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Azər bay can və onun pay
tax tı Ba kı səbr siz lik lə göz lə
ni lən anın – bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın açı lı şı nın hə yə
can və se vin ci ni ya şa yıb.

Ba kı Olim pi ya Sta dio nu
na top laş mış 68 min ta ma şa
çı, elə cə də dün ya da yüz mil
yon lar la te le vi zi ya ta ma şa çı sı 
unu dul maz ta ri xi anın şa hi di 
olub lar. Pay tax tın xə ri tə si nə 
ye ni da xil ol muş Ba kı Olim
pi ya Sta dio nu öz möh tə şəm
li yi, əs ra rən giz gö zəl li yi ilə 
hər kə sin diq qə ti ni çə kir. Bu
ra da dün ya nın apa rı cı bə dii, 
ya ra dı cı və tex ni ki he yət lə ri
nin iş ti ra kı ilə ər sə yə gə lən 
krea tiv şou nü ma yiş olu nub. 
Sta di on da tə biə tin dörd ün
sü rün dən – su, od, tor paq və 
yel ob raz la rın dan is ti fa də et
mək lə hey rə ta miz bir mən zə
rə ya ra dı lıb. Mə ra si min təş ki
li nə 28 öl kə dən 300dən çox 
ya ra dı cı he yət və 34 öl kə dən 
1000 nə fər mü tə xəs sis cəlb 
olu nub.

Mə ra sim “Ba kı2015” bi
rin ci Av ro pa Oyun la rı Əmə
liy yat Ko mi tə si nin əmə liy yat
lar üz rə baş di rek to ru Say mon 
Kle qin de di yi ki mi, bir sı ra 
ma raq lı mə qam lar və sürp
riz lər lə yad da qa lıb.

Ta ma şa çı la rın sü rək li al
qış la rın dan son ra sta dio na 
bir an lıq sü kut çö küb. Bu sü
ku tu dün ya şöh rət li xa nən də 
Alim Qa sı mo vun ifa et di yi 
mu ğa mın ava zı po zub. Son ra 
rit mik na ğa ra sə da la rı al tın
da 24dən sı fı ra doğ ru ge ri yə 
sa yım baş la yıb. Bu, 1991ci il
də Azər bay ca nın döv lət müs

tə qil li yi nin bər pa sı nın 24 ili ni 
əks et di rir di.

Sta dio nun VİP tri bu na
sın da Azər bay can Pre zi den
ti İl ham Əli yev, bi rin ci xa
nım, “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, 
Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə si
nin pre zi den ti Pat rik Hik ki 
əy lə şib lər. Oyun la rın açı lış 
mə ra si min də iş ti rak et mək 
üçün Ba kı ya gəl miş mö tə
bər qo naq lar ara sın da Tür ki
yə Pre zi den ti Rə cəb Tay yib 
Ər do ğan, Ru si ya Pre zi den ti 
Vla di mir Pu tin, Be la rus Pre
zi den ti Alek sandr Lu ka şen ko, 
Ser bi ya Pre zi den ti To mis lav 
Ni ko liç, Türk mə nis tan Pre
zi den ti Qur ban qu lu Ber di

mə həm mə dov, Ta ci kis tan 
Pre zi den ti Emo mə li Rəh
mon, Mon te neq ro Pre zi den ti 
Fi lip Vu ya no viç, Bos ni ya və 
Her se qo vi na nın Rə ya sət He
yə ti nin Səd ri Mla den İva niç, 
Mo na ko Şah za də si II Al bert, 
Lük sem bur qun Bö yük Her
so qu An ri, Gür cüs ta nın Baş 
na zi ri İrak li Qa ri baş vi li, Qa
za xıs ta nın Baş na zi ri Kə rim 
Mə si mov, Ru mı ni ya nın Baş 
na zi ri Vik tor Pon ta, Bol qa
rıs ta nın Baş na zi ri Boy ko 
Bo ri sov, Səu diy yə Ərə bis ta
nı Kral lı ğı nın şah za də si Ab
dul lah Bin Mu sa ad Bin Əb
dü lə ziz, Bey nəl xalq Olim pi
ya Ko mi tə si nin pre zi den ti 
To mas Bax, Mil li Olim pi ya 
Ko mi tə lə ri As so sia si ya sı nın 

pre zi den ti şeyx Əh məd əl
Fa had ƏlSa bah, ISES CO
nun baş di rek to ru Əb dü lə ziz 
bin Os man əlTü veyc ri, elə cə 
də SanMa ri no, İs veç rə, Bö
yük Bri ta ni ya, Slo va ki ya, Çe
xi ya, İran, Uk ray na, Oman, 
Kü veyt, Qə tər və di gər öl kə
lə rin yük sək sə viy yə li rəs mi 
şəxs lə ri, ta nın mış ic ti maisi
ya si xa dim lər, dün ya id man 
ic ti ma iy yə ti nin gör kəm li 
nü ma yən də lə ri olub.

Sim fo nik or kest rin ifa sın
da Azər bay ca nın döv lət him
ni səs lən di ri lib. Azər bay can 
Res pub li ka sı nın döv lət bay
ra ğı sta dio na gə ti ri lib.

Sta di on da qu raş dı rı lan 
elekt ron tab lo lar da Azər bay
ca nı qa rışqa rış do laş mış mə

şə lin sə ya hət marş ru tu nü
ma yiş et di ri lib. Uzun lu ğu 700 
metr olan, are na bo yu döv rə
lə nən pa nel də LED lam pa la rı 
va si tə si lə alo vun sə ya hət et
di yi mə kan la rın ad la rı birbir 
ya zı lıb.

Son mə şəl çi – iki də fə pa
ra lim pi ya oyun la rı çem pio nu, 
iki qat dün ya çem pio nu, beş
qat Av ro pa çem pio nu İl ham 
Zə ki yev Jan Si be liu sun “5ci 
Sim fo ni ya”sı nın sə da la rı al
tın da bi rin ci Av ro pa Oyun
la rı nın mə şə li ni sta dio na 
gə ti rib. Gənc lə rin Olim pi ya 
Oyun la rın da ta ek von do üz rə 
qı zıl me da la la yiq gö rül müş 
Sə id Qu li yev onun la ya na şı 
ad dım la yıb. 

Ardı səh. 2-də
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 av ro pa 
oyun la rı nın so si al 
şə bə kə lər də 
təb li ği mü za ki rə 
olu nub

xi las kar lıq 
və qu ru cu luq 
mis si ya sı 

bi rin ci av ro pa 
oyun la rı nın 
açı lı şı 
mü na si bə ti ilə 
rəs mi qə bul

İlk av ro pa 
oyun la rın da
bizə qələbə 
sevinci yaşadan 
idmançılarımız

“Bakı-2015”birinci
AvropaOyunlarının
təntənəliaçılışmərasimi
Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev Oyun la rı açıq elan edib 

İyu nun 12də Hey dər Əli
yev Mər kə zin də “Ba kı2015” 
bi rin ci Av ro pa Oyun la rı nın 
rəs mi açı lış mə ra si mi iş ti rak
çı la rı nın şə rə fi nə Azər bay
can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
adın dan rəs mi qə bul təş kil 
olu nub.

Azər bay can Pre zi den ti 
İlham Əli yev və “Ba kı2015” 
bi rin ci Av ro pa Oyun la rı nın 
Təş ki lat Ko mi tə si nin səd ri 
Meh ri ban Əli ye va ilk Av ro
pa Oyun la rı nın açı lış mə ra
si min də iş ti rak et mək üçün 
öl kə mi zə gə lən döv lət və 
hö ku mət baş çı la rı, ta nın mış 
ic ti maisi ya si və id man xa
dim lə ri ilə gö rü şüb lər.

Dün ya nın id man ta ri xin
də si lin məz iz qo ya caq ilk 
Av ro pa Oyun la rı nın rəs mi 
açı lış mə ra si min də yük sək 

sə viy yə li qo naq la rın iş ti ra kı 
bu Oyun la rın əhə miy yə ti ni 
bir da ha təs diq edir. Av ro pa 
Oyun la rı na bü tün dün ya da 
bö yük ma raq var. Qi tə nin 
id man ta ri xin də mü hüm ha
di sə olan bu Oyun la rın Azər
bay can da ke çi ril mə si nə qə rar 
ve ril mə si tə bii ki, öl kə mi
zin bey nəl xalq nü fu zun dan 
və dün ya da for ma laş dır dı ğı 
müs bət imic dən irə li gə lir. 
Bu amil həm də Azər bay can
da id ma na gös tə ri lən qay ğı, 
id man sa hə sin də əl də olu nan 
uğur lar la da sıx bağ lı dır. Av
ro pa id man ailə si nin bu qə
ra rı Azər bay can da kı ic ti mai
si ya si sa bit li yə və son il lər də 
əl də olu nan yük sək iq ti sa di 
nai liy yət lə rə ina mın təs di qi
dir. Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
hər tə rəf  i fəa liy yə ti sa yə sin

də Azər bay can be lə nü fuz
lu id man təd bi ri ni ke çir mək 
iq ti da rın da ol du ğu nu bir da
ha bü tün dün ya ya nü ma yiş 
et di rir.

Azər bay ca nın bi rin ci xa
nı mı Meh ri ban Əli ye va nın 
rəh bər lik et di yi bi rin ci Av
ro pa Oyun la rı nın Təş ki lat 
Ko mi tə si bu təd bi rin yük sək 
sə viy yə də ke çi ril mə si üçün 
bü tün səy lə ri bir ləş di rib. 
Qı sa müd dət də ye ni müa sir 
id man ob yekt lə ri nin in şa sı, 
möv cud olan la rın isə əsas lı 
şə kil də ye ni dən qu rul ma sı 
bey nəl xalq id man ic ti ma iy
yə ti tə rə fin dən də yük sək 
qiy mət lən di ril di. Öl kə miz də 
bu Oyun la rı yük sək sə viy yə
də ke çir mək üçün ya ra dı lan 
şə ra it, qı sa müd də tə gö rü
lən iş lər və re al laş dı rı lan la

yi hə lər bir da ha sü but edir 
ki, bey nəl xalq id man ailə si
nin üz vü olan Azər bay can da 
baş la nı lan bü tün iş lər vax
tın da və yük sək key fi y yət lə 
ye ri nə ye ti ri lir. Bu isə Av ro
pa Oyun la rı nın stan dar tı nı 
ya ra dan Azər bay ca nı ye ni
dən dün ya nın diq qət mər
kə zi nə çe vi rir. Azər bay can 
da da xil ol maq la Av ro pa nın 
50 öl kə sin dən 6000dən ar
tıq id man çı nın qa tıl dı ğı bi
rin ci Av ro pa Oyun la rı dün
ya id man ta ri xin də mü hüm 
ha di sə ki mi qa la caq.

Rəs mi qə bul da bi rin ci Av
ro pa Oyun la rı na da ir qı sa vi
deo çarx nü ma yiş et di ri lib.

Döv lə t i  mi zin baş çı  sı 
İlham Əli yev rəs mi qə bul da 
çı xış edə rək de yib: “Bir ne çə 
sa at dan son ra Ba kı da bi rin

ci Av ro pa Oyun la rı baş la yır. 
Bu ha di sə mü na si bə ti lə ilk 
növ bə də bü tün Azər bay can 
xal qı nı, bü tün Av ro pa xalq la
rı nı təb rik edi rəm. Əmi nəm 
ki, bu id man ya rı şı dost luq, 
meh ri ban lıq bay ra mı na çev
ri lə cək dir.

Bu, öl kə miz üçün ta ri xi 
ha di sə dir. Çün ki bu gü nə qə
dər öl kə miz də bu miq yas da 
id man ya rış la rı ke çi ril mə miş
dir. Ey ni za man da, bu, Av ro
pa üçün də ta ri xi ha di sə dir. 
Çün ki baş qa qi tə lər dən fərq li 
ola raq, Av ro pa da heç vaxt qi
tə oyun la rı ke çi ril mə miş dir. 
Bax ma ya raq ki, olim pizm hə
rə ka tı nın və olim pizm ide ya
la rı nın və tə ni Av ro pa dır. Bu 
ta ri xi qə rar 2012ci ilin de
kab rın da qə bul edi lib. 

Ardı səh. 3-də

BirinciAvropaOyunlarınınaçılışı
münasibətiilərəsmiqəbul

İyu nun 13də Azər bay
can Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti İl ham Əli yev Bey nəl
xalq Olim pi ya Ko mi tə si nin 
pre zi den ti To mas Bax ilə 
gö rü şüb.

Gö rüş də bi rin ci Av ro
pa Oyun la rı ba rə də ət raf  ı 
fi kir mü ba di lə si apa rı lıb. 
Bey nəl xalq Olim pi ya Ko
mi tə si nin pre zi den ti To mas 
Bax bi rin ci Av ro pa Oyun la
rı nın ilk gün lə rin də ma raq
lı ya rış la rın ol du ğu nu de
yib. O, “Ba kı2015” bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı nın açı lış 
mə ra si mi nin çox tən tə nə li 
keç di yi ni vur ğu la yıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Bey nəl xalq Olim pi ya Ko
mi tə si nin pre zi den ti To mas 
Ba xın bi rin ci Av ro pa Oyun

la rı na hər tə rəf li dəs tə yi ni 
xü su si qeyd edə rək bu ami
lin Oyun la rın əhə miy yə ti
ni da ha da ar tır dı ğı nı de yib. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı nın ilk gü
nün də Azər bay can id man
çı la rı nın bir ne çə me dal qa
zan ma sı nın önə mi ni qeyd 
edib. Azər bay can Mil li Olim
pi ya Ko mi tə si ilə Bey nəl xalq 
Olim pi ya Ko mi tə si ara sın da 
uğur lu əmək daş lı ğın hə ya ta 
ke çi ril di yi bil di ri lib. Azər
bay ca nın id man sa hə sin də 
bey nəl xalq əmək daş lı ğa mü
hüm töh fə lər ver di yi qeyd 
olu nub. Mö tə bər bey nəl xalq 
id man ya rış la rı nın Azər bay
can da ke çi ril mə si nin bu nun 
yax şı nü mu nə si ol du ğu vur
ğu la nıb.

İyu nun 13də 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 açı lış 
mə ra si min də iş ti rak et miş 
Ru si ya Fe de ra si ya sı nın Pre
zi den ti Vla di mir Pu tin lə 
gö rü şüb.

Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli yev Ru si ya döv lə
ti nin baş çı sı Vla di mir Pu ti
ni qar şı la yıb.

Gö rüş də Pre zi  dent 
İlham Əli yev de yib: “Dü
nən Ru si ya mil li bay ra mı nı 
qeyd edir di. Bu nun la əla
qə dar ica zə ve rin, bir da ha 
Si zi və bü tün Ru si ya xal qı
nı sə mi mi qəlb dən təb rik 
edim. Qeyd edim ki, be lə 
bir bay ram gü nün də Si zin 
bu ra ya gəl mə yi ni zə Azər
bay can da bö yük əhə miy yət 
ve ri rik. Biz bu nu döv lət lə
ri miz ara sın da dost lu ğun 
və yük sək sə viy yə li əmək
daş lı ğın tə cəs sü mü ki mi 
qiy mət lən di ri rik. Öl kə lə
ri miz ara sın da mü na si bət
lər çox müs bət və di na mik 
in ki şaf edir. Bu əla qə lər 
il dənilə da ha da yük sə lir. 
Biz Si zin lə mün tə zəm ola
raq Mosk va da, Ba kı da və 
di gər yer lər də gö rü şü rük. 
Həm çi nin bi zim na zir lər 
müx tə lif sə viy yə də gö rüş
lər ke çi rir və mü za ki rə lər 
apa rır lar. Bü tün is ti qa mət
lər də fə al dia loq apa rı lır, 
par la ment lə ra ra sı əla qə lər 
möh kəm lə nir, iq ti sa di sa
hə də yax şı nə ti cə lər var. 

Dün ya da iq ti sa diy ya tın çə
tin lik lə ri nə bax ma ya raq, 
biz iq ti sa di sa hə də də qar
şı lıq lı əmək daş lıq po ten sia
lı mı zı ar tı rı rıq. De yər dim 
ki, hu ma ni tar sa hə də də 
bi zim əla qə lə ri miz nü mu
nə vi dir və biz öz uğur la rı
mı zı in ki şaf et di ri rik. Baş qa 
söz lə, öl kə lə ri miz ara sın da 
mü na si bət lə rin müm kün 
sə viy yə si əla qə lə ri mi zi da
ha da in ki şaf et dir mə yə və 
gə lə cə yə nik bin bax ma ğa 
im kan ve rir”. 

Ru si ya Pre zi den ti Vla
di mir Pu tin de yib: «Mən 
də öz tə rə fi m dən Si zi dü
nən re al la şan ta ri xi ha di sə 
– ilk Av ro pa Oyun la rı nın 
açı lı şı mü na si bə ti lə təb rik 
edi rəm. Bu, hə qi qə tən də 
bey nəl xalq id man ha di sə
si nə la yiq, möh tə şəm, tə
əs sü ra to ya dı cı bir ha di sə, 
ey ni za man da, is te dad la, 
lə ya qət lə çox gö zəl təş kil 
olun muş təq di mat idi. 

Mən Si zin öl kə lə ri miz 
ara sın da kı mü na si bət lə rin 
sə viy yə si, döv lət lə ra ra sı 
əla qə lər ba rə də fi kir lə ri
niz lə tam ra zı yam. Se vin
di ri ci hal dır ki, öl kə lə ri miz 
ara sın da ti ca rət döv riy yə si 
ar tır. 

Zən nim cə, biz mü na si
bət lə ri mi zi da ha da şa xə
lən dir mə li yik. Bu nun üçün 
bü tün im kan lar var. Əmi
nəm ki, bü tün bu təd bir lər 
öz müs bət nə ti cə lə ri ni ve
rə cək”. 

Azərbaycanidman
sahəsindəbeynəlxalq
əməkdaşlığamühüm
töhfələrverir

Ölkələrimizarasında
münasibətlərdinamik
inkişafedir
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Əvvəli səh. 1-də

On lar mər kə zə doğ ru hə
rə kət et dik lə ri za man ayaq
la rı al tın da ca darca dar olan 
tor paq gö rü nüb. Bu mən zə
rə pal çıq vul kan la rı ət ra fın
da Azər bay can tə biə ti ni göz 
önün də can lan dı rıb.

Sə id Qu li yev sta dio nun 
mər kə zin də qa ya par ça sı nı 
gö tü rüb və onun ye rin də çö
kək ya ra nıb. İl ham Zə ki yev 
tə rə fin dən ora ya xın laş dı rı lan 
mə şəl sö nüb, çö kək do lub. 
Tor paq üzə rin də ki çat lar dan 
çı xan alov qı ğıl cım la rı nın axı
nı la va nı xa tır la dıb. Sta dio nun 
or ta sın dan qa ya par ça sı gö
tü rü lüb və bi rin ci mə şəl gə
lə cək də gö rü lə cək iş lə rə işıq 
sal maq üçün tor pa ğa bas dı rı
lıb.

Tor pa ğın çat la rın dan çı
xan alov səh nə nin kə na rın da 
da yan mış ada ma tə rəf irə li
lə yib, ruh və ya ho loq ram ki
mi onu bü rü yüb ca na gə ti rib 
oya dıb. Hə min adam şa ir Ni
za mi dir. Şai rin əlin də tut du ğu 
tə rə zi nin bir gö zün də qa dın, 
di gər gö zün də ki şi fi qu ru var
dı. Ni za mi poe zi ya sı nın ru
hun dan do ğan mu si qi par ça sı 
ta ma şa çı la rı şai rin xə yal dün
ya sı na apa rıb. Nə zər lər sta
dio nun mər kə zin də ha va dan 
asıl mış iri tə rə zi yə yö nə lib. 
Ni za mi əlin də ki tə rə zi ni fır
lat dıq ca iri tə rə zi də fır la nıb. 
Ha va dan asıl mış iri tə rə zi nin 
gü mü şü rəng li gö zün də qa dın 
(Ay), qı zı lı rəng li gö zün də isə 
ki şi (Gü nəş) rəqs edib. Ni za
mi nin qəh rə man la rı Ley li və 
Məc nu nun rəmz lə ri olan ki şi 
və qa dın döv rə vu ravu ra rəqs 
edib, qo vuş ma ğa ça lı şıb, la kin 
bir lə şə bil mə yib lər.

Səh nə ət ra fın da kı hal qa
da üç yü zə dək ifa çı gö rü nüb. 
Qə dim ta ri xə ma lik mi nia tür 
sə nə ti nin ya rat dı ğı ob raz lar 
səh nə də gö rün dük cə hal qa
nın ət ra fı rəng lə do lub. Hal
qa fır lan dıq ca adam lar san ki 
mi nia tür rəsm lər də təs vir 
olu nan ob raz la rı can lan dı rıb
lar. Ni za mi ta ma şa çı nı ya ra
dı cı lı ğı nın doq quz möv zu su 
ət ra fın da səh nə dənsəh nə yə 
apa rıb. Ev lər, sa ray və mək
təb lər, şah za də lər, əj da ha lar, 
at lar, di gər re al və əf sa nə vi 
var lıq lar gö rü nüb.

Hal qa tam döv rə vur duq
dan son ra yer dən nar ağa cı 
boy ve rib qal xıb. Ni za mi ağac
dan bir nar də rib. Qə fil dən 
hər şey do nub. Ni za mi nin ət
ra fın da kı mi nia tür lər dün ya sı 
tor pa ğa ba ta raq yo xa çı xıb, tə
rə zi uzaq laş dı və ifa çı lar səh
nə ni tərk edib lər.

Sta dio nun mər kə zi nə 
doğ ru uçan, bol luq, oya nış, 
sev gi, uğur mü cəs sə mə si olan 
və Azər bay ca nı rəmz ləş di rən 
nə həng bir nar gö rü nüb. Nar 
pa ra la nıb və onun də nə lə ri – 
qır mı zı rəng li yüz lər lə şar tri
bu na la rın üzə rin də uç ma ğa 
baş la ya raq ecaz kar mən zə rə 
ya ra dıb.

Son ra ko man da la rın pa ra
dı baş la yıb. Bu mə ra sim 50 tə

bil çi nin çal dı ğı gu rul tu lu tə bil 
sə da la rı ilə mü şa yi ət olu nub. 
İlk ola raq Olim pi ya Oyun la
rı nı dün ya ya bəxş et miş öl
kə nin – Yu na nıs ta nın id man
çı la rı səh nə yə da xil olub lar. 
Di gər öl kə lə rin ko man da la rı 
onun ar xa sın ca əlif ba sı ra sı 
ilə gə lib lər.

