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MOK-un informasiya xidməti
"Olimpiya dünyası" qəzeti
Milli Olimpiya Komitəsi 2001-ci ilin noyabr ayından özünün "Olimpiya dünyası" adlı yeni bir mətbuat
orqanının da nəşrinə başladı. Səkkiz səhifə həcmində olan həftəlik bu nəşr bir neçə ay içərisində ölkənin ən
populyar idman qəzetinə çevrildi. Qəzet öz səhifələrində Milli Olimpiya Komitəsinin, AOK və BOK-un işindəki
yeniliklərə, həm ölkədaxili, həm də beynəlxalq aləmdə baş verən idman hadisələrinə, ölkə atletlərinin
beynəlxalq yarışlardakı çıxışlarına geniş yer verir, idmanın inkişafında dəyərli xidmətləri olanlar, eləcə də
tanınmış məşqçi və idmançılar haqqında maraqlı materiallar çap edir.
Avropa Olimpiya Komitəsinin orqanı olan Sport Europe jurnalının 2001-ci il may nömrəsində Azərbaycan
Olimpiya Hərəkatı haqqında altı səhifəlik yazı dərc olundu. İngilis və fransız dillərində nəşr olunub dünyanın
bütün olimpiya və idman təşkilatlarına göndərilən bu jurnaldakı məqalə Azərbaycan adlanır. Məqalə
respublikamız və onun paytaxtı haqqında tarixi-coğrafi icmalla başlanır. Jurnalda Azərbaycanın qədim idman
tarixi, eləcə də ölkə idmançılarının 1952-ci ildən başlayaraq Olimpiya Oyunlarında iştirakı, 1997-ci ildən
başlayaraq görülmüş işlər haqqında geniş material verilmişdir. Bu da xarici oxucuların Azərbaycan Olimpiya
Hərəkatı ilə yaxından tanış olmasına daha bir imkan yaratmış oldu.
2002-ci ildə Milli Olimpiya Komitəsi yeniyetmə boksçuların Bakıda keçirilmiş I dünya çempionatı
haqqında nəfis tərtibatlı kitabça hazırlayıb nəşr etdirmişdir. Kitabçaya çempionatın gedişi və nəticələri, habelə
qaliblər haqqında məlumatlar daxil edilmişdir. Beynəlxalq Həvəskar Boks Assosiasiyasında bu kitabçanı yüksək
dəyərləndirilmişdir. Kitabçanın boks üzrə dünya çempionatlarının keçirilməsi təcrübəsində ilk nəfis və uğurlu
nəşr olması qeyd edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Milli Olimpiya Komitəsinin nəşriyyat fəaliyyətində bu
kitab ilk təcrübə deyildir. Yeniyetmələrin Respublika Oyunları, sərbəst güləş üzrə 45-ci Avropa çempionatı,
gənclər arasında şahmat üzrə Bakıda Avropa çempionatının proqramları, afişa və bukletləri Komitə tərəfindən
işlənib nəşr edilmişdir.
Milli Olimpiya Komitəsinin informasiya və nəşriyyat sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər Azərbaycanda
Olimpiya Hərəkatının öyrənilməsi və təbliğinə, idmanın kütləviliyinə xidmət edir. Hazırda MOK həm özünün
keçirdiyi, həm də iştirak etdiyi bütün tədbirlərin digər kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması üçün
maksimum şərait yaratmışdır. Bu istiqamətdə işə beynəlxalq yarışların, Olimpiya günlərinin və Olimpiya
oyunlarının keçirilməsi zamanı daha çox diqqət yetirilir. Belə tədbirlərə göndərilən nümayəndə heyətlərinin
tərkibinə jurnalistlər, foto-müxbirlər, televiziya reportyorları daxil edilir. Onlar keçirilən idman tədbirləri
haqqında operativ məlumatların həm respublikaya çatdırılmasını, həm də reportajların verilməsini təmin edirlər.
2002-ci ildə Rusiya Federasiyasının populyar mərkəzi qəzetlərindən biri olan "İzvestiya"nın iki səhifəsi
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinə və Azərbaycanın tanınmış idmançılarına həsr olundu. Bu, respublikada
Olimpiya Hərəkatı və idmanın inkişaf etdirilməsi sahəsində görülən işlərin beynəlxalq miqyasda diqqət
mərkəzində olmasını bir daha təsdiq edən əhəmiyyətli faktlardan biridir.
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“Olimpiya” jurnalı
Mövcudluğunun birinci beş ilində Milli Olimpiya Komitəsinin iş fəaliyyətində informasiya və nəşriyyat
işləri tamamilə yararsız vəziyyətdə olmuşdur. Daha doğrusu bu sahədə heç bir iş görülməmişdir. 1997-ci ildən
başlayaraq Milli Olimpiya Komitəsinin yeni seçilmiş rəhbərliyi görülən işlərin respublikanın kütləvi
informasiya vasitələrində müntəzəm və operativ işıqlandırılması, dünyanın, o cümlədən Azərbaycanın idman
həyatında baş verən hadisələr, habelə Olimpiya Hərəkatına aid yeniliklər barədə məlumatların toplanması,
Olimpiya Hərəkatının öyrənilməsi, eləcə də MOK-un fəaliyyəti haqqında beynəlxalq olimpiya təşkilatlarına
məlumatların çatdırılması məsələlərini ön plana çəkdi. Bu məqsədlə komitənin nəzdində informasiya və
nəşriyyat qrupu yaradıldı.
