ki mi də yər lən di rən 
döv lə ti mi zin başçı sı öl kə mi
zin bu eti ma dı la yiq li şə kil də 
doğ rult maq üçün səy lə ri ni 
əsir gə mə di yi ni qeyd edib.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə lə
ri nin ko or di na si ya ko mis si ya
sı nın səd ri Spi ros Kap ra lo sun 

və Av ro pa Olim pi ya Ko mi
tə lə ri İc ra iy yə Ko mi tə si nin 
bü tün üzv lə ri nin möh tə şəm, 
unu dul maz ilk Av ro pa Oyun
la rı nın ke çi ril mə si işin də ki 
xid mət lə ri ni yük sək qiy mət
lən di rib.

Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə

lə ri nin vit sepre zi den ti Ja nez 
Ko si jan cic de yib: “Çox sağ 
olun, cə nab Pre zi dent. Av ro
pa Oyun la rı nın təş ki lin də ki 
xid mət lə ri ni zə gö rə çox min
nət da rıq. Xal qı nı zın əmə yi ni, 
xü su si lə də gənc lə rin fəa liy
yə ti ni yük sək qiy mət lən di

ri rik. Biz ha mı mız bi li rik ki, 
Azər bay can od lar öl kə si, Ba
kı kü lək lər şə hə ri dir. La kin 
mən bu ra ya “gü lə rüz lü in san
lar öl kə si” ifa də si ni də əla və 
et mək is tər dim. Bü tün hə ya
tım bo yu bu qə dər gü lə rüz
lü gənc in san gör mə miş dim. 

On la rın dost ca sı na mü na si
bə ti nin və ruh yük sək li yi nin 
şa hi di ol duq. Dü nən İl ham 
Zə ki ye və me dal təq di met mə 
mə ra si min də onun Azər bay
ca nın döv lət him ni nin söz lə
ri ni oxu ma sı bi zi çox tə sir lən
dir di. O, əsl və tən pər vər dir. 
Biz in san la rı nı zın və şəx sən 
Si zin bi rin ci Av ro pa Oyun la
rı nın təş ki li işi nə ver di yi niz 
dəs tək dən şə rəf his si du yu
ruq”.

Döv lə ti mi zin baş çı sı hə
qi qə tən də bu Oyun la rın 
təş ki li və ke çi ril mə sin də xal
qı mı zın əmə yi nin, xü su si lə 
də gənc kö nül lü lə rin pe şə
kar lı ğı nın və yük sək əh val
ru hiy yə si nin on da da bö yük 
tə əs sü rat ya rat dı ğı nı de yib. 
Pre zi dent İl ham Əli yev bir 
da ha Av ro pa Olim pi ya Ko
mi tə lə ri nin pre zi den ti Pat rik 
Hik ki yə və nü ma yən də he
yə ti nin üzv lə ri nə xoş söz lə rə 
gö rə min nət dar lı ğı nı bil di rib. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə lə ri nin  
pre zi den ti nin baş çı lıq et di yi nü ma yən də he yə ti ni qə bul edib
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“Ağ ölüm”lə mü ba ri zə  
hər kə sin mə nə vi bor cu dur 

Binəqədidə polis işçilərinin 
peşə bayramı qeyd olundu

Son il lər Bi nə qə di ra
yo nun da apa rı lan abad lıq
qu ru cu luq iş lə ri nin əsas 
his sə lə rin dən bi ri ya şıl laş
dır ma və eko lo ji ta raz lı ğın 
qo run ma sı ilə bağ lı dır. Bu 
iş lə rin tər kib his sə si ki mi 
Ba kıSum qa yıt şo se sin də sa
lın mış ya şıl lıq zo laq la rı pay
taxt sa kin lə ri ni, o cüm lə dən 
şə hə ri mi zə gə lən qo naq la
rı məm nun edir. Apa rı lan 
abad lıq iş lə ri nə ti cə sin də 
pay tax tın şi mal qa pı sın dan 
Ba kı Bey nəl xalq Av to vağ zal 
Komp lek si nə doğ ru mən zə
rə ta ma mi lə də yi şib. Bi lə cə ri 
qə sə bə si nə apa ran yo lun kə
na rın da şam ağac la rı ilə ya
na şı, müx tə lif növ gül kol la rı 
əki lib və qa zon ör tü yü sa lı
nıb. Hə min is ti qa mət də yol 
bo yun ca sa lın mış çə mən lik
lər əra zi yə xü su si gö zəl lik 
ve rir. 

Ümu miy yət lə, ra yo nun 
ay rıay rı əra zi lə rin də apa rı
lan abad lıq iş lə ri za ma nı ya
şıl lıq zo laq la rı nın sa lın ma sı
na xü su si diq qət ay rı lır. 6, 7, 
8 və 9cu mik ro ra yon la rın 
əra zi sin də ki ye ni ya şıl zo
na lar tə bii mən zə rə ni xey li 
can lan dı rıb. Sta tis tik mə lu
mat la ra əsa sən, tək cə 2014
cü il də Bi nə qə di ra yon ya şıl
laş dır ma sa hə si tə rə fin dən 6 
min 423 ədəd ağac, 3 min 
260 kvad rat metr çə mən lik 
və 31 min 400 ədəd gül kol
la rı əki lib. Son il lər ra yon da 
20yə ya xın park, is ti ra hət 
mər kə zi və “Abad mə həl
lə” ya ra dı lıb. Mər kə zi yol la
rın ət ra fın da ağac və bə zək 
kol la rı əki lib. Ar dı cıl şə kil də 
hə ya ta ke çi ri lən bu təd bir lər 
ra yo nun ya xın il lər də ya şıl
lıq la rı ilə göz ox şa ya ca ğı na, 
eko lo ji və ziy yə tin da ha da 
yax şı la şa ğı na bö yük ümid lər 
ya ra dır. 

Bu təd bir lə rin uğur la 
hə ya ta ke çi ril mə sin də Bi

nə qə di Ra yon Ya şıl laş dır ma 
İda rə si nin də bö yük əmə yi 
var. Qu ru mun rəi si Ma şal
lah Məm mə dov qə ze ti mi zə 
açıq la ma sın da bil dir di ki, son 

il lər ra yo nun ya şıl laş dı rıl ma
sı ilə əla qə dar bir sı ra məq
səd yön lü iş lər hə ya ta ke çi rib: 
“Bu iş lə rə ra yon əra zi sin də 
sa kin lər üçün təh lü kə ya ra
dan qu ru ağac la rın kə sil mə
si, bu dan ma sı, ye ni ağac la rın 
əkil mə si və s. da xil dir. 2015
ci ilin yan var– iyun ay la rın da 
ida rə tə rə fin dən 500 ədəd 
xan çi na rı, 1300 ədəd şam 
ağa cı, 100 ədəd el dar şa mı 
və 20 min dən çox gül kol

la rı əki lib. Ağac lar, əsa sən, 
ra yo nun 28 May qə sə bə sin
də, “Mo tod rom” əra zi sin də, 
“Dər nə gül” met ros tan si ya
sı nın ya xın lı ğın da, Bi lə cə

ri qə sə bə sin də və Azad lıq 
pros pek ti nin Bi nə qə di ra yon 
əra zi si nə dü şən his sə sin də 
əki lib. Bu ilin 6 ayı ər zin də, 
əsa sən, Azad lıq pros pek ti 
bo yun ca, “Azad lıq pros pek
ti” met ros tan si ya sı nın ya
xın lı ğın da, Ra miz Abo yev və 
Fər had Hüm bə to vun adı nı 
da şı yan park lar da 20 min 
gül ko lu əki lib, çə mən lik
lər sa lı nıb. Əki lən ağac la ra 
və çə mən lik lə rə ida rə nin 

əmək daş la rı tə rə fin dən la zı
mi qul luq gös tə ri lir”. 

M.Məm mə dov ha zır da 
güc lən di ril miş iş re ji min
də iş lə dik lə ri ni vur ğu la dı: 
“Abad mə həl lə” və “Tə miz 
Bi nə qə di” la yi hə lə ri çər çi və
sin də ya ra dıl mış ya şıl lıq la rın 
bir ne çə si nə bi zim ida rə nin 
əmək daş la rı nə za rət edir
lər. Ra yon əra zi sin də sa lı nan 
çə mən lik lə rə, əki lən na dir 
ağac la ra vaxt lıvax tın da qul
luq gös tə ri rik. Ye ni sa lın
mış bə zi ya şıl lıq la ra Mən zil 
Kom mu nal Tə sər rü fat Bir li
yi (MKTB) xid mət gös tə rir. 
Mü tə ma di ola raq əra zi də ki 
çə mən lik və ağac lar dər
man la nır, dib lə ri bel lə nir, 
güb rə ve ri lir. Sö zü ge dən 
əra zi lə rin su va rıl ma sı MKTB 
tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lir. 
Biz on lar la bir gə ye ni sa lı nan 
ya şıl lıq la ra ba xış ke çi ri rik”.

İda rə rəi si onu da bil dir
di ki, öl kə miz də uğur la ke
çi ri lən “Ba kı2015” Bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı ərə fə sin də 
ida rə əmək daş la rı güc lən di
ril miş iş re ji min də ça lı şıb lar. 
Ra yon da yer lə şən id man ob
yek lə ri nin əra zi sin də və ob
yekt lə rə ge dən yol lar da gül 
kol la rı na və ağac la ra la zı mi 
qul luq gös tə ri lib.

İyu nun 25də Bi nə qə di 
qə sə bə sin də ki Mər kə zi Mə
də niy yət evin də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə “Sağ lam bir 
gə lə cək üçün nar ko ma ni ya
ya və QİÇSə yox de yək” ad lı 
təd bir ke çi ri lib. Bi nə qə di RİH 
baş çı sı Apa ra tı nın  İc ti maisi
ya si və hu ma ni tar mə sə lə lər 
şö bə si nin mü di ri Nu ri də Al
lah ya ro va, ra yon Ağ saq qal lar 
Şu ra sı nın səd ri Akif Rə fi yev, 
İc ti mai Şu ra nın səd ri As lan 
Meh di yev, şa gird lər və ic ti
ma iy yət nü ma yən də lə ri top
lan tı da  iş ti rak edib lər. 

Təd bir də çı xış edən Nu
ri də Al lah ya ro va nar ko ma
ni ya nın bü tün dün ya da  baş 
ağ rı sı na çev ril di yi ni bil di rib: 
“Eti raf et mə li yik ki, bə şə riy
yət bu bə la nın kö kü nü bir də
fə lik  kəs mək gü cün də de yil. 
Bü tün dün ya öl kə lə ri nin bu 
prob le min qar şı sı nın alın ma sı 
məq sə di lə mil yard lar la və sa
it xərc lə mə si nə bax ma ya raq, 
hə lə də kök lü də yi şik lik lə rə 
na il olun ma yıb. Bu gün cə
miy yət ən ağır bə la lar dan 
bi ri ilə üzüzə dir. Azər bay
can mü səl man öl kə si ol sa 
da, is təris tə məz, qlo bal la şan 
dün ya bu prob le mi bi zim öl
kə yə də ix rac edib. Tə əs süf 
his si ilə qeyd et mə li yik ki, 
SSRİ döv rün də bu xəs tə lik lə 
mü ba ri zə apar maq əvə zi nə, 

onun do ğur du ğu ağır fə sad
lar cə miy yət dən giz lə di lib. 
İs tər KİVdə, is tər sə də təh
sil mü əs si sə lə rin də bu sa hə
də in for ma si ya nın da im giz li 
sax lan ma sı nar ko man lı ğın 
qolbu daq at ma sı na sə bəb 
olub.  

Azər bay can müs tə qil lik 
qa zan dıq dan son ra ümum
mil li li der Hey dər Əli ye vin tə
şəb bü sü ilə  1996cı il də “Nar
ko man lıq la və narkotiklərin 
qanunsuz döv riy yə si ilə mü
ba ri zə təd bir lə ri” üz rə xü su si 
ko mis si ya ya ra dıl dı.  2013cü 
il də isə Pre zi dent İl ham Əli
yev tə rə fin dən “Nar ko tik va si
tə lə rin, psi xot rop mad də lə rin 
və on la rın pre kur sor la rı nın 
qa nun suz döv riy yə si nə və 
nar ko man lı ğa qar şı mü ba ri
zə yə da ir 20132018ci il lər 
üçün Döv lət Proq ra mı”nın 
təs diq edil mə si gənc lər ara
sın da nar ko man lı ğa qar şı  
mü ba ri zə təd bir lə ri ni da ha da 
güc lən dir di. Gə lə cə yi miz olan 
gənc nəs lin hər tə rəf i sağ lam 
for ma laş ma sı na mi nə da şı dı ğı 
ic ti mai mə su liy yə ti dərk edən 
hər bir və tən da şın nar ko man
lı ğa qar şı apa rı lan mü ba ri zə də 
həm rəy lik gös tər mə si va cib 
şərt dir”.