İd man çı la rın ke çi di ni Al
ba ni ya, An dor ra, Er mə nis
tan, Avst ri ya, Be la rus, Bel çi
ka, Bos ni ya və Her se qo vi na 
id man çı la rı da vam et di rib lər. 
Tri bu na la rın önün dən Bol qa
rıs tan, Xor va ti ya, Kipr, Çe xi ya, 
Da ni mar ka, Es to ni ya, Fin lan
di ya, Ma ke do ni ya ko man da la
rı ke çib lər.

Növ bə Fran sa, Gür cüs tan, 
Al ma ni ya, Bö yük Bri ta ni ya, 
Ma ca rıs tan ko man da la rı na 
ça tıb. Oyun lar da ən bö yük 
nü ma yən də he yə ti ilə təm sil 
olu nan öl kə lər dən bi ri Al ma
ni ya dır. Bu öl kə dən Ba kı ya 
266 id man çı gə lib.

On la rın ar dın ca İs lan di ya, 
İr lan di ya, İs ra il, İta li ya, Ko so
vo, Lat vi ya, Lix tenş teyn, Lit va, 
Lük sem burq, Mal ta ko man da
la rı gə lib ke çib lər. Əs lən ir lan
di ya lı olan Av ro pa Olim pi ya 
Ko mi tə si nin pre zi den ti Pat rik 
Hik ki öl kə si nin ko man da sı nı 
se vinc lə sa lam la yıb.

Mə ra sim Mol do va, Mo
na ko, Mon te neq ro, Hol lan di
ya, Nor veç, Pol şa, Por tu qa li ya, 
Ru mı ni ya ko man da la rı nın 
ke çi di ilə da vam edib. Ru si ya, 

SanMa ri no, Ser bi ya, Slo va
ki ya, Slo ve ni ya, İs pa ni ya, İs
veç, İs veç rə, Tür ki yə, Uk ray
na ko man da la rı tri bu na la rın 
önün dən ke çib lər. Ru si ya bu 
Oyun lar da ən bö yük nü ma
yən də he yə ti – 359 id man çı 
ilə təm sil olu nur. Ru si ya Pre
zi den ti Vla di mir Pu tin aya ğa 
qal xa raq öl kə si nin nü ma yən
də he yə ti ni sa lam la yıb.

Ta ma şa çı lar qar daş Tür ki
yə id man çı la rı nı xü su si coş qu 
ilə qar şı la yıb lar. Tür ki yə Pre
zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan 
və xa nı mı Əmi nə Ər do ğan 
Ba kı ya gəl miş 190 id man çı nı 
sa lam la yıb lar.

İd man çı la rın ke çi di ni ev 
sa hi bi – Azər bay can at let lə
ri ta mam la yıb lar. Öl kə miz 
Oyun lar da 291 id man çı ilə 
təm sil olu nur. On la rın ke
çi di Mən sum İb ra hi mo vun 
ifa sın da “Qa ra bağ şi kəs tə si” 
mu ğa mı ilə mü şa yi ət olu nub. 
Üç rəng li bay ra ğı mı zı cü do 

üz rə Av ro pa çem pio nu El mar 
Qa sı mov apa rıb. Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev və bi
rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va 
id man çı la rı mı zı hə ra rət lə sa
lam la yıb lar.

İd man çı lar mər kə zi səh
nə ət ra fın da tən tə nə li şə kil
də ad dım la ya raq pa rad za ma
nı 50 bay ra ğın yer ləş di ril di yi 
plat for ma ya apa ran pil lə lər də 
top la şa raq tri bu na lar da yer lə
ri ni tu tub lar.

Da ha son ra bay raq la rın 
rəq si baş la yıb. Aaron Kop len
din “Adi adam üçün şey pur” 
əsə rin dən mu si qi par ça sı ilə 

baş la nan 50 bay ra ğın rəq si 
Na tiq Şi ri nov la 50 na ğa ra çı nın 
ifa sın da zərb alət lə ri nin sə da
sı al tın da da vam edib.

Dün ya şöh rət li mü ğən ni 
Le di Qa qa nın ifa sı açı lış mə
ra si mi nin vəd edi lən sürp riz
lə rin dən bi ri olub. O, pia no 
ar xa sın da əy lə şə rək “Ima gi
ne” (“Xə yal et”) mah nı sı nı ifa 
edib. Mü ğən ni nin ifa sı hə ra
rət lə qar şı la nıb və də fə lər lə 
al qış la nıb.

Sta dio na Av ro pa Olim pi
ya Ko mi tə si nin (AOK) bay
ra ğı gə ti ri lib. Onu səh nə yə 
Av ro pa nın müx tə lif öl kə lə
rin dən olan sək kiz Olim pi ya 
çem pio nu – Na miq Ab dul la
yev (Azər bay can), Lü si De
kos se (Fran sa), Ser vet Ta ze gül 
(Tür ki yə), Nik ko lo Kamp ria ni 
(İta li ya), Ke ti Tey lor (İr lan
di ya), To mas Bi mis (Yu na
nıs tan), Kris ti na Fa ze kas Zur 
(Ma ca rıs tan), Ye le na Za mo
lod çi ko va (Ru si ya) gə ti rib lər.

Sta di on da Uilyam Uolto
nun “İm pe ri ya ta cı” mar şı 
səs lə nib. AOKun bay ra ğı 
Azər bay can bay ra ğı ilə ya na
şı ucal dı lıb. Sta di on da kı tab
lo lar da Av ro pa Nü və Təd qi
qat la rı Təş ki la tı nın və ora da 
ça lış mış alim lə rin vi deo gö
rün tü sü, həm çi nin ix ti ra la rı 
ya yım la nıb. On la rın ara sın da 
məş hur həm yer li miz, No bel 
mü ka fa tı lau rea tı Lev Lan dau 
da var dı. Av ro pa Nü və Təd qi
qat la rı Təş ki la tı 60 il dən çox
dur ki, xalq la rı elm ət ra fın da 
bir ləş di rə rək, sül hə ça ğı rır. 
Av ro pa Oyun la rı bey nəl xalq 

bir li yin id man dan od alan ye
ni mə şə li dir.

Sta dio nun üzə rin də iri ağ 
bu ğa və qız, on la rın ar xa sın ca 
say rı şan ul duz lar kəh kə şa nı 
gö rü nüb. Bu, Av ro pa qi tə
si nin ge cə vax tı kos mos dan 
gö rü nən si lue ti dir. Uçubke
çən ul duz lar Ba kı sə ma sın da 
par la yır. Av ro pa qi tə si nin xə
ri tə si nin ha zır lan ma sı üçün 
16 la zer dən is ti fa də olu nub. 
İlk də fə idi ki, bir səh nə də 
iri miq yas lı ani ma si ya ya rat
maq üçün bu qə dər la zer dən 
is ti fa də edi lir di.

Əf sa nə yə gö rə, Av ro pa Fi
ni ki ya şah za də si idi. Av ro pa
nın gö zəl li yi nə məf un ol muş 
yu nan tan rı sı Zevs çi mər lik
də onun qar şı sın da əzə mət li 
ağ bu ğa cil din də pey da olur. 
Hey ran qal mış Av ro pa bu ğa
nın tər ki nə mi nir. Zevs dər hal 
onu oğur la yır və də niz dən ke
çi rib Av ro pa nın cə nub sa hil
lə rin də yer lə şən yu nan ada sı 

Kri tə gə ti rir. Bu ra da Av ro pa
nın Zevs dən üç oğ lu dün ya ya 
gə lir. Oğul lar dan bi ri Av ro pa
nın ilk maa rif çi si vi li za si ya
sı nın əf sa nə vi ba ni si Mi nos 
olub. Av ro pa bu əf sa nə vi Şərq 
şah za də si nin şə rə fi nə ad lan
dı rı lıb və onun bu ğa nın be lin
də ki təs vi ri qi tə nin rəm zi dir.

Av ro pa və bu ğa sta dio
nun üzə rin də uç duq da Le oş 
Ya na çe kin “Ot bas mış cı ğır
lar la” əsə ri Ho kon Eustbö nün 
ifa sın da səs lə nib. Bu böl mə 
bi rin ci Av ro pa Oyun la rı nın 
rəs mi açı lı şı nı ifa də edib.

Av ro pa Olim pi ya Ko mi
tə si nin pre zi den ti Pat rik Hik
ki və Azər bay ca nın bi rin ci 
xa nı mı, “Ba kı2015” Av ro pa 
Oyun la rı Təş ki lat Ko mi tə si
nin səd ri Meh ri ban Əli ye va 
səh nə yə gə lib lər.

İlk Av ro pa Oyun la rı Təş
ki lat Ko mi tə si nin səd ri Meh
ri ban Əli ye va çı xış edə rək 
de yib: “Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti Za tiali lə ri 
cə nab İl ham Əli yev.

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

Bey nəl xalq Olim pi ya Ko
mi tə si nin pre zi den ti To mas 
Bax.

Za tiali lə ri. Av ro pa Oyun
la rı nın at let lə ri. Xa nım lar və 
cə nab lar. Hör mət li qo naq lar. 
Azər bay ca na xoş gəl mi si niz. 
İlk Av ro pa Oyun la rı na xoş 
gəl mi si niz.

Əziz həm və tən lər, bi rin
ci Av ro pa Oyun la rı nın açı lı şı 
mü na si bə ti lə bü tün Azər bay
can xal qı nı sə mi mi qəlb dən 
təb rik edi rəm. Bu möh tə şəm 
bay ram müs tə qil Azər bay ca
nın, hər bir Azər bay can və
tən da şı nın qə lə bə si dir.

Müs tə qil lik il lə rin də əl
də et di yi miz uğur lar və nai
liy yət lər nə ti cə sin də bu gün 
bu ra da, gö zəl Ba kı da Av ro pa 
Olim pi ya hə rə ka tı nın ta ri xin
də ye ni sə hi fə ya zı lır.

Bu sə hi fə ni biz ya zı rıq, 
Azər bay can xal qı ya zır.

Qoy, Tan rı Azər bay ca nı 
hər za man qo ru sun!

Əziz dost lar, bu ax şam biz 
Av ro pa nın id man ta ri xin də 
ye ni fə si lə baş la yı rıq. Azər
bay can fəxr edir ki, ilk Av ro pa 

Oyun la rı Ba kı da ke çi ri lir. Av
ro pa Oyun la rı nın mə şə li mü
qəd dəs Atəş gah mə bə din də 
alov lan dı rıl dı və yol bo yun ca 
hər bir azər bay can lı nın qəl bi
ni if i xar his si ilə dö yün dü rə
rək öl kə mi zi do laş dı. Mə şəl 
bay ram, ruh lan dır ma və bir lik 
me sa jı nı da şı dı. Məhz alov la
nan ruh ha mı mı zı bir ara ya 
gə ti rir.

Mən Av ro pa Olim pi ya 
Ko mi tə si nə və onun pre zi
den ti Pat rik Hik ki yə min nət
dar lı ğı mı bil dir mək is tə yi rəm.

Bu min nət dar lıq onun 
həm ilk Av ro pa Oyun la rı nın 
ke çi ril mə si üçün Ba kı nın se
çil mə si nə, həm də yad da qa
la caq be lə bir təd bi rin təş ki li
nə ver di yi dəs tək və gös tər di
yi yar dım ilə bağ lı dır.

Mən, həm çi nin, Bey nəl
xalq Olim pi ya Ko mi tə si nin 
pre zi den ti To mas Ba xı və 
Olim pi ya ailə si nin üzv lə ri ni 
sa lam la maq is tə yi rəm. Azər
bay can da Olim pi ya hə rə ka tı
na ver dik lə ri da vam lı dəs tə yə 
gö rə on la ra min nət da ram.

Azər bay can zən gin ta ri xə, 
mə də niy yə tə və adətənə nə
lə rə ma lik olan öl kə dir. Mul
ti kul tu ra lizm və to le rant lıq, 
dost luq və qo naq pər vər lik, 
ahəng dar lıq və həm rəy lik 
Azər bay ca nın hə yat tər zi nin 
ay rıl maz his sə si dir.

Bu il biz Av ro pa Oyun la rı
nı qə bul edi rik.

2017ci il də biz İs lam 
Həm rəy lik Oyun la rı nı qə bul 
edə cə yik. Bu, Azər bay ca nın 
mə də niy yət lə ra ra sı dia lo qun 
in ki şa fın da oy na dı ğı ro lu nü
ma yiş et di rir.

Müs tə qil döv lət ki mi biz 
gən cik. Cə mi 24 ya şı mız var. 
Ya şı mız bu ax şam kı mə ra sim
də ge ri yə say ma ğın məhz hə
min rə qəm dən baş la nıl ma sı 
ilə üstüs tə dü şür. Son 24 il 
ər zin də öl kə miz də sü rət li in
ki şaf, irə li lə yiş və müa sir ləş
mə mü şa hi də olu nub. Azər
bay ca nın iq ti sa di sa bit li yi və 
da vam lı in ki şa fı bi zə bu cür 
bö yük id man təd bi ri ni ke çir
mək im ka nı ya ra dır.

İşə sa diq li yi miz və yo rul
maz fəa liy yət sa yə sin də vax
tın məh dud ol du ğu nu dəf 

edə rək, bu Oyun la rı cə mi iki 
il ya rım ər zin də ha zır la dıq. 
Mən Oyun la rı re al lı ğa çe vir
mək üçün bö yük səy lə, sa diq
lik lə və is tək lə ça lı şan şəxs
lə rin ha mı sı na tə şək kü rü mü 
bil dir mək is tə yi rəm. Mən, 
həm çi nin, bü tün bey nəl xalq 
tə rəf daş la rı mı za, bir çox yer li 
və xa ri ci kö nül lü lə rə min nət
dar lı ğı mı bil dir mək is tə yi rəm.

Ko man da mız qar şı lıq
lı əmək daş lı ğın, an laş ma və 
dost lu ğun ba riz nü mu nə si
dir. Bu ax şam biz Av ro pa nın 6 
min ən yax şı at le ti ni öl kə miz
də sa lam la yı rıq.

Hör mət li at let lər, bu 
Oyun lar si zin üçün dür. Siz 
ilk iş ti rak çı sı nız. Siz Av ro pa 
Oyun la rı nın ilk çem pi on la rı 
ola caq sı nız. Bü tün Azər bay
can xal qı Si zə dəs tək ver mək 
üçün bir ara ya gə lib.

Ba kı 17 gün ər zin də si zin 
evi niz dən uzaq da ikin ci doğ
ma evi niz ola caq. Bu ax şam 
mən xal qı mız dan, əl də et di
yi miz bü tün nai liy yət lər dən 
fə rəh və if ti xar his si du yu
ram. Mən bu Oyun la ra qəl
bən bağ lan dı ğı nı za gö rə Si zin 
ha mı nı za tə şək kü rü mü bil di
ri rəm.

Onu da bil di ri rəm ki, gə
lən il lər də Av ro pa Oyun la rı
nın mə şə li nə qə dər uzaq lar
da alov lan sa da, Azər bay ca nın 
və “Ba kı–2015”in par laq ru
hu nun atə şi ora da ola caq.

Av ro pa Oyun la rı nın at let
lə ri.

Xa nım lar və cə nab lar.
Əziz qo naq lar.
Sül hü, dost lu ğu və həm

rəy li yi qeyd et mək üçün Ba
kı ya, Azər bay ca na xoş gəl mi
si niz!».

Son ra Av ro pa Olim pi ya 
Ko mi tə si nin pre zi den ti Pat rik 
Hik ki çı xış edə rək tə şək kü rü
nü bil di rib: «Pre zi dent Əli yev, 
sağ olun, bi rin ci xa nım Əli ye
va, sağ olun! Azər bay can, sağ 
ol! Av ro pa Olim pi ya ailə si ni 
sə mi mi qə bul et di yi ni zə gö rə 
sağ olun!

Bi rin ci xa nım Əli ye va, Si
zin “Ba kı2015”in Təş ki lat 
Ko mi tə si nin səd ri ki mi Av
ro pa Oyun la rın da oy na dı ğı
nız ro la söz lə qiy mət ver mək 
çox çə tin dir. Bu sa hə də yo
rul maz fəa liy yə ti ni zə, Av ro
pa da id ma nın par laq gə lə cə
yi nə ver di yi niz töh fə yə gö rə 
Si zə min nət da ram. Siz bir 
döv lət ki mi qü rur do ğu ran 
yol da sı nız ». 

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 nı 
açıq elan edib.

Sta dio nun ət ra fın da atəş
fə şan lıq baş la nıb.

Nə ha yət, ən hə yə can lı 
an ye ti şib və bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın mə şə li alov la nıb.

Mə şəl Oyun lar bi tə nə dək 
ya na caq, şə hə ri mi zin ma ya kı 
ola caq. Azər bay can ori ji nal lı
ğı ilə diq qə ti cəlb edən, ta ma
şa çı la rı vəc də gə ti rən bir mə
ra sim lə Av ro pa Oyun la rı nın 
ta ri xə çev ri lə cək ilk par laq 
sə hi fə si ni ya zıb.

“Bakı-2015”birinciAvropaOyunlarının
təntənəliaçılışmərasimi

Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı
nın üçün cü gü nün də yu nan
Ro ma gü ləş çi lə ri miz bir qı zıl, 
bir gü müş, bir bü rünc me dal 
qa za nıb lar.

Azər bay can Res pub li ka sı
nın Pre zi den ti İl ham Əli yev, 
xa nı mı, “Ba kı2015” 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 fi nal qar şı laş
ma la rı nı iz lə yib lər.

Yu nanRo ma gü lə şi üz rə 
seç mə ko man da mı zın apa rı
cı üzv lə rin dən bi ri olan El vin 
Mür sə li yev 75 ki loq ram çə ki 

də rə cə sin də mü ba ri zə yə qo
şu lub. İlk mər hə lə də slo va ki
ya lı Ri çard Ri qo ya 8:0 he sa bı 

ilə qa lib gə lən gü ləş çi miz 
sək kiz də bir fi na la yük sə lib. 
Hə min mər hə lə də ru mı ni

ya lı İonel Pus ka su ilə gər gin 
mü ba ri zə dən də soy da şı mız 
qa lib çı xıb.

Dörd də bir fi nal da El vin 
Mür sə li yev Ru si ya təm sil çi si, 
ad lısan lı gü ləş çi Çin giz La ba
za nov la qar şı la şıb. Hə min gö
rüş də həm yer li miz 4:2 he sa bı 
ilə qə lə bə qa za nıb.

Ya rım fi nal da gür cüs tan lı 
Zu ra bi Da tu naş vi li ilə qar şı la
şan El vin Mür sə li yev əzm kar
lıq nü ma yiş et di rə rək he sab da 
ge ri düş mə si nə bax ma ya raq, 
bu gö rüş də 3:2 he sa bı ilə qa
lib gə lib.

Fi nal da El vin Mür sə li ye
vin rə qi bi Ser bi ya id man çı sı 
Vik tor Ne mes ol du. Gər gin 
mü ba ri zə şə rai tin də ke çən 
qar şı laş ma da rə qi bi ni 5:1 he
sa bı ilə məğ lub edən Azər
bay can id man çı sı xal qı mı za 
növ bə ti qə lə bə se vin ci ni ya
şa dıb.

Son ra yu nanRo ma gü lə
şi üz rə 75 ki loq ram çə ki də
rə cə sin də mü ka fat lan dır ma 
mə ra si mi olub.

Me dal la rı qa lib lə rə Pre
zi dent İl ham Əli yev təq dim 
edib.

PrezidentİlhamƏliyevyunan-Romagüləşiüzrə 
qaliblərəmedallarıtəqdimedib
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Əvvəli səh. 1-də

Bu qə ra rın qə bul edil mə
si nə gö rə Av ro pa Olim pi ya 
Ko mi tə si nə və şəx sən onun 
pre zi den ti cə nab Pat rik Hik
ki yə də rin min nət dar lı ğı mı 
bil dir mək is tə yi rəm. Bu qə rar 
gə lə cək də Av ro pa id ma nı nın 
in ki şa fın da müs bət ro lu nu 
oy na ya caq.

Qə rar qə bul olu nan dan 
son ra biz Azər bay can da dər
hal Oyun la rın Təş ki lat Ko mi
tə si ni ya rat dıq. On dan son ra 
yer li və bey nəl xalq nü ma
yən də lər dən iba rət Əmə liy
yat Ko mi tə si ya ra dıl mış dır. 
Təş ki lat Ko mi tə si və Əmə
liy yat Ko mi tə si çox fə al iş lə
yə rək qı sa müd dət ər zin də 
be lə mö tə bər id man ya rı şı nı 
ha zır la yıb.

Əl bət tə, bu Oyun la rın ha
zır lan ma sın da kö nül lü lər çox 
bö yük rol oy na mış lar. İyir mi 
mi nə ya xın yer li və xa ri ci kö
nül lü bu Oyun la rın ke çi ril mə
si üçün bu il lər ər zin də çox 
fə al iş lə yib lər. Mən on la rın 
ro lu nu xü su si lə qeyd et mək 
is tə yi rəm. On la rın müt ləq 
ək sə riy yə ti gənc lər dir. On lar 
bi zim gə lə cə yi miz dir. Əl bət
tə, bu əvə zo lun maz təc rü bə 
gə lə cək hə yat da on lar üçün 
müs bət rol oy na ya caq.

Azər bay can da id ma nın 
in ki şa fı na çox bö yük diq qət 
gös tə ri lir. İd ma nın, Olim
pi ya hə rə ka tı nın in ki şa fı 
Azər bay can da döv lət si ya sə
ti dir. İd man çı la rı mız da bi zi 
bö yük uğur lar la, qə lə bə lər lə 

se vin di rir lər. De yə bi lə rəm 
ki, son Yay Olim pi ya Oyun
la rın da Azər bay can id man
çı la rı ko man da he sa bın da 
30cu, Av ro pa öl kə lə ri ara
sın da isə 15ci ye rə la yiq gö
rül müş lər.

Gənc id man çı la rı mız da 
bi zi se vin di rir. 2014cü il də 
ke çi ril miş Ye ni yet mə lə rin Yay 
Olim pi ya Oyun la rın da Azər
bay can ko man da sı 200dən 
çox iş ti rak çı ara sın da 10cu 
ye rə la yiq gö rül müş dür. Bu, 
onu gös tə rir ki, gö zəl gənc 
nə sil ye ti şir və id ma nın ənə
nə lə ri möh kəm lə nir. Əl bət tə 
ki, bu, öl kə mi zin in ki şa fı na 
müs bət tə sir gös tə rir.