İnformasiya və nəşriyyat qrupuna həm də beynəlxalq olimpiya qurumlarının, eyni zamanda digər ölkələrin
Milli Olimpiya Komitələrinin təcrübəsinə qoşularaq beynəlxalq aləmə çıxarıla biləcək jurnal, ölkə miqyasında
yayımlanmaq üçün həftəlik qəzet və aylıq informasiya bülleteni hazırlamaq işi tapşırıldı. 1998-ci ilin may
ayında Azərbaycanın mətbuat tarixində ilk idman jurnalı çapdan çıxdı. Beləliklə, Milli Olimpiya Komitəsinin
orqanı olan "Olimpiya" jurnalının birinci sayı işıq üzü gördü.
1998-ci il iyulun 1-də Bakı Əyləncə Mərkəzində idman ictimaiyyətinin, xarici qonaqların iştirakı ilə
"Olimpiya" jurnalının təqdimat mərasimi oldu. Mərasimdə Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti çıxış etdi. O,
jurnalın nəşrinin idman ölkədə idmanın təbliğində özünəməxsus rol oynayacağını qeyd etdi və növbəti
nömrədən başlayaraq jurnalın iki dildə çap olunmasının, jurnalın beynəlxalq olimpiya və idman təşkilatlarına,
eləcə də başqa ölkələrin Milli Olimpiya Komitələrinə göndərilməsinin vacibliyini vurğuladı.
Elə 1998-ci ildən başlayaraq iki dilli çap olunan bu jurnalın səhifələrində Milli Olimpiya Komitəsinin,
beynəlxalq və qitə olimpiya komitələrinin fəaliyyəti ilə əlaqədar müxtəlif yazılarla yanaşı, ölkədə idmanın
inkişafı, Olimpiya Hərəkatının genişləndirilməsi, idmanın kütləviliyinin artırılması haqqında materiallar,
respublikada keçirilən beynəlxalq yarışlar, Olimpiya oyunlarının və Olimpiya Hərəkatının tarixi barədə
məlumatlar dərc olunur. Jurnalın nömrələrindən biri 1999-cu ildə Avropa Yeniyetmələrinin Danimarkada
keçirilmiş Olimpiya Günlərinə və Bakıda boks üzrə kadetlər arasındakı qitə çempionatına həsr olunmuşdur.
"www. noc-aze.org" internet səhifəsi
Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentinin göstərişi ilə 2002-ci ildə komitənin internet səhifəsi də yaradıldı.
Hazırda bu səhifədə MOK-un fəaliyyəti haqqında operativ məlumatlar verilir. Səhifədə Azərbaycan Olimpiya,
Olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançılarının iştirakı barədə geniş materiallar vardır. Səhifədə on müxtəlif
bölmə yerləşdirilmişdir.
Milli Olimpiya Komitəsi onillik yubileyi ilə əlaqədar elektron kompakt disk (СD) buraxmışdır. Diskə Milli
Olimpiya Komitəsinin fəaliyyəti, Azərbaycan Olimpiya tarixi, Azərbaycan idmançılarının Olimpiya
Oyunlarında iştirakı haqqında geniş foto, video və yazı materialları daxil edilmişdir.
Olimpiya Komitəsində informasiya və nəşriyyat işləri davam etdirilir. Hazırda komitədə arxiv
materiallarının toplanması, MOK arxivinin yaradılması, müxtəlif stendlərin hazırlanması istiqamətində də işlər
aparılır.
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Aylıq bülletenlər
Milli Olimpiya Komitəsi informasiya və nəşriyyat işlərini genişləndirmək məqsədilə 1999-cu ilin
yanvarından başlayaraq aylıq bülleten nəşr etdirməyə başlamışdır. Bülletenlərdə Milli Olimpiya Komitəsinin
fəaliyyəti, dünya miqyasında Olimpiya Hərəkatında baş verən yeniliklər, respublikanın idman həyatına aid
operativ məlumatlar əksini tapır.
İnformasiya və nəşriyyat qrupu fəaliyyətə başladığı dövr ərzində Azərbaycan Olimpiya Hərəkatının tarixinə
dair xeyli material toplayıb işləmişdir. Azərbaycan idmançılarının hələ Sovet İttifaqı tərkibində Olimpiya
oyunlarında iştirakı ilə bağlı aparılmış araşdırmalar və toplanmış materiallar tarixilik baxımından böyük dəyər
kəsb edir. Milli Olimpiya Komitəsinin informasiya və nəşriyyat fəaliyyəti Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatı ilə
bağlı baş verən dəyişikliklərin beynəlxalq miqyasda yayılmasını da nəzərdə tutur. Milli Olimpiya Komitəsinin
çoxspektrli fəaliyyəti və qazandığı uğurlar beynəlxalq olimpiya təşkilatlarının diqqətini cəlb etməyə başladı.