Ra yon Ağ saq qal lar Şu ra
sı nın səd ri Akif Rə fi yev nar
ko man lı ğa qar şı mü ba ri zə də, 
elə cə də nar ko tik va si tə lə rin 

qa nun suz döv riy yə si nin qar şı
sı nın alın ma sın da hü quqmü
ha fi zə or qan la rı nın ro lun dan 
da nı şıb. O, bu sa hə də ko or di
na si ya lı işin va cib li yin dən və 
ic ti ma iy yə tin bu sa hə yə həs
sas mü na si bə ti nin əhə miy
yə tin dən bəhs edib. Bil di ri lib 
ki, nar ko ma ni ya ya qar şı mü
ba ri zə nin bi rin ci yo lu təh sil 
ocaq la rın dan ke çir. Məhz bu 
sə bəb dən,  or ta ümum təh sil 
mək təb lə rin də şa gird lər ara
sın da maa rif ən dir mə və təb
li ğat iş lə ri güc lən di ril mə li, ey
ni za man da cə miy yət bu iş də 
hü quqmü ha fi zə or qan la rı na 
kö mək gös tər mə li dir.

İc ti mai Şu ra nın səd ri As
lan Meh di yev  uzun müd
dət dir  ki, cə miy yə tin ən çox 
rast laş dı ğı və mü za ki rə et di yi 
prob lem lər dən bi ri nin nar
ko ma ni ya və QİÇS ol du ğu nu 
bil di rib.  O, bu dəh şət li bə la
la rın tö rət di yi fə sad lar haq
qın da el mi söh bət lər apar ma
ğın, xü sü si lə gənc nəs lin bu 
cür maa rif ən di ri ci və təb li
ğat xa rak ter li təd bir lə rə cəlb 
olun ma sı nın va cib li yin dən 
da nı şıb. 

Təd bi rin bə dii his sə sin də 
26 İyun – Nar ko tik lər lə Mü
ba ri zə Gü nü ilə əla qə dar İrə
van Azər bay can Döv lət Dram 
Te at rı tə rə fin dən səh nə ləş di
ri lən “Ağ ölüm” ta ma şa sı nü
ma yiş et di ri lib.

Ya şıl lıq la ra zə ru ri  
qul luq gös tə ri lir

1918ci il may ayı nın 28
də müs tə qil li yi ni bə yan et miş 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy
yə ti nin mil li hö ku mə ti nin 
tər ki bin də Da xi li İş lər Na zir
li yi ya ra dı lıb. Ümum mil li li der  
Hey dər Əli ye vin 1998ci ilin 
mar tın da im za la dı ğı fər ma na 
əsa sən, hər il iyu lun 2si da
xi li iş lər or qan la rı əmək daş la
rı nın pe şə bay ra mı ki mi qeyd 
olu nur.

 İyu lun 2də da xi li iş lər or
qan la rı nın pe şə bay ra mı mü
na si bə ti ilə Bi nə qə di Ra yon 
Po lis İda rə si nin şəx si he yə ti
nin və ic ti ma iy yət nü ma yən

də lə ri nin iş ti ra kı ilə təd bir 
ke çi ril miş dir. İda rə nin ye ni  
in zi ba ti bi na sın da ger çək lə
şən mə ra sim də iş ğal olun muş 
tor paq la rı mı zın mü da fiə si 
və ci na yət kar lı ğın qar şı sı nın 
alın ma sı za ma nı şə hid ol muş 
po lis əmək daş la rı nın xa ti rə si 
bir də qi qə lik sü kut la yad edil
miş dir.

Top lan tı nı gi riş sö zü ilə 
açan Bi nə qə di Ra yon Po lis 
İda rə si nin rəi si, po lis pol kov
ni ki Na miq İs ma yı lov 97 il lik 
ta ri xə ma lik Azər bay can po
li si nin keş mə keş li ol du ğu qə
dər də şə rəf i bir yol keç di yi
ni, da im Və tə nə, döv lə tə, xal
qa şə rəf və lə ya qət lə xid mət 
et di yi ni, döv lət çi li yin əsas 
sü tun la rın dan bi ri nə çev ril
di yi ni bil dir miş dir. Azər bay
can po li si nin  şan lı ta ri xi nin 
ən mü hüm mər hə lə lə ri nin 
ümum mil li li der Hey dər Əli
ye vin adı və fəa liy yə ti ilə qı
rıl maz şə kil də bağ lı ol du ğu nu 

de yən N.İs ma yı lov Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin öl kə mi zin 
qüd rət lən mə si, və tən daş la rı
mı zın ri fah ha lı nın yax şı laş dı
rıl ma sı is ti qa mə tin də hə ya ta 
ke çir di yi da vam lı təd bir lər 
nə ti cə sin də asa yiş ke şik çi lə
ri nin yük sək pe şə ha zır lı ğı na 
yi yə lən di yi ni, mə nə vipsi xo
lo ji cə hət dən mə tin ləş di yi ni 

xü su si vur ğu la mış dır.
Çı xı şı nın so nun da şəx si 

he yə tin öz an dı na sa diq qa la
raq qa nun la mü əy yən edil miş 
mü hüm və şə rəf i və zi fə lə ri, 
qar şı ya qo yul muş tap şı rıq la rı 
əzm lə ye ri nə ye ti rə cə yi ni de
yən N.İs ma yı lov bun dan son
ra da xal qa, Və tə nə və döv lə
tə sə da qət lə xid mət edə cək
lə ri ni vur ğu la mış dır.

Təd bir də iş ti rak edən 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov po lis əmək daş
la rı nı pe şə bay ra mı mü na si
bə ti ilə təb rik et miş, on la ra 

şə rəf i və mə su liy yət li iş lə
rin də uğur lar ar zu la mış dır. 
X.İs gən də rov vur ğu la mış
dır ki, Azər bay can po li si nin 
qar şı sın da du ran ən mü hüm 
və zi fə öl kə də əminaman lı
ğın ke şi yin də lə ya qət lə da
yan maq, ic ti maisi ya si sa bit
li yi tə min et mək dir: “Döv
lə tin for ma laş ma sı, in ki şa fı, 

qüd rət lən mə si, bey nəl xalq 
aləm də nü fu zu nun da ha art
ma sı üçün mü kəm məl döv lət 
si ya sə ti möv cud ol ma lı dır. Bu 
is ti qa mət də əsas prio ri tet lər
dən bi ri öl kə də ic ti maisi ya si 
sa bit li yin qo run ma sı, asa yi
şin bər pa olun ma sı dır  Azər
bay can da möv cud sa bit li yin 
qo run ma sın da po lis or qan
la rı nın fəa liy yə ti hə qi qə tən 
təq di rə la yiq dir. Ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin apar dı ğı 
məq səd yön lü si ya sə tin nə ti
cə si ola raq, bü tün sa hə lər də 
ol du ğu ki mi, hü quqmü ha
fi zə or qan la rın da da is la hat

lar apa rıl dı və bu, tez lik lə öz 
bəh rə si ni ver mə yə baş la dı. 
Bu gün kü Azər bay can döv
lə ti nin in ki şa fın da  po lis or
qan la rı nın da xü su si əmə yi 
var. Hər bir döv lət də sa bit lik 
bi rin ci yer də du rur. Bu gün 
dün ya nın in ki şaf et miş öl kə
lə rin də baş ve rən ha di sə lə ri 
ha mı mız mət bu at, te le vi zi

ya va si tə si ilə iz lə yi rik.  Bu 
ba xım dan, Azər bay can da kı 
möv cud ic ti maisi ya si sa bit lik 
bü tün döv lət lə rə nü mu nə ola 
bi lər. Möh tə rəm Pre zi dent İl
ham Əli ye vin bil dir di yi ki mi, 
“Bu gün Azər bay can san ki sa
kit lik ada sı dır”.  

Ümum mil li li der Hey dər 
Əli yev hər za man Da xi li İş lər 
Na zir li yi nin işi ni yük sək qiy
mət lən dir miş dir. Azər bay can 
po li si bu mü hüm və zi fə nin 
öh də sin dən bu gün də şə
rəf ə gə lir. Son il lər Azər bay
can da, o cüm lə dən Bi nə qə di 
ra yo nun da po liscə miy yət 
mü na si bət lə ri özü nün ye ni 
mər hə lə si nə qə dəm qo yub. 
Və tən daş la rın po li sin ən ya
xın tə rəf da şı ki mi ci na yət lə rin 
pro fi lak ti ka sı pro se sin də fə al 

iş ti ra kı bu nun ba riz nü mu nə
si dir. Po lis lə in san lar ara sın
da ya ra nan sə mi mi, doğ ma 
mü na si bət dən də bu nu ay
dın gör mək müm kün dür. Bu 
gün lər də öl kə miz də ke çi ri lən 
və öz möh tə şəm li yi ilə bü
tün dün ya ya səs sa lan “Ba kı
2015” I Av ro pa Oyun la rın da 
da Azər bay can po li si öz işi nin 
öh də sin dən la yi qin cə gəl di. 

Xü su si vur ğu la maq is tə
yi rəm ki, Bi nə qə di ra yo nun
da yer lə şən  çox mər tə bə li 
ya şa yış bi na sın da  baş ver miş 
yan ğın za ma nı po lis iş çi lə ri, 
sö zün hə qi qi mə na sın da,  əsl 
qəh rə man lıq nü ma yiş et dir
di lər. Bu ha di sə də fə da kar lıq 
gös tər miş hər bir po lis nə fə
ri nə xü su si tə şək kü rü mü bil
dir mək is tə yi rəm”.

Təd bir də iş ti rak edən ra
yon pro ku ro ru, əd liy yə mü
şa vi ri Na zim İma nov, MTN
in ra yon şö bə si nin rəi si Ra fiq 
Sə fə rov, ra yon Asaq qal lar 
Şu ra sı nın səd ri Akif Rə fi yev 
və Po lis İda rə si nin Ve te ran
lar Şu ra sı nın səd ri Za kir Əh
mə dov çı xış edə rək 97 il lik 
ta ri xə ma lik Azər bay can po
li si nin şə rəf i fəa liy yə ti ba rə
də ge niş mə ru zə ilə çı xış et
miş lər.       

Son ra xid mə ti və zi fə lə
rin də fərq lə nən bir qrup po lis 
əmək da şı na  Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
Fəx ri fər ma nı və qiy mət li hə
diy yə lər təq dim olun muş dur. 
Şə hid ol muş  po lis lə rin ailə 
üzv lə ri  və ve te ran lar da mü
ka fat lan dı rıl mış lar. 

Səhifəni hazırladı: Mail AĞAXANOV
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Tə sər rü fat iş lə ri nin  
və ziy yə ti  
mü za ki rə olu nub

Sağlam həyat tərzi  
sağlam ruh formalaşdırır

M. Oru cOV 

İyu nun 29da Bi nə qə
di Ra yon Mən zil Kom mu
nal Tə sər rü fat Bir li yi nin 
(MKTB) in zi ba ti bi na sın da 
ca ri və pers pek tiv tə sər rü fat 
iş lə ri nin və ziy yə ti və I  Av ro
pa Oyun la rı ilə bağ lı ra yon da 
apa rıl mış pro fi lak tik təd bir lə
rin ye kun la rı mü za ki rə edi lib. 
Top lan tı da MKTBnin şö bə 
mü dir lə ri və əmək daş la rı, qu
ru mun struk tur böl mə lə ri nin 
və mən zilis tis mar sa hə lə ri
nin rəh bər lə ri iş ti rak edib lər. 