İd man ic ti ma iy yə ti hə ya
tı mı zın ay rıl maz his sə si dir. 
Tə sa dü fi de yil ki, bi rin ci Av
ro pa Oyun la rı Ba kı da ke çi ri
lir. He sab edi rəm ki, bu ra da 

id man çı la rı mı zın uğur la rı 
ilə ya na şı, di gər amil lər də 
öz ro lu nu oy na mış dır. Azər
bay can da çox in ki şaf et miş 
id man inf rast ruk tu ru ya ra dıl
mış dır. Bi zim böl gə lə ri miz də 
50yə ya xın olim pi ya id man 
mər kə zi ya ra dıl mış dır. Ba
kı da isə bü tün id man qur
ğu la rı, id man ob yekt lə ri ən 
yük sək stan dart la ra ca vab ve
rir. Oyun la rın iş ti rak çı la rı və 
qo naq lar öz lə ri bu nu təs diq 
edə cək lər.

Şə hər inf rast ruk tu ru çox 
in ki şaf edib. Xü su si lə Oyun la
ra ha zır lıq za ma nı bu sa hə yə 
da ha bö yük diq qət gös tə ril
miş dir. Nəq liy yat sis te mi mi
zin, xid mət sek to ru nun tək
mil ləş di ril mə si, ye ni otel lə rin 
açı lı şı əl bət tə ki, gə lə cək də 
Azər bay ca na gə lən tu rist lə rin 
sa yı nı bö yük də rə cə də ar tı

ra caq. Ey ni za man da, Av ro
pa dan gə lən min lər lə qo naq 
Azər bay ca nı ya xın dan ta nı ya
caq. Əmi nəm ki, on la rın bir 
ço xu gə lə cək də Azər bay ca na 
qa yıt maq is tə yə cək lər.

Azər bay can da si ya si sa
bit lik möv cud dur. Öl kə nin 
uğur lu da ya nıq lı in ki şa fı tə
min edi lir. İq ti sa di in ki şa fı mız 
da xal qı mı zı se vin di rir. Bu il 
iq ti sa diy yat 5 fa iz dən çox art
mış dır. Son 10 il ər zin də isə 
dün ya miq ya sın da Azər bay
can iq ti sa diy ya tı ən sü rət li 
temp lər lə in ki şaf et miş dir və 
3 də fə dən çox art mış dır. Bü
tün bu amil lər, əl bət tə, bi zə 
im kan ve rir ki, biz bu Oyun la
rı yük sək sə viy yə də ke çi rək. 
Biz bu na ça lış mı şıq və əmi
nəm ki, qo naq lar Oyun la rı 
bö yük ma raq la iz lə yə cək lər.

Bir önəm li ami li də 

qeyd et mək is tə yi rəm. Bu 
da Oyun la ra ic ti ma iy yət tə
rə fin dən ve ri lən dəs tək dir. 
Azər bay can xal qı bi rin ci Av
ro pa Oyun la rı nın Ba kı da ke
çi ril mə si ni ürək dən al qış la yır. 
Bu, son iki il ər zin də bir növ 
ümum xalq mə sə lə si nə çev
ril miş dir. Oyun la rın mə şə li ni 
bü tün böl gə lər də, o cüm lə
dən Ba kı da qar şı la maq üçün 
iki mil yo na ya xın in san kü çə
lə rə, mey dan la ra çıx mış dır ki, 
mə şə li sa lam la sın və Oyun la
ra öz güc lü ic ti mai dəs tə yi ni 
ver sin.

Oyun lar bu gün baş la yır. 
Bu gün lər ər zin də – iyu nun 
28dək id man çı lar öz güc lə ri
ni gös tə rə cək lər. Oyun lar dan 
son ra əl bət tə ki, hə yat da vam 
edə cək. Azər bay can di gər 
bö yük mö tə bər id man ya rış
la rı na ev sa hib li yi edə cək dir. 
2016cı il də Ba kı da Ümum
dün ya Şah mat Olim pia da sı 
ke çi ri lə cək dir. Ey ni za man
da, 2016cı il də “For mu la1” 
ya rı şı Ba kı da ke çi ri lə cək dir. 
2017ci il də İs lam Həm rəy
lik Oyun la rı Azər bay can da, 
Ba kı da ke çi ri lə cək dir. 2020
ci il də isə fut bol üz rə Av ro pa 
çem pio na tı nın qrup mər hə lə
si və dörd də bir fi nal ya rış la rı 
Ba kı da ke çi ri lə cək dir.Yə ni, 
Azər bay can ar tıq id ma nın in
ki şa fı is ti qa mə tin də öz ro lu nu 
dün ya ya gös tə rib. Əmi nəm 
ki, Ba kı ya gə lən və gə lə cək 
ya rış lar da iş ti rak edə cək id
man çı lar, qo naq lar öl kə miz
dən ən xoş tə əs sü rat lar la ay
rı la caq lar”.

İyu nun 14də Azər bay
can Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti İl ham Əli yev və xa nı mı, 
“Ba kı2015” bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın Təş ki lat Ko mi
tə si nin səd ri Meh ri ban Əli ye
va nın adın dan bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı ilə bağ lı Olim pi ya 
Ailə si nin üzv lə ri üçün qə bul 
təş kil edi lib.

Azər bay can Pre zi den ti 
İlham Əli yev, xa nı mı Meh
ri ban Əli ye va və ailə üzv lə ri 
qə bul da iş ti rak edib lər.

Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə
si nin pre zi den ti Pat rik Hik ki 
Ko mi tə nin yük sək sə viy yə li 
nü ma yən də lə ri ni Pre zi dent 
İl ham Əli ye və təq dim edib.

Qə bul da iş ti rak edən qo
naq la rın hər bi ri ilk Av ro pa 
Oyun la rı nın möh tə şəm açı lış 
mə ra si mi nin xoş tə əs sü rat
la rı ilə ya şa dı ğı nı söy lə yib. 
Ümu mi lik də, “Ba kı2015” 
bi rin ci Av ro pa Oyun la rı ilə 
bağ lı öl kə miz də gö rü lən iş lər 
bey nəl xalq id man qu rum la rı, 
ta nın mış id man eks pert lə ri 
və nü fuz lu küt lə vi in for ma si
ya va si tə lə ri nin diq qət mər
kə zin də dir. Bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rın da bey nəl xalq id
man ic ti ma iy yə ti nin ta nın
mış si ma la rı nın iş ti ra kı isə bu 
oyun la ra dün ya da olan ma
ra ğı bir da ha ay dın gös tə rir. 
Qi tə nin mö tə bər id man təd
bi ri ni ke çir mək lə Azər bay
can həm də növ bə ti Av ro pa 
Oyun la rı nın stan dart la rı nı 
mü əy yən et mək ki mi şə rəf i 
bir mis si ya sı nı ye ri nə ye ti rir.

Pre zi dent İl ham Əli ye
vin və xa nı mı Meh ri ban Əli
ye va nın adın dan Olim pi ya 
Ailə si nin üzv lə ri üçün təş kil 
edi lən qə bul bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın açı lı şın dan bəhs 
edən vi deo çar xın nü ma yi şi ilə 
baş la yıb.

Mə ra sim də çı xış edən 
döv lə ti mi zin baş çı sı de yib: 
“Azər bay ca na bir da ha xoş 
gəl mi si niz. Bu gün si zi bu ra
da, bu gö zəl meh man xa na da 
gör mək dən şa dam və ümid 
edi rəm ki, Azər bay can da xoş 
vaxt ke çi rir si niz.

İki gün əv vəl biz ilk Av
ro pa Oyun la rı nın açı lı şı nın 
şa hi di ol duq. Ha mı mız təq
di mat dan çox də rin tə əs sü rat 
al dıq. Bu, qo naq la rı mız üçün 
Azər bay can, onun mə də niy
yə ti, mu si qi si, ənə nə lə ri haq
qın da da ha ət raf lı mə lu mat 
əl də et mək, bi zim ta ma şa çı lar 
üçün isə Av ro pa nın apa rı cı id
man çı la rı nı, bü tün bey nəl xalq 
və Av ro pa Olim pi ya ailə si nin 
nü ma yən də lə ri ni gör mək və 
öl kə miz lə fəxr et mək im ka nı 
idi. Tə səv vür edə bi lər si niz 
ki, açı lış dan son ra mə nə olu
nan çox say lı mü ra ci ət lə rin 
hər bi rin də in san la rı mız bir
mə na lı ola raq öl kə si ilə fəxr 
et dik lə ri ni bil di rir lər.

Azər bay can da bi rin ci Av
ro pa Oyun la rı nın təş kil edil
mə si ilə bağ lı Av ro pa Olim
pi ya Ko mi tə si nin pre zi den ti 
Pat rik Hik ki yə Av ro pa Olim
pi ya Ko mi tə si tə rə fin dən də 
dəs tək lə nən bö yük döv lət 
xa di mi nə xas olan ba xış la rın
dan irə li gə lən qə ra rı na gö
rə bir da ha öz tə şək kü rü mü 
bil dir mək is tə yi rəm. 2012ci 
il de kab rın 12də qə bul edi
lən qə rar ta ri xi qə rar idi. Biz 
miq ya sı na gö rə Yay Olim pi ya 
Oyun la rın dan son ra ən bö
yük bey nəl xalq id man təd bi
ri ni təş kil et mək im ka nı əl də 
et dik. Av ro pa id ma nı üçün isə 
bu, əda lə ti bər pa edən qə rar 
ol du. Çün ki bil di yi miz ki mi, 
di gər qi tə lər uzun il lər dir 
ki, öz Oyun la rı nı ke çi rir lər 
və yal nız Av ro pa nın be lə bir 
Oyun la rı yox idi. Bu na gö rə 
də dü şü nü rəm ki, bu, əda
lə tin tə za hü rü ol du. Çün ki 
Olim pi ya hə rə ka tı nın, Olim
pi ya ide ya la rı nın, olim piz min 
və tə ni Av ro pa dır. Bu, qə dim 
Yu na nıs tan da baş la nıb və da
ha son ra Ba ron de Ku ber ten 
onu bər pa et miş dir. İn di isə 
əda lət bər pa edil di və gör dü
yü müz iş dən fə rəh lə nə bi lə
rik.

Biz gər gin ça lış dıq, in san
la rı mı zın, qo naq la rı mı zın və 
bü tün Av ro pa nın yad da şın da 
qa la caq sə viy yə də Oyun la

rı təş kil et dik. Bu für sət dən 
is ti fa də edə rək, Azər bay can 
xal qı nı, ey ni za man da, Av ro
pa xalq la rı nı bu möh tə şəm 
ha di sə ilə bağ lı bir da ha təb
rik et mək is tər dim. Bü tün 
id man çı la ra uğur və qə lə bə 
ar zu la yı ram.

Bi zim ar tıq qa lib və çem
pi on la rı mız var. Fəxr edi rik 
ki, Azər bay can id man çı la
rı 3ü qı zıl ol maq la bir ne çə 
me dal qa za nıb lar. Bu gün də 
bir ne çə id man çı mı zın fi nal da 
ol du ğu nu nə zə rə al saq əla və 
me dal lar qa zan maq şan sı mız 
ola caq. İyir mi dörd il dən bir 
qə dər az müd dət də müs tə qil 
olan gənc öl kə Azər bay can 
üçün bu möh tə şəm id man 
təd bi ri nin nə də rə cə də əhə
miy yət li ol du ğu nu an la ya bi
lər si niz. Bu, id man, dost luq 
təd bi ri dir. Bi zim üçün isə bu, 
av ro pa lı la ra ta ri xi mi zi, ənə
nə lə ri mi zi, ədə biy ya tı mı zı, 
mu si qi mi zi nü ma yiş et dir
mək für sə ti ve rir. Əmi nəm ki, 
Oyun lar dan son ra Av ro pa dan 
Azər bay ca na da ha çox qo naq 
və tu rist lər təş rif bu yu ra caq 
və av ro pa lı lar Azər bay can 
haq qın da da ha dol ğun mə lu
mat ala caq lar.

Bi zim öl kə nin qə dim 
ənə nə lə ri, bö yük ta ri xi və ta
ri xi şəx siy yət lə ri var. La kin 
müs tə qil öl kə ki mi, biz yal nız 
24 il dir ki, möv cu duq. 1991ci 
il də biz müs tə qil li yi mi zi bər
pa et dik, la kin ilk müs tə qil, 
de mok ra tik res pub li ka Ru si
ya im pe ri ya sı nın sü qu tun dan 
son ra 1918ci il də ya ra dıl mış
dır. Bu isə bü tün mü səl man 
dün ya sı nın ilk de mok ra tik 
res pub li ka sı idi. Azər bay can
da məhz res pub li ka ida rə çi lik 
sis te mi nin tət biq olun ma sı 
o za man res pub li ka nı ya ra
dan la rın se çi mi ol muş dur. 
Dər hal qa dın la ra səs ver mə 
hü qu qu ve ril miş dir ki, bu, 
bir çox Av ro pa öl kə lə rin dən 
əv vəl ol muş dur. Mü səl man 
dün ya sı nın ilk ope ra sı, ilk ba
le ti, ilk te at rı Azər bay can da 
ya ra dıl mış dır və biz bu nun la 
fəxr edi rik. Azər bay can hər 

za man din lə ra ra sı bir gə ya şa
yış, mul ti kul tu ra lizm, et nik və 
di ni müx tə lif ik mə ka nı olub. 
Bu, hər za man özü nə məx
sus lu ğu mu zun tər kib his sə si 
olub. Müs tə qil lik il lə rin də isə 
dün ya nın eh ti yac duy du ğu bu 
müs bət trend lər da ha da güc
lən miş dir və mən bu nun la 
fəxr edi rəm.

Azər bay can cə miy yə
ti mul ti kul tu ral cə miy yət dir. 
Bu ya xın lar da mən Azər
bay can da Mul ti kul tu ra lizm 
Mər kə zi nin tə sis edil mə si ilə 
bağ lı Sə rən cam im za la dım və 
Ba kı nın ən gö zəl yer lə rin dən 
bi rin də – Bay raq Mey da nı nın 
ya xın lı ğın da To le rant lıq Abi
də si nin açı lı şı ol du. Bun lar 
ha mı sı bi zim hə ya tı mı zın və 
si ya sə ti mi zin tər kib his sə si
dir.

Azər bay can həm Av ro
pa Şu ra sı nın, həm də İs lam 
Əmək daş lıq Təş ki la tı nın üz
vü dür. Bu hər iki təş ki la tın 
yüz dən ar tıq üz vü var. Biz isə 
Av ro pa və Asi ya ara sın da tə
bii kör pü ro lu nu oy na yı rıq. 
Bu, ya lı nız coğ ra fi de yil, mə
də ni, iq ti sa di və si ya si kör pü
dür. Be lə lik lə, müs tə qil lik il
lə ri miz is la hat lar döv rü ol du. 
Biz tək cə döv lə ti ya rat ma lı 
de yil dik, ey ni za man da, bir 
sis tem dən di gə ri nə trans for
ma si ya et mə li idik. İs la hat la
rın hə ya ta ke çi ril mə si bu gün 
öl kə mi zin uğu ru na və fi ra
van lı ğı na gə ti rib çı xar mış dır. 

Bu gün Azər bay can Av ro pa 
Oyun la rı ki mi be lə bö yük 
miq yas lı təd bi ri ke çir mək im
ka nı na ma lik dir. Bu, ötən il lər 
ər zin də əl də et di yi miz nai liy
yət lə rin gös tə ri ci si dir.

Si ya si is la hat lar iq ti sa
di is la hat lar la ta mam la nır dı. 
De mok ra tik ləş mə si ya sə ti, 
qa nu nun ali li yi, fun da men
tal azad lıq la rın və in san hü
quq la rı nın qo run ma sı bi zim 
si ya sə ti mi zin prio ri tet lə ri 
olub. Azər bay can da bü tün 
azad lıq lar – me dia azad lı
ğı, sen zu ra sız azad in ter net 
tə min edi lir, əha li mi zin 70 
fai zi in ter net is ti fa də çi si dir. 
Si ya si fəa liy yət azad lı ğı, top
laş ma azad lı ğı, din və vic dan 
azad lı ğı möv cud dur. Ey ni za
man da, biz iq ti sa di is la hat lar 
nə ti cə sin də müs tə qil xa ri ci 
si ya sət yü rü dü rük. Çün ki bu 
gün iq ti sa di cə hət dən zə if 
olan da bey nəl xalq are na da 
öz möv qe yi ni mü da fiə et mək 
çə tin olur. Bu gün Azər bay
can dün ya da çox yax şı nü fu za 
ma lik olan döv lət dir. Bu nun 
ən ba riz nü mu nə si bir ne çə 
il əv vəl Azər bay ca nın dün ya
nın ən mö tə bər qu ru mu olan 
BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı na 
qey ridai mi üzv lük lə bağ lı 
na mi zəd li yi ni irə li sü rən də 
155 öl kə nin dəs tə yi ni qa zan
ma sı ol muş dur. İlk də fə Azər
bay can BMT Təh lü kə siz lik 
Şu ra sın da təm sil edil miş dir. 
Bu, bi zim si ya si və dip lo ma

tik fəa liy yə ti mi zin zir və si 
ol muş dur. İq ti sa di is la hat lar 
ol ma say dı, yə qin ki, biz bu na 
na il ola bil məz dik.

Bu gün böh ran la ra bax
ma ya raq, Azər bay can iq ti sa
diy ya tı sa bit dir, da ya nıq lı dır 
və in ki şaf edir. Son 10 il bi
zim iq ti sa diy ya tı mı zın gö rün
mə miş in ki şa fı il lə ri ol muş
dur. İq ti sa diy ya tı mız 3 də fə 
art mış dır. Biz yox sul lu ğu 49 
fa iz dən 5 fai zə en di rə bil mi
şik. İş siz lik 5 fa iz dən aşa ğı dır. 
Xa ri ci bor cu muz ümu mi da
xi li məh su lun 10 fai zin dən 
az dır. Bu ilin yan va rın da mən 
pre zi dent Pat rik Hik ki ilə Av
ro pa Oyun la rı nın təq di ma
tı nı et di yi miz Da vos İq ti sa di 
Fo ru mu Azər bay ca nı qlo bal 
iq ti sa di rə qa bət li lik ba xı mın
dan 38ci ye rə la yiq gör müş
dür. Məhz bu is la hat lar bi zə 
gə lə cə yə nik bin lik lə bax ma ğa 
im kan ve rir.

Əl bət tə, son 10 il də id ma
nın və olim pi ya hə rə ka tı nın 
in ki şa fı ilə bağ lı gör dü yü müz 
iş lə rin müs bət nə ti cə lə ri var. 
Xa ti rim də dir ki, 2007ci il də 
biz pre zi dent Hik ki ilə bə ra
bər re gi on la rın bi rin də Olim
pi ya Mər kə zi nin açı lı şı nı et
dik. Av ro pa Olim pi ya Ko mi
tə si nin pre zi den ti nin Ma sal
lı ya sə fə ri və re gio nal id man 
mər kə zi nin açı lı şın da iş ti rak 
et mə si re gi on id man çı la rı və 
gənc nə sil üçün yax şı gös tə
ri ci idi. Bun dan son ra biz on

lar la be lə mər kəz in şa et mi şik 
və bu gün Ba kı re gio nun və 
bəl kə də dün ya nın ən in ki şaf 
et miş id man inf rast ruk tu ru na 
ma lik şə hər lə rin dən bi ri dir.

Əziz dost lar. Bu gün lər də 
bi zim lə bir yer də ol du ğu nu za 
gö rə si zə bir da ha tə şək kür 
edi rəm. Bi lir si niz, mən Azər
bay can, gör dü yü müz iş lər və 
gə lə cək plan lar haq qın da çox 
da nı şa bi lə rəm. Çün ki bu
nun la bağ lı qı sa bir təq di mat
da dol ğun mə lu mat ver mək 
müm kün de yil. Yal nız onu 
əla və edə bi lə rəm ki, biz in ki
şa fı da vam et dir mə yə sa di qik. 
Biz gə lə cək hə dəf ə ri mi zi bi
li rik, Azər bay ca nı dün ya nın 
in ki şaf et miş öl kə si nə çe vir
mək is tə yi rik və Azər bay can 
me yar la rı nı ən yük sək bey
nəl xalq me yar la ra çat dır maq 
niy yə tin də yik. Ne cə ki, biz 
ilk Av ro pa Oyun la rı nın stan
dart la rı nı ən yük sə yə qal dır
ma ğa ça lış mı şıq. Sə mi mi de
yə bi lə rəm ki, bu stan dart la rı 
Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə si 
və Təş ki lat Ko mi tə si mü əy
yən edib. Bu stan dart lar aşa ğı 
da ola bi lər di, la kin Av ro pa 
Olim pi ya Ko mi tə si və Təş ki
lat Ko mi tə si qə ra ra gəl di ki, 
elə stan dart lar tət biq olun sun 
ki, Azər bay ca nın di na mik li yi
ni özün də əks et dir sin.

Bu Oyun lar Av ro pa üçün 
ol ma lı dır. Açı lış mə ra si mi za
ma nı Meh ri ba nın da de di yi 
ki mi, bu Oyun lar id man çı lar, 
qo naq lar və Azər bay ca na gəl
miş min lər lə in san üçün ke çi
ri lir. Mən əmi nəm ki, bu in
san lar ye ni dən Azər bay ca na 
gəl mək is tə yə cək lər. Çün ki 
on lar bu ra da qo naq pər vər lik 
və hör mə tin şa hi di olur lar. 
Azər bay can bu nun la fəxr edir 
və əmi nəm ki, id man çı lar öz
lə ri ni san ki ev lə rin də hiss 
edir və hər bi ri miz hə ya tı mı
zın yad da qa lan gün lə rin dən 
həzz alı rıq.

Mən bir da ha öl kə mi zi 
Av ro pa və dün ya ya təq dim 
et mək für sə ti nə gö rə, Av ro pa 
Olim pi ya ailə si nə min nət dar
lı ğı mı bil di ri rəm».

OlimpiyaAiləsininüzvləriüçünqəbul

BirinciAvropaOyunlarınınaçılışı 
münasibətiilərəsmiqəbul

İyu nun 15də Hey dər 
Əli yev adı na İd man Sa ra
yın da “Ba kı2015” bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı çər çi və
sin də qa dın lar ara sın da sər
bəst gü ləş ya rış la rı ke çi ri lib.

Mil li mi zin üz vü Ma ri ya 
Stad nik bü tün rə qib lə ri ni 
məğ lub edə rək qı zıl me dal 
qa za nıb.

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev və xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va fi nal qar şı laş ma sı nı 
iz lə yib lər.