Nəticədə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin, Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının bülletenlərində
respublikamızın Olimpiya Hərəkatı ilə bağlı xəbərlər çap olunmağa başladı.
Sidney-2000 Oyunları dövründə ölkə Olimpiya Hərəkatı haqqında məlumatları geniş yaymaq məqsədilə
2000-ci ildə Milli Olimpiya Komitəsi "Azərbaycan XXVII Olimpiya Oyunlarında" adlı kitab nəşr etdirdi.
Kitabda Azərbaycan Olimpiya tarixi, respublikanın Olimpiya Oyunlarında iştirakı, Milli Olimpiya Komitəsinin
fəaliyyəti və Sidney Oyunlarının iştirakçıları haqqında məlumatlar əksini tapdı.
XXVII Olimpiya Oyunlarından sonra jurnalın həcmcə daha böyük olan bir nömrəsi bütünlüklə Sidney
Oyunlarına həsr olundu. Oxucular jurnalda Sidney ərəfəsində, Sidneydə və Sidneydən sonra bölmələrində
respublikada Olimpiada ilə bağlı görülmüş işlər, idmançıların yarışlardakı çıxışları, eləcə də olimpiya medalları
qazanmış idmançılar haqqında geniş məlumatla tanış ola bildilər.
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Olimpiya Akademiyası-70
Ölkəmizin öz ənənələri və uğurları ilə şöhrət qazanaraq yarandığı vaxtdan xalqımızın xidmətində sədaqətlə
dayanan, bədən tərbiyəsi və idman üzrə mütəxəssislər hazırlayan yeganə ali məktəb olan Azərbaycan Dövlət
Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının 70 illik tarixi var. Əsası 1930-cu ildə qoyulmuş və cənubi Qafqazda
bu tipli yeganə olan ali məktəbi ilk dəfə 39 nəfər bədən tərbiyəsi və idman mütəxəssisi bitirmişdir. İlk illər
institutda 11 kafedra yaradılmışdır. Tədris Azərbaycan, rus, gürcü və erməni dillərində aparılmış, əvvəlcə 3 illik,
sonra isə 4 illik təhsil sistemi qəbul edilmişdir. 1936-cı ildən bu ali məktəb Zaqafqaziyada Dövlət Bədən
Tərbiyəsi İnstitutu kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. Bu dövrdə institutda ictimai elmlər, anatomiya,
biologiya, kimya, gigiyena, fizika, fiziologiya, riyaziyyat, bədən tərbiyəsinin texnikası və metodikası kafedraları
açılmışdır.
1991-ci ildə başlayan II dünya müharibəsi dövründə institutun yüzlərlə müəllim və tələbəsi ölkəni müdafiə
etmək üçün silaha sarıldı, onların bir qismi isə - Z. Rzayeva, Ə. Babayev, L. Baqriy, Q. Qəniyev, S. Əliyev, V.
Litvinova, D. Qədirli və başqaları arxa cəbhədə müalicə bədən tərbiyəsi vasitəsilə yaralı əsgərləri yenidən
həyata qaytarmaq üçün fədakarlıqla çalışırdılar.
Müharibədən sonrakı illərdə Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idman hərəkatı yenidən vüsət alır.
İdmançılarımız SSRİ çempionatlarında uğurla çıxış edirlər. Yüngül atlet Xandadaş Mədətov ilk dəfə uzununa
tullanmaqda SSRİ rekordunu təzələyir. Güləşçilər və boksçular ümumittifaq və beynəlxalq yarışlarda
nailiyyətlər qazanırlar. 1952-ci ildə SSRİ-nin iştirak etdiyi ilk Olimpiya oyunlarında sərbəst güləşçi Rəşid
Məmmədbəyov ölkəmizə ilk gümüş Olimpiya medalı gətirmişdir. 1950-60-ci illərdə Azərbaycan idmanı daha
da inkişaf etmiş, institutun müəllimləri, tələbə və müdavimləri SSRİ-də bir çox yarışların qalibi və mükafatçıları
olmuşlar.
1957-ci ildə voleybol üzrə yarışlarda Azərbaycan idmançıları ilk dəfə SSRİ Kubokunun sahibi oldular. O
günlərin qaliblərindən olan professor Oqtay Ağayev indi Akademiyanın voleybol kafedrasına rəhbərlik edir.
Dörd Olimpiadada iştirak etmiş, 2 qızıl və 2 bürünc medalın sahibi İnna Riskal, Olimpiya çempionları Rəfiqə
Şabanova, Lüdmila Şubina, İlqar Məmmədov, İqor Ponomaryov, Boris Koretski, Lüdmila Savkina, Valeri
Belenki, Nazim Hüseynov, 3 qat dünya və Avropa çempionu Məhəddin Allahverdiyev, dünya və Avropa
çempionları Xəzər İsayev, Samir İbrahimov, Rövşən Hüseynov, Aydın Niftullayev, Telman Paşayev, Rafiq
Hacıyev, Əli Əliyev və başqaları Akademiyanın məzunlarıdır.