Təd bi ri gi riş gi riş sö zü ilə 
açan MKTBnin rəi si Azər 
Məm mə dov “20142016cı 
il lər də Ba kı şə hə ri nin və 
onun qə sə bə lə ri nin so si al
iq ti sa di in ki şa fı na da ir Döv
lət Proq ra mı”na uy ğun ola raq 
ra yon da  apa rı lan abad lıqqu
ru cu luq və tə miz lik iş lə ri nin 
və ziy yə ti ilə bağ lı mə lu mat 
ve rib. Ca ri mə sə lə lə rin ic ra 
və ziy yə ti nin təh lil edil di yi
ni söy lə yən A.Məm mə dov 
gö rü lən iş lər ba rə də ope ra
tiv ola raq ra yon rəh bər li yi nə  
mə ru zə edil di yi ni diq qə tə 
çat dı rıb. O, nə zər də tu tul muş 
müd dət də tə miz lik sa hə si nin 
güc lən di ril miş iş re ji mi nin 
da vam et di ri lə cə yi ni vur ğu la
yıb, həm çi nin  Bi nə qə di Ra

yon İc ra Ha ki miy yə ti nin “Sa
kin lə rin Mü ra ciə ti Xid mə ti 
– 1646”ya da xil olan və tən daş 
mü ra ci ət lə ri nin ic ra və ziy yə
ti ba rə də də  mə lu mat ve rib. 
Bir li yin rəi si Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
təs diq et di yi 22 yan var 2015
ci il ta rix li “Bi nə qə di ra yo nu 
əra zi sin də baş ver miş ha di
sə lər ba rə də mə lu mat la rın 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı na çat dı rıl ma sı 
Qay da la rı”nın ic ra sı və ziy yə
ti ni də ət raf ı təh lil edib.

Da ha son ra top lan tı da 
MKTBnin aidiy yə tı şö bə  
rəh bər lə ri nin və ay rıay rı MİS 
rə is lə ri nin mə lu mat la rı din
lə ni lib. Təd bir də, həm çi nin, 
tə miz lik iş lə ri nin və ziy yə ti; 
sa kin lə rə lift xid mət lə ri nin 
gös tə ril mə si; mən zil lə rin tüs
tüba ca la rı nın tə miz lən mə si; 
məi şət tul lan tı la rı nın top lan
ma si və da şın ma sı xid mət
lə ri nin və ziy yə ti; kom mu nal 
xid mət  haqlarının top lan ma sı 
ilə bağ lı mü za ki rə lər olub.

Son da MKTBnin struk
tur la rı üz rə mü va fiq tap şı rıq
lar ve ri lib, sə la hiy yət lə ri üz
rə fəa liy yət lə ri ni tam ye ri nə 
ye tir mə yən və zi fə li şəxs lər 
ba rə də cid di ni zamin ti zam 
təd bir lə ri nin gö rü lə cə yi qeyd 
edi lib.

Es Mİ rA

Ta rix də ilk də fə təş kil 
olu nan Av ro pa Oyun la rı na 
yük sək sə viy yə də ev sa hib li yi 
et mək lə bü tün dün ya nın diq
qə ti ni özü nə cəlb et mə yi ba
ca ran Ba kı da at let lə ri miz öz 
qə lə bə lə ri ilə xal qı mı za bö
yük bay ram se vin ci ya şat dı lar. 
Sa kin lər ara sın da apar dı ğı mız 
rəy sor ğu su nun nə ti cə si nə 
əsa sən, ilk Av ro pa Oyun la rı 
döv rün də id ma na ma raq gös
tə rən uşaq və ye ni yet mə lə rin 
sa yı xey li ar tıb. Va li deyn lər 
bil di rir lər ki, öv lad la rı nı ay rı
ay rı id man növ lə ri üz rə böl
mə lə rə yaz dı ra caq lar.

Ha zır da şə hər və ra yon la
rı mız da is ti ra hət  park la rın da, 
hə yət ya nı mey dan ça lar da id
man la məş ğul ol maq üçün hər 
bir şə ra it ya ra dı lıb. Bu im kan
dan nə in ki uşaq lar, həm çi nin  
or ta yaş lı lar, hət ta əlil lər və 
ahıl in san lar da is ti fa də edir lər. 
Onu da de yək ki, mü tə xəs sis
lər açıq ha va da qu ru lan id man 
ava dan lıq la rı nın in san la rın 
sağ lam lı ğı na da ha müs bət tə
sir gös tər di yi ni qeyd edir lər. 
Di gər tə rəf dən, be lə qur ğu lar
dan əha li pul suz is ti fa də edir, 
bu isə bü tün tə bə qə lər dən 
olan in san la rın id man la məş
ğul ol ma sı na im kan ve rir. 

Pay tax tın Bi nə qə di ra yo
nun da da açıq ha va da xey li 
id man ava dan lıq la rı möv cud
dur. Ra yo nun bir sı ra park la
rın da, mə həl lə da xi li is ti ra hət 
yer lə rin də qu raş dı rı lan id
man qur ğu la rın dan is ti fa də 
edən sa kin lər is tə dik lə ri vaxt 
bu ra da id man la məş ğul ol
maq im ka nı qa za nır lar. Həm
çi nin, bu id man qur ğu la rın da 
məş ğul olan la rı seyr edən 

sa kin lər  bu ra da vaxt ke çir
mək dən mə nə vi zövq alır lar. 
Bi nə qə di sa kin lə ri açıq ha va
da qu raş dı rı lan bu qur ğu lar
dan mak si mum  ya rar la nır lar. 
Bu nu ra yo nun bir ne çə əra zi
sin də yer lə şən id man ava dan
lıq la rı nın qu raş dı rıl dı ğı is ti
ra hət park la rın da ay dın gör
mək müm kün dür.  Park lar da 
ol du ğu muz müd dət də şa hi di 
ol duq ki, id man qur ğu la rın da 
məşq edən lər ara sın da gənc 
nəs lin nü ma yən də lə ri çox
luq təş kil edir. Söh bət za ma nı 
mə lum ol du ki, on lar asu də 
vaxt la rı nı bu ra da sə mə rə li 
ke çi rir və müa sir id man qur
ğu la rın dan zövq alır lar.

Ra yon sa ki ni Əli Hey də
rov da id man qur ğu la rın dan 
mü tə ma di is ti fa də edir: “Çox 
se vi ni rəm ki, ya şa dı ğım  əra
zi də be lə bir qur ğu ya ra dı lıb. 
Bu cür id man ava dan lıq la rı nın 
qu raş dı rıl ma sı sa kin lə rin mə
na lı is ti ra hə ti və asu də vaxt la
rı nın sə mə rə li, əy lən cə li təş
ki li nə kö mək edir. Bu, həm də 
biz gənc lə rin ra hat lı ğı üçün
dür. Mən dost la rım la teztez 
bu ra gə lir, mü əy yən id man 
hə rə kət lə ri edi rəm. Bə zi in
san lar  ailə üzv lə ri ilə bir lik də  
bu ra da məşq edir lər. Tə bii ki, 
id man la məş ğul ol maq la ya
na şı, həm də   vax tı mı zı əy

lən cə li ke çi rir, sağ lam lı ğı mı zı 
qo ru yu ruq. Onu da de yim ki, 
gör dü yü nüz bu qur ğu lar çox 
ra hat dır. İs tər yaş lı lar, is tər sə 
də gənc lər üçün əl ve riş li ava
dan lıq lar dır”. 

Di gər ra yon sa ki ni Yu sif 
Əli yev də bu ra da xoş sa at lar 
ke çir di yi ni bil dir di. Açıq ha
va da id man ava dan lıq la rı nın 
qu raş dı rıl ma sı nın ra yon sa
kin lə ri nin ürə yin cə ol du ğu
nu vur ğu la yan həm söh bə ti
miz əra zi də ya şa yan gənc və 
yaş lı nəs lin bu qur ğu lar dan 
mün tə zəm şə kil də ya rar lan
dıq la rı nı de di: “Evi miz ya xın
lıq da yer lə şir. Hər gün sə hər 
və ax şam mə həl lə uşaq la rı ilə 
bir lik də bu ra gə lir, mə nə vi 
is ti ra hət edi rik. Bi lir si niz  ən 
çox ni yə se vi ni ri k? Bu qur ğu
lar dan is ti fa də et mək pul suz
dur. Bu, gənc lər də id ma na 
olan ma ra ğı da ha da ar tı rır”.  

Park lar da ol du ğu muz 
müd dət də mü şa hi də et dik 
ki, id man qur ğu la rın dan yaş
lı nəs lin nü ma yən də lə ri və 
hət ta fi zi ki qü sur lu in san lar 
da is ti fa də edir lər. Bü tün tə
bə qə lər dən olan in san la rın 
id man la məş ğul ol ma sı, tə bii 
ki, təq di rə la yiq dir. Sağ lam 
hə yat tər zi ke çi rən bu in san
lar, əl bət tə ki, həm də sağ lam 
ru ha ma lik dir lər.

Es Mİ rA Oru cO VA

Müa sir dövr də elm və 
tex no lo gi ya nın in ki şa fı əha
li nin ki ta ba olan ma ra ğı nı 
xey li azal dıb. İn di ya şın dan, 
cin sin dən və tut du ğu və zi fə
dən ası lı ol ma ya raq, ək sə riy
yət gü nü nün əsas his sə si ni 
kom pü ter qar şı sın da ke çi rir 
və mü ta liə yə çox az vaxt sərf 
edir. Bu xo şa gəl məz mey lin 
müs bə tə doğ ru də yiş mə si 
maa rif lən dir mə təd bir lə
rin dən çox ası lı dır. Ona gö
rə də Bi nə qə di ra yo nun da 
əha li nin mə nə viin tel lek tu al 
sə viy yə si nin yük səl dil mə si, 
in san la rın zə ru ri bi lik və in
for ma si ya ilə tə min edil mə si 
üçün müx tə lif təd bir lər hə
ya ta ke çi ri lir. 

Söz süz ki, uşaq, ye ni yet
mə və gənc lə rin ədə biy
ya ta, ümu miy yət lə,  mü ta
liə yə ma ra ğı nın ar tı rıl ma sı 
ba xı mın dan, ki tab xa na la rın 
xü su si ro lu var. Ra yon da 
fəa liy yət gös tə rən Mər kəz
ləş di ril miş Ki tab xa na Sis te
mi nin (MKS) hə ya ta ke çir
di yi la yi hə lər bu ba xım dan 
bö yük əhə miy yə tə ma lik
dir. 8 ki tab xa na ba za sın da 
ya ra dıl mış MKSin uşaq, 
in for ma si ya re sur su, komp
lekt ləş dir mə, me to di ka və 
bib li oq ra fi ya şö bə lə ri oxu
cu la ra xid mət gös tə rir. Ötən 
il dən ki tab xa nabib li oq ra fi ya 
pro ses lə ri nin av to mat laş dı
rıl ma sı şö bə si də fəa liy yə tə 
baş la yıb. MKSin di rek to
ru Rə na Bi lən dər li bi zim lə 
söh bə tin də bil dir di ki, hər 
il qu ru mun iş çi lə ri Res pub
li ka İx ti sa sar tır ma Mər kə
zin də təş kil olu nan tə lim və 
se mi nar lar da iş ti rak edə rək 
pe şə kar lıq sə viy yə lə ri ni ar
tı rır lar: “MKSin struk tu ru na 
da xil olan bü tün ki tab xa na la

rın ki tab fon du komp lek ləş
dir mə və ki ta bi ləş mə şö bə si 
tə rə fin dən mil li və tən pər
vər lik, mə də ni və mə nə vi 
də yər lə ri təb liğ edən ki
tab lar la zən gin ləş di ri lir. Fi
li al lar da ki tab fond la rı nın 
elm sa hə lə ri üz rə düz gün 
və sis tem li qay da da dü zül
mə si, rəf lə rə yer ləş di ril mə 
qay da sı, fon dun mü ha fi zə si 
və döv riy yə si  ilə əla qə dar 
iş lər hə ya ta ke çi ri lir. Di gər 
il lər də ol du ğu ki mi, bu il də 
MKSə M.F.Axun dov adı na 
Mil li Ki tab xa na, Ba kı şə hər 
Mə də niy yət və Tu rizm İda
rə si tə rə fin dən ye ni ki tab və 
nəşr nü mu nə lə ri da xil olub. 
Oxu cu lar tə rə fin dən hə diy
yə olu nan ki tab lar  mər kə zi 
ki tab xa na və fi li al la ra ve ri lib. 
Bu ra da məz mun ca köh nəl
miş, ya rar sız ha la düş müş, 
oxu cu lar tə rə fin dən is ti fa də 
olun ma yan ədə biy yat lar si
li nib. Şö bə yə elekt ron nəşr
lər, tə bi ət elm lə ri, tex ni ka 
və kənd tə sər rü fa tı, ta rix və 
si ya sət, iq ti sa diy yat, hü quq, 
mə də niy yət və in cə sə nət, 
fi lo lo gi ya və bə dii ədə biy
yat, din, fəl sə fə və uni ver
sal ədə biy yat da da xil olub. 
Qeyd edim ki, bu ədə biy yat
lar Azər bay can, rus və in gi
lis dil lə rin də dir. 1924 nüs xə 
ədə biy ya tın ka ta loq laş dı
rıl ma sı da apa rı lıb. Ki tab
xa na da yar dım çı ədə biy yat 
fon du nun ka ta loq la rı nın və 
mər kə zi ka ta lo qun ya ra dıl
ma sı is ti qa mə tin də iş lər bu 
gün də da vam et di ri lir”.