Xa nım id man çı lar 4 çə ki 
də rə cə sin də mü ka fat lar uğ
run da mü ba ri zə apa rıb lar. 
48 ki loq ram çə ki də rə cə
sin də yığ ma mı zın li der lə
rin dən olan Ma ri ya Stad nik 
təs ni fat mər hə lə sin dən azad 
edi lib. Dün ya və dörd qat 
Av ro pa çem pio nu mü ba ri
zə yə sək kiz də bir fi nal dan 
baş la yıb. M.Stad ni kin ilk 
gö rüş də rə qi bi por tu qa li ya
lı Li lia na Kos ta dos San tos 
olub. İd man çı mız rə qi bi nə 
bö yük he sab la qa lib gə lib: 

12:2. Olim pi ya mü ka fat çı mız 
dörd də bir fi nal da fran sa lı 
Jul ye Sa bat ye dən də üs tün 
olub. Ma ri ya bu də fə dö yü şü 
11:0 he sab lı qə lə bə ilə ba şa 
çat dı rıb. Təm sil çi miz fi na
la ge dən yol da pol şa lı İvo na 
Mat kovs ka ilə gü cü nü sı na
yıb. M.Stad nik bu dö yüş dən 
də qa lib ay rı lıb: 8:2.

Ma ri ya Stad ni kin fi nal 
gö rü şü də ma raq lı və gər gin 
mü ba ri zə şə rai tin də ke çib. 
Bol qa rıs tan lı Elit sa Yan ko va 
ilə üzüzə gə lən Stad nik rə
qi bi ni 12:1 he sa bı ilə məğ
lub edib və bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın çem pio nu adı
nı qa za nıb. Be lə lik lə, Azər
bay can öz ak ti vi nə da ha bir 
qı zıl me dal ya zıb.

Son ra qa lib lə rin mü
ka fat lan dı rıl ma sı mə ra si mi 
olub.

Azər bay ca nın bi rin ci 
xa nı mı, “Ba kı2015” bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı nın Təş ki
lat Ko mi tə si nin səd ri Meh
ri ban Əli ye va me dal la rı qa
lib id man çı la ra təq dim edib.

Qadınlararasında 
yarışlarınqaliblərinə
medallarıMehriban 
Əliyevatəqdimedib
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Ta ri xən za ma nın nəb zi
ni tut ma ğı, ha di sə lə rə ob
yek tiv qiy mət ver mə yi, si ya si 
po ten sia lı nı düz gün də yər
lən dir mə yi ba ca ran li der lər 
cə miy yət də ki pro ses lə ri düz
gün is ti qa mət lən dir mə yə na
il olur, təm sil et dik lə ri xalq la rı 
za ma nın sərt fır tı na la rın dan, 
çə tin sı naq la rın dan üzü ağ çı
xa rır, mil li xi las ka ra çev ri lir
lər. Müd rik və təc rü bə li döv
lət xa dim lə ri ən ekst re mal 
şə ra it lər də çə tin və ziy yət dən 
az it ki ilə çı xış im ka nı na ma
lik ol maq la op ti mal qə rar lar 
qə bul edir, hə yat la rı nı ris kə 
at maq dan be lə çə kin mir lər. 

Azər bay can xal qı nın ta
ri xin də bö yük iz qoy muş ulu 
ön dər Hey dər Əli yev də 40 
il lik si ya si fəa liy yə ti döv rün
də üz ləş di yi çə tin lik lə ri, ma
neə lə ri, prob lem lə ri, hət ta 
uğur suz luq la rı mə tin lik lə dəf 
edən, məğ lu biy yət sö zü nü 
ya xı na bu rax ma yan, inam lı 
qə rar la rı ilə mil yon lar la in
sa nın ta le yin də müs təs na rol 
oy na yan mil lət fə dai si, sər
kər də və li der ki mi xa tır la nır. 
Ümum mil li li de rin hə lə sağ
lı ğın da əf sa nə vi və xa riz ma
tik şəx siy yə tə çev ril mə sin də 
onun mil lə ti nin mə na fe yi 
na mi nə hə ya tı nı hər cür ris
kə at ma sı, sö zü nü mə qa mın
da de mə yi ba car ma sı, mil li 
ide al lar uğ run da mü ba ri zə də 
yük sək qə tiy yət və prin si pi al
lıq gös tər mə si ki mi xa rak te rik 
xü su siy yət lə ri mü hüm rol oy
na mış dır. 

Ulu ön dər Hey dər Əli
yev bu gün həm də müs tə qil 
Azər bay can döv lət çi li yi nin 
xi las ka rı və qu ru cu su ki mi 
çağ daş ta ri xi mi zə mö hü rü
nü vur muş dur. Bö yük stra
te qin Azər bay ca nın döv lət 
müs tə qil li yi nin əl də edil mə si 
və möh kəm lən di ril mə si is
ti qa mə tin də cə rə yan edən 
pro ses lə rin önün də get di yi
ni bir mə na lı ola raq təs diq lə
yən fakt lar ki fa yət qə dər dir. 
Ötən əs rin 90cı il lə ri nin 
əv vəl lə rin də Azər bay can
da cə rə yan edən mü rək kəb 
və zid diy yət li ic ti maisi ya si 
pro ses lə rə qə tiy yən bi ga nə 
qal ma yan ulu ön dər Hey dər 
Əli yev hə lə Nax çı van Ali So
ve ti nə rəh bər lik et di yi vaxt
lar da əsil və tən pər vər lik lə, 
li der tə əs süb keş li yi ilə müs
tə qil li yin qa za nıl ma sı və mil li  
özü nü dər kin tə min olun ma sı 
pro se sin də ya xın dan iş ti rak 
et miş dir. Res pub li ka mız da 
ge niş vü sət al mış mil li azad
lıq hə rə ka tı ilə ey ni dövr də 
xalq da mil li hey siy ya tı, özü
nü dər ki da ha da güc lən di rən, 
mil li döv lət rəmz lə ri nə hör
mət təl qin edən ge niş miq yas
lı ad dım lar da məhz ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin keç miş Nax
çı van Mux tar So vet So sia list 
Res pub li ka sı na rəh bər lik et
di yi dövr də atıl mış dır. Keç miş 
Nax çı va nın MSSRin adı nın 
də yiş di ril mə si, bu ra da ilk də
fə ola raq Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti nin ya di ga rı 
olan üç rəng li döv lət bay ra ğı
nın bər pa sı, mux tar res pub li
ka da SSRİnin sax la nıl ma sı na 
mü na si bə ti öy rə nən re fe ren
du mun boy kot edil mə si və di
gər mü hüm ha di sə lər bu nun 
əya ni təs di qi dir. 

Azər bay can 1991ci il okt
yab rın 18də döv lət müs tə qil
li yi ni əl də et sə də, defak to 
bu niy yə ti ni re al laş dı ra bil
mə miş, ha ki miy yə ti ələ ke çi
rən na şı və sə riş tə siz qüv və lər 
öl kə nin key fiy yət cə ye ni mər
hə lə də üz ləş di yi prob lem lə rin 
öh də sin dən gə lə bil mə miş di
lər. Nə ti cə də öl kə də iq ti sa di 
tə nəz zül pro se si də rin ləş miş, 
xal qın ya şa yış sə viy yə si pis
ləş miş, qa nun çu lu ğun, hü
quq qay da la rı nın tə mi na tın da 
cid di prob lem lər ya ran mış dı. 
Hə min il lər də Azər bay can da 
ha ki miy yət də xal qın eti mad 
gös tər di yi si ya si qüv və nin ol
ma ma sı döv lət ida rə çi li yi me
xa nizm lə ri nin for ma laş ma
sın da cid di ma neə yə çev ril

mək lə ya na şı, da xi li böh ra nın, 
və tən daş ita ət siz li yi nin, xa os 
və anar xi ya nın ya ran ma sı na 
rə vac ver miş, qa nun çu lu ğun 
və hü quq qay da la rı nın tə mi
na tı, və tən daş la rın azad, təh
lü kə siz ya şa maq hü qu qu nun, 
ən nə ha yət, ic ti mai asa yi şin 
qo run ma sı sa hə sin də əsas lı 
prob lem lər ya rat mış dı. 

Be lə bir ağır du rum da ha
ki miy yə ti ni zor la qo ru maq 
üçün si la ha əl atan AXC
Mü sa vat rəh bər lə ri 1993cü 
ilin iyun ayı nın əv vəl lə rin də 
Gən cə də cid di hər bisi ya si 
məğ lu biy yət lə üz ləş dik dən 
son ra öl kə də və ziy yət da ha 
dra ma tik və ziy yət al mış, res
pub li ka və tən daş mü ha ri bə si 
təh lü kə si ilə üzüzə qal mış
dı. Böh ran lı və ağır və ziy yət
də xal qın çı xış yo lu nu ye nə 
də müd rik rəh bə ri nin – ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin ha ki
miy yət sü ka nı ar xa sı na keç
mə sin də gör mə si bir sı ra ob
yek tiv re al lıq lar la şərt lə nir di. 
Ək sə riy yət ba şa dü şür dü ki, 
ya ran mış eks te mal şə ra it də 
öl kə də ic ti maisi ya si gər gin
li yi ara dan qal dır maq, qi ya
mı ya tır maq, qa nun suz si lah lı 
qüv və lə ri zə rər siz ləş dir mək, 
döv lət tə si sat la rı nın nor mal 
fəa liy yə ti ni tə min et mək ba
ca rı ğı na ma lik ye ga nə –  al
ter na tiv siz li der məhz Hey
dər Əli yev dir! Hə min dövr də 
xal qın ulu ön də rə olan bö yük 
sev gi və ina mı nı do la yı sı ilə 
eti raf et mək məc bu riy yə tin
də qa lan AXCMü sa vat ha

ki miy yə ti nin Hey dər Əli ye vi 
aci za nə şə kil də Ba kı ya də vət 
et mə si də məhz bu re al lıq la 
şərt lə nir di. 

Ulu ön dər Hey dər Əli ye
vin 1993cü il iyu nun 15də 
Ali So ve tin Səd ri se çil mə si 
isə onun sa də cə, ha ki miy yə tə 
qa yı dı şı de yil, ey ni za man da 
xal qın qur tu luş, qəh rə man
lıq ta ri xi dir. Bu gün Hey dər 
Əli yev öm rü nün mə na lı, əzə
mət li ta ri xi ol du ğu ki mi, həm 
də Hey dər Əli yev lə Azər bay
can xal qı nın sar sıl maz bir li
yi nin, həm rəy li yi nin rəm zi 
tə cəs sü mü dür. Əgər xal qın 
tə ki di ilə Hey dər Əli yev hə
min gün ye ni dən ha ki miy yə tə 
gəl mə səy di, bu gün kü müs tə
qil Azər bay ca nın var lı ğın dan 
da nış maq çə tin ki, müm kün 
ola caq dı. Bu qa yı dış ilk növ
bə də Azər bay ca nın var lı ğı nı, 
müs tə qil li yi ni, döv lət çi li yi ni 
qo ru yub sax la dı, öl kə ni par
ça lan ma dan, və tən daş mü ha
ri bə sin dən, düş mən iş ğa lı nın 
ge niş miq yas al ma sın dan xi las 
et di. Ümum mil li li de rin rəh
bər li yi al tın da öl kə də ic ti mai
si ya si sa bit lik tə min olun du, 
qa nun suz si lah lı bir ləş mə lər 
zə rər siz ləş di ril di, öz ba şı na lı
ğın, hərcmərc li yin, qa nun
suz luq la rın, küt lə vi iğ ti şaş la
rın, ac lı ğın, sə fa lə tin qar şı sı 
alın dı. Er mə nis ta nın da ha ge
niş əra zi lə ri mi zi iş ğal et mə si
nin, küt lə vi qan lar axı dıl ma
sı nın qar şı sı nı al dı, atəş kə sin 
im za lan ma sı na na il ol du. Bu 
da tə sa dü fi de yil dir ki, ümum
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
iyu nun 15də Azər bay can Ali 
So ve ti nin Səd ri se çil mə si res
pub li ka nın çağ daş ta ri xin də 
dö nüş və qur tu luş mər hə lə si 
ki mi də yər lən di ri lir.

Ulu ön dər Hey dər Əli yev 
bu mər hə lə dən bir ic ti maiiq
ti sa di for ma si ya dan di gə ri nə 
ke çid döv rün də res pub li ka
nın qar şı sın da du ran stra te ji 
və zi fə və hə dəf lə ri düz gün 
mü əy yən ləş dir mək lə, dün
ya nın qa baq cıl döv lət lə ri nin 
təc rü bə sin də sı naq dan uğur
la çıx mış, müs bət nə ti cə lə ri 
sü but olun muş in ki şaf kur su
nun Azər bay can ger çək li yi nə 
adek vat mo de li ni ya rat mış dır. 
Hey dər Əli yev qı sa za man da 
özəl mül kiy yət çi li yə, sa hib
kar lı ğa, sər bəst rə qa bə tə mey
dan açan, döv lət siz ləş dir mə ni 
özün də eh ti va edən, so si al yö
nüm lü ma hiy yət da şı yan, ha
be lə xa ri ci iq ti sa di əla qə lə rin 
güc lən di ril mə si və mün bit 
biz nes mü hi ti nin for ma laş dı
rıl ma sı yo lu ilə öl kə yə in ves
ti si ya axı nı nı sti mul laş dı ran 
li be ral in ki şaf mo de li nin prak
tik su rət də ger çək ləş di ril mə
si nə na il ol muş dur. Hə min 
dövr də res pub li ka nın məh
dud ma liy yə im kan la rı və zə if 
büd cə si ilə qar şı ya qo yul muş 
stra te ji məq səd lə rin ya xın 
gə lə cək də re al laş dı rıl ma sı nın 
qey rimüm kün lü yü nü nə zə
rə alan, so si aliq ti sa di in ki şaf 
pro se sin də xa ri ci ka pi tal və 
sər ma yə ami li nin tə kan ve ri ci 
ro lu nu düz gün ola raq önə çə
kən Hey dər Əli yev xa ri ci şir
kət lər ilə Xə zə rin Azər bay can 
sek to run da kı zən gin nef eh ti
yat la rı nın mə nim sə nil mə si ni 
nə zər də tu tan mü qa vi lə lə rin 
im za lan ma sı na da va cib mə

sə lə ki mi ya naş mış dır. XX əs
rin qlo bal la yi hə lə rin dən bi ri 
ki mi al ter na tiv ener ji mən bə
lə ri ax ta rı şın da olan müa sir 
dün ya nın ye ni ge o iq ti sa di xə
ri tə si nin mü əy yən ləş mə si nə 
əsas lı tə sir gös tə rən «Əs rin 
mü qa vi lə si» Azər bay ca nın 
si ya si və iq ti sa di cə hət dən 
möh kəm lən mə si nə, bey nəl
xalq iq ti sa di mü na si bət lər sis
te mi nə sü rət li in teq ra si ya sı na 
da tə kan ver miş dir. 

Bö yük stra teq hər bir fər
din ma raq və mə na fe lə ri ni 
tə min et mə dən, əda lət me ya
rı nı qo ru ma dan güc lü döv lət 
ya rat ma ğın müm kün süz lü yü
nü hər za man vur ğu la mış, və
tən daş la ra gös tə ri lən hü qu qi 
yar dı mın sə viy yə si nin mün
tə zəm su rət də ar tı rıl ma sı nın 
əsas tə şəb büs ka rı ki mi çı xış 
et miş dir. Ulu ön də rin rəh bər
li yi al tın da ha zır la na raq 1995
ci ilin 12 no yab rın da ümum
xalq səs ver mə si yo lu ilə qə bul 
edil miş müs tə qil Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Kons ti tu si
ya sı döv lə tin ta ri xin də ha
ki miy yət böl gü sü prin si pi ni, 
de mok ra tik hü qu qi və dün yə
vi döv lət qu ru cu lu ğu nun hü
qu qi əsas la rı nı, in san hü quq 
və azad lıq la rı nın qeydşərt siz 
tə min olun ma sı nın bü növ rə
si ni qoy muş dur. 

Kons ti tu si ya nın qə bu lun
dan son ra müs tə qil Azər bay
can da çox par ti ya lı sis tem, si
ya si plü ra li zim, söz, mət bu at 
və sər bəst top laş maq azad lı ğı 
bər qə rar ol muş, döv lət ida rə
ci lik sis te mi ta ma mi lə ye ni
dən qu rul muş, məh kə məhü
quq is la hat la rı uğur la da vam 
et di ril miş dir. Öl kə nin ida rə
et mə sis te min də si ya si mə də
niy yət ele ment lə ri güc lən miş, 

ic ra ha ki miy yə ti or qan la rı nın 
işi nin di na mik li yi art mış, yer li 
özü nüi da rə or qan la rı for ma
laş mış dır. Ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin rəh bər li yi al tın da 
ötən müd dət də məh kə mə

hü quq is la hat la rı nın hə ya ta 
ke çi ril mə si sa hə sin də ge niş
miq yas lı iş lər gö rül müş, müs
tə qil məh kə mə ha ki miy yə ti 
for ma laş dı rıl mış dır. 

İlk mil li Kons ti tu si ya sın
da xa ri ci si ya sə tin kon sep tu al 
xa rak te ri nin, məq səd və və zi
fə lə ri nin sə hih şə kil də ək si ni 
tap ma sı da məhz ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin müd rik li yi 
və uzaq gö rən li yi sa hə sin də 
müm kün ol muş dur. Döv lə tin 
ida rə et mə sis te mi nin əsa sı nı 
təş kil edən Kons ti tu si ya nın 

10cu mad də sin də gös tə ri
lir: «Azər bay can Res pub li ka sı 
baş qa döv lət lər lə mü na si bət
lə ri ni ha mı lıq la qə bul edil miş 
bey nəl xalq hü quq nor ma la
rın da nə zər də tu tu lan prin
sip lər əsa sın da qu rur».

Bu prin si pi rəh bər tu ra raq 
ye ni dün ya dü zə nin də apa rı
cı güc mər kəz lə ri ara sın da 
ge dən mü ba ri zə nin ma hiy
yə ti nə uy ğun xa ri ci si ya sət 
ye ri dən Azər bay can nə ti cə də 

Cə nu bi Qaf qa zın lo ko mo tiv 
döv lə ti nə çev ril miş, öl kə mi
zin re gi on da ger çək ləş di ri lən 
bü tün trans mil li la yi hə lər də 
iş ti ra kı tə min olun muş dur. 
Bö yük ön də rin rəh bər li yi 
al tın da Azər bay ca nın xa ri
ci si ya sə ti, dün ya nın apa rı cı 
döv lət lə ri və bey nəl xalq təş
ki lat la rı ilə əla qə lə ri ümum
mil li mə na fe lə rə, ha be lə si ya si 
pers pek tiv lə rə əsas la nan xət lə 
in ki şaf et miş dir. 

Ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin sər həd ta nı ma yan 
döv lət çi lik fəa liy yə tin də, mi
limə nə vi, əx la qi mə sə lə lər 
də xü su si yer tut muş dur. Bü
tün bö yük si ya si xa dim lər ki
mi, Hey dər Əli yev xal qı nın 
ümum mə də ni tə rəq qi si nin 
də qay ğı sı na qal mış, ya şa dı ğı 
öl kə nin, mən sub ol du ğu xal
qın dün ya nın ən in ki şaf et miş 
xalq la rı sə viy yə si nə yük səl
mə si nə cid di diq qət ye tir miş
dir. Hey dər Əli ye vin ana di
li nə bö yük qay ğı sı, sə da qə ti, 
də rin mə həb bə ti onun yal nız 
əsl və tən daş lıq, yük sək qü rur 
hiss lə ri ilə bağ lı de yil di. Bu, 
ey ni za man da, onun öz ana di
li ni də rin dən bil mək, hə min 
di lin bü tün da xi li sir lə ri nə, 
gö zəl lik lə ri nə də rin dən va qif 
ol maq və on lar dan mə ha rət lə 
is ti fa də edə bil mək is te da dın
dan irə li gə lir di. Ulu ön dər 
xa ric də ya şa yan soy daş la rı mı
za da məhz mil li di li unut ma
ma ğı, onu ya şat ma ğı son də
rə cə cid di lik lə töv si yə edir di. 

2001ci ilin ən yad da qa
lan və mil li həm rəy li yi mi zin 
nü ma yi şi nin yük sək zir və lə
rin dən bi ri no yab rın 910da 
Ba kı da Dün ya Azər bay can
lı la rı nın Bi rin ci Qu rul ta yı
nın ke çi ril mə si ol muş dur. 
Ümum mil li li der Hey dər Əli
ye vin 2001ci il ma yın 23də 
im za dı ğı sə rən ca ma əsa sən 
ke çi ril miş qu rul tay dün ya nın 
müx tə lif öl kə lə rin də ya şa yan 
soy daş la rı mı zın və həm və

tən lə ri mi zin müs tə qil Azər
bay can Res pub li ka sı ilə əla
qə lə ri nin da ha da möh kəm
lən di ril mə si, dün ya azər bay
can lı la rı ara sın da bir li yin və 
həm rəy li yin tə min olun ma sı, 
ha be lə Azər bay can ic ma la rı, 
cə miy yət və bir lik lə ri nin fəa
liy yə ti nin güc lən di ril mə si və 
əla qə lən di ril mə si üçün şə ra it 
ya rat mış dır. 

Bu gün əmin lik lə de mək 
olar ki, müs tə qil Azər bay ca
nın ha zır kı bö yük və həl le di ci 
uğur la rı bü növ rə si ni 1993cü 
ilin 15 iyun ta ri xin dən gö
tü rür. Müs tə qil Azər bay can 
Hey dər Əli ye vin döv lət çi lik və 
si ya si ida rə çi lik kon sep si ya sı na 
is ti nad edə rək ye niye ni uğur
la ra doğ ru inam la irə li lə yir. 
2003cü il dən öl kə yə inam la 
rəh bər lik edən cə nab İl ham 
Əli yev mü tə rəq qi in ki şaf stra
te gi ya sı nı da vam et dir mək lə 
ya na şı, ye ni döv rün tə ləb lə ri nə 
uy ğun zən gin ləş dir miş, so si al
iq ti sa di is la hat lar la de mok ra
tik ləş mə pro ses lə ri nin pa ra lel 
şə kil də apa rıl ma sı na, bi ri nin 
di gə ri ni ta mam la ma sı na ça lış
mış dır. Döv lət baş çı sı İl ham 
Əli ye vin pre zi dent li yi nin hər 
iki mər hə lə sin də məhz bu is
ti qa mət əsas gö tü rül müş və 
iq ti sa diy yat hə ya ta ke çi ri lən 
çox şa xə li is la hat la rın əsas ağır
lıq mər kə zi ni, nü və si ni təş kil 
et miş dir. 

Şüb hə siz, hər bir döv lət
də de mok ra tik ləş mə pro se si
nin hə ya ta ke çi ril mə si üçün 

ilk növ bə də in sa nın azad lı ğı
nı tə min edən iq ti sa di mü hit 
ol ma lı dır. De mok ra tik cə miy
yə tin əsas tə məl prin sip lə
rin dən bi ri də fər diy yət çi li yə 
əsas la nan iq ti sa di mü na si
bət lər sis te mi nin tə şək kü lü, 
xü su si mül kiy yət for ma sı nın 
ge niş lən mə si, or ta tə bə qə nin 
möv qe lə ri nin möh kəm lən
mə si dir. Bu mü hüm iq ti sa di 
fak tor la rın in ki şa fı üçün ümu
mi da xi li məh su lun mü əy yən 

bir sə viy yə yə yük səl mə si va
cib mə sə lə lər dən bi ri he sab 
olu nur. 