70 il ərzində Akademiyanı 15000-dən çox ali təhsilli mütəxəssis bitirmişdir. İndi onların sorağı dünyanın
müxtəlif yerlərindən gəlir. Bu kadrların hazırlanmasında institutun professor-müəllim heyətinin, xüsusən SSRİnin Əməkdar məşqçiləri A. Ağalarovun, T. Abbasovun, Ş. Şamxalovun, Ə. Səfərovun, R. Baxşəliyevin,
İ. Dyaçkovun, T. Bəhramovun, Batyaykinın, Zayontsun, Z. Rzayevanın, B. Nərimanovun xidmətləri qeyd
edilməlidir. Hal-hazırda Akademiyada işləyən professorlar Ş. Hüseynov, R. Qayıbov, X. Qurbanov, gənc
dosentlər F. Hüseynov, H. Ələkbərov, R. Bağırov və başqaları yuxarıda adları çəkilən müəllimlərin tələbələri
olmuşlar.
1960-cı illərdə bədən tərbiyəsi və idmanı əhali arasında yaymaq və gəncləri kütləvi şəkildə idmana cəlb
etmək üçün bir neçə qərar qəbul edilmişdir. 1969-cu ildə hörmətli Prezidentimiz Heydər Əliyevin Respublikaya
rəhbər seçildiyi ildən institut üçün yeni binanın tikintisinə başlanılmış və 1972-ci ildə onun açılışı olmuşdur. 70
il ərzində Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında bu ali təhsil ocağının xidmətləri böyükdür.
Akademiya təkcə idmançılar hazırlamayıb, bura həm də böyük elmi-pedaqoji mərkəz olmuşdur. Ali məktəbdə
idman və bədən tərbiyəsi sahəsində əsaslı tədqiqatlar aparılmış, metodiki tövsiyələr işlənib hazırlanmışdır. Bu
gün Akademiyada 200 nəfərdən çox professor-müəllim heyəti çalışır. Azərbaycanın Olimpiya Hərəkatında
irəliləyişi 1997-ci ildən, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin I vitse-prezidenti cənab İlham Əliyevin Milli
Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçildiyi dövrdən sonra baş verdi. Olimpiya oyunlarına lisenziya qazanmış 31
idmançıdan 23-ü Akademiyanın tələbələri və məzunları olmuşdur. Məzunlardan Namiq Abdullayev sərbəst
güləş, Zemfira Meftahəddinova stend atıcılığı üzrə Sidney Olimpiadasının çempionu olmuş, Vüqar Ələkbərov
isə Azərbaycan boks tarixində ilk dəfə olaraq bürünc medal qazanmışdır. 1998-ci ildə institutun bazasında Milli
Olimpiya Akademiyası yaradılmışdır və o, ölkəmizdə Olimpiya ideyalarını, sağlam həyat tərzini, ədalətli oyun
və davranış qaydalarını gənclər arasında, ümumiyyətlə, əhali arasında təbliğ etməyi öz üzərinə götürmüşdür.
1999-cu ildə Milli Olimpiya Akademiyası "Olimpizmin tarixi və fəlsəfəsi" üzrə I konfransını keçirmiş, bu
konfransda Rusiyanın və Gürcüstanın Milli Olimpiya Akademiyalarının nümayəndələri də iştirak etmişlər.
Akademiyanın professor-müəllim heyəti bədən tərbiyəsi və idmanın aktual problemlərinə həsr olunmuş
müxtəlif mövzularda elmi işlər üzərində çalışırlar. Onlar idmanın ayrı-ayrı növləri üzrə ölkəmizin yığma
komandalarına müntəzəm elmi-metodiki köməklik göstərirlər. Akademiyanın müəllimləri 3 mindən artıq
dərslik, monoqrafiya, elmi-metodiki vəsait və məqalənin müəllifidirlər. Son illərdə Akademiyada bədən
tərbiyəsi sahəsində gənc elmlər namizədlərinin sayı xeyli artmışdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
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Kabinetinin 23 mart 1999-cu il tarixli 42 saylı qərarı ilə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman
Akademiyasına çevrilmişdir. 7 aprel 2001-ci ildə Az. BTİA-nın yaradılmasının 70 illik yubileyinə həsr olunmuş
mərasim keçirilmişdir. Akademiyada keçirilən tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İcra Aparatının
rəhbəri R. Mehdiyev, Avropa Olimpiya Komitələri İcraiyyə Komitəsinin üzvləri, Azərbaycan Milli Olimpiya
Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev, baş nazirin müavinləri, bir çox nazirlər, millət vəkilləri, ali təhsil
müəssisələrinin rəhbərləri və başqa rəsmi şəxslər iştirak etmişlər. ABŞ-da olan Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyev işinin çoxluğuna baxmayaraq idmana qayğısını bir daha nümayiş etdirərək
Akademiyaya təbrik göndərmişdir. Prezident fərmanı ilə akademiyanın 4 əməkdaşına "Şöhrət" ordeni, 8 nəfərə
"Tərəqqi" medalı, 21 nəfərə "Əməkdar müəllim" fəxri adları verildi. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və
İdman Akademiyasının 70 yaşı tamam oldu. 70 il çox da uzun olmayan bir dövrdür. Lakin bu olduqca mənalı,
zəngin və əvəzsiz bir tarixdir. Əminik ki, Avropa və Asiyanın qovşağında 70 il əvvəl yandırılmış maarif çırağını
Akademiyanın kollektivi bundan sonra da daha gur şölələndirəcək, Azərbaycanın müstəqilliyi, onun idmanın
tərəqqisi yolunda əlindən gələni əsirgəməyəcəkdir.