Di rek tor onu da əla və et
di ki, ədə biy yat la rın te ma tik 
ti po lo ji təş ki li və qey rifə al 
is ti fa də edi lən nəşr lə rin mü
əy yən ləş di ril mə si, oxu cu la
rın in for ma si ya tə ləb lə ri nin 
ödə nil mə si nə yö nəl miş sor
ğu la rın ke çi ril mə si və əl də 

edil miş nə ti cə lər əsa sın da 
fond la rın komp lekt ləş di ril
mə si ilə əla qə dar mü va fiq 
iş lər də gö rü lüb:  “Ha zır la
dı ğı mız “İn kar jur na lı”nda 
oxu cu la rın tə ləb lə ri və on
la ra ve ri lən “hə” və “yox” 
ca vab la rı, “Fond da yox dur”, 
“Oxu cu da dır” qeyd lə ri apa
rı lır. Komp lekt ləş dir mə işi
nin mü kəm məl və oxu cu 
tə lə bi nə uy ğun apa rıl ma sı 
üçün bu jur nal lar dan ge niş 
is ti fa də edi rik və nə ti cə də 
oxu cu la ra ve ri lən rədd ca
vab la rı nın azal ma sı na na il 
olu ruq”. 

MKS və onun fi li al la
rın da “Uşaq lar da bə dii po
ten sia lın üzə çı xa rıl ma sı və 
in ki şa fı” baş lı ğı al tın da mü
tə ma di ola raq ya ra dı cı lıq 
sər gi si ke çi ri lir. Bu ra da  ye
ni bib li oq ra fik kar to te ka la rın 
tər ti ba tı və bib li oq ra fik bül
le ten lər  ha zır la nır. Sis te min 
İn for ma si ya re surs şö bə si  
“MKSdə mu ti me dia fon
du nun təş ki li” möv zu sun da 
ke çi ri lən se mi nar da bir sı ra 
möv zu la ra to xu nu lub. Əsas 
məq səd mul ti me dia fon du
nun təş ki li pro se si ni mü tə
xəs sis lə rə izah et mək, fi li al

lar da möv cud olan mul ti me
dia məh sul la rı nın si ya hı sı nı 
mü əy yən ləş dir mək dən iba
rət dir. MKSnin ke çir di yi 
bü tün təd bir lər, sər gi lər “bi
na qa di.cls.az” say tın da ət raf ı 
işıq lan dı rı lır. 

Mü sa hi bi mi zin söz lə ri nə 
gö rə, MKSdə oxu cu la rın in
for ma si ya tə lə ba tı nı ödə mək 
üçün müa sir in for ma si ya re
surs la rın dan is ti fa də yə diq
qət da ha da ar tı rı lıb: “Fa ce
bo ok.com so si al şə bə kə sin
də mər kə zin öz sə hi fə si ya
ra dı lıb. Məq səd ic ti ma iy yət
lə da ha sıx əla qə qu rul ma sı, 
ki tab xa na ya ye ni oxu cu la rın 
cəlb olun ma sı dır. Sə hi fə va
si tə si lə ki tab se vər lər və oxu
cu lar  ki tab xa na da və kə nar
da təş kil olu nan təd bir lə rə, o 
cüm lə dən ya zı çı lar la gö rü şə 
də vət olu nur lar. Sə hi fə də, 
həm çi nin, mü əy yən sor ğu
lar ke çi ri lir. Ki tab xa na nın 
say tın da yer lə şən mə lu mat
lar is ti fa də çi lər lə pay la şı lır. 
Mər kə zin oxu cu la rı da öz 
fə al lıq la rı ilə se çi lir lər. On
lar müx tə lif möv zu la ra həsr 
olun muş in şaya zı və rəsm 
mü sa bi qə lə rin də iş ti rak edir 
və fərq lə nir lər”. 

MKSin fə al oxu cu la rı 
Bi nə qə di ra yo nu və res pub li
ka üz rə təş kil olu nan müx tə
lif mü sa bi qə lər də, sər gi lər də 
öz fə al lıq la rı ilə se çi lir lər. 
On lar, həm çi nin, Ba kı Şə
hər Mə də niy yət və Tu rizm 
İda rə si nin ta be li yin də olan 
ki tab xa na la rın oxu cu la rı 
ara sın da da öz söz lə ri ni de
yə bi lir lər.

Ha zır da təd ris ili so na 
ça tıb və mək təb li lər yay tə
ti lin də dir lər. MKSin Me to
di ka şö bə si nin mü di ri Şə fa 
Qu li ye va he sab edir ki, yay 
tə ti li nin sə mə rə li təş ki lin
də ki tab xa na la rın ro lu da
nıl maz dır. Məhz bu dövr də 
on la rı ki tab oxu ma ğa alış
dır maq  asan olur: “Ümu
miy yət lə, uşaq lar da mü ta liə 
vər diş lə ri nin er kən yaş lar
da təb li ği ol duq ca va cib dir. 
Çün ki çox mü ta liə edən 
uşaq la rın in tel lek ti da ha sü
rət lə in ki şaf edir. Da im də
yi şən rən ga rəng dün ya mız
da uşaq la rı mı zın mü ta liə 
alə mi ni zən gin ləş dir mək, 
dün ya gö rü şü nü ar tır maq 
bü tün ye ni lik lə rə qar şı on la
rın da ha sa vad lı da ha zə ka lı 
bö yü mə si nə tə kan ve rə cək. 
Mü ta liə in sa na hə ya tı sev
di rir, zeh ni açır, ət raf mü hi
ti, dün ya nı, in san la rı ta nı dır. 
Bi zim ki tab xa na da tək cə yay 
tə ti lin də de yil, ilin bü tün 
vaxt la rın da uşaq, mü əl lim 
və va li deyn lər lə iş apa rı lır. 
Bu, ol duq ca mü hüm dür”.

MKSdə bağ ça yaş lı uşaq
lar da ki ta ba hə və sin ya ra dıl
ma sı is ti qa mə tin də də mü
əy yən iş lər gö rü lür. Ya xın 
əra zi lər də yer lə şən bağ ça lar
dan az yaş lı la rın ki tab xa na ya 
eks kur si ya sı təş kil olu nur, 
mü ta li yə yə ma raq ya rat maq 
məq sə di lə uca dan oxu lar ke
çi ri lir.

Mü tə xəs sis lər və ziy yət
dən çı xış ki mi bu sa hə ilə 
bağ lı əha li ara sın da ge niş 
maa rif lən dir mə iş lə ri nin 
apa rıl ma sı nı va cib sa yır lar. 
Xa tır la daq ki, bu nun la bağ
lı Bi nə qə di ra yo nun da da 
müx tə lif gö rüş lər ke çi ri lib, 
bu sa hə də maa rif ən dir mə 
iş lə ri nin apa rıl ma sı üçün 
mət bua tın im kan la rın dan 
sə mə rə li is ti fa də olun ma sı 
töv si yə edi lib. 

Mü qəd dəs Ra ma zan 
ayın da bu mə sə lə yə ye ni
dən to xun maq ye ri nə dü
şər di. Bə ri baş dan vur ğu la
yaq ki, dün ya ne mət lə rin
dən is ti fa də də həd di aş maq 
is raf nü mu nə si dir. “Qu ra ni
Kə rim” və hə dis lə rin di li ilə 
de sək, is raf çı lıq bə yə nil mə
yən əməl dir. Al lah bu yur
muş dur ki, O, is raf edən lə ri 
sev mir. İs raf edən, mal tə ləf 
edən, sər və ti ba da ve rən lər 
is raf çı lar dır və is raf çı lar da 
şey tan la rın qar daş la rı dır. 

Ye ri gəl miş kən, ta nın mış 
din xa dim lə ri də mət bu at
da za manza man toy və yas 
mə ra sim lə ri za ma nı is raf çı
lıq hal la rı na yol ve ril mə si ni 
pis lə yə rək di nin də bu nun 
əley hi nə ol du ğu nu qeyd 
et miş lər. On la rın fik rin cə, 
bu mə sə lə nin həl lin də din 
xa dim lə ri ilə ya na şı, ağ saq
qal la rın da mü hüm ro lu var. 
Hər han sı məc bu riy yət lə, 

in zi ba ti qə rar la prob le mi 
yo lu na qoy maq müm kün
süz dür. 

Bu ya zı mız da son il lər 
toy lar da yol ve ri lən is raf
çı lıq dan da nı şa ca ğıq. Toy 
mə ra sim lə rin də is raf çı lı ğın 
qar şı sı nın alın ma sı üçün ilk 
növ bə də şad lıq ev lə rin də 
is raf çı lı ğa son qo yul ma lı dır. 
İn di ki toy la rı mız da məc lis 
baş la yan ki mi müx tə lif şi
rə lər dən, su lar dan içən, so
yuq qəl ya nal tı lar dan da dan 
qo naq son ra kı ye mək lə ri 
ye mək dən məh rum olur. 
Çün ki hə rə nin bir mə də si 
var. Nə qə dər ye mək olar 
ki? Bü tün ye mək lər sto lun 
üs tün də qa lır. Bir növ bə
zək ki mi. Eşit di yi mi zə gö rə, 
qa lan sa lat lar, ye mək lər so
yu du cu da sax la nı lır və sə
hə ri gün di gər toy sa hi bi nin 
qo naq la rı na sı rı nır. Mə sə lə 
bu ra sın da dır ki, toy sa hi bi 
hə min stol la rın pu lu nu ar
tıq la ma sı ilə ödə sə də, bə zi 
hal lar da ye məkic mə yin evə 
apa rıl ma sı na qa da ğa qo yu
lur. Hət ta teztez stol la ra 
ya xın la şan ofi si ant lar “ye
mək var, apar maq yox dur” 
xə bər dar lı ğı nı edir lər.

Bu mə sə lə tək cə cə
miy yə ti de yil, ey ni za man da 
döv lət qu rum la rı nı da cid di 
na ra hat et mək də dir. Hət ta 
on lar da toy mə ra sim lə rin də 
yol ve ri lən is raf çı lı ğın qar şı

sı nın alın ma sı is ti qa mə tin də 
sərt təd bir lə rin gö rül mə si ni 
va cib sa yır lar. Mə sə lə nin 
ya xın gə lə cək də Mil li Məc
lis də mü za ki rə si də is tis na 
de yil. Bə zi mü tə xəs sis lər isə 
bu cür ey bə cər lik lə rin ara
dan qal dı rıl ma sın da ağ saq
qal la rın, din xa dim lə ri nin 
və ta nın mış şəxs lə rin  nü fu
zun dan is ti fa də edil mə si ni 
da ha məq sə də uy ğun he sab 
edir lər. 

İs tər toy lar da, is tər sə də 
yas mə ra sim lə rin də is raf
çı lı ğın baş alıb get mə sin də 
gün dəngü nə ar tan şad lıq 
sa ray la rı ilə ya na şı üz də ni
raq mol la la rın da xü su si ro lu 
var. Mü tə xəs sis lər bu sa hə
də is la hat la rın apa rıl ma sı nı 
va cib sa yır lar.