Məhz bu nun nə ti cə si dir 
ki, Azər bay can Qur tu luş dan 
son ra kı 22 il müd də tin də ina
nıl maz in ki şaf yo lu ke çə rək 
bir sı ra Qərb döv lət lə ri nin 
onil lik lər ər zin də zər rəzər rə 
əl də et di yi iq ti sa di tə rəq qi yə 
na il ol muş, de mok ra tik ləş mə, 
və tən daş cə miy yə ti qu ru cu
lu ğu, in san hü quq və azad
lıq la rı nın tə mi na tı sa hə sin də 
bö yük uğur lar əl də et miş dir. 
Azər bay can de mok ra tik in ki
şaf yo lu nun tə ka mü lə əsas la
nan su ve ren mo de li ni qə bul 
edir, de mok ra ti ya nın zor la 
ix ra cı cəhd lə ri ni qə bul et mir. 
Azər bay can ger çək li yin də 
mü əy yən kə nar dai rə lə rin 
xal qın ira də si əley hi nə han
sı sa ad dım at ma sı nın qey ri
müm kün lü yü də konk ret re
al lıq lar fo nun da tam təs di qi ni 
tap mış dır. Xal qın ina mı na 
söy kə nən cə nab İl ham Əli yev 
2003cü ilin pre zi dent, 2005ci 
ilin par la ment seç ki lə ri za ma
nı bə zi dest ruk tiv qüv və lə rin 
öl kə ni ye ni dən 90cı il lə rin 
əv və lin də ki xa os və anar xi ya
ya, və tən daş qar şı dur ma sı na 
sü rük lə mək cəhd lə ri ni pu ça 
çı xar mış, mil li ma raq və mə
na fe lər na mi nə bö yük si ya si 
qə tiy yət nü ma yiş et dir miş dir. 

De mok ra tik qu ru cu luq 
yo lu ilə ge dən res pub li ka mız 
həs sas böl gə də yer ləş sə də, 
onun həm iq ti sa di, həm si ya
si, həm də hü qu qi sa hə lər də 
özü nə məx sus in ki şaf mo de li 
for ma laş mış dır. Azər bay can
da de mok ra tik in ki şaf su ve
ren lik və özü nü tə mi net mə 
prin sip lə ri nə söy kə nir. Bu 
kon sep tu al el mifəl sə fi ya naş
ma tər zi cı lız id dia la rı nı ye ni 
müs tə qil döv lət lə rə zor la qə
bul et dir mə yə ça lı şan, mil li 
məx sus lu ğa üz çe vi rib dün
ya ya ye ni möv cud luq üsu lu 
ver mək is tə yən ay rıay rı si ya
si mər kəz lə rə, iki li stan dart
lar dan çı xış edən bey nəl xalq 
təş ki lat la ra tu tar lı ca vab dır. 

70 il in zi ba tiamir lik sis te
min də ya şa mış, iq ti sa diy ya tı 
da ğıl mış bir res pub li ka nın qı
sa müd dət də qa zan dı ğı nai liy
yət lə rin miq ya sı Azər bay can
la ge niş miq yas lı əmək daş lı ğa 
ma raq gös tə rən bey nəl xalq 
təş ki lat lar da, ha be lə apa rı cı 
Qərb döv lət lə rin də də hey
rət do ğu rur. Res pub li ka mı zın 
iq ti sa di yük sə liş və de mok ra
tik ləş mə sa hə sin də həl le di ci 
nai liy yət lə rə im za at ma sı
nı şərt lən di rən amil lər tə bii 
ola raq si ya si və el mifəl sə fi 
çev rə lər də də ge niş dis kus
si ya möv zu su na çev ril miş dir. 
Ümu mi qə na ət bun dan iba
rət dir ki, bu sü rət li in ki şaf və 
tə rəq qi pro se sin də Azər bay
can Pre zi den ti nə ən bö yük 
dəs tək xalq dan, döv lə ti nin 
ta le yi ni cə nab İl ham Əli ye və 
eti bar et miş Azər bay can və
tən daş la rın dan gə lir. Bi rin ci 
Avro pa Oyun la rı nı n ke çi ril
di yi gün lər də bey nəl xalq ic ti
ma iy yət Azər bay can da kı mil li 
bir li yin, sa bit li yin, tə rəq qi və 
in ki şa fın, mul ti kul tu ra liz min 
bir da ha şa hi di olur, mil li in
ki şaf mo de li nin sə mə rə li li yi ni 
bir da ha eti raf edir lər. 

 Döv lət rəh bə ri nin mü əy
yən et di yi prio ri tet lə rin uğur
la ic ra sı na ümum xalq dəs tə yi 
da im özü nü qa ba rıq gös tə rir. 
Bu gün Azər bay can xal qı al
ter na tiv siz li de ri olan cə nab 
İl ham Əli ye vi in ti ba hın, si ya
si sa bit li yin, əminaman lı ğın 
və həm rəy li yin qa ran tı he sab 
edir, ona tam gü və nir. Azər
bay ca nın mə na fe lə ri nə xid
mət gös tə rən amal la rın hə ya
ta ke çi ril mə sin də öz rəh bə ri
nə dəs tə yi ni əsir gə mir. Çün ki 
xalq hə ya tın da, ta le yin də baş 
ver miş bö yük də yi şik lik lə rin, 
bi zi Azər bay ca nın par laq, fi
ra van sa ba hı na apa ran si ya si 
kur sun al ter na tiv siz li yi ni yax
şı dərk edir, bu si ya sə ti bir mə
na lı dəs tək lə yir. 

Sa mir EL MA NOĞ LU

Xilaskarlıqvəquruculuqmissiyası



19 iyun  
2015 5№23 

(117)

MaİL ağa xa Nov

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə 11 say lı mu si qi mək tə
bin də 15 iyun – Mil li Qur
tu luş Gü nü nə həsr olun muş 
«Qur tu lu şa ge dən yol» ad lı 
təd bir ke çi ri lib. Təd bir də 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı nın müa vi ni 
Ay gün Əli ye va, 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, Apa ra tın əmək daş
la rı, mə də niy yət mər kəz lə
ri nin, mu si qi mək təb lə ri nin 
və ra yon ic ti ma iy yə ti nin nü
ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın müa vi
ni Ay gün Əli ye va çı xış edə
rək Mil li Qur tu luş Gü nü nün 
əla mə dar bay ram lar dan bi ri 
ol du ğu nu vur ğu la yıb. Bil di
rib ki, 1993cü ilin iyu nun da 
xal qın üz də olan zi ya lı la rı, 
sa də və zəh mət keş in san la
rı da xi li inam la rı na söy kə
nə rək res pub li ka nı xa os və 
anar xi ya mü hi tin dən, par
ça lan ma təh lü kə sin dən, so
si aliq ti sa di tə nəz zül dən, bir 
söz lə, bö yük fə la kət lər dən 
qur ta ra caq, onu möh kəm sa
bit lik, da vam lı so si aliq ti sa di 
tə rəq qi və yük sə liş yo lu na 
çı xa ra caq ye ga nə düz gün 
ün va nı gös tər di lər: «Ək sə

riy yət yax şı ba şa dü şür dü 
ki, məhz ulu ön dər Hey dər 
Əli yev ki mi müd rik stra teq 
və si ya sət us ta dı nın rəh bər
li yi al tın da for ma la şan si ya si 
par ti ya xal qın ina mı nı doğ
rult maq, res pub li ka nı üz ləş

di yi bö yük fa ciə lər dən hifz 
et mək iq ti da rın da ola bi lər».

Çı xış edən di gər təd bir 
iş ti rak çı la rı da ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin ta ri xi 
xid mət lə rin dən, Azər bay
can xal qı nın ri fa hı na mi nə 
re al laş dır dı ğı mü hüm la yi
hə lər dən söz açıb lar. 

Son ra mu si qi mək tə
bi nin xalq çal ğı alət lə ri 
or kest ri nin ifa sın da “Ko
roğ lu” uver tü ra sı səs lən
di ri lib. Son da Bi nə qə di 
ra yon Mər kəz ləş di ril miş 
Ki tab xa na Sis te mi nin, 11 
say lı on bir il lik mu si qi 
mək tə bi nin, Mər kə zi Mə
də niy yət Evi nin, M.Ma qo
ma yev adı na 26 say lı on bir 

il lik mu si qi mək tə bi nin, 
F.Əmi rov adı na 6 say lı on 
bir il lik in cə sə nət mək tə
bi nin şa gird lə ri nin ifa sın da 
«Qur tu lu şa ge dən yol» ad
lı ədə bibə dii kom po zi si ya 
nü ma yiş et di ri lib.

Ma İL ağa xa Nov

İyu nun 12də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə tin də 
“Ba kı2015 I Av ro pa Oyun la
rı nın so si al şə bə kə lər də təb
li ği” möv zu sun da təd bir ke
çi ri lib. Təd bir çər çi və sin də, 
həm çi nin, Bi nə qə di ra yo nu 
üz rə ic ra nü ma yən də lik lə
ri nin, ha be lə bə lə diy yə lə rin 
in ter net sə hi fə lə ri nin yan var
may ay la rın da kı fəa liy yə ti ba
rə də he sa bat din lə ni lib. 

Təd bir də Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı
sı nın müa vi ni Ay gün Əli ye
va, 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 
ic ra nü ma yən də lik lə ri nin, 
bə lə diy yə lə rin in ter net sə
hi fə lə ri nin in zi bat çı la rı iş ti
rak edib lər.

Ay gün Əli ye va ilk Av ro
pa Oyun la rı nın Azər bay ca
nın dün ya da da ha da ta nı
dıl ma sı, öl kə mi zin müs bət 

imi ci nin for ma laş dı rıl ma sı 
ba xı mın dan əhə miy yə ti ni 
qeyd edib, gənc lə rin bu is
ti qa mət də ge niş mə lu ma ta 
ma lik ol ma la rı nın, müx tə lif 
so si al şə bə kə lər də Oyun lar
la bağ lı fə al təb li ğa ta qo şul
ma la rı nın  va cib li yi ni diq
qə tə çə kib. Qeyd edi lib ki, 
ha zır da Azər bay can bü tün 
dün ya ya səs sa la caq bir ta rix 
ya zır: «Ha mı mı zı bu şə rəf i 

gün lər mü na si bə ti lə təb rik 
edi rəm».

Da ha son ra 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 baş məs lə hət çi si Ley la 
Kə ri mo va bü töv lük də Bi nə
qə di ra yo nu nun, o cüm lə dən 
ic ra nü ma yən də lik lə ri nin, bə
lə diy yə lə rin in ter net sə hi fə lə
ri nin 5 ay lıq fəa liy yə ti ni əks 
et di rən he sa bat la çı xış edib. 

Təd bir də gənc fə al lar 
və sə hi fə lə rin in zi bat çı la
rı – Əli mər dan Sul ta nov, 
Ja lə To fi qı zı, Nə zi rə Rza za
də, Rey han İs ma yı lo va çı xış 
edib lər. 

Son da fə al lıq la rı ilə se
çi lən 6 nə fər gən cə Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
tə rə fin dən «Ba kı 2015» ilk 
Av ro pa Oyun la rı nın açı lı şı
na bi let lər hə diy yə olu nub.

“Qurtuluşagedənyol”adlı 
tədbirkeçirilib

AvropaOyunlarınınsosial 
şəbəkələrdətəbliğimüzakirəolunub

M.oRU cov 

M.ağa xa Nov

İyu nun 12-də Olim pi ya 
Sta dio nun da möh tə şəm id-
man bay ra mı nın tən tə nə li 
açı lış mə ra si mi ke çi ril di və 
öz möh tə şəm li yi ilə nə in ki 
Ba kı da, bü tün dün ya da bö-
yük ma raq la qar şı lan dı. Sta-
di on da on min lər lə in sa nın, 
res pub li ka mız da və Oyun la-
rın ya yım lan dı ğı 60-dan çox 
öl kə də mil yon lar la ta ma şa-
çı nın ek ran qar şı sın da iz lə-
di yi «Ba kı 2015» ilk Av ro pa 
Oyun la rı tək cə qi tə miq ya-
sın da de yil, dün ya da ilin ən 
bö yük id man ha di sə si nə çev-
ril di. 

Öl kə mi zin bey nəl xalq nü-
fu zu nun, in ki şaf sə viy yə si nin, 
ələl xü sus iq ti sa di im kan la rı-
nın gös tə ri ci si ki mi də yər lən-
di ri lən bu id man ya rı şı ey ni 
za man da Av ro pa nı bir ara ya 
gə ti rən id man və dost luq bay-
ra mı dır. Əsr lər keç sə də Azər-
bay can adı hər za man ilk Av-
ro pa oyun la rı nın ke çi ril di yi 
ölkə ki mi səs lə nə cək.

İyu nun 12-dən 27-dək da-
vam edə cək təd bir Bi nə qə di 
ra yon sa kin lə ri tə rə fin dən də 
bö yük ruh yük sək li yi ilə qar-
şı la nır. Hər kəs bu id man təd-
bi ri nin möh tə şəm li yin dən, 
öl kə miz üçün əhə miy yə tin dən 
da nı şır. Bu nu sor ğu mu zu ca-
vab lan dı ran ra yon sa kin lə ri-
nin fi kir lə ri də sü bu ta ye ti rir. 

9cu mik ro ra yon sa ki ni 
İra də Mus ta fa ye va bil dir di 
ki, ya rış la rın ilk həf tə si ndə 
id man çı la rı mı zın uğur lu çı
xış la rı ya şa dı ğı bi na nın bü
tün sa kin lə ri nin se vin ci nə 
sə bəb olub: “Za man, əsr, 
tex no lo gi ya, Av ro pa Oyun la
rı nın mə ka nı də yi şə cək, am
ma ilk oyun la rın təş ki lat çı sı, 
hə min oyun la ra ev sa hib li yi 
edən Azər bay ca nın bi rin ci li
yi də yiş mə yə cək. Ya şın dan, 
di nin dən, ir qin dən, si ya
si möv qe yin dən, öl kə mi zə 
sev gi sin dən ası lı ol ma ya raq, 
dün ya nın id man are na la rın
da hər kə sin di lin də Azər
bay ca nın adı ilk oyun la rın 
təş ki lat çı sı ki mi səs lə nə cək”. 
Həm söh bə ti miz onu da vur
ğu la dı ki, bu ta ri xi ha di sə nin 

əhə miy yə ti onun ilk də fə 
Azər bay can da ke çi ril mə si ilə 
şərt lə nir: «Dün ya da uşaq
danbö yü yə hər kəs bi lir ki, 
ilk Olim pi ya Oyun la rı qə dim 
Yu na nıs tan da ke çi ri lib. Yu na
nıs ta nın bu ta ri xi il kə im za 
at ma sı dün ya da onun nü fu
zu nu da ha da yük səl dir, öl kə 
haq qın da zə ru ri in for ma si
ya lar ve rir. Azər bay ca nın da 
adı ilk Av ro pa Oyun la rı nın 
ke çi ril di yi mə kan ki mi dün ya 
ta ri xi nə əbə di ya zı la caq. Bu, 
nə in ki Azər bay can üçün, ey
ni za man da, bü tün türk dün
ya sı üçün qü rur ve ri ci fakt
dır». 

Bi lə cə ri sa ki ni Ca han
gir Qo ca yev də I Av ro pa 
Oyun la rı nın açı lı şın dan if i
xar his si ilə da nış dı: «Açı lış 
mə ra si mi öl kə mi zin Av ro pa 
Oyun la rı na han sı sə viy yə də 
ha zır laş dı ğın dan xə bər ve rir. 
Av ro pa Oyun la rı yay və qış 
olim pia da sın dan son ra dün
ya nın ikin ci ən bö yük id man 
bay ra mı dır. Yə qin kim sə mü
ba hi sə et məz ki, fut bol üz rə 
dün ya çem pio na tın dan son ra 
Av ro pa çem pio na tı nə qə dər 
bö yük əhə miy yət da şı yır və 
in san lar bu çem pio na tı nə qə
dər ma raq la göz lə yir lər. Şəx
sən mən bu təd bi ri Azər bay
can ki mi öl kə üçün ol duq ca 
əhə miy yət li bir ha di sə ki mi 
qiy mət lən di ri rəm”. C.Qo ca
yev Bi nə qə di ra yo nun da bu 
möh tə şəm təd bi rə ha zır lıq 
iş lə rin dən də məm nun lu
ğu nu di lə gə tir di: «Bu məq
səd lə ra yo nu muz da “Tə miz 
Bi nə qə di” so si al la yi hə si ic
ra olu nub. Yol lar, kü çə lər və 
park lar müa sir tə ləb lə rə uy
ğun tə mir edi lib. Ya rış la rın 
ke çi ri lə cə yi Atı cı lıq Komp
lek si ye ni dən qu ru lub. İd
man çı la rın hə rə kət edə cə yi 
marş rut la rın ət ra fın da ge niş 
abad lıq iş lə ri hə ya ta ke çi ri lib. 
Bir söz lə, qar şı da du ran və zi
fə lər ye ri nə ye ti ri lib. Bü tün 
bu uğur lar ha mı ki mi mə ni 
də se vin di rir».

8ci mik ro ra yon sa ki ni İs
ma yıl Əli yev isə id man çı la rı
mı zın ya rış la rın baş la dı ğı az 
müd dət ər zin də əl də et dik
lə ri uğur lar dan da nı şıb: «İd
man çı la rı mız qı sa müd dət də 

möh tə şəm qə lə bə lə rə im za 
atıb, qı zıl me dal lar qa za nıb
lar. İn di bü tün Av ro pa biz dən 
da nı şır. Ya xınuzaq qon şu la rı
mı zın hər bi ri bu möh tə şəm 
id man bay ra mı na ev sa hib li yi 
et mək, onun ilk təş ki lat çı sı 
ki mi ta rix də qal maq is tər di. 
Bu ya rı şın ver di yi im kan lar 
he sa bı na öz mə də niy yə ti ni, 
ta ri xi ni, iq ti sa di gü cü nü, si
ya si gö rüş lə ri ni dün ya ya çat
dır ma ğı ar zu edər di. Tə bii ki, 
Er mə nis ta nın gü cü yet səy di, 
bu ta ri xi şan sı qa çır maz dı. 
Am ma fakt dır ki, Azər bay can 
tor paq la rı nı ha va dar la rı he sa
bı na iş ğal edən Er mə nis tan 
bu oyun la ra ev sa hib li yi et
mək gü cün də de yil. Şəx sən 
mən bu ya rı şın Ba kı da ke çi
ril mə si ilə fəxr edi rəm. Çox 
se vi ni rəm ki, be lə bir möh tə
şəm təd bir də ya xın dan iş ti rak 
edi rəm».

Bi nə qə di ra yo nun da fəa
liy yət gös tə rən 30 say lı mək
tə bin şa gir di Qo ca Gö zə lov 
da Av ro pa Oyun la rı çər çi və
sin də ke çi ri lən ya rış lar dan 
da nış dı. Onun söz lə ri nə gö rə, 
öl kə miz bun dan son ra dün ya
nın id man ta ri xin də öz ye ri ni 
da ha da möh kəm lən di rə cək: 
«Mən də bu ya rış la rı ya xın
dan iz lə yi rəm. Av ro pa Oyun
la rı çər çi və sin də ke çi ri lən 
sinx ron üz gü çü lük ya rış la rı na 
azar keş lik et mi şəm. Ya rış lar 
yük sək sə viy yə də ke çi ril di. 
Bu, onu gös tə rir ki, Azər bay
can da ha iri miq yas lı ya rış la ra 
ev sa hib li yi et mə yə tam ha zır
dır. Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı
nın açı lış mə ra si mi göz lə di
yim dən də yük sək sə viy yə də 
baş tut du. Mil li or na ment lər, 
mu si qi miz, bö yük Ni za mi nin 
əsər lə rin dən iba rət səh nə lər, 
Qo bus tan qa ya üs tü təs vir lə ri 
və s. mə ni çox duy ğu lan dır
dı və in di də bu his si ya şa yı
ram».

Azərbaycanınadı 
AvropaOyunlarının 
ilktəşkilatçısıkimi 
tarixədüşdü

Yay möv sü mün də ha va la
rın is ti ləş mə si ilə əla qə dar sa
ni ta ri ya nə za rə ti nin güc lən
di ril mə si nə, əha li nin sağ lam
lı ğı na təh lü kə tö rə də bi lə cək 
hal la rın nə za rət də sax lan ma
sı na cid di eh ti yac ya ra nır. 

Bi nə qə di ra yon Gi gi ye na 
və Epi de mio lo gi ya Mər kə zi 
öz fəa liy yə ti ni “Sa ni ta ri ya
epi de mio lo ji sa la mat lıq haq
qın da” və “Əha li nin sağ lam
lı ğı nın qo run ma sı haq qın da” 
qa nun la ra, Sə hiy yə Na zir li
yi nin əmr və tə li mat la rı na, 
ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
sə rən cam və qə rar la rı na uy
ğun qu ra raq, bu is ti qa mət də 
mü hüm təd bir lər gö rür.

Ra yon əha li si nin qi da 
təh lü kə siz li yi nin tə min edil
mə si məq sə di lə sa ni ta ri ya 
nor ma və qay da la rı na əməl 
olun ma sı baş lı ca şərt dir. 

Mək tə bə qə dər uşaq mü əs
si sə lə ri, təh sil mü əs si sə lə ri, 
qi da sə na ye si, ic ti maiiaşə və 
ər zaq ti ca rə ti ob yekt lə rin də 
sa ni ta ri ya nor ma və qay da
la rı na əməl olun ma sı qi da 
təh lü kə siz li yi ni tə min et di
yin dən, əha li nin gi gi ye nik 
bi lik lə ri nin ar tı rıl ma sı çox 
va cib dir. 2015ci ilin ilk 5 ayı 
ər zin də mək tə bə qə dər uşaq 
mü əs si sə lə ri və təh sil mü əs
si sə lə ri üz rə 95 ob yekt də sa
ni ta ri ya nə za rə ti apa rıl mış dır. 
Mək təb və bağ ça lar da əks
epi de mik təd bir lər, ha be lə 
sə hər filtr lə ri üzə rin də nə za
rət güc lən di ril miş dir. Mək təb 
bu fet lə ri diq qət mər kə zin də 
sax lan mış, da xil ol muş ər zaq 
məh sul la rı nın key fiy yə ti və 
mən şə yi araş dı rı la raq təd bir
lər gö rül müş dür. Tib bi müa
yi nə dən keç mə di yi nə gö rə 5 

şəx sə cə ri mə pro to ko lu tər
tib edil miş dir. Cid di nöq san
lar aş kar lan dı ğı üçün 1 təd ris 
kur su və 102 say lı mək tə bin 4 

si nif ota ğı nın is tis ma rı nın da
yan dı rıl ma sı haq qın da qə rar 
çı xa rıl mış dır. 20 ər zaq, 550 
yax ma, 77 su nü mu nə si, 120 

ha va nü mu nə si gö tü rü lə rək 
müa yi nə olun muş dur.