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Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının
70 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley mərasimi
Ölkəmizin mötəbər ali təhsil ocaqlarından biri olan Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman
Akademiyasının 70 illiyi tamam olmuşdur. Bu münasibətlə aprelin 7-də Bədən Tərbiyəsi və İdman
Akademiyasında təntənəli yubiley mərasimi keçirilmişdir. Yubiley mərasimində ARDNŞ-nin birinci vitseprezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı İlham Əliyev çıxış etmişdir.
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz qonaqlar!
Bu gün Azərbaycanın idman həyatında əlamətdar bir gündür. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman
Akademiyası öz yubileyini keçirir. Bu münasibətlə mən Milli Olimpiya Komitəsi adından akademiyanın bütün
kollektivini təbrik edirəm.
Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası Azərbaycanda bütün zamanlarda idmanımızın inkişafında çox
böyük rol oynamışdır. Xüsusilə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra bu rol daha önəmli, daha
böyük olmuşdur. Burada təhsil alan, akademiyanın məzunları olan idmançılar keçmişdə SSRİ yığma
komandalarında çıxış edirdilər. İndi isə, ölkəmiz müstəqil olduqdan sonra, burada təhsil alan insanlar müstəqil
Azərbaycan dövlətinin şöhrətini qoruyurlar, yüksəldirlər. Mən deyərdim ki, bu işin öhdəsindən çox böyük
məharətlə gələ bilirlər.
Azərbaycan idmançıları son dörd il ərzində beynəlxalq yarışlarda 630 medal qazana bilmişdir. Bu, çox
böyük nəticədir. Bu medalların əksəriyyətini burada təhsil alan tələbələr, akademiyanın məzunları qazanmışlar.
Ölkəmiz beynəlxalq idman aləmində öz layiqli yerini tutmuşdur. Azərbaycan idmanının dünyada böyük hörməti
vardır. Biz müxtəlif beynəlxalq yarışlarda və tədbirlərdə bunun şahidi olmuşuq. Ağacan müəllimlə birlikdə biz
dəfələrlə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin, Avropa Olimpiya Komitəsinin tədbirlərində iştirak etmişik. Hər
dəfə də görürdük ki, Azərbaycan idmanına nə qədər böyük hörmət var. Əlbəttə, bu hörmət öz-özünə yaranmır,
görülən işlərin nəticəsidir. Mən xatırlayıram, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab Samarançla
görüşümdə ona görülən işlər, öz planlarımız haqqında danışanda deyirdim: Biz əlimizdən gələni edirik ki,
idmançılarımızın şəraiti yaxşılaşsın, onların beynəlxalq yarışlarda iştirakını təmin edək. Cənab Samaranç dedi
ki, bunların hamısı yaxşıdır. Amma Olimpiya Komitəsi üçün, hər bir ölkə üçün ən böyük mükafat və nəticə
Olimpiya oyunlarının medallarıdır.
Mən çox şadam və xoşbəxtəm. Sidneydə qazanılmış medallar, hesab edirəm ki, bütün Azərbaycan xalqına
məxsusdur. Bu qələbə təkcə idmançıların, onların məşqçilərinin, idmana rəhbərlik edən şəxslərin yox, bütün
Azərbaycan xalqının qələbəsi idi. O unudulmaz günləri və anları biz Ağacan müəllimlə birlikdə keçirmişik,
Vətənə böyük qələbələrlə qayıtmışıq. Azərbaycanda artıq müxtəlif yarışların da keçirilməsi mümkün olmuşdur.
Ağacan müəllimin gərgin, məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində dünyada ilk dəfə olaraq 1999-cu ildə
Azərbaycanda yeniyetmələr arasında boks üzrə Avropa çempionatı keçirilmişdir. Bu çempionat çox uğurlu
keçirilmiş, çox gözəl təşkil olunmuşdu. Məhz buna görə də Beynəlxalq Boks Federasiyası belə qərar qəbul etdi
ki, 2001-ci ildə, yəni bu ilin oktyabrında yeniyetmələr arasında boks üzrə dünya çempionatı Bakıda
keçiriləcəkdir. 2002-ci ildə yaşlılar arasında sərbəst güləş üzrə Avropa çempionatı keçiriləcəkdir. Bütün bu
tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi, əlbəttə ki, bizim fəaliyyətimizə verilən çox yüksək, böyük qiymətdir.