Söh bət ləş di yim Bi nə
qə di sa kin lə ri də toy lar da 
yol ve ri lən is raf çı lıq dan gi
ley lən di lər.  Bi nə qə di sa ki
ni Ma hir Hə sə nov bi zim lə 
söh bə tin də qeyd et di ki, 
son vaxt lar Ba kı şə hə rin də 
fəa liy yət gös tə rən şad lıq sa
ray la rın da toy la rın qiy mə ti 
fan tas tik həd də ça tıb: “Və
ziy yət o yer də dir ki, əha li 
to yu adi ni kah lar və da ha 
ucuz ba şa gə lən yün gül va
ri məc lis lər lə yo la ver mə yə 
məc bur olur. Qiy mət lə rin 
bu də rə cə yə yük səl mə si
nin bir ba şa sə bəb ka rı məhz 
toy xa na sa hib lə ri dir. Be lə 
ki, sa ray la rın ti kil mə si nə 
mil yon lar la ma nat tö kən sa
hib kar lar itir dik lə ri pul la rı 
ge ri qay tar maq üçün qiy mət 
ar tı mın dan is ti fa də edir lər. 
Qiy mət ar tı mı bu temp lə 
da vam et sə, Azər bay can
da öz ənə nə si olan toy la rın 
sı ra dan çıx ma sı təh lü kə si 
ya ra na caq. Bu gün lər də toy 
edir dik. Bi zə tək lif edi lən 

men yu 40 ma nat lıq idi. To ya 
200 qo naq də vət edil miş di. 
Bu toy bi zə 8 min ma na ta 
ba şa gəl di. Toy lar da ve ri lən 
həd dən ar tıq key fiy yət li
key fiy yət siz ye məkiç mək 
bir tə rə fə, mu si qi nin səs
kü yün dən də qu laq ba tır. 
Ağız de yə ni qu laq eşit mir. 
Hər kə sin bil di yi ki mi, ax
şam lar çox ye mək or qa niz
mə cid di zi yan vu rur. Biz də 
toy ax şam sa at 18:00da baş
la sa da, bəy və gə lin məc li
sə təx mi nən 20:00da da xil 
olur. Möh kəm ye yib,içən
dən son ra evə gə lib ya tı rıq. 
Bax, bun lar öz lü yün də cid di 
xəs tə lik lə rə yol acır”. 

Mü sa hi bim bil dir di ki, 
bu il kənd ra yon la rı nın bi
rin də toy da ol dub: “Toy 
gün düz sa at 12:00da baş la
dı, ax şam 18:00da ye kun
laş dı. Ye mək lər də çox sa də. 
Mə gər bu cür men yu nu biz 
Ba kı da kı şad lıq sa ra yın da 
tət biq edə bil mə ri k?!”. 

Araş dır ma lar gös tə rir 
ki, pay taxt da kı şad lıq sa ray
la rı nın sa hib lə ri ya ran mış 
və ziy yət dən is ti fa də edə rək 
qiy mət lə ri fan tas tik şə kil də 
şi şirt mək lə məş ğul dur lar. 
Bu ra da iş lər elə qu ru lub ki, 
toy dan yı ğı lan pul lar, de mək 
olar ki, şad lıq sa ra yı nın sa
hi bi nə qa lır. Şad lıq ev lə ri 
ma sa nın üzə ri ni bə zən heç 
kə sin is ti fa də et mə di yi müx
tə lif ad da sa lat lar və di gər 
ər zaq məh sul la rı ilə dol du
rur lar. Bu “əlia çıq lıq” o həd
də ça tır ki, hət ta ma sa nın üs
tün də bar maq bas ma ğa yer 
ol mur. Mü di riy yə tin tək lif 
et di yi men yu nu isə də yiş
mək müş kül mə sə lə dir. 

Bu və ziy yət dən çı xış yo
lu nun ta pıl ma sı isə cid di zə
ru rə tə çev ri lib. 

Yay tə ti li nin sə mə rə li təş ki lin də  
ki tab xa na la rın bö yük ro lu var

İs raf çı lıq bə yə nil mə yən əməl dir
Mə həb bət Oru cOV

Son il lər toy və yas mə ra sim lə rin də is raf çı lı ğa yol 
ve ril mə si hal la rı ic ti ma iy yət ara sın da ge niş mü za ki rə 
olu nan möv zu lar dan dır. Hət ta bə zi lə ri bu mə sə lə də bir 
qə dər irə li ge də rək prob le min ara dan qal dı rıl ma sın da 
in zi ba ti me tod la rın tət bi qi ni zə ru ri sa yır lar. Bir müd dət 
əv vəl bə zi böl gə lər də yas yer lə rin də is ti ye mək lə rin ve ril
mə si qa da ğan edil di. Bu da, is təris tə məz, əha li ara sın da 
mü əy yən na ra zı lıq la ra sə bəb ol du. 
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Məhəbbət OrucOV

Ha va la rın is ti keç mə si ilə 
bağ lı pay taxt sa kin lə ri sə
rin lə mək və is ti ra hət et mək 
üçün ənə nə vi ola raq də niz 
kə na rı na – çi mər lik lə rə üz 
tu tur lar. Xə zə rin sa hil lə ri 
in di zən gin lə rin də, ka sıb la
rın da, məş hur la rın da, sa də 
adam la rın da se vim li is ti ra hət 
mə ka nı na çev ri lib. Bəs bu il ki 
çi mər lik möv sü mün də in san
lar ne cə din cə lir lə r? On la rın 
təh lü kə siz lik lə ri ne cə qo ru
nu r? 

Bu və di gər su al la ra ca vab 
tap maq ümi di ilə Bi nə qə di 
ra yo nu əra zi sin də yer lə şən 
Nov xa nı çi mər li yi nə üz tut
duq. Ha va nın kü lək li keç mə
si nə bax ma ya raq, çi mər lik də 
xey li in san is ti ra hət edir di. 

Yay ay la rın da in san la rın 
küt lə vi üz tut du ğu çi mər lik
lə rin tə miz və sə li qə li sax lan
ma sı sə la hiy yət li qu rum la rın 
diq qət mər kə zin də dir. Bu 
mə na da, Bi nə qə di ra yo nu nun 
əra zi sin də yer lə şən çi mər lik
lər Xə zə rin sa hi lin də ki di gər 
çi mər lik lər dən xey li fərq lə
nir. Son bir il də “Tə miz Bi
nə qə di” la yi hə si çər çi və sin də 
adı çə ki lən əra zi də  müs bə tə 
doğ ru ki fa yət qə dər də yi şik
lik olu nub. Çi mər lik Bi nə qə di 
ra yon bə lə diy yə si nə məx sus 
əra zi də yer ləş di yin dən, bu
ra da tə miz lik iş lə ri nə əsa sən 
hə min bə lə diy yə nə za rət 
edir. Hər həf ə so nu çi mər lik 
əra zi sin də imə ci lik lə rin ke
çi ril mə si adi hal alıb. Yazyay 
möv sü mü nə ha zır lıq təd bir
lə ri çər çi və sin də ötən ay lar
da Nov xa nı, Fat mai və Gö ra
dil bağ  mas siv lə rin də 5 ye ni 
məi şət tul lan tı la rı mey dan
ça sı ti ki lib, 3 yer də möv cud  
mey dan ça lar tə mir edi lib. 

Əra zi də olar kən bu ra da 
ge niş miq yas lı abad lıq və tə
miz lik iş lə ri nin apa rıl dı ğı nın 
əya ni şa hi di ol duq. Çi mər

li yin də ni zə ya xın his sə sin
də na rın qu mun top lan ma sı 
üçün əra zi xü su si tex ni ka 
va si tə si ilə şum lan mış və sa
hil bo yu tə miz lik iş lə ri apa rıl
mış dı. Bir söz lə, hər tə rəf də 
xü su si sə li qəsah man hökm 
sü rür dü. 

Bi nə qə di bə lə diy yə si nin 
sədr müa vi ni Sa bir Hə sə nov 
bi zim lə söh bə tin də bil dir di 
ki, Nov xa nı çi mər li yi yay ay
la rın da əha li nin ən çox üz tut
du ğu is ti ra hət mə kan la rın dan 
bi ri dir: “Bu nu nə zə rə ala raq, 
ra yon rəh bər li yi çi mər lik də 
və onun ya xın lı ğın da tə miz
lik və abad lıq iş lə ri nə xü su si 
diq qət ye ti rir. Bi nə qə di RİH 
rəh bər li yi nin tap şı rı ğı əsa
sın da  çi mər li yə ge dən yo lun 

ət ra fı baş danba şa abad laş dı
rı lıb, hə yət lə rin ha sar la rı tə
mir olu na raq rəng lə nib. Bu 
gün Nov xa nı bağ mas si vin də 
əha li nin is ti ra hə ti üçün tam 
şə ra it ya ra dı lıb. Qə sə bə dən 
ke çən də mir yo lu nun ət ra
fın da tə miz lik iş lə ri apa rı lıb, 
mə həl lə da xi li yol lar as falt la
nıb, əra zi dən ke çən su ka na
lı nın üzə rin də ki kör pü tə mir 
edi lib”. 

Mü sa hi bi mi zin söz lə ri nə 
gö rə, çi mər lik möv sü mü ilə 
əla qə dar əra zi də xid mət gös
tə rən bü tün iaşə ob yekt lə ri
nin sa hib lə ri nə sə li qəsah
ma na cid di fi kir ve ril mə si ilə 
bağ lı  xə bər dar lıq edi lib: “Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti nin tə şəb bü sü ilə Nov xa nı 
çi mər li yin də yer lə şən müx
tə lif is ti ra hət mər kəz lə ri nin 
və ic ti maiiaşə ob yekt lə ri nin 
əra zi sin də hər həf ə  imə ci
lik lər təş kil edi lir – zə də lən
miş kon tey ner lər tə mir edi lir, 
rəng lə nir, məi şət tul lan tı la rı 
mey dan ça la rı qay da ya sa lı nır. 
Də niz kə na rı əra zi də möv
süm lə əla qə dar imə ci lik lə rin 
mü tə ma di şə kil də ke çi ril mə si 
nə zər də tu tu lub”. 

Sədr müa vi ni onu da bil
dir di ki, bağ mas siv lə rin dən 
ke çən su ka na lı mün tə zəm 
ola raq tə miz lə nir və bu, təx
mi nən 5 ki lo metr əra zi ni əha
tə edir. Bağ mas si vin də qaz, 
su, işıq prob lem lə ri ara dan 
qal dı rı lıb. Nəq liy yat la bağ lı 
heç bir çə tin lik yox dur: “Pay
tax tın ay rıay rı əra zi lə rin dən 
çi mər li yə bir ne çə marş rut 
iş lə yir. Məi şət tul lan tı la rı nın 

da şın ma sı, mü qa vi lə əsa sın
da, “Bə yaz 2010” MMCyə 
hə va lə olu nub”. 

Çi mər lik lə is ti ra hət edən 
Nov xa nı qə sə bə sa ki ni Əh
məd Məm mə dov bi zim lə 
söh bə tin də bu ra da su yun 
tə miz sax la nıl ma sı na xü su si 
nə za rət edil di yi ni vur ğu la
dı: “Əv vəl lər də ni zə bö yük 
həcm də çir kab su la rı axı dı
lır dı sa, son il lər də  bu xo şa
gəl məz və ziy yət tam ara dan 
qal dı rı lıb. Çir kab su la rın tə
miz lə nə rək bir ba şa də ni zə 
axı dıl ma sı üçün əra zi də beş 
ədəd mo dul (tə miz lə yi ci 
qur ğu) qu raş dı rı lıb. Ha zır da 
çi mər li yə Eko lo gi ya və Tə
bii Sər vət lər Na zir li yi, elə cə 
də Bi nə qə di Ra yon Gi gi ye na 
və Epi de mio lo gi ya Mər kə
zi tə rə fin dən nə za rət edi lir. 
Çi mər lik möv sü mü baş la yan
dan Mər kə zin sa ni tar xid mə ti 
Ba kı və Ab şe ron çi mər lik lə
rin də 2 də fə mo ni to rinq ke
çi rib və Nov xa nı əra zi sin də ki 
çi mər lik lər ya rar lı he sab olu
nub”.