Azər bay can Res pub li
ka sı Pre zi den ti nin “Key fiy

yət li məh sul lar haq qın da” 
27 okt yabr 2003cü il ta rix li 
fər ma nı na, Na zir lər Ka bi ne
ti nin “Ye yin ti məh sul la rı nın 

təh lü kə siz li yi” haq qın da 154 
say lı qə ra rı na, Res pub li ka 
Gi gi ye na və Epi de mio lo gi ya 
Mər kə zi nin qey riqa nu ni kü
çə ti ca rə ti nin ləğ vi haq qın da 
mü va fiq qə ra rı na əsa sən, yan
var ayın dan iyun ayı na qə dər 
ra yon əra zi sin də fəa liy yət 
gös tə rə rək qi da sa tı şı ilə məş
ğul olan ti ca rət və iaşə ob
yekt lə rin dən 142si üzə rin də 
ca ri sa ni ta ri ya nə za rə ti hə ya ta 
ke çi ril miş dir. Sa ni targi gi ye
nik qay da lar po zul du ğu na və 
cid di nöq san lar aş kar lan dı ğı
na gö rə, 16 ob yek tin fəa liy yə
ti nin da yan dı rıl ma sı ba rə də 
qə rar çı xa rıl mış dır.

Əha li nin is ti fa də et di
yi iç mə li su yun key fiy yə ti nə 
nə za rət məq sə di lə kom mu
nal ob yekt lər üz rə 5 ay ər zin
də 332 su nü mu nə si gö tü rü
lə rək, sa ni tarbak te rio lo ji və 

sa ni tarkim yə vi müa yi nə dən 
ke çi ril miş dir. Xəs tə lik lə ri 
vax tın da aş kar la maq dan öt
rü sa kin lər da vam lı şə kil də 
döv ri tib bi müa yi nə lər dən 
ke çi ri lir lər. Uşaq lar ara sın da 
yo lu xu cu xəs tə lik lə rin pro fi
lak ti ka sı nın güc lən di ril mə si 
məq sə di lə 2015ci ilin ilk 5 
ayın da 2762 nə fə rə pey vənd 
vu rul muş dur.

Onu da qeyd edək ki, ca ri 

ilin yan var ayın dan iyun ayı na 
qə dər məi şət zə mi nin də 30 
qi da zə hər lən mə si ha di sə si 
qey də alın mış dır. Bu cür xo
şa gəl məz hal la rın qar şı sı nın 
alın ma sı üçün əha li ara sın da 
maa rif ən di ri ci təd bir lər hə
ya ta ke çi ri lir, zə hər lən mə yə 
yol açan qi da və xid mət sa
hə lə rin də ne qa tiv hal la rın 
ara dan qal dı rıl ma sı məq sə di
lə cid di təd bir lər gö rü lür.

Sanitarnəzarətgücləndirilir
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İlk Av ro pa Oyun la rı nın 
proq ra mı na da xil olan dağ 
ve lo si pe di id ma nı üz rə ya rış
la r Bi nə qə di ra yo nu əra zi sin
də in şa olu nan Dağ Ve lo si ped 
Par kın da ke çi ril miş dir.

Bi nə qə di ra yo nun da – 
Xo cə sən gö lü ət ra fın da yer lə
şən Dağ Ve lo si pe di Par kın da 
iş lər Al ma ni ya dan gəl miş pe
şə kar mü tə xəs sis lər tə rə fin
dən hə ya ta ke çi ri lib. Bu ra da
kı tras Bey nəl xalq Ve lo si ped
çi lər İt ti fa qı nın stan dart la rı na 
ca vab ve rir. 

Şüb hə siz, bu id man mər
kə zi nin is ti fa də yə ve ril mə si 
dağ ve lo si pe di id man nö vü
nün Azər bay can da da ha da 
in ki şa fı na kö mək ola caq, bu
ra da da xi li və bey nəl xalq ya
rış lar təş kil olu na caq. Bun dan 
əla və, hə vəs kar lar da is tə ni
lən vaxt ve lo park da öz güc
lə ri ni sı na ya bi lə cək lər. Əsas 
məq səd ve lo si ped id ma nı nın 
bü tün növ lə ri nin, o cüm lə dən 
dağ ve lo si pe di nin in ki şa fı na 
na il ol maq dır. Bu nun üçün sə 
döv lə ti miz tə rə fin dən la zı mi 
şə ra it ya ra dı lıb və ümid edi rik 
ki, ya xın vaxt lar da ve lo si ped
çi lə ri miz bi zi öz qə lə bə lə ri ilə 
se vin di rə cək lər.

İlk Av ro pa Oyun la rı çər
çi və sin də iyu nun 13də Bi nə
qə di ra yo nu əra zi sin də yer lə
şən Dağ Ve lo si pe di Par kın da 
qa dın lar və ki şi lər ara sın da 
dağ ve lo si pe di üz rə ya rış lar 
ke çi ri lib. İs veç rə təm sil çi lə
ri Neff Yo lan da (1:31:05) və 
Kath rin Stir ne man (1:33:08) 
mü va fiq ola raq qı zıl və gü
müş me da la sa hib olub lar. 
Ma ja Vlosz çovs ka (Pol şa) isə 
1:33:13 sa ni yə nə ti cə ilə ilk 

üç lü yü ta mam la yıb. Be lə lik lə, 
Neff Yo lan da Av ro pa Oyun la
rı nın ilk qı zıl me da lı nı qa zan
maq la adı nı ta ri xə yaz dı rıb. 
Mə lu mat üçün bil di rək ki, 
dün ya nın bir nöm rə li id man
çı la rın dan sa yı lan bu xa nım 6 
ya şın dan ve lo si ped id ma nı ilə 
məş ğul olur. O, bu il ər zin də 
8 ya rı şın qa li bi adı nı qa za nıb.

Qa dın ve lo si ped çi lər ara
sın da qa lib lər mü əy yən ləş
dik dən son ra ki şi id man çı lar 
mü ba ri zə yə qo şu lub lar. Bu ya

rış lar da isə  İs veç rə təm sil çi lə ri 
üs tün lü yü əl dən ver mə yib lər. 
Mə sa fə ni 1 sa at 41 də qi qə 5 
sa ni yə yə qət edən Ni no Şur ter 
fəx ri kür sü nün ən yük sək pil
lə sin də qə rar la şıb. Bu id man çı 
həm yer li lə ri Lu kas Fluk ki qe ri 
13, Fa bi an Qi qe ri isə 33 sa ni
yə qa baq la yıb. Bu mər hə lə
də öl kə mi zin id man şə rə fi ni  
qoruyan Aq şin İs ma yı lov və 

Or xan Məm mə dov ön sı ra lar
da yer ala bil mə yib lər.

Ya rış lar ba şa çat dıq dan 
son ra id man çı lar fi kir lə ri ni 
bö lü şüb lər:

Neff Yo lan da, dağ ve lo si
pe di üz rə qa dın lar ara sın da  
ilk Av ro pa Oyun la rı nın qa
li bi: “I Av ro pa Oyun la rın da 
qı zıl me dal qa zan maq mə nim 

üçün çox se vin di ri ci dir. Bu 
qə lə bəm lə Av ro pa Oyun la
rın da ilk qı zıl me da lın sa hi bi 
ki mi ta ri xə düş düm. Me da lı 
mə nə Av ro pa Olim pi ya Ko
mi tə si nin pre zi den ti Pat rik 
Hik ki təq dim et di. Ya rış marş
ru tu çox kü lək li idi. Am ma 
bu na bax ma ya raq, mən qar
şı ma çı xan ma neə lə ri dəf edə 
bil dim».

Ni no Şur ter, dağ ve lo si pe
di üz rə ki şi lər ara sın da ilk Av
ro pa Oyun la rı nın çem pio nu: 

“Bi rin ci Av ro pa Oyun la rın da 
çı xış et mək mə nim üçün bö
yük mə su liy yət idi. Bu ya rı şa 
cid di ha zır laş mış dım. Ya rış lar 
8 döv rə dən iba rət idi. Əv vəl
cə dən me dal qa za na ca ğı ma 
ina nır dım və doğ ru dan da 
be lə ol du. Çox se vi ni rəm. Qa
dın lar ara sın da da həm yer li
lə rim qı zıl və gü müş me dal lar 
qa za nıb lar. Ba kı dan və tə ni mə 
ilk Av ro pa Oyun la rı nın qa li bi 
ki mi dö nə cə yəm”. 

 ...Dağ ve lo si pe di üz rə 
ya rış la rı iz lə yən lər ara sın
da Bey nəl xalq Ve lo si ped çi lər 
İt ti fa qı nın pre zi den ti Brayn 
Kuk son da var idi. Für sət dən 
is ti fa də edib onun ya rış la bağ
lı tə əs sü rat la rı nı öy rən dik:

– Öl kə niz ilk Av ro pa 
Oyun la rı na yük sək sə viy yə də 

ev sa hib li yi edir. Açı lış mə ra
si mi də möh tə şəm idi. İn san 
hə min an la rı ye ni dən ya şa
maq is tə yir. Ya rış lar yük sək 
sə viy yə də təş kil olu nub. Dağ 
Ve lo si pe di Par kı ilk Av ro pa 
Oyun la rı ilə əla qə dar in şa 
olu nub. Bu ra da id man çı la rın 
öz lə ri ni gös tər mə si üçün hər 
bir şə ra it möv cud dur. Ve lo si
ped çi lər ara sın da ki fa yət qə
dər ti tul lu id man çı lar var və 
bu amil Av ro pa Oyun la rı nın 
yük sək stan dart la ra ma lik ol
ma sın dan xə bər ve rir. 

Bu ra da ol du ğum müd
dət də Azər bay can Ve lo si ped 
İd ma nı Fe de ra si ya sı nın pre
zi den ti cə nab Fa zil Məm mə
dov la gö rüş düm və biz bu 
id man nö vü nün Azər bay can
da gə lə cək in ki şaf plan la rı 
ba rə də söh bət et dik. Son il
lər Azər bay can da bu sa hə də 
xey li iş gö rü lüb. Mə nə bil
di ril di ki, öl kə niz də qa pa lı 
Ve lod rom da in şa olu na caq. 
Şa dam ki, Azər bay can da ve
lo si ped id ma nı nın in ki şa
fı üçün bö yük iş lər gö rü lür. 
2018ci il də BMX üz rə dün ya 
çem pio na tı nın Azər bay can da 
ke çi ril mə si mə sə lə si nə gə lin
cə, bu ya rı şın öl kə niz də təş ki
lin dən məm nun ola rıq. Ümid 
edi rəm ki, ya xın vaxt lar da 
bu nun la bağ lı mü za ki rə lə ri 
ye kun laş dı rıb or taq məx rə cə 
gə lə cə yik.

“Bakı-2015”in 
ilkqızılmedalını 
velosipedçilərqazandı

İd man ta ri xin də ilk də
fə ke çi ri lən Av ro pa Oyun la rı 
çər çi və sin də gü ləş ya rış la
rı iyu nun 1318də Hey dər 
Əli yev adı na İd man Are na
sın da baş tu tub. Öz qə lə bə
lə ri ilə bi zi hə mi şə se vin di
rən idman çı la rı mız bu də fə 
də on la ra bəs lə ni lən eti ma dı 
doğ rul dub lar. 

Ya rış la rın bi rin ci gü nü yu
nanRo ma gü lə şi üz rə təm sil
çi lə ri miz – Rə sul Çu na yev (71 
kq) qı zıl, Ra fiq Hü sey nov (80 
kq) gü müş və El man Mux ta
rov (59 kq) bü rünc me dal qa
za nıb. İyu nun 14də  66 kq, 75 
kq, 85 kq və 130 kq çə ki də rə
cə lə ri üz rə mü ka fat çı lar mü
əy yən lə şib. Gü ləş çi lə ri miz 
ikin ci ya rış gü nü nü 1 qı zıl, 1 
gü müş və 1 bü rünc me dal la 
ba şa vu rub lar. Ko man da mı zın 
üzv lə rin dən El vin Mür sə li yev 
(75 kq) ilk Av ro pa Oyun la rı
nın qa li bi olub. Sa bah Şə riə ti 
(130 kq) gü müş, Hə sən Əli
yev (66 kq) bü rünc me da la 
sa hib çı xıb.

İyu nun 15də qa dın gü lə şi 
üz rə ya rış lar da xa nım təm sil
çi lə ri miz 1 qı zıl və 1 bü rünc 
me dal qa za nıb lar. 48 kq çə ki 
də rə cə sin də mü ba ri zə apa ran 
gü ləş çi miz Ma ri ya Stad nik fi
nal da bol qa rıs tan lı Elit sa Yan
ko va ya vax tın dan əv vəl qa lib 
gə lə rək Av ro pa Oyun la rı nın 
çem pio nu olub. Ko man da mı
zın di gər üz vü Na tal ya Si ni
şin yığ ma mı za bü rünc me dal 
qa zan dı rıb. İyu nun 16da ke
çi ri lən ya rış lar da 53 kq çə ki 
də rə cə sin də mü ba ri zə apa
ran An je la Do ro qan bü tün 
rə qib lə rin dən üs tün ola raq 
Av ro pa Oyun la rı nın qa li bi 
adı nı qa za nıb.

İyu nun 17də sər bəst gü
ləş üz rə 57 kq, 65 kq, 74 kq 
və 97 kq çə ki də rə cə lə ri üz rə 
mü ka fat çı lar mü əy yən lə şib. 
Olim pi ya çem pio nu muz Toğ
rul Əs gə rov və dün ya çem
pio na tı nın gü müş mü ka fat çı sı 
Xe taq Qaz yu mov əzm lə mü
ba ri zə apa ra raq fi na la yük sə
lib lər.......

Di gər id man çı la rı mız 
Cəb ra yıl Hə sə nov (74 kq) və 
Ya şar Əli yev bü rünc me dal 
uğ run da ya rı şıb lar.

Son yay Olim pi ya oyun
la rı nın qa li bi Toğ rul Əs gə rov 
(65 kq) inam la mü ba ri zə apa
ra raq ilk Av ro pa Oyun la rı nın 
qı zıl me da lı nı qa za nıb. Yığ
ma ko man da mı zın ka pi ta nı 
Xe taq Qaz yu mov (97 kq) da 
adı nı çem pi on lar sı ra sı na yaz
dı rıb. 74 kq çə ki də rə cə sin də 
qüv və si ni sı na yan gü ləş çi miz 
Cəb ra yıl Hə sə nov isə ya rış la
rı üçün cü pil lə də ba şa vu rub.

İlk Av ro pa Oyun la rı nın 
mü ka fat çı la rı ya rış la bağ lı tə-
əs sü rat la rı nı bö lü şüb lər.

Rə sul Çu na yev (71 kq), 
yu nanRo ma gü lə şi üz rə ilk 
Av ro pa Oyun la rı nın qa li bi: 
“Mən ha zır da hər bi xid mət
də yəm. Əs gər li yi min ba şa 
çat ma sı na 1 ay qa lıb. Fəxr 
edi rəm ki, bir əs gər ki mi öl
kə min id man şə rə fi ni uca 
tut dum. Oyun la ra cid di ha
zır laş mış dım. Həl le di ci qar şı
laş ma da Ma ca rıs tan id man çı sı 
ilə üzüzə gəl dim. Bu id man
çı ilə bun dan əv vəl 4 də fə 
gö rüş mü şəm, 2 də fə mən, 2 
də fə də o gö rüş dən qa lib ay
rı lıb. Doğ ma di var lar ara sın da 
qı zıl me da lı heç bir id man çı
ya ver mək fik rin də de yil dim. 
Uca Tan rı ya şü kür lər ol sun ki, 
is tə di yim nə ti cə ni əl də edə 
bil dim. Bun dan son ra kı ya
rış lar da da gös tə ri lən eti ma dı 
doğ rult ma ğa ça lı şa ca ğam».

El vin Mür sə li yev (75 kq), 
yu nanRo ma gü lə şi üz rə Av
ro pa Oyun la rı nın qı zıl me
dal çı sı: “Öl kə miz də ke çi ri lən 

bi rin ci Av ro pa Oyun la rın da 
əsas məq sə dim çem pi on ol
maq idi. Fi na la qə dər irə li
lə miş dim. Qı zıl me da lı əl dən 
ver mək is tə mir dim. Be lə də 
ol du. Qa zan dı ğım qə lə bə yə 
gö rə çox se vi ni rəm. Bu uğu
rum da azar keş lə rin də bö yük  
ro lu var, on la rın dəs tə yi mə ni 
da ha əzm lə mü ba ri zə apar
ma ğa ruh lan dır dı. Ən çə tin 
gö rü şüm Gür cüs tan və Ru si ya 
id man çı la rı ilə ol du. Qa zan dı
ğım qı zıl me dal la 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, bu ba xım dan, çox 
x oş bəxtəm”. 

Ma ri ya Stad nik (48 kq), 
qa dın gü lə şi üz rə Av ro pa 
Oyun la rı nın qa li bi: “Çox se
vi ni rəm, hə yə ca nım hə lə də 
keç mə yib. Bu, mə nim üçün 
bö yük şə rəf dir. Yə qin bi lir si
niz ki, mən həm də Av ro pa 
Oyun la rı nın el çi si idim, da ha 
son ra mə şəl da şı yan lar dan bi ri 
ol dum. İn di isə Av ro pa Oyun
la rı nın qa li bi yəm. Ta ma şa çı la
ra min nət da ram. Al lah mə nə 
kö mək ol du ki, bu ya rış da nə
yə qa dir ol du ğu mu gös tə rim. 
Mü ka fat lan dır ma mə ra si min
də Azər bay can him ni ni oxu
ma ğa ça lış dım. İlk də fə idi ki, 
him ni oxu yur dum. Hə yə can
la nır dım ki, bir dən söz lə ri düz 
de yə bil mə rəm. Çox şü kür ki, 
hər şey gö zəl ol du”.

Ra fiq Hü sey nov (80 kq), 
yu nanRo ma gü lə şi üz rə Av
ro pa Oyun la rı nın gü müş mü

ka fat çı sı: “İlk Av ro pa Oyun
la rı na cid di ha zır laş mış dım. 
Fe de ra si ya tə rə fin dən id man
çı lar üçün hər bir şə ra it ya ra
dıl mış dı. Əsas hə də fim qı zıl 
me dal qa zan maq ol sa da, tə
əs süf ki, alın ma dı. Bu na bax
ma ya raq, ilk Av ro pa Oyun la
rın da me dal çı lar sı ra sın da ol
du ğum üçün özü mü xoş bəxt 
hiss edi rəm”. 

El man Mux ta rov (59 kq), 
yu nanRo ma gü lə şi üz rə Av
ro pa Oyun la rı nın bü rünc mü
ka fat çı sı: “Üçün cü yer uğ run
da Er mə nis tan təm sil çi si ilə 
qar şı laş dım. Bu, mə nim üçün 
prin si pi al gö rüş idi. Nə yin ba
ha sı na olur saol sun, ona qa lib 
gəl mə li idim. Rə qi bim güc lü 
id man çı idi,  Lon don Olim
pia da sın da gü ləş miş di. Bü tün 
bun la ra bax ma ya raq, gö rü şü 
vax tın dan əv vəl tam qə lə
bə ilə ba şa vur dum. İn şal lah, 
qar şı da kı ya rış lar da qı zıl me
dal qa za na ram”.

An je la Do ro qan (53 kq), 
ilk Av ro pa Oyun la rı nın qa li bi: 
“Bu ya rı şa cid di ha zır laş sam 
da, qı zıl me dal qa za na ca ğı ma 
ümid et mir dim. Son da əl də 
et di yim yük sək nə ti cə yə gö rə 
çox se vi ni rəm. Xoş bəx təm ki, 
mə nim adım da ta rix ya zan
lar sı ra sın da ola caq. Həl le di ci 
qar şı laş ma da bü tün gü cü mü 
top la dım və çem pi on ol dum. 
Qı zıl me dal qa zan ma ğım da 
azar keş lə rin də bö yük dəs tə
yi ol du. Bu na gö rə on la rın hər 
bi ri nə tə şək kür edi rəm”. 

İlkAvropaOyunlarındabizəqələbə
sevinciyaşadanidmançılarımız

  Qzl  Gümüş  Bürünc  CƏMİ 

1   Rusiya Federasiyas  20  7  9  36 

2   Azərbaycan  11  4  11  26 

3   Macarstan  7  1  5  13 

4   Belarus  6  2  10  18 

5   Almaniya  5  6  6  17 

6   Serbiya  5  3  0  8 

7   Türkiyə  4  3  11  18 

8   Ukrayna  3  6  9  18 

9   İspaniya  3  6  4  13 

10   İsveçrə  3  4  1  8 

 

Medal sayına görə ilk 10-da olan ölkələr (                 )

İyu nun 1314də 
Ba kı «Crystal Hall»da 
ka ra te üz rə ku mi te ya
rış la rın da Azər bay can 
ka ra te çi lə ri Fir dov si 
Fər zə li yev, Ra fa el Ağa
yev, Or xan Ma ma yev 
və İri na Za rets ka fəx ri 
kür sü nün ən yük sək 
pil lə sin də qə rar la şıb lar. 
İla hə Qa sı mo va və Ni
ya zi Əli yev isə ilk Av ro
pa Oyun la rı nı bü rünc 
me dal la ba şa vu rub lar.

İlk Av ro pa Oyun la rı nın 
ka ra te ya rış la rın da Bi nə qə
di sa ki ni, Mil li Ka ra te Fe de
ra si ya sı nın məşq çi si, ha kim 
Ma is Mə də tov oyun la rın 
tex ni ki he yə tin də yer al
mış dı. O, ka ra te çi lə ri mi zin 
uğur lu çı xı şı ba rə də fi kir lə
ri ni bi zim lə bö lüş dü:

– Ap rel ayın da fe de ra
si ya rəh bər li yi tə rə fin dən 
ilk Av ro pa Oyun la rın da 
tex ni ki he yət də yer ala caq 
ha kim lər ara sın da se çim 
apa rıl mış dı. Bu mər hə lə də 
78 ha kim ara sın da mən bi
rin ci ol muş dum. Ya rış lar da 
əsas işim dö yüş vax tı tab lo
ya nə za rət idi. Bu, əsas iş
lər dən bi ri sa yı lır dı. Ol duq
ca bö yük mə su liy yət tə ləb 
edir di. Ani bir səhv id man
çı nın nə ti cə si nə bir ba şa tə
sir gös tə rə bi lər di. İki gün 
ər zin də gər gin ya rış lar ke
çi ril di. Şü kür lər ol sun ki, 
id man çı la rı mız ki mi, biz də 
öz işi mi zin öh də sin dən ba
ca rıq la gə lə bil dik. 