Bildiyiniz kimi, dünən ilk dəfə olaraq Azərbaycanda - Bakıda Avropa Olimpiya Komitəsinin İcraiyyə
Komitəsinin iclası keçirilmişdir. Bu tədbirdə iştirak edən insanlar bu gün burada bizimlə birlikdədirlər.
Əziz dostlar, mən sizin hamınıza gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar diləmək istəyirəm. Mən istəyirəm ki,
Azərbaycanın idmançıları müxtəlif beynəlxalq yarışlarda həmişə qələbə qazansınlar. Mən istəyirəm ki,
Azərbaycanın, müstəqil dövlətimizin bayrağı həmişə qaldırılsın. Mən istəyirəm ki, bizim dövlət himnimiz
həmişə səsləndirilsin. Əminəm ki, həmişə də belə olacaqdır. Azərbaycan idmançıları, xalqımızın vətənpərvər
övladları daim qələbə qazanacaq, öz doğma xalqını daim qələbələrlə sevindirəcəklər.
Sağ olun.
"Azərbaycan " qəzeti, 8 aprel 2001-ci il.
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AŞPA sədrinin müavini və büro üzvü, Milli Olimpiya Komitəsinin
prezidenti İlham Əliyevin jurnalistlərə müsahibəsi
İyulun 28-də APŞA sədrinin müavini və Büro üzvü, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev
Milli Olimpiya Komitəsinin binasında jurnalistlərə müsahibə vermişdir.
JURNALİST: İlham müəllim, son vaxtlar müxalifət mətbuatında yalan və iftira dolu məlumatlar dərc
olunur. Bu fakta Sizin də münasibətinizi bilmək istərdik.
İLHAM ƏLİYEV: Siz bilirsiniz, müxalifət mətbuatı həmişə yalan, böhtan və iftira yayır, heç bir əxlaq
normasına sığmayan yazılar dərc edir. Bu, onların təbiətindən irəli gəlir. Bu insanlardan nə isə tələb etmək,
çalışıb onları düz yola gətirmək qeyri-mümkündür. Çünki onlarda artıq insanlıq dəyərləri qalmayıb. Onların
yazılarında və çıxışlarında yalnız və yalnız qeyri-etik ifadələr, təhqirlər səslənir. Bu, onların səviyyəsini, daha
doğrusu, səviyyəsizliyini göstərir.
Təəssüf edirəm ki, Azərbaycan müxalifəti məhz bu cür insanlardan ibarətdir. Heç bir işə yaramayan, daşı
daş üstünə qoymayan, əksinə, on il bundan əvvəl iqtidarda olarkən Azərbaycanı dağıdan, ölkəni parçalayan və
axırda da qorxub qaçan insanlar bu gün yenə baş qaldırıb kiməsə irad tutur, kimisə təhqir edirlər. Onlar, sadəcə,
təxribat törətmək istəyirlər, çalışırlar ki, onlara qarşı təzyiq göstərilsin, döyülsünlər, söyülsünlər və beləliklə,
vəziyyəti qarışdırıb öz çirkin niyyətlərinə çatsınlar. Bu, mümkün olmayacaqdır.
Azərbaycanda son illər yaradılmış ictimai-siyasi sabitlik qorunur, saxlanılır və bundan sonra da
saxlanılacaqdır. Əgər onlar öz iyrənc yazıları ilə kiməsə təsir edə biləcəklərini düşünürlərsə, yanılırlar. Bizim
əsas məqsədimiz Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi qoruyub saxlamaqdır və biz bunu edirik. Mən sizə də, bu
kadrlara baxan tamaşaçılara da məsləhət görürəm ki, onların iyrənc yazılarına fikir verməsinlər, onları
oxumasınlar. Mən, sadəcə olaraq, belə edirəm, onların nə yazılarını oxuyuram, nə sözlərini eşidirəm. Mənim
üçün onlar yoxdur. Əgər onların qəzetlərini oxumasanız, siz də görərsiniz ki, onlar əslində yoxdurlar. Onların
mövcud olduğu yer küçələr, yaxud da qəzetlərdir. Mənim münasibətim belədir. Təəssüf edirəm ki,
Azərbaycanda belə yaramaz müxalifət mövcuddur.
SUAL: İlham müəllim, son zamanlar ictimaiyyət nümayəndələrinin müxalifətin qanunsuz əməllərinə
münasibət bildirilən toplantılarında dəfələrlə vurğulanıb ki, bütün Azərbaycan xalqı Prezident Heydər Əliyevi
dəstəkləyir və onun siyasətini sona qədər müdafiə edəcəkdir. Bu prosesə idmançı gənclər də qoşulmuşlar.