Çi mər li yə is ti ra hə tə gə
lən lə rin təh lü kə siz li yi nin 
tə min olun ma sı və is ti ra hə ti 
üçün də la zı mi şə ra it ya ra dı
lıb. Föv qə la də Hal lar Na zir li
yi nin xi la se di ci lə ri sa hil bo yu 
əra zi lə rə cid di nə za rət edir
lər. Gö rül müş iş lə rin nə ti cə
si dir ki, möv süm baş la yan dan 
əra zi də ki çi mər lik lər də bo
ğul ma ha lı mü şa hi də olun
ma yıb. Əra zi yə yan ğın sön dü
rən, po lis, tə ci li tib bi yar dım 
ma şın la rı və di gər xid mət lə rə 
aid tex ni ka  cəlb olu nub. Özəl 
çi mər lik lə rin ha mı sın da xü
su si tə li mat lan dı rıl mış xi la
se di ci lər fəa liy yət gös tə rir. 
Çi mər lik lə rin hər bi rin də 
də ni zi mü şa hi də et mək üçün 
dur bin, iki xi la set mə dai rə
si, ha be lə ki çik mü hər rik li 
qa yıq la təc hiz edi lən, hün
dür lü yü 5 metr dən az ol ma
yan 1 ədəd xi la set mə qül lə si 

qu raş dı rı lıb. Həm çi nin, də
niz də təh lü kə siz lik sa hə nin 
sər həd lə ri qır mı zı şar lar va si
tə si lə işa rə lə nib. Bu ra da, ey ni 
za man da, hə kim bri qa da sı da 
fəa liy yət gös tə rir. 

Bə zi çi mər lik lə rin inf
rast ruk tu ru müa sir tə ləb lə rə 
ca vab ver mə sə də əra zi də 
tə miz li yə cid di ria yət olu nur 
– bu ra da çox lu say da zi bil qu
tu la rı yer ləş di ri lib. Bun dan 
əla və, çi mər lik sa hib lə ri nə 
xü su si sel le fon tor ba lar pay
la nı lıb. Ye rə atıl mış tul lan tı
lar xid mə ti iş çi lər tə rə fin dən 
hə min tor ba la ra yı ğı la raq 
əv vəl cə dən ay rıl mış əra zi yə  
apa rı lır. 

Çi mər lik də müş tə ri lə rə 
xid mət edən Mət ləb Əh mə
dov əra zi də tə miz li yə xü su si 
fi kir ve ril di yi ni diq qə tə çat
dır dı: “Zi bi lin vax tın da da
şın ma sı na cid di əməl olu nur. 
Əra zi də zi bil qu tu la rı nın sa yı 
ar tı rı lıb. Də ni zə is ti ra hə tə 
gə lən hər bir kəs dən mü va fiq 
qay da la ra əməl et mək tə ləb 
olu nur”. 

Əra zi də iri iaşə ob yekt lə
ri və otel lər fəa liy yət gös tə
rir. Bun dan əla və, çi mər lik də 
müş tə ri lər üçün köl gə nə cək
lər və stolstul lar da möv cud
dur. Ye ri gəl miş kən, Nov xa nı 

çi mər li yin də qa da ğan olun
muş əra zi lər də möv cud dur. 
İn san la rın hə min yer lər də 
çim mə mə si üçün mü va fiq ni
şan lar qo yu lub.  

Çi mər lik lə rə üz tu tan
la rın bir qis mi da ha yük sək 
xid mət lə rin tək lif olun du ğu 
is ti ra hət mər kəz lə rin də din
cəl mə yə üs tün lük ve rir lər. 
Be lə ödə niş li çi mər lik lər də 
müş tə ri lə rə stol, stul, çə tir, 
so yun ma ota ğı, duş, res to
ran, çar daq və sku ter tək lif 
olu nur. Çi mər lik ki fa yət qə
dər tə miz dir və yük sək xid
mə tə bax ma ya raq, qiy mət
lər aşa ğı dır. Be lə çi mər lik də 
in san la rın ge cə sa at la rın da 
əy lən mə lə ri üçün mu si qi li 
proq ram lar – dis ko te ka lar da 
təş kil olu nur. 

Bi nə qə di Ra yon Gi gi ye na 
və Epi de mio lo gi ya Mər kə
zin dən əl də et di yi miz mə
lu ma ta gö rə, ra yon əra zi sin
də yer lə şən çi mər lik lər də 
də niz su yu nun yox la nıl ma sı 
mün tə zəm qay da da hə ya ta 
ke çi ri lir. Əra zi də qu raş dı rıl
mış su tə miz lə yi ci mo dul la rın 
fəa liy yə ti nor mal sə viy yə də
dir. Bun dan baş qa, əra zi də 
sa tı lan ər zaq məh sul la rı nın 
key fiy yə ti nə də xü su si nə za
rət edi lir. Əha li nin hə min çi

mər lik lə rə gi rişçı xı şın da heç 
bir ma neə yox dur. 

Nov xa nı da olar kən mü
əy yən gi leygü zar la rın da 
şa hi di ol duq. Mər kə zin hə
kim lə ri əra zi də fəa liy yət 
gös tə rən bə zi özəl çi mər
lik lə rin sor ğu la ra ca vab ver
mək is tə mə dik lə rin dən na
ra zı lıq la rı nı bil dir di lər. Qeyd 
edil di ki, hə min ob yekt lər də 
ça lı şan iş ci lə rin tib bi müa
yi nə dən ke çibkeç mə mə si 
ilə bağ lı han sı sa mə lu mat 
yox dur. Əra zi də ki bə zi ob
yekt lər də sa ni tar yox la ma la
rın apa rıl ma sın da mü əy yən 
məh du diy yət lər möv cud dur. 
Əv vəl lər sa ni tar hə kim lər 
ob yekt lə ri hər gün yox la ya 
bi lər di lər sə, ha zır da bu yox
la ma la rı il də yal nız iki də fə 
apar maq müm kün dür. 

Son da onu da xa tır la daq 
ki, Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy
yə ti baş çı sı nın 21 may 2013
cü il ta rix li sə rən ca mı na əsa
sən, çi mər lik lər də is ti ra hə tə 
gə lən lər dən yal nız duş xa na 
və di gər xid mət lər dən is ti fa
də yə gö rə pul alı na bi lər. Sə
rən ca ma gö rə, çi mər lik əra
zi sin də spirt li iç ki və tü tün 
mə mu lat la rı nın xü su si ra zı lıq 
ol ma dan sa tıl ma sı na da ica zə 
ve ril mir. 

Nər giz Qur ba ni, YAP Bi
nə qə di ra yon təş ki la tı Gənc
lər Bir li yi ida rə he yə ti nin 
üz vü:  “Bi rin ci Av ro pa Oyun
la rı Azər bay ca nın ta ri xi uğu
ru dur. Bu ya rış lar da biz dün
ya ya əda lət, sağ lam rə qa bət, 
dost luq və həm rəy lik nü ma
yiş et dir dik. 2012ci ilin de
kabr ayın da Av ro pa Olim pi ya 

Ko mi tə lə ri nin Bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın Azər bay can da 
ke çi ril mə si haq qın da qə bul 
edil miş qə ra rı döv lə ti mi zin  
apar dı ğı uğur lu si ya sə tin, bi
zə olan eti ma dın qə lə bə si idi. 
Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə lə ri
nin qə ra rın dan son ra Azər
bay can Res pub li ka sı nın Pre
zi den ti İl ham Əli yev  xal qı

mı za et di yi mü ra ciə tin də bu 
möh tə şəm id man təd bi ri nin 
yük sək sə viy yə də ke çi ril mə si 
üçün bü tün xal qın həm rəy li
yi nin zə ru rə ti ni vur ğu la mış
dı. Öl kə baş çı sı bu ya rış la rın 
ke çi ril mə sin də gənc lə rin ro
lu nu xü su si qeyd et miş di. Be
lə də ol du, cə mi iki il ya rım 
müd dət də ha zır laş dı ğı mız 17 
gün lük elit id man ya rış la rı ar
tıq uğur la ba şa çat dı. Am ma 
uzun za man Av ro pa nın tim
sa lın da bü tün dün ya Azər
bay ca nın ev sa hib li yi et di yi 
ya rış lar dan da nı şa caq. Çün
ki ilk ola raq biz bu ya rış la rın 
stan dart la rı nı mü əy yən et dik, 
hər dörd il dən bir ke çi ril mə
si nə zər də tu tu lan Av ro pa 
Oyun la rı nın mə şə li nin məhz 
Od lar Yur du Azər bay ca nın 
“Atəş gah” mə bə din dən alov
lan dı rıl ma sı nı tə min et dik. 
Oyun la rın açı lış və bağ la nış 
mə ra sim lə ri nin möh tə şəm
li yi ni isə söz lə ifa də et mək 
çox çə tin dir.  Bu mə ra sim lə
rin hər bi ri ni can lı iz lə mək 
şan sı əl də et miş dim. Döv lət 
him ni mi zin səs lən mə si nə 
hör mət əla mə ti ola raq xa ri ci 
tu rist lə rin him ni mi zə mü na
si bə ti, döv lət bay ra ğı mı zın 
sta di on da dal ğa lan ma sı, Pre
zi dent İl ham Əli ye vin ilk Av

ro pa Oyun la rı nı rəs mən açıq 
elan et mə si, Av ro pa Oyun la
rı nın Təş ki lat Ko mi tə si nin 
səd ri Meh ri ban xa nım Əli ye
va nın sə mi mi çı xı şı, ta ri xi mi
zi tə rən nüm edən sə hi fə lə rin 
can lan ma sı, möh tə şəm mu
ğa mı mız və mil li alət lə ri mi
zin ifa sın da mu si qi lə ri mi zin 
səs lən mə si, id man çı la rı mı zın 
sta di on da ke çi di za ma nı Bi
nə qə di gənc lə ri nin Azər bay
ca nın bö yük bay raq ilə on la ra 
dəs tək nü ma yiş et dir mə si...  
Sa də cə, bir kəl mə de yə bi lə
rəm ki,  bü tün bun lar hə qi qə
tən çox qü rur ve ri ci an lar idi”.

Nə zi rə Rza za də, YAP Bi
nə qə di ra yon təş ki la tı Gənc
lər Bir li yi nin sədr müa vi ni: 
“İyu nun 28də ilk Av ro pa 
Oyun la rı nın möh tə şəm bağ
la nış mə ra si min də mən də iş
ti rak et dim.  Av ro pa Oyun la rı 
tək id man de yil, dost luq, qar
daş lıq, bir li yin gös tə ri ci si dir. 
Mən bir və tən daş ki mi özü
mü çox xoş bəxt hiss edi rəm. 
Çün ki ya rış lar za ma nı, açı lış 
və bağ la nış təd bir lə rin də kö
nül lü dost la rı mı zın gös tər di yi 
per for mans lar, öl kə mi zə təş rif 
bu yu ran qo naq lar la meh ri ban 
dav ra nış, xoş rəf tar, gü lə rüz 
mü na si bət hər bir azər bay can
lı ki mi, mən də öz mil lə tim lə, 

döv lə tim lə fəxr edir, qü rur du
yu ram. Tə əs sü rat la rı mı söz lə 
ifa də et mə yə çə tin lik çə ki
rəm. Tək cə onu de mək ki fa
yət dir ki, hə min an lar da hər 
kəs çox xoş bəxt idi və ha mı
nın üzün də xoş tə bəs süm var
dı. Bü tün bun la ra gö rə, mən 
öz xal qım la, döv lə tim lə, gö zəl 
məm lə kə tim lə fəxr edi rəm”. 

Fa zil Məm mə dov, 297 
say lı mək tə bin di rek to ru: 
“Yə qin ki, uzun il lər ön cə 
öl kə miz də bu cür mö tə bər 
ya rı şın ke çi ril mə si bi zə yu xu 
ki mi gö rü nər di. La kin gör
kəm li döv lət xa di mi, ümum
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
dü şü nül müş və uzaq gö rən 
si ya sə ti nə ti cə sin də müa sir 
Azər bay ca nın bu gün kü mən
zə rə si bir re al lı ğa çev ri lib. Ulu 
ön dər Azər bay ca na rəh bər lik 
et di yi bü tün dövr lər də id ma nı 
döv lət si ya sə ti nin mü hüm is
ti qa mət lə rin dən bi ri ki mi də
yər lən dir miş, ona ümum mil li 
mə də niy yə tin tər kib his sə si 
ki mi bax mış dır. Hey dər Əli
yev is tər so vet döv rün də, is
tər sə də öl kə miz müs tə qil lik 
qa zan dıq dan son ra Azər bay
ca na rəh bər lik et di yi il lər
də id ma na, onun in ki şa fı na 
və mad ditex ni ki ba za sı nın 
ya ra dıl ma sı na, id man çı la

ra döv lət sə viy yə sin də qay ğı 
gös tə ril mə si nə xü su si diq qət 
ye tir miş, gənc nəs lin fi zi ki 
cə hət dən sağ lam ye tiş di ril
mə si mə sə lə si ni da im diq
qət mər kə zin də sax la mış dır. 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti cə nab İl ham Əli yev 
ulu ön də rin mil li döv lət çi lik 
kur su nu, o cüm lə dən id ma na 
qay ğı si ya sə ti ni uğur la da vam 
et di rir. Döv lə tin dai mi diq qət 
və qay ğı sı sa yə sin də bu gün 
öl kə miz də id man yük sə liş 
döv rü nü ya şa yır. 