Oyun la rın ilk gün
lə rin də ka ra te çi lə ri miz 
uğur lu çı xış la rı ilə bi zi 
se vin dir di lər. 4 qı zıl və 2 
bü rünc me dal Azər bay can 
id ma nı ta ri xin də ye ni bir 
sə hi fə yaz dı. Bu, hər bi ri
mi zin qə lə bə si dir. Dün ya 
dö yüş id man növ lə ri nin 
li de ri, ta nın mış id man çı, 
“ka ra te nin bril yan tı” Ra
fa el Ağa ye vin me dal kol
lek si ya sın da tək cə Av ro pa 
Oyun la rı nın qı zıl me da lı 
yox idi.  Qi tə oyun la rın
da me dal qa za nan di gər 
təm sil çi lə ri miz də on la ra 
bəs lə nən eti ma dı doğ rult
du lar. Fir dov si Fər zə li yev 
ke çir di yi 5 gö rü şün hər 
bi rin dən qa lib ay rıl dı. Ko
man da mı zın apa rı cı üzv
lə rin dən olan Ni ya zi Əli
yev dən qı zıl me dal göz lə
yir dik. Tə əs süf ki, iki qat 
Av ro pa çem pio nu muz ya
rım fi nal da uduz du və bü
rünc me dal la ki fa yət lən
mə li ol du.

İyu nun 1415də Mil li 
Gim nas ti ka Are na sın da id
man gim nas ti ka sı üz rə ki şi 
və qa dın lar ara sın da ya rış
lar ke çi ri lib. He yə tin də Oleq 
Spep ko, Pet ro Pakn yuk və El
dar Sə fə ro vun çı xış et di yi ki
şi lər dən iba rət ko man da mız 
6 hə rə kə tin cə min də 174, 
195 xal la Av ro pa Oyun la rı nın 
bü rünc mü ka fa tı nı qa za nıb. 
Ru si ya ko man da sı (178,963) 
bi rin ci, Uk ray na ko man da sı 
(177, 429) ikin ci olub. Qa dın 
id man gim nas ti ka sı üz rə ko
man da mız isə 13cü yer lə ki
fa yət lə nib. 

Ya rış lar dan son ra üçün cü 
ye rə sa hib ol maq la ilk Av ro pa 
Oyun la rı nın bü rünc me da lı nı 
qa za mış mil li ko man da mı zın 
üzv lə ri fi kir lə ri ni bö lü şüb lər. 

El dar Sə fə rov: “Ko man da 
he yə tin də yük sək sə viy yə də çı
xış nü ma yiş et dir sək də, tə əs süf 

ki, qı zıl me dal qa za na bil mə dik. 
Gö rün dü yü ki mi, rə qib lə ri miz 
çox güc lü idi. Mən bir müd dət 
əv vəl ke çi ri lən ya rış la rın bi rin
də çiy nim dən zə də al mış dım. 
Bu zə də ol ma say dı, nə ti cə miz 
da ha yax şı olar dı. La kin bu na 
bax ma ya raq, ilk Av ro pa Oyun
la rın da mü ka fat çı lar sı ra sın da 
yer al maq hə qi qə tən bö yük şə
rəf dir”.

Pet ro Pakn yuk: “Bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı na çox cid
di ha zır laş mış dıq. Qə lə bə 
qa zan maq üçün əli miz dən 
gə lə ni et dik. Bü rünc me dal 
çək di yi miz əziy yə tin bəh rə si 
idi. Ya rı şın bi rin ci gü nü cid di 
zə də al mış dım və tə bii ki, bu 
da çı xı şı ma tə sir siz ötüş mə
di. Əsas rə qib lə ri miz Ru si ya, 
Uk ray na, İn gil tə rə, Al ma ni ya, 
İta li ya ko man da la rı idi. Av ro
pa Oyun la rı nın bi zim üçün 
uğur lu ol ma sı na se vi ni rik”.

Binəqədilihakim 
AvropaOyunlarında...

Azərbaycan 
gimnastlarının 
medalsevinci

18 iyun 2015
saat 21:00
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Es Mİ Ra oRU co va

Av ro pa Oyun la rı ilə əla
qə dar id man inf rast ruk tu
ru nun tək mil ləş di ril mə si 
təd bir lə ri çər çi və sin də Ba kı 
Atı cı lıq Mər kə zin də də in
şa at iş lə ri yük sək key fiy yət lə 
apa rıl mış dır. Mər kə zin in şa
sın da baş lı ca məq səd id ma
nın in ki şa fı na töh fə ver mək, 
pay taxt və Bi nə qə di sa kin
lə ri nin bə dən tər bi yə si və 
id man la məş ğul ol ma la rı na 
şə ra it ya rat maq, ha be lə bey
nəl xalq sə viy yə li ya rış la rı 
təş kil et mək dir.  

Ba kı Atı cı lıq Mər kə zi 
Av ro pa da bu tip li ən bö yük 
komp leks lər dən bi ri dir. Bu
ra da ya rış la rın yük sək sə viy
yə də təş ki li üçün hər cür şə
ra it ya ra dıl mış dır. Mər kə zin 
funk sio nal zo na la rı nın sa hə
si 123 min kvad rat metr dən 
ar tıq dır. Baş pla na əsa sən, 
əra zi də in şa edi lən bi na və 
qur ğu la rın ha mı sı Bey nəl
xalq Atı cı lıq Fe de ra si ya sı nın 
tə ləb lə ri nə ca vab ve rir. İd
man ob yek ti nin əra zi si ge

niş lən di ri lə rək 19.4 hek ta ra 
çat dı rıl mış dır. Bu ra da ge niş 
qu ru cu luq iş lə ri apa rıl mış, 
ya şıl lıq zo laq la rı sa lın mış, ət
raf abad laş dı rıl mış dır. Mər
kə zin gül lə atı cı lı ğı bi na sı 
müa sir sə viy yə də dir. Bi na da 
müx tə lif funk sio nal sa hə lər, 
o cüm lə dən ka fe, VİP göz lə
mə və is ti ra hət, ida rə et mə, 
təd ris, do pinq yox la ma, si
lah sax la ma, həm çi nin təc hi
zatxid mət otaq la rı, 55 yer lik 
2 konf rans və mət bu at za lı, 
tibb mən tə qə si, fit nes zalı 
var. Gül lə atı cı lı ğı sa hə sin də 
10, 25, 50 və 300 metr mə
sa fə yə gül lə atı cı lı ğı üz rə ya
rış lar nə zər də tu tu lub. Gül lə 
atı cı lı ğı zal la rın da atış nə ti cə
lə ri ni av to ma tik qey də alan, 
xal la rı he sab la yıb mo ni tor la
ra və ida rə et mə mər kə zi nə 
ötü rən “Si us As cor” mar ka
lı (İs veç rə) müa sir elekt ron 
sis tem lə ri və ava dan lıq la rı 
qu raş dı rıl mış dır. On metr lik 
mə sa fə yə qa pa lı atış ti rin də 
80 id man çı nın ey ni vaxt da 
ya rış ma sı na im kan ve rən atış 
xət ti qu raş dı rıl mış dır. 

İyir mi beş metr lik mə sa
fə yə ya rım qa pa lı atış ti rin də 
isə 50 id man çı ey ni vaxt da 
ya rı şa bi lər. Bu ra da 346 otu
ra caq qu raş dı rıl mış dır. Əl li 
metr lik mə sa fə yə ya rım qa
pa lı atış ti ri nin xət ti isə ey ni 
vaxt da 80 id man çı ya ba ca rı
ğı nı sı na ma ğa im kan ve rir. 
Üç yüz metr lik mə sa fə yə 
ya rım qa pa lı atış ti rin də id
man çı la rın yük sək sə viy yə də 
ya rış ma la rı üçün hər tə rəf li 
im kan lar ya ra dıl mış dır. Bu
ra da ey ni vaxt da 40 id man çı 
mü ba ri zə apa ra bi lir. 

Fi nal ya rış la rı nın ke çi ril
mə si üçün nə zər də tu tu lan 
10, 25 və 50 metr mə sa fə yə 
atış üz rə qa pa lı tirlər də ey ni 
vaxt da 15 id man çı ya rı şa caq. 
Gül lə atı cı lı ğı bi na sın da Bey
nəl xalq Atı cı lıq Fe de ra si ya sı
nın tə ləb lə ri nə uy ğun ola raq 
qu ru lan zal la rın hər bi rin
də id man çı la ra, ha kim lə rə, 
məşq çi lə rə xid mət edə cək 
xü su si otaq lar ya ra dıl mış dır. 
Bi na nın ikin ci mər tə bə sin
də atı cı lıq zal la rı nın nə za
rət otaq la rı və ba xış ey va nı, 

tə limtəd ris, məşq çi, ic las 
otaq la rı və di gər in zi ba ti
tex ni ki otaq lar ya ra dıl mış
dır. Stend atı cı lı ğı sa hə sin də 
id ma nın dai rə vi və sən gər 
stend atı cı lı ğı nö vü üz rə ya
rış lar və məşq lər ke çi ri lə
cək. Bu ra da bi ri fi nal ya rış
la rı üçün nə zər də tutl maq la 
5 atış mey dan ça sı in şa olun
muş dur. Bu mey dan ça lar da 
sən gər atış hə rə kət lə ri üçün 
75 hə dəf tul la yı cı ava dan lıq 
qu raş dı rıl mış dır. Dai rə vi atış 
hə rə kət li üçün in şa edil miş 
5 qül lə də isə 10 hə dəf ul la

yı cı ava dan lıq var. İta li ya nın 
“Mat ta rel li” mar ka lı hə dəf
tul la yı cı lar Bey nəl xalq Atı cı
lıq Fe de ra si ya sı nın tə ləb lə ri
nə ca vab ve rən ava dan lıq lar
dır. Mər kəz də id man çı la rın 
və məşq çi lə rin, həm çi nin 
qo naq la rın qal ma la rı üçün 
meh man xa na bi na sı da in şa 
edil miş dir. Dörd mər tə bə və 
ter ras dan iba rət bi na da qo
naq la rın is ti ra hə ti üçün yük
sək şə ra it ya ra dıl mış dır.  

İyu nun 16da Bi nə qə
di ra yo nun da yer lə şən Ba kı 
Atı cı lıq Mər kə zin də ya rış la

ra start ve ril miş dir. Ayın 22
dək da vam edə cək ya rış lar da 
apa rı cı  öl kə lə rin nü ma yən
də lə ri qüv və lə ri ni sı na yır lar. 
Ar tıq ki şi lər və qa dın lar ara
sın da 10 metr dən pnev ma tik 
ta pan ça dan, elə cə də ki şi lər 
ara sın da sən gər sten di üz rə 
təs ni fat mər hə lə sin də çı xış 
edə cək id man çı la rın ad la rı 
mü əy yən ləş miş dir. 

Qa dın la rın 10 metr dən 
pnev ma tik ta pan ça ilə atə
şaç ma ya rış la rın da öl kə mi zi 
iki snay per təm sil edir. Tə
əs süf ki, ən çox ümid bəs
lə di yi miz İra də Aşu mo va və 
Nər mi nə Sə mə do va nın çı xı
şı uğur suz alın mış dır. 36 id
man çı nın qa tıl dı ğı mər hə lə
də Aşu mo va 273 xal la 26cı, 
Nər mi nə Sə mə do va isə 360 
xal la 35ci ye ri tut muş dur. Fi
nal mər hə lə si nə isə yal nız ilk 
8 ye rin sa hi bi yük səl miş lər. 

Ki şi lə rin sən gər sten din
də isə öl kə mi zi El vin İs ma
yı lov və Əli mir zə Qu li yev 
təm sil et miş lər. 1ci təs ni fat 
mər hə lə sin də Ə.Qu li yev 69 
xal la 27ci, E.İs ma yı lov isə 

68 xal la 31ci ol muş dur. Tə
əs süf ki, atı cı la rı mı zın ikin
ci təs ni fat mər hə lə sin də də 
çı xış la rı uğur suz alın mış dır. 
Ki şi lə rin 10 metr dən pnev
ma tik ta pan ça ilə atə şaç ma 
ya rış la rın da Rus lan Lun yov 
və Rə sul Məm mə dov hə də fi 
düz gün ni şan ala bil mə miş
lər.  Lun yov 674 xal la 19cu 
ol muş, fi na la və si qə ve rən 
8ci pil lə dən 5 xal ge ri qal
mış dır. 33 id man çı ara sın da 
32ci olan Rə sul isə 552 xal 
top la ya bil miş dir.

Növ bə ti ya rış lar da qa rı
şıq ko man da ha lın da sən gər 
sten di; ki şi lər ara sın da 50 
metr dən uza na raq tü fəng 
ilə atəş; qa dın lar ara sın da 
25 metr dən ta pan ça ilə atəş; 
ki şi lər ara sın da qo şa sən gər 
sten di; qa dın lar ara sın da 50 
metr dən 3 və ziy yət də tü
fəng ilə atəş; ki şi lər və qa
dın lar ara sın da dai rə vi stend; 
qa rı şıq ko man da ha lın da 10 
metr dən ha va ta pan ça sı ilə 
atəş; qa rı şıq ko man da ha lın
da dai rə vi stend üz rə mü ka
fat çı lar mü əy yən lə şə cək dir.

MəhəbbəT oRUcov

Əha li nin so si al cə hət dən 
qay ğı ya eh ti ya cı olan tə bə
qə si nin prob lem lə ri döv lə tin 
dai mi diq qət mər kə zin də dir. 
Son il lər öl kə əha li si nin so si al 
mü da fiə si nin güc lən di ril mə
si, prob lem lə ri nin vax tın da və 
yük sək sə viy yə də həl li məq
sə di lə bir sı ra ad dım lar atı
lıb. So si al mü da fiə yə eh ti ya cı 
olan in san la ra döv lət dəs tə yi 
ar dı cıl şə kil də da vam et di ri lir. 

Hey dər Əli yev Fon du
nun bu sa hə də gör dü yü iş lər 
isə xü su si lə təq di rə la yiq dir. 
Ümu mi lik də isə Azər bay can 
döv lə ti nin az tə mi nat lı və
tən daş la ra gös tər di yi qay ğı 
komp leks hal da re al laş dı rı lır. 
İlk növ bə də, hə min ka te qo ri
ya dan olan in san la rın pen si ya 
və müa vi nət lə ri nin məb lə ği 
il dənilə ar tı rı lır. Əha li nin so
si al cə hət dən qay ğı ya eh ti ya cı 
olan tə bə qə lə ri nin  mü əy yən 
ka te qo ri ya la rı na, o cüm lə dən 
əlil lə rə döv lət tə rə fin dən 
mən zil lə rin ve ril mə si bir da
ha Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
bu in san la ra olan diq qə tin dən 
xə bər ve rir. 

Qaç qın və məc bu ri köç
kün lə rin şə ra it siz ya taq xa na
lar dan iri ya şa yış mas siv lə ri nə 
kö çü rül mə si də hə min təd
bir lə rin mü hüm tər kib his sə
si dir. Qaç qın və məc bu ri köç
kün öv lad la rı nın, şə hid ailə si 
üzv lə ri nin ali təh sil xərc lə
ri nin döv lət tə rə fin dən tam 
ödə nil mə si də xü su si vur ğu
lan ma lı dır. Qa ra bağ əlil lə ri
nin müa li cə si və rea bi li ta si ya 
va si tə lə ri ilə tə min olun ma la
rı, o cüm lə dən eh ti ya cı olan
la ra döv lət tə rə fin dən mi nik 
av to mo bil lə ri nin ve ril mə si 
də so si al yö nüm lü si ya sət çər
çi və sin də hə ya ta ke çi ri lir. Bu 
gün Azər bay can da əha li nin 
hər 10 nə fə rin dən bi ri nin 
qaç qın və məc bu ri köç kün 
ol du ğu nu nə zə rə al saq, döv
lə tin bu is ti qa mət də hə ya ta 
ke çir di yi  iş lə rin miq ya sı nı 
əha tə li şə kil də tə səv vü rə gə
tir mək olar.  

Azər bay can Res pub li ka sı 
Qaç qın la rın və Məc bu ri Köç
kün lə rin İş lə ri üz rə Döv lət 
Ko mi tə si nin Məs kun laş ma, 
miq ra si ya və məş ğul luq şö bə
si nin mü di ri Sə nan Hü sey nov 
bi zim lə söh bə tin də bil dir di 
ki, məc bu ri köç kün lə rin so si

al şə rai ti nin yax şı laş dı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də hə ya ta ke çi
ri lən təd bir lər nə ti cə sin də 
bu gün öl kə də bir də nə də 
ol sun, ça dır şə hər ci yi qal ma
yıb: «Öl kə rəh bə ri nin diq qət 
və qay ğı sı nə ti cə sin də qaç qın 
və məc bu ri köç kün lə rin so
si al prob lem lə ri nin həl li is ti
qa mə tin də mü hüm nə ti cə lər 
əl də edi lib. Son  il lər bu sa hə 
üz rə bir döv lət proq ra mı və 
iki əla və sə nəd qə bul edi lib. 
Ümu mi lik də isə 47 fər man və 
sə rən cam im za la nıb, Na zir lər 
Ka bi ne ti 158 qə rar və sə rən
cam, Mil li Məc lis 9 qa nun qə
bul edib. Öl kə baş çı sı nın hə
ya ta ke çir di yi uğur lu si ya sə tin 
nə ti cə si dir ki, bu gün hə min 
in san la rın ha mı sı müa sir tip li 
qə sə bə lə rə kö çü rü lüb. Qaç
qın və məc bu ri köç kün lə rin 
mad di ri fah ha lı nın yax şı laş
dı rıl ma sı məq sə di lə əla və 
təd bir lər gö rü lüb». 

Şö bə mü di ri bil di rib ki, 
ötən müd dət ər zin də bu tə
bə qə dən olan in san la rın so si
al mü da fiə si üçün döv lət mil
yard ma nat lar la və sa it xərc lə
yib: «Sərf edi lən və sai tin 84 
fai zi son 10 il də ay rı lıb. Bu il
lər ər zin də məc bu ri köç kün
lə rə ay lıq ər zaq üçün ve ri lən 
müa vi nə tin məb lə ği 3,6 də fə 
ar tı rı lıb, adam ba şı na kom mu
nal xid mət lə rə gö rə və sai tin 
miq da rı 4,5 də fə, Qaç qın la rın 
və Məc bu ri Köç kün lə rin İş
lə ri üz rə Döv lət Ko mi tə si nin 
il lik büd cə si isə 4,6 də fə ço
xa lıb». 

Bir nə fər məc bu ri köç kü
nə xərc lə nən və sai tin həc
mi nin ötən il təq ri bən 1100 
ma nat təş kil et di yi ni söy lə
yən S.Hü sey nov son on il də 
bu qə bil dən olan in san lar 
ara sın da yox sul luq həd di nin 
75 fa iz dən 15 fai zə dək azal
dı ğı nı de yib. 

Apar dı ğı mız araş dır ma lar 
nə ti cə sin də mə lum ol du ki, 
tək cə son bir il də köç kün
lə rin mü vəq qə ti ola raq sıx 
məs kun laş dıq la rı əra zi lər
də 700 nə fə rə ya xın köç kün 
iş lə tə min olu nub. Bun dan 
əla və, Əmək və Əha li nin 
So si al Mü da fiə si Na zir li yi və 
onun struk tur böl mə lə ri ilə 
qar şı lıq lı fəa liy yət nə ti cə sin
də yüz lər lə məc bu ri köç kün 
dai mi və ya  mü vəq qə ti iş lə 
tə min edi lib. Məc bu ri köç
kün lə rin iş lə tə mi na tı za ma nı 

bu in san la rın tor pa ğa bağ
lı lı ğı nə zə rə alı nır və kənd 
ra yon la rın da məs kun laş mış 
köç kün lə rə döv lət tə rə fin
dən mü va fiq həcm də tor paq 
sa hə lə ri ay rı lıb. 

Ko mi tə dən onu da bil
dir di lər ki, son il lər res pub
li ka nın müx tə lif əra zi lə rin də 
köç kün lər üçün ye niye ni 
qə sə bə lər sa lı nıb, ra hat ev lər, 
hün dür mər tə bə li ya şa yış bi
na la rı ti ki lib is ti fa də yə ve ri lib 
və bu pro ses da vam lı xa rak ter 
alıb. Hə ya ta ke çi ri lən təd bir
lə rin nə ti cə si ki mi, ötən 6 il 
ər zin də Qə bə lə ra yo nu əra
zi sin də 155 məc bu ri köç kün 
ailə si üçün ti kil miş beş mər
tə bə li ya şa yış bi na la rın dan 
iba rət mə həl lə ni, Yev lax şə
hə rin də 615 məc bu ri köç
kün ailə si üçün in şa edil miş 
ya şa yış bi na la rı komp lek si ni, 
Fü zu li ra yo nun da in şa edil
miş Ho ra diz İd man Komp
lek si ni, Tibb Mər kə zi ni, Ağ
dam ra yo nun da 689 məc bu ri 
köç kün ailə si üçün sa lın mış, 
bü tün so si altex ni ki inf rast
ruk tu ra ma lik qə sə bə ni və 
Ağ dam Ra yon Mər kə zi Xəs
tə xa na sı nın is ti fa də yə ve ril
mə si ni nü mu nə gös tər mək 
olar. Bun dan baş qa, son bir 
ne çə il də Go ran boy ra yo nu 
əra zi sin də 164 ailə üçün 3, 
Qə bə lə ra yo nun da isə 40 ailə 
üçün 1 beş mər tə bə li ya şa yış 
bi na sı məc bu ri köç kün lə rin 
is ti fa də si nə ve ri lib. Bu nun la 
ya na şı, Ba kı nın Müş fi qa bad 
qə sə bə sin də, Bər də ra yo nu 
əra zi sin də və Gən cə şə hə
rin də  müa sir şə hər cik lər 
sa lı na raq bu tə bə qə dən olan 
in san la rın ix ti ya rı na ve ri lib. 
Bü tün bu iş lər in di də da vam 
et di ril mək də dir. 