Demək olar ki, bütün idman qurumlarında tədbirlər keçirilir. Ölkəmizin Prezidentinə verilən böyük dəstək
mənasında Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz?
CAVAB: Mən bunu təbii hal kimi qiymətləndirirəm. Çünki Heydər Əliyevə, onun həyata keçirdiyi siyasətə
alternativ yoxdur. Məhz bu siyasətin nəticəsində Azərbaycan son illər bütün sahələrdə böyük inkişafa nail
olmuşdur. Baxın, hər bir sahədə inkişaf var - iqtisadiyyatda, idmanda, ordu quruculuğunda. Azərbaycanın
dünyadakı imicinin formalaşmasında böyük irəliləyişlər əldə olunmuşdur.
Ölkəmiz yaşayır, inkişaf edir və möhkəmlənir. Bizim təkcə neft sektorunda görülən işlərə baxın, ondan əldə
olunmuş mənfəətə diqqət yetirin. Görün, bu, nə qədər insana xeyir gətirir. Neft sektorundan əldə edilən vəsait
ehtiyac içində olan insanlara xərclənir, həmin vəsait hesabına məcburi köçkünlər və qaçqınlar üçün yeni
şəhərciklər salınır, bu vəsait büdcədən maliyyələşdirilən insanların əmək haqqının artırılmasına sərf olunur. Son
dəfə əmək haqlarının artırılması məhz Neft Fondunun vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir. Yəni, bütün görülən
işlər onu göstərir ki, yeganə düzgün siyasət Heydər Əliyevin siyasətidir. Bu siyasət Azərbaycanı 1993-cü ildəki
xaosdan, anarxiyadan, parçalanmadan xilas etdi. Bu siyasət bizə imkan verdi ki, çətin bir şəraitdə, - bilirsiniz ki,
bölgədə vəziyyət o qədər də sadə deyil, - bir milyon qaçqın-köçkünü olan ölkədə belə böyük nəticələr əldə edə
bilək.
Ona görə də müxtəlif təbəqələrdən olan insanların Heydər Əliyevi dəstəkləməsi təbii haldır. Başqa cür ola
da bilməz. Kim istəyər ki, Azərbaycanda vətəndaş qarşıdurması yaransın, savadsız, biliksiz və səriştəsiz
adamlar, meyvə satan, on iki ildə bir elmi işi yaza bilməyən insanlar yenə hakimiyyətə gəlsinlər, sonra vəziyyət
gərginləşəndə yenə qaçıb aradan çıxsınlar. Axı, biz bu həyati yaşamışıq. Azərbaycan xalqı bu biabırçı tarixi
yaşayıb. Həmin dövr, bizim tariximiz üçün böyük ləkədir.
İndiki müxalifət keçmişdə iqtidarda idi və iqtidarda olduğu bir il ərzində öz yaramaz və yarıtmaz fəaliyyəti
ilə insanlarda özlərinə qarşı nifrət hissi oyatmışdır və insanlar onları siyasət səhnəsindən süpürüb atdılar. Bu
adamlar indi hansı üzlə yenidən hakimiyyətə gəlmək istəyirlər? Hansı üzlə onlar millətdən səs istəyirlər? Onlar
millətə əzabdan başqa nə vermişlər? Ona görə Azərbaycan cəmiyyəti bu amilləri gözəl dərk edir. Heç nə
unudulmayıb, hər şey bizim yadımızdadır. Əlbəttə, Vətənini, öz övladını sevən hər bir şəxs heç vaxt istəməz ki,
o qara qüvvələr yenidən hakimiyyətə gəlsin. Onların hakimiyyətə gəlmək şansı sıfra bərabərdir. Özləri də bunu
gözəl dərk edir və beynəlxalq qurumlar tərəfindən və müxtəlif səviyyələrdə aparılan rəy sorğuları da bunu əyani
şəkildə göstərir. Ona görə də onların yeganə çıxış yolu vəziyyəti gərginləşdirmək, hərc-mərclik, anarxiya
yaratmaqdır. Buna da biz heç vaxt imkan verməyəcəyik.
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SUAL: İlham müəllim, bu gün dünyada rəqabətin ən çox yaşandığı sahələrdən biri də idmandır.
Bütün ölkələrdə çalışırlar ki, dövlətin imicinin formalaşdırılmasında idmana daha artıq önəm versinlər.
Təxminən 6 il bundan əvvəl, iyulun 31-də siz Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçilmisiniz. Ötən
illəri necə dəyərləndirərdiniz?
CAVAB: Mən bu gün idmançılarla görüşümdə də dedim ki, hər bir insan öz əməyinin nəticəsini görəndə,
əlbəttə, sevinir, ruhlanır. O cümlədən, mən də. Mən bu vəzifəyə başlayanda, əlbəttə ki, yığılıb qalmış problemlər
çox idi. İdmanda biz qətiyyətli addımlar atmalı, vəziyyətdən çıxış yolu axtarmalı idik. Tədricən biz bütün bu
məsələləri həll edə bildik.