Bi rin ci Av ro pa Oyun la rın
da id man çı la rı mı zın çı xış la rı nı 
xü su si vur ğu la maq is tər dim. 
At let lə ri mi zin hər bi ri ça lı şır
dı ki, qı zıl me dal qa zan sın və 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev onu 
təb rik edib bağ rı na bas sın. 
Bu, on lar üçün bir növ sti mu
la çev ril miş di. İd man çı la rı mız 
on la ra bəs lə ni lən eti ma dı la
yi qin cə doğ rult du lar. Güc lü 
Ru si ya ko man da sın dan son ra 
ikin ci ol maq bi zim üçün bö
yük nə ti cə dir. Für sət dən is
ti fa də edib ilk Av ro pa Oyun
la rın da me dal qa za nan hər 
bir id man çı mı zı kol lek ti vi miz 
adın dan ürək dən təb rik edi
rəm. Mən də ailə üzv lə rim lə 
bir lik də ək sər ya rış lar da azar
keş ki mi iş ti rak et mi şəm. Doğ
ru dan da çox mö tə şəm idi”. 

Mus ta fa Hə sə nov, “Və
tən” Res pub li ka İx ti sas laş dı
rıl mış Olim pi ya Eh ti yat la rı 
Uşaq Gənc lər Fut bol Mək
tə bi nin di rek to ru: “Av ro pa 
Oyun la rın da Azər bay ca nın 
üç rəng li bay ra ğı nın qal dı rıl

ma sı, him ni mi zin səs lən di
ril mə si öl kə mi zin dün ya da 
nü fu zu nun art ma sı nın ye ni 
mər hə lə si ol du. Ya rış la rın ye
ku nun da me dal la rın bö yük 
dəs ti öl kə miz dən kə na ra çıx
ma dı. At let lə ri miz bi zim üçün 
ye ni olan id man növ lə rin də 
də öz lə ri ni təs diq edə bil di
lər, bö yük əzm lə mü ba ri zə 
apa ra raq Av ro pa id man ta ri
xi nə ye ni sə hi fə yaz dı lar. Onu 
da de yim ki, dün ya nın heç bir 
ye rin də id ma na Azər bay can
da kı ki mi qay ğı gös tə ril mir.  
Gənc lər də bu sa hə yə diq qə tin 
art ma sı Azər bay can Pre zi den
ti İl ham Əli ye vin adı ilə bağ
lı dır. Məhz döv lət baş çı sı nın 
möh kəm ira də si, şəx si qay ğı sı 
sa yə sin də gənc lə ri mi zin sağ
lam ruh da tər bi yə si, id ma na 
olan ma ra ğı nın art ma sı tə min 
olun muş dur. Mən də ya rış
la rı iz lə yən lər ara sın da idim. 
Hər şey yük sək sə viy yə də idi. 
Öl kə miz də qo naq olan xa ri
ci öl kə lə rin nü ma yən də lə ri 
də on la ra ya ra dı lan şə ra it dən 
ra zı lıq la rı nı bil di rir di lər. İlk 
Av ro pa Oyun la rın da kö nül lü
lə rin işi ni xü su si vur ğu la maq 
is tər dim. İd man are na la rın da 
Bi nə qə di dən olan kö nül lü lə
rin ol ma sı mə ni xü su si lə se
vin dir di”. 

Es Mİ rA Oru cO VA

İyun ayın da öl kə miz bö yük bay ram əh valru hiy yə si nə 
qərq ol muş du. Ha mı mız  səbr siz lik lə göz lə di yi miz bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı nın hə yə ca nı nı ya şa dıq. Döv lət və xal qın 
vəh də ti, öl kə də möv cud olan ic ti maisi ya si sa bit lik, güc lü iq
ti sa di in ki şa fın sa yə sin də müs tə qil Azər bay can ta rix də ilk 
də fə ke çi ri lən Qi tə Oyun la rı na yük sək sə viy yə də ev sa hib li
yi et di. Be lə cə, Azər bay can öz qüd rə ti ilə bu im ta han dan da 
al nıa çıq, üzü ağ çıx ma ğı ba car dı.  Bü tün bun lar onu de mə yə 
əsas ve rir ki, bi rin ci Av ro pa Oyun la rı nın Azər bay can da ke
çi ril mə si qə ra rı nı ve rən lər heç də səhv et mə miş di lər. Söz
süz ki, bu ra da si ya si sa bit lik, iq ti sa diy ya tın, mə də niy yə tin, 
şə hər inf rast ruk tu ru nun in ki şa fı, bö yük id man ya rış la rı nın 
ke çi ril mə sin də öl kə nin təc rü bə si ki mi va cib mə qam lar da 
nə zə rə alın mış dı. 

Bö yük si ya si ira də və mə nə vi bir lik gös tə rə rək ilk Av ro
pa Oyun la rı nı ke çir mək lə Azər bay can doğ ru yol da ol du ğu nu 
bir da ha dün ya ic ti ma iy yə ti nə sü but et di.  Öl kə miz  bu bö yük 
id man təd bi rin də ye ni stan dart lar, ye ni tə ləb lər mü əy yən ləş
dir di. Adə tən, sa də və tən daş lar bö yük id man ya rış la rı nın ta
ri xi ni yad da sax la mır lar, am ma ya rış la rın ilk və tə ni nin han sı 
şə hər ol du ğu nu bi lir lər. Yə ni hər han sı mö tə bər ya rı şın ilk 
də fə ke çi ril di yi yer hər bir şəx sin yad da şı na  əbə di həkk olu
nur. Bu ba xım dan, əmin lik lə de yə bi lə rik ki, qə dim Ba kı da 
Av ro pa Oyun la rı nın pay tax tı ki mi yad daş lar da qa la caq. 

İlk Av ro pa Oyun la rın da id man çı la rı mı za dəs tək ve rən
lər ara sın da Bi nə qə di sa kin lə ri də çox luq təş kil edib. On lar 
ay rıay rı id man are na la rın da təş kil olu nan ya rış lar da ta ma
şa çı ki mi iş ti rak edə rək, at let lə ri mi zə mə nə vi dəs tək olub
lar. Bi nə qə di sa kin lə ri Qi tə Oyun la rı nın açı lış və bağ la nış 
mə ra sim lə rin də də iş ti rak edib lər. On lar ya rış la rın təş ki li, 
qo naq lar üçün ya ra dı lan şə ra it və s. ba rə də tə əs sü rat la rı nı 
bi zim lə bö lü şüb lər.
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Ta rix də ilk də fə ke
çi ri lən bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı na ev sa hib li yi 
edən Azər bay can bu bö
yük mə su liy yə tin al tın
dan bö yük uğur la çıx dı. 
Ya rış la rın yük sək sə viy
yə də təş ki li, dün ya stan
dart la rı na ca vab ve rən 
ye ni id man qur ğu la rı nın, 
sta di on la rın ya ra dıl ma
sı bir da ha təs diq lə yir  
ki, Azər bay can, hə qi
qə tən, id man öl kə si dir. 
Res pub li ka mız da  bü tün 
bey nəl xalq sə viy yə li id
man təd bir lə ri nin yük
sək sə viy yə də ke çi ril
mə si üçün hər cür şə ra it 
ya ra dı lıb. Bu ba rə də tək 
biz yox, bey nəl xalq eks
pert lər, müx tə lif öl kə
lə rin Olim pi ya ko mi tə
lə ri nin rəh bər şəxs lə ri, 
ya rış lar da iş ti rak edən 
id man çı lar və bu mö tə
bər təd bi ri işıq lan dı ran 
jur na list lər də da nı şır lar. 
Müx bi ri miz  I Av ro pa 
Oyun la rı nın ye kun la rı 
ilə bağ lı  ta nın mış sə nət 
adam la rı nın tə əs sü rat la rı 
ilə ma raq la nıb.

Mu ğam ifa çı sı Eh
ti ram Hü sey nov: “Öl
kə miz də ke çi ri lən bu 
möh tə şəm id man təd bi
ri bir da ha sü but et di ki, 
Azər bay can xal qı qə dim 
və tək rar sız bir mə də

niy yə tə sa hib dir. 17 gün 
ər zin də id man ya rış la
rı nı ma raq və hə yə can
la iz lə dim.  Se vin di ri ci 
hal dır ki, bu möh tə şəm 
təd bi ri yük sək sə viy yə
də təş kil edən öl kə miz 
həm də ya rış lar da uğur 
qa za na raq ko man da he
sa bın da 2ci ye ri tut du”.

 Əmək dar ar tist Ba
bək Nif ə li yev: “Av ro pa 
Oyun la rı nın il ki nin öl
kə miz də ke çi ril mə si 24 
il lik ya şı olan müs tə qil 
res pub li ka mı zın ta ri xi
nin ən mü hüm nai liy yət
lə rin dən bi ri ki mi yad da 
qal dı. Ən baş lı ca sı isə 
bi rin ci Av ro pa Oyun la rı 
bu yol da bir sı naq ola raq  
xal qı mı zı da ha da ruh
lan dır dı və hər bi ri mi zə 
ye ni  güc, qüv və və gə lə
cə yə inam  bəxş et di”. 

Əmək dar ar tist Sə
bu hi İba yev: “Azər bay
ca nın uğur la hə ya ta ke
çir di yi bu id man təd bi ri, 
həm çi nin, bir mə də niy
yət ya rı şı idi. Azər bay

can döv lə ti  bö yük bir 
xal qı təm sil et di yi ni bir 
da ha bü tün dün ya ya nü
ma yiş et dir di. Bir sə nət 
ada mı və və tən daş ki mi, 
öl kə mi zin bu ya rış lar da 
qa zan dı ğı uğur la ra çox 
se vi ni rəm”. 

Əmək dar ar tist El
şən Man su rov: “İlk Av
ro pa Oyun la rı ilə dün ya 
ic ti ma iy yə ti nə, bü tün 
mil lət lə rə qa pı mı zı aç
maq la bir da ha  gös tər dik 
ki, Azər bay can xal qı bə
şə riy yə tə bö yük mə də
niy yət nü mu nə lə ri bəxç 
et mək lə ya na şı, həm çi
nin id man sa hə sin də də 
möh tə şəm uğur la ra im za 
at ma ğa qa dir dir”.

Tanınmış sənət 
adamlarının  I Avropa 
Oyunları ilə bağlı 
təəssüratları

– El vin, hər şey dən əv vəl bu 
bö yük qə lə bə mü na si bə ti lə sə ni 
ürək dən təb rik edi rik. İn di isə 
gəl, söh bə ti mi zə uşaq lıq il lə rin
dən baş la yaq...

–  1988ci il də Ba kı şə hə rin
də ana dan ol mu şam. Uşaq vax tı 
çox də cəl idim, bir yer də da ya na 
bil mir dim. Va li deyn lə rim, mü
əl lim lə rim əlim də qal mış dı lar. 
Bir gün atam de di ki, “Ha zır laş, 
sə ni gü ləş böl mə si nə yaz dı ra ca
ğam”. Be lə lik lə, 12 ya şım dan gü
ləş lə məş ğul ol ma ğa baş la dım. 
Mər kə zi Or du İd man Klu bun
da təc rü bə li məşq çi Əf sər Na
ma zə li ye vin ya nın da məşq keç
mə yə baş la dım. İlk gün lər bir 
az çə tin keç sə də son ra dan hər 
şey qay da sı na düş dü. Gü nü mün 
çox his sə si məşq za lın da ke çir di. 
Gü lə şi sev mə yim də Əf sər mü
əl li min bö yük ro lu olub. O, çox 
tə ləb kar və qay daqa nu na cid di 
ria yət edən məşq çi dir. Əs lin də, 
in san hər yaş döv rün də öy rən
mə li dir. Ça lış maq, öy rən mək 
bü tün yaş dövr lə rin də gec de
yil. La kin id man çı nın kar ye ra
sı uşaq lıq il lə rin dən baş lan dı ğı 
üçün bu dövr də da ha inam la 
ça lış maq çox önəm li dir.  Onu 
da de yim ki, gü ləş lə məş ğul ol
ma ğım dərs lə ri mi oxu ma ğı ma 
ma ne ol mur du.  Be lə cə, gün lər 
birbi ri ni əvəz edir di. Hər ke
çən gün mən gü ləş lə bağ lı ye ni 
fənd lər öy rə nir, öz üzə rim də 
da ha da mə su liy yət lə iş lə yir
dim. 