Ötən dövr ər zin də məc
bu ri köç kün lə rin ya şa dıq la rı 
əra zi lər də abad lıq iş lə ri nin 
apa rıl ma sı, suka na li za si ya, 
elekt rik xət lə ri nin çə kil mə
si və ma vi ya na caq la tə min 
edil mə si prio ri tet is ti qa mət
lər dən olub. Qaç qın və məc
bu ri köç kün lə rin məs kun laş
dıq la rı qə sə bə lər də mü va fiq 
ava dan lıq lar la təc hiz olun
muş müa sir tip li mək təb lər, 
uşaq bağ ça la rı və di gər so
si alməi şət ob yekt lə ri ti ki
lə rək əha li nin is ti fa də si nə 
ve ri lib. Son il lər də məc bu ri 
köç kün lər üçün ti kil miş çox
mər tə bə li ya şa yış bi na la rın da 

mən zil lə rin qız dı rıl ma sı üçün 
müa sir is ti lik sis te mi qu raş dı
rı lıb. Böl gə lər də bu məq səd lə 
sa lın mış şə hər cik lər də pa yız
qış möv süm lə rin də mən zil lə
rin qız dı rıl ma sı üçün so ba ya
na ca ğı nın (ağ nef) ve ril mə si 
də diq qət və qay ğı dan xə bər 
ve rir. Döv lət Ko mi tə sin dən 
əl də et di yi miz mə lu ma ta gö
rə, ha zır da 80 min məc bu ri 
köç kün ailə si nin hər bi ri pa
yızqış möv sü mün də ay da 
40 litr ağ neft lə tə min olu
nur. Bun dan əla və, əv vəl lər 
büd cə dən ma liy yə ləş di ri lən 
mü əs si sə lər də ça lış mış və iş
lə tə min olun ma mış 14 min 
nə fə rə dək məc bu ri köç kü nə 
or ta ay lıq əmək haq qı məb lə
ğin də və sa it ödə ni lir. Na zir lər 
Ka bi ne ti nin qə bul et di yi qə
ra ra əsa sən, bu pro ses hə min 
şəxs lər pen si ya ya şı na ça ta na
dək da vam et di ri lə cək. 

Azər bay can döv lə ti nin  
qaç qın və məc bu ri köç kün
lə rə gös tər di yi so si al qay ğı nı 
Bi nə qə di ra yo nu nun tim sa
lın da da gör mək olar. Qaç
qın la rın və Məc bu ri Köç
kün lə rin İş lə ri üz rə Döv lət 
Ko mi tə si nin Bi nə qə di sek to
ru nun mü di ri Adil Mi si ro vun 
söz lə ri nə gö rə, bu tə bə qə dən 
olan in san la rın so si al prob
lem lə ri nin həl li təm sil et di yi  
qu ru mun qar şı sı na qo yul muş 
əsas və zi fə lər dən dir. Mü
sa hi bi mi zin söz lə ri nə gö rə, 
ha zır da ra yon da 58.268 nə fər 
məc bu ri köç kün (15.645ai
lə) məs kun la şıb. On lar dan 
33.549 nə fə ri (8051 ailə) qey
diy yat da dır. Bu ailə lər ic ti mai 

bi na lar da, ya taq xa na lar da, 
təh sil mü əs si sə lə ri və uşaq 
bağ ça la rın da, sa na to ri ya lar da, 
qo hum ev lə rin də və ti kin ti si 
ya rım çıq qal mış bi na lar da 
məs kun la şıb lar. Bil di ril di ki, 
köç kün lə rin so si al prob lem
lə ri nin həl li is ti qa mə tin də 
ra yon da sə la hiy yət li qu rum
lar tə xi rə sa lın maz iş lər hə
ya ta ke çi rib lər. Be lə ki, ötən 
müd dət də əra zi də təş kil olu
nan pe şə yar mar ka la rın da Bi
nə qə di ra yo nun da məs kun la
şan on lar la məc bu ri köç kün 
iş lə tə min olu nub. Təx mi nən 
300 nə fə rə kom mer si ya və 
məi şət xid mə ti sa hə lə rin də 
fər di əmək lə məş ğul ol maq 
üçün mü va fiq şə ra it ya ra dı lıb. 
Qaç qın və köç kün lə rin məs
kun laş dıq la rı bir çox ya taq xa
na lar əsas lı şə kil də tə mir edi
lib. Kom mu nal prob lem lə rin 
həl li is ti qa mə tin də məq səd
yön lü təd bir lər hə ya ta ke çi ri
lib. Bə zi ya taq xa na lar da tə mir 
iş lə ri bu gün də da vam et di ri
lir. Sek tor mü di ri ra yon rəh
bər li yi nin bu sa hə də on la ra 
ya xın dan kö mək et di yi ni də 
diq qə tə çat dı rıb. Onun söz
lə ri nə gö rə, ra yon rəh bər li yi
nin  da vam lı ola raq sa kin lər
lə ke çir di yi səy yar gö rüş lər də 
qaç qın və məc bu ri köç kün lə
rin üz ləş dik lə ri prob lem lə rə 
xü su si qay ğı ilə ya na şı lıb. Xa
tır la daq ki, ötən il Azər bay
can Res pub li ka sı Qaç qın la rın 
və Məc bu ri Köç kün lə rin İş
lə ri üz rə Döv lət Ko mi tə si nin 
səd ri Əli Hə sə nov Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
in zi ba ti bi na sın da ra yon da 

ya şa yan köç kün lə ri qə bul 
edib və on la rın prob lem lə ri 
ilə ya xın dan ma raq la nıb.

Son il lər «Av to vağ zal» 
komp lek si nin ti kin ti si ilə əla
qə dar Xo cə sən qə sə bə sin də 
məs kun laş mış 16, «Dər nə
gül» elekt rik de po su nun ti kin
ti əra zi sin də məs kun laş mış 
72 məc bu ri köç kün ailə si nin 
Meh dia bad qə sə bə si əra zi
sin də in şa edil miş «Bi nə qə di 
gənc lər şə hər ci yi»ndə mən
zil lər lə tə min olun du ğu nu 
söy lə yən A.Mi si rov 2013cü 
ilin iyun ayın da Tə ci li Tib
bi Yar dım Stan si ya sı nın ya
rım çıq qal mış bi na sın da baş 
ver miş yan ğın la əla qə dar 56 
köç kün ailə si nə də  döv lət 
tə rə fin dən bir də fə lik mad di 
yar dım ve ril di yi ni və mən zil
lər lə tə min olun du ğu nu diq
qə tə çat dı rıb. Mü sa hi bi miz 
2009cu il də 8ci mik ro ra yon 
ya xın lı ğın da yer lə şən 2 say lı 
ev tik mə kom bi na tı nın əra zi
sin də köç kün lər üçün müa
sir şə hər ci yin sa lın dı ğı nı da 
vur ğu la yıb. Onun söz lə ri nə 
gö rə, bu ra da əsa sən əv vəl
lər Nə ri ma nov ra yo nun da kı 
Sət tar xan adı na za vo dun ya
taq xa na sın da məs kun laş mış 
280 ailə yer ləş di ri lib. Bun
dan əla və, Ba kı şə hə rin də ki 
mək təb lər də, uşaq bağ ça la
rın da, To fiq Bəh ra mov adı
na Res pub li ka Sta dio nu nun 
ət ra fın da məs kun laş mış və 
ağır şə ra it də ya şa yan köç kün 

ailə lə ri də şə hər ci yə kö çü rü
lüb lər.

Şə hər cik də ya ra dıl mış 
şə ra it dən bu ra da ya şa yan sa
kin lər də ra zı lıq edir lər. La çın 
ra yo nun dan köç kün düş müş 
Dil bər Hə sə no va bi zim lə 
söh bə tin də bil dir di ki, bu ra da  
köç kün lə rin ra hat ya şa ma sı 
üçün bü tün şə ra it ya ra dı lıb,  
müa sir tə ləb lə rə ca vab ve rən 
or ta mək təb və uşaq bağ ça sı 
fəa liy yət gös tə rir. 

Am ma tə əs süf ər ol sun ki, 
hə lə lik bu söz lə ri “Dər nə gül” 
ya şa yış mas si vin də yer lə şən 
ya taq xa na lar da məs kun laş
mış köç kün lər ba rə də de mək 
müm kün de yil. Ya xın il lər də 
hə yat şə ra it lə ri nin yax şı la
şa ca ğı na ina nan Ta hi rə Ca
ma lo va bi zim lə söh bə tin də 
döv lət tə rə fin dən on la ra bir 
sı ra so si al qay ğı la rın gös tə ril
di yi ni, la kin  hə lə də mü əy
yən çə tin lik lə ri nin ol du ğu nu 
vur ğu la dı. Qa ra bağ tor paq la
rı nın iş ğal dan azad edi lə cə yi 
gü nü səbr siz lik lə göz lə yən 
xa nım 22 il dir ki, 4 say lı tə lə
bə ya taq xa na sın da bir otaq da 
ya şa dıq la rı nı vur ğu la dı: «4 
nə fə rik. Ar tıq uşaq lar bö yü
yüb, bir ota ğa sı ğı şa bil mi rik. 
Şə rai ti miz elə də ürə ka can 
de yil. Yax şı bi li rəm ki, döv
lə ti miz köç kün lə rin hə yat 
şə rai ti nin yax şı laş dı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də xey li iş lər gö
rür. On la rın mən zil şə rai ti nin 
yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə 
xey li şə hər cik lər  sa lı nıb. Biz 
də ye ni mən zil lə rə kö çü rü
lə cə yi miz gü nü səbr siz lik lə 
göz lə yi rik».

Yu xa rı da de yi lən lər Azər
bay can Res pub li ka sı nın Pre
zi den ti cə nab İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə döv lə ti mi zin 
məc bu ri köç kün lə rə qay ğı sı
nın re al tə za hü rü dür. Müs tə
qil Azər bay can döv lə ti bü tün 
sa hə lər də in ki şaf et di yi ki mi, 
qaç qın və məc bu ri köç kün lə
rə mü na si bət də də dün ya ya 
ör nək ola bi lə cək hu ma nizm 
prin sip lə ri nə, bə şə ri də yər
lə rə sa diq li yi ni, və tən da şı na, 
sö zün əsl mə na sın da, “yi yə 
dur du ğu nu” və bu nun la da 
dün ya xə ri tə sin də nü mu nə vi 
öl kə imi ci qa zan dı ğı nı sü but 
edir.

AvropaOyunlarıçərçivəsindəatıcılıqyarışlarıdavamedir
Ən güc lü snay per lər Bi nə qə di də bir ara ya gəliblər

Sosialqayğıyaehtiyacıolanlar 
dövlətindiqqətmərkəzindədir

Mə qa lə Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti ya nın da Küt lə vi 
İn for ma si ya Va si tə lə ri nin İn ki şa fı na Döv lət Dəs tə yi Fon du nun 
ke çir di yi fər di jur na list ya zı la rı mü sa bi qə si nə təq dim olu nur
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Turistlər
üçün 
konsert
proqramları 
təşkil 
olunur

Ba kı da ke çi ri lən bi
rin ci Av ro pa Oyun la rı 
gün lə rin də Mə də niy yət 
və Tu rizm Na zir li yi Ba kı 
Av ro pa Oyun la rı Əmə
liy yat Ko mi tə si nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə öl kə mi zə 
gə lən tu rist lər üçün ma
raq lı kon sert proq ram lar 
ha zır la yıb.

Na zir lik dən AZƏR
TACa bil di ri lib ki, Bey
nəl xalq Mu ğam Mər
kə zin də, Hey dər Əli yev 
Sa ra yın da, Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sın
da ta nın mış Av ro pa və 
Azər bay can in cə sə nət 
us ta la rı nın, mu si qi kol
lek tiv lə ri nin kon sert lə ri 
ke çi ri lə cək.

Bil di ri lib ki, iyu nun 
26dək da vam edə cək 
kon sert proq ram la rın da 
Azər bay can və dün ya nın 
ta nın mış mu si qi kol lek
tiv lə ri çı xış edə cək.

İyu nun 16da Hey dər Əli
yev Fon du nun tə şəb bü sü ilə 
“Ba kı2015” bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı çər çi və sin də uşaq 
ev lə ri və Da un Sind rom lu 
Uşaq la rın Rea bi li ta si ya Mər
kə zi nin ba la ca sa kin lə ri üçün 
şən lik təş kil olu nub.

Hey dər Əli yev Fon du nun 
vit sepre zi den ti Ley la Əli ye va 
şən lik də iş ti rak edib.

AZƏR TAC xə bər ve rir ki, 
şən lik də iş ti rak edən uşaq

lar “Ba kı2015” ilk Av ro pa 
Oyun la rı nın ov qa tı nı hiss 
edib lər, ba la ca la ra xas olan 
həd siz sə mi miy yət və se
vinc lə pay tax tı mız da hökm 
sü rən xü su si abha va ya əla və 
rəng qat dı lar. Uşaq la rı “Ba
kı2015”in rəmz lə ri Nar və 
Cey ran qar şı la yıb.

Hey dər Əli yev Fon du nun 
vit sepre zi den ti Ley la Əli ye va
nın bu şən li yə gə li şi isə uşaq
la rın se vin ci ni iki qat ar tı rıb. 

Ley la Əli ye va ət ra fı na 
top la şan uşaq la rın se vin ci
ni bö lü şüb, on lar la sə mi mi 
söh bət edib. Bu nun la da 
xey riy yə çi li yi, bö yü mək
də olan nəs lin hər tə rəf li 
qay ğı ilə əha tə olun ma sı nı, 
müx tə lif hu ma ni tar ak si
ya la rı fəa liy yə ti nin prio ri
tet is ti qa mət lə ri mü əy yən 
edən Hey dər Əli yev Fon du 
pay taxt da kı uşaq mü əs si sə
lə ri nin sa kin lə ri nə növ bə ti 

də fə unu dul maz bir gün ya
şa dıb.

Təd bir də ba la ca lar üçün 
ya ra dı lan əsl bay ram abha va
sı uşaq la rın əh valru hiy yə si ni 
da ha da yük səl dib. Ba la ca lar 
müx tə lif rəqs lər ifa edib lər, 
yal nız uşaq lı ğa xas olan qay
ğı sız lıq la ət raf da kı lar la öz 
se vinc lə ri ni bö lü şüb lər. Bu 
tə bəs sü mü isə on la ra Hey dər 
Əli yev Fon du bəxş edib.

Hə mi şə ol du ğu ki mi, bu 

də fə də Fond uşaq lar la gö rü
şə əli boş gəl mə yib. Hər uşa
ğa Hey dər Əli yev Fon du nun 
hə diy yə lə ri təq dim edi lib. Bu 
hə diy yə lər ara sın da bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı nın su ve
nir lə ri də olub. Ley la Əli ye
va onun ət ra fın da top la şan 
uşaq lar la bir lik də rəqs edib, 
söh bət lə şib, on lar la fo to lar 
çək di rib.

Bu təd bir həm də öl kə mi
zin ba la ca sa kin lə ri nin bi rin

ci Av ro pa Oyun la rı na dəs tə yi 
olub. “Ba kı2015”in at ri but
la rı nı üzə rin də da şı yan ba la
ca lar Av ro pa Oyun la rı nın əh
valru hiy yə si nə kök lə nə rək, 
öz ara la rın da qı sa mə sa fə yə 
qa çış üz rə ya rış da da iş ti rak 
edib lər. Uşaq lar üçün müx tə
lif oyun lar, Av ro pa Oyun la rı 
ilə bağ lı vik to ri na lar ke çi ri lib. 
Qa lib lər Hey dər Əli yev Fon
du nun hə diy yə lə ri ilə mü ka
fat lan dı rı lıb lar.

 hey dər əli yev Fon du 

“Bakı-2015”ilkAvropaOyunları 
çərçivəsindəuşaqlarüçünşənlikkeçirilib
Fon dun vit se-pre zi den ti Ley la Əli ye va şən lik də iş ti rak edib

EsMİRa

Müa sir dövr də id man və bə
dən tər bi yə si nin in ki şa fı hər bir 
döv lət də in san la rın sağ lam lı ğı 
və mə nə vi yük sə li şi ilə ya na
şı, mil li po ten sia lın mak si mum 
sə mə rə li re al laş dı rıl ma sı, cə
miy yə tin saf aş ma sı və yet kin
ləş mə si, ge ne fon dun qo ru nub 
sax lan ma sı ba xı mın dan son də
rə cə mü hüm va si tə sa yı lır. Bə
şər öv la dı na hu ma nist də yər lər 
təl qin edən, Və tə nə mə həb bət, 
sə da qət, mil li qü rur hiss lə ri aşı
la yan id man güc lü mə nə vietik 
məz mun yü kü nə ma lik ol maq
la ya na şı, döv lət lə rin hər tə rəf i 
in ki şa fın da, ha be lə dün ya miq
ya sın da ta nın ma sın da va cib rol 
oy na yan təb li ğa tisi ya si va si tə yə 
çev ri lib. 

Azər bay ca nın nü fu zu nu 
gün bə gün ar tı ran, onu dün ya
da ge niş miq yas da ta nıt dı ran 
amil lər dən bi ri də id man çı la
rı mı zın mö tə bər bey nəl xalq 
tur nir lər də qa zan dıq la rı nai liy
yət lər dir. Ümu miy yət lə, id man 
öl kə nin ta nın ma sın da prio ri tet 
sa hə lər dən bi ri dir. Əl də olu nan 
qə lə bə dən son ra döv lət at ri bu
tu olan bay ra ğın qal dı rıl ma sı, 
him nin səs lən di ril mə si bu və 
ya di gər öl kə nin da ha ya xın dan 
ta nın ma sı na zə min ya ra dır. 

Əl bət tə, müs tə qil Azər
bay can bu gün dün ya nın bü tün 
öl kə lə ri tə rə fin dən ta nı nır. Res
pub li ka mız ən nü fuz lu bey nəl
xalq təş ki lat lar da təm sil olu nur, 
öl kə mi zin iq ti sa di və si ya si gü
cü ən in ki şaf et miş döv lət lər lə 
ey ni sə viy yə də da yan ma ğı mı za 
im kan ve rir. İd man sa hə sin
də atı lan ad dım lar, bey nəl xalq 

aləm də qa za nı lan nü fuz, at let
lə ri mi zin id man are na la rın da 
cid di rə qi bə çev ril mə si də öl kə
mi zin şöh rə ti ni ucal dır. 

Azər bay can id ma nı nın sü
rət li in ki şa fı bey nəl xalq təş ki lat 
la rın da diq qət mər kə zin də dir. 

Ötən il lər ər zin də id man çı la rı
mız bey nəl xalq sə viy yə li ya rış
lar da  çox lu say da me dal lar qa
za nıb lar. Bu, ar tıq ənə nə şək li ni 
alıb. Şüb hə siz, hər bir uğu run 
ar xa sın da id ma na gös tə ri lən 
qay ğı, ya ra dı lan yük sək sə viy yə

li şə ra it da ya nır. Tə sa dü fi de yil 
ki, son il lər ər zin də res pub li ka
mız dün ya, Av ro pa çem pio nat la
rı və di gər bey nəl xalq ya rış la ra 
yük sək sə viy yə də ev sa hib li yi 
edib. Bu, bey nəl xalq id man təş
ki lat la rı nın öl kə mi zə gös tər di yi 
eti ma dın nə ti cə si dir. Məhz bu
nun nə ti cə si dir ki, pay tax tı mız 
ta rix də ilk də fə təş kil olu nan 
Av ro pa Oyun la rı na ev sa hib li yi 
edir.

İlk Av ro pa Oyun la rı ərə
fə sin də də id man çı la rı mız ay
rıay rı növ lər üz rə ke çi ri lən 
bey nəl xalq ya rış lar dan Və tə nə 
yük sək nə ti cə lər lə qa yı dır lar. 
Öl kə id ma nı na öz töh fə lə ri ni 
ve rən lər ara sın da Bi nə qə di at
let lə ri də ye tə rin cə dir. Bu gün
lər də şo to kan ka ra te və uşusan
da üz rə təş kil olu nan 6cı açıq 
dün ya çem pio na tı və Av ro pa 
çem pio na tın da Bi nə qə di id
man çı la rı ba ca rıq la rı nı nü ma yiş 
et dir miş lər.

52 öl kə nin qa tıl dı ğı ya rış da 
Azər bay can 332 nə fər lik he yət
lə təm sil olun muş dur. On la rın 
ara sın da Bi nə qə di id man çı la rı 
da yer alıb. Təc rü bə li məşq
çi Ma is Mə də to vun rəh bər li yi 

al tın da çı xış edən təm sil çi lə
ri miz dən Rə sul Oru cov fəx ri 
kür sü nün ən yük sək pil lə sin də 
qə rar la şıb. Ba bək Adı gö zəl li isə 
ko man da ya rış la rın da qı zıl me
dal qa za nıb. Mu ğan Nə cəf i və 
Sə bu hi Sə fər li (89 yaş) ko man
da dö yüş lə rin də bü rünc me da la 
sa hib çı xıb lar. 711 yaş lı id man
çı lar ara sın da ke çi ri lən ya rış lar
da Rus lan Qa far lı və Pün han 
Məm məd li üçün cü yer lə ki fa
yət lə nib lər. Pers pek tiv li id man
çı lar dan Azər Əh mə dov bü tün 
rə qib lə rin dən üs tün ol ma ğı 
ba ca rıb (1213 yaş). Anar Nov
ru zov 1415 yaş lı lar ara sın da bü
rünc me dal əl də edib.

Bol qa rıs ta nın Sta raZa qo
ra şə hə rin də uşusan da üz rə 
ke çi ri lən növ bə ti Av ro pa çem
pio na tın da öl kə mi zin id man 
şə rə fi ni 12 id man çı qo ru yub.  
Qi tə çem pio na tın da “Bi nə qə di” 
id man klu bu nun təm sil çi lə ri də 
qüv və lə ri ni sı na yıb lar. Bu id
man oca ğı nın di rek to ru Rə şad 
İsa ye vin rəh bər li yi al tın da ha
zır lıq ke çən El çin Emi nov 56 kq 
çə ki də rə cə sin də yük sək sə viy
yə də dö yüş nü ma yiş et di rə rək 
Av ro pa çem pio nu ti tu lu nu qa
za nıb. Həm yer li miz bu nun la 
ar tıq üçün cü də fə çem pi on luq 
se vin ci ni ya şa yıb. Ra yo nun di
gər təm sil çi si Ni cat Cab bar lı (65 
kq)  da bi rin ci ye ri tu tub. Va mid 
Qa ra yev (52 kq) və Qi yas Şah
məm mə dov (60 kq) isə bü rünc 
me dal qa za nıb lar. 

Tür ki yə nin İz mir şə hə rin
də təş kil olu nan uşusan da üz rə 
bey nəl xalq tur nir də isə “Bi nə
qə di” id man klu bu nun ye tir mə
si El vin Emi nov üçün cü pil lə də 
qə rar la şıb. 

Binəqədiidmançılarıbeynəlxalq
yarışlardauğurlaçıxışedirlər