– İş ti rak et di yin ya rış la rı və 
qa zan dı ğın qə lə bə lə ri ne cə xa
tır la yır sa n?

– 2000ci il də ye ni yet mə lər 
ara sın da öl kə bi rin ci li yi  ke çi ri
lir di. Əf sər mü əl li min məs lə hə
ti ilə hə min ya rış da 32 kq çə ki 
də rə cə sin də çı xış et dim. Çox 
hə yə can lı idim. Elə bi lir dim ki, 
dö şək üzə ri nə çıx sam, bü tün 
fənd lə ri yad dan çı xa ra ca ğam. 
Şü kür lər ol sun ki, özü mü ələ ala 
bil dim və inam la dö şək üzə ri nə 
çıx dım. Va li deyn lə rim, ya xın
la rım mə ni dəs tək lə mək üçün 
za la top laş mış dı lar. Bu ya rış da 
gü müş me dal qa zan dım. Se vin
ci min həd dihü du du yox idi. Bu 
me da lı qı zıl ki mi qə bul et dim 
və özü mə söz ver dim ki, növ
bə ti ya rış da bi rin ci ola ca ğam. 
Doğ ru dan da be lə ol du. Son ra
kı ya rış lar da da qı zıl, gü müş və 
bü rünc me dal la ra sa hib ol dum. 
2005ci il də ye ni yet mə lər ara
sın da təş kil olu nan Av ro pa bi
rin ci li yin də üçün cü ye ri tut dum. 
Son ra gənc lər ara sın da dün ya 

bi rin ci li yi nin qa li bi və gü müş 
mü ka fat çı sı ol dum. 2010cu il də 
pay tax tı mız da təş kil olu nan Av
ro pa çem pio na tın da ikin ci yer lə 
ki fa yə lən dim. 2014cü il də təş
kil olu nan Dün ya ku bo kun da  və 
Av ro pa çem pio na tın da bü rünc 
me dal əl də et dim. Bu il İran
da ke çi ri lən Dün ya ku bo kun da 
yığ ma ko man da mı zın üzv lə ri 
inam lı mü ba ri zə apa ra raq, öz 

söz lə ri ni de di lər. Həl le di ci qar
şı laş ma da güc lü Ru si ya ko man
da sı ilə qar şı laş dıq. Azər bay can 
pəh lə van la rı bö yük əzm kar lıq 
gös tə rə rək Dün ya ku bo ku nun 
sa hi bi ol du lar.

– El vin, ilk Av ro pa Oyun la
rın da qı zıl me dal qa zan maq sə
nin üçün çə tin ol ma dı ki?

– Əs lin də, hər ya rı şın özü
nə gö rə çə tin lik lə ri var. Am ma 
id man çı bu na çə tin lik ki mi bax
sa, irə li ge də bil məz. Hər ya rış, 
əs lin də, gör dü yün işin sı na ğı dır, 
bir im ta han dır. Nai liy yət lər gər
gin əmək nə ti cə sin də qa za nı lır. 
İlk Av ro pa Oyun la rı na cid di 
ha zır laş mış dıq. Ko man da mı zın 
üzv lə ri ilə bir gə gər gin məşq
lər ke çir dik. Azər bay can Gü ləş 
Fe de ra si ya sı nın rəh bər li yi tə rə
fin dən id man çı la rın Oyun la ra 
ha zır lı ğı ilə bağ lı hər tə rəf i şə
ra it ya ra dıl mış dı. Məşq lə ri mi zi 
təd bir lər pla nı na uy ğun ke çi rir
dik. Da xi li məşq lər lə ya na şı, bir 
ne çə xa ri ci öl kə lə rin ko man da
la rı ilə yol daş lıq gö rü şü də təş kil 
olun muş du. 

– El vin, so nun cu ya rış lar da 
qar şı laş dı ğın rə qib lə ri ni  ta  nı 
yır  dın  mı  ?

– Ən çə tin gö rü şüm Gür

cüs tan və Ru si ya id man çı sı ilə 
ol du. Gür cüs tan id man çı sı ilə 
ötən il ke çi ri lən dün ya çem pio
na tın da qar şı laş mış dım. Ru si ya
lı rə qi bi mi ilk də fə idi ki, sı na ğa 
çə kir dim. Fi nal da qar şı laş dı ğım 
ser bi ya lı gü ləş çi ko man da sı nın 
he yə tin də bir müd dət ön cə Ba
kı da tə limməşq top lan tı sın da 
ol muş du. Məşq lər də hə min id
man çı nın zə if və güc lü cə hət lə
ri ni nə zər dən ke çir miş dim. 

Bu, ilk Av ro pa Oyun la rı idi. 
Ona gö rə də hər bir id man çı is
tə yir di ki, bu ra da qı zıl me dal qa

zan sın. Uca Tan rı ya şü kür ol sun 
ki, mən də bu Oyun la rın çem
pio nu adı nı qa zan dım, adı mı 
Azər bay can id ma nı nın, elə cə 
də Av ro pa Oyun la rı nın ta ri xi
nə yaz dır dım. İd man çı la rı mı zın 
qa zan dıq la rı qə lə bə lər döv lə
ti mi zin baş çı sı, Mil li Olim pi ya 
Ko mi tə si nin pre zi den ti cə nab 
İl ham Əli ye vin adı ilə sıx bağ
lı dır. Öl kə Pre zi ren ti nin id ma na 
və Olim pi ya hə rə ka tı na gös tər
di yi diq qət və qay ğı göz qa ba
ğın da dır. Mən für sət dən is ti fa
də edib cə nab Pre zi den ti mi zə öz 
tə şək kü rü mü bil di ri rəm. Məhz 
onun gös tər di yi diq qət və qay
ğı, bu sa hə də hə ya ta ke çir di yi 
məq səd yön lü si ya sət öz bəh rə
si ni ver di.

– El vin, çem pi on ol ma ğın da 
azar keş dəs tə yi nin tə si ri ni hiss 
et  din  mi  ?

– Söz süz ki, id man çı nın 
uğur lu çı xış et mə sin də azar keş 
dəs tə yi nin ro lu bö yük dür. Bu, 
da nıl maz hə qi qət dir. Hey dər 
Əli yev adı na İd man Are na sı 
azar keş lər lə do lu idi. Gü lə şən
də azar keş lə rin hə yə ca nı nı hiss 
edir dim. On la rın dəs tə yi mə nə 
ruh ve rir di. Həm və tən lə rim 
çı xı şı mın so nu na qə dər mə ni 
dəs tək lə di lər. Hə min an la rı heç 
vaxt ya dım dan çı xar ma ya ca ğam. 

İlk Av ro pa Oyun la rın da qa zan
dı ğım qı zıl me da lı azar keş lə rə 
hə diy yə edi rəm.

– Qar şı da kı ya rış lar la bağ lı 
nə de yə bi lər sə n?

– Məşq çi lər he yə ti nin qə
ra rı na əsa sən, ha zır da bər pae
di ci məşq lər ke çi rik. Tez lik lə 
əsas məşq lə rə baş la ya ca ğıq. Bir 
ay dan son ra LasVe qas da “Rio
2016” Olim pi ya Oyun la rı na 
li sen zi ya xa rak ter li dün ya çem
pio na tı təş kil olu na caq. Əsas 
məq sə dim bu ya rış da da uğur la 
çı xış edə rək mü ka fat çı lar sı ra
sın da yer al maq dır. İna nı ram 
ki, güc lü gü ləş yığ ma mız dün
ya çem pio na tın da da Azər bay
ca nın id man şə rə fi ni la yi qin cə 
qo ru ya caq.

Birinci Avropa Oyunlarının çempionu: 

“Hər yarış, əslində,  
bir imtahandır”

r E  D A K  s İ  y A  D A N : 

Ya zı ça pa ha zır la nar kən da ha bir xoş xə bər al dıq. Azər bay
can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 29 iyun 2015ci 
il ta rix li Sə rən ca mı ilə I Av ro pa Oyun la rın da qa za nıl mış yük
sək nai liy yət lə rə və Azər bay can id ma nı nın in ki şa fın da gös
tər dik lə ri bö yük xid mət lə rə gö rə bir qrup şəxs yük sək döv lət 
mü ka fat la rı na la yiq gö rü lüb. On la rın ara sın da mü sa hi bi miz 
El vin Mür sə li ye vin də adı var. Azər bay ca nın ən ali mü ka fat
la rın dan bi ri – “Şöh rət”or de ni ilə təl tif olu nan çem pio nu mu za 
uzun ömür, can sağ lı ğı, qə lə bə se vinc lə ri ar zu la yı rıq! 

EsMİrA OrucOVA

Azər bay can da bü tün sa hə lər ki mi, id man və Olim pi ya hə rə
ka tı da yük sək sü rət lə in ki şaf edir. Əsa sı ümum mil li li der Hey dər 
Əli yev tə rə fin dən qo yu lan id man si ya sə ti Azər bay can Res pub
li ka sı nın döv lət baş çı sı, Mil li Olim pi ya Ko mi tə si nin pre zi den ti 
cə nab İl ham Əli yev tə rə fin dən uğur la da vam et di ri lir. Son il lər 
ər zin də pay taxt da, elə cə də öl kə mi zin müx tə lif re gi on la rın
da Olim pi ya id man komp leks lə ri, mey dan ça lar və di gər id man 
qur ğu la rı in şa edi lə rək xal qın is ti fa də si nə ve ri lib. Bü tün bun lar 
öl kə miz də uşaq və gənc lə rin fi zi ki və mə nə vi in ki şa fı na, on la rın 
sağ lam ruh lu və tən daş ki mi bö yü mə si nə yö nə lib. 

Bu gün Azər bay can da id ma nın gü ləş nö vü yük sək sə viy yə də 
in ki şaf edib. Sta tis tik rə qəm lə rə nə zər sal saq gö rə rik ki, dün ya
nın ən möh tə şəm id man təd bi ri olan Yay Olim pi ya Oyun la rın da 
əl də et di yi miz me dal la rın  ək sə riy yə ti məhz gü ləş də qa za nı lıb. 
Öl kə mi zin ev sa hib li yi et di yi ilk Av ro pa Oyun la rın da da gü ləş
çi lə ri miz on la ra bəs lə ni lən eti ma dı doğ rult du lar. Ya rış la rın ilk 
gün lə rin dən mü ba ri zə yə qo şu lan pəh lə van la rı mız inam lı mü ba
ri zə apa ra raq 6 qı zıl, 2 gü müş və 7 bü rünc me dal la ən güc lü lər
dən ol duq la rı nı bir da ha sü but et di lər.

Bi rin ci Av ro pa Oyun la rın da yu nanRo ma gü lə şi üz rə fəx
ri kür sü yə qal xan pəh lə van la rı mız dan bi ri də El vin Mür sə li yev 
idi. 75 kq çə ki də rə cə sin də qüv və si ni sı na yan id man çı mız fi na
la ge dən yol da Slo va ki ya dan Ri çard Ri qo, Ru mı ni ya dan İonel 
Pus ka su, Ru si ya dan Çin giz La ba za nov və Gür cüs tan dan Zu ra bi 
Da tu naş vi li ni mü ba ri zə dən kə nar laş dır dı. Qı zıl me dal uğ run
da gö rüş də El vin Ser bi ya id man çı sı Vik tor Ne mes lə qar şı laş dı. 
Bu də fə də rə qi bi nə şans ver mə yən gü ləş çi miz ta rix də ilk də fə 
məhz doğ ma Və tə ni miz də yük sək sə viy yə də ke çi ri lən Av ro pa 
Oyun la rın da Azər bay ca na qı zıl me da lı qa zan dır dı.

Bu gün lər də bi rin ci Av ro pa Oyun la rı nın çem pio nu ilə  re dak
si ya mız da gö rüş mək is tə dik. Də və ti mi zi məm nu niy yət lə qə bul 
edən El vin Mür sə li yev lə söh bə ti miz də gü lə şə gə li şi, əl də et di yi 
qə lə bə lər, Av ro pa Oyun la rın da kı çı xı şı və qar şı da kı ya rış lar ba
rə də da nış dıq.