Diqqətinizə çatdırım ki, artıq 2000-ci ildə Azərbaycan Olimpiya oyunlarında öz sözünü dedi, qabaqcıl
idman ölkələri sırasına daxil oldu. Bu hadisə 3 il əvvəl baş vermişdir. Əgər ondan sonrakı müddəti götürsək,
idmanın bir neçə növündə bizim dünya çempionları yetişmişdir. Boks, ağırlıqqaldırma, taekvondo,
qılıncoynatma növlərində Azərbaycan idmançıları dünya çempionlarıdır. Əgər buna olimpiya oyunlarında,
güllə atıcılığında və güləşdə qazanılmış qızıl medalları da əlavə etsək, görərik ki, bir çox idman növündə
ölkəmiz qabaqcıl yer tutur. Bu, böyük nailiyyətdir. Böyük ölkələr, əhalisinin sayı 10 milyonlarla ölçülən
məmləkətlər belə müvəffəqiyyətləri, belə uğurları əldə edə bilmir. Bu onu göstərir ki, biz düz yoldayıq.
Mən hesab edirəm ki, bu illər ərzində Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyəti çox səmərəli olub.
Azərbaycanda həm peşəkar idmançılar öz qabiliyyətlərini nümayiş etdirə biliblər, həm də möhkəm baza
yaradılıb. Azərbaycanın bölgələrində müasir səviyyəli idman qurğuları tikilib, ölkəmizdə bir sıra beynəlxalq
yarışlar keçirilib. Təkcə onu demək kifayətdir ki, Olimpiya oyunlarına hazırlıq müddətində 3 lisenziya turniri
Azərbaycanda keçiriləcəkdir. Heç bir ölkədə belə bir hala rast gəlinmir. Əslində, Azərbaycan elə bir böyük ölkə
deyil ki, belə yüksək etimada layiq görülsün. Bu, onun nəticəsidir ki, biz idmanda düzgün istiqamətli iş aparırıq.
O cümlədən, beynəlxalq idman qurumları ilə əməkdaşlığa böyük önəm veririk. Məhz bu əməkdaşlığın
nəticəsində, təkrar edirəm, 3 lisenziya turniri ölkəmizdə keçiriləcəkdir.
Bu barədə çox danışmaq olar. Qısaca onu deyə bilərəm ki, biz böyük yolun başlanğıcındayıq və doğrudan
da gözəl nəticələr əldə etmişik, ölkəmizi tanıtmışıq, bayrağımızı ucaltmışıq. Mən əminəm ki, Afinada keçiriləcək
yay olimpiya oyunlarında Azərbaycan bundan da yüksək nəticələr əldə edəcək və bu proses, bu meyl daha da
dərinləşəcəkdir. Çünki artıq möhkəm baza yaradılmışdır, idmana yeni güvvələr gəlir. Onlar 3 ildən sonra
böyüklər arasında yarışlarda iştirak edəcəklər. Beləliklə, bu proses artıq dönməz xarakter almışdır.
SUAL: İlham müəllim, əlbəttə ki, idmanda olan uğurlar göz qabağındadır. Sentyabrda İtaliyada
hərbçi idmançılar arasında Olimpiya oyunları keçiriləcək və siz hərbçi idmançılarla görüşlərdə oyunların
əhəmiyyətini xüsusilə qeyd etmisiniz. Bu yarışlarda Azərbaycanın ən tanınmış idmançıları da iştirak
edəcəklər. Hərbçilərin Olimpiya oyunlarını Afinada keçiriləcək Olimpiya oyunlarına hazırlıq kimi
qiymətləndirmək olarmı?.
CAVAB: Əlbəttə, biz istəyirik ki, hər bir yarışda Azərbaycanı təmsil edən idmançılar gözəl nəticələr
qazansınlar. Həm ixtisaslaşmış yarışlarda, həm paraolimpiya oyunlarında azərbaycanlı idmançılar çox yüksək
nəticələr göstərirlər. Qeyri-olimpiya idman növlərində də gözəl nəticələr əldə olunmuşdur. Hər bir idmançı
bizim ölkəmizi təmsil edir, öz çıxışı və qazanılan qələbəsi ilə digərləri üçün örnəkdir, nümunədir. Ondan
nümunə götürərək, başqaları da idmanla məşğul olur, öz sağlamlığını möhkəmləndirir. Ona görə bu, hər bir
sahəyə şamil oluna bilər. Mən şadam ki, Azərbaycanda həm yeniyetmələr səviyyəsində, siz qeyd etdiyiniz kimi,
həm də hərbçilər arasında bizim gözəl nəticələrimiz vardır.
SUAL: İlham müəllim, cənab Prezident Vətənə nə vaxt dönəcəkdir?
CAVAB: İnşallah, cənab Prezident yaxın günlərdə Vətənə dönəcəkdir. Vəziyyəti yaxşıdır, özünü yaxşı hiss
edir. Mən də bir neçə gündür Ankaradan Bakıya qayıtmışam. Biz mütəmadi əlaqə saxlayırıq. Cənab Prezident
bütün işlərə nəzarət edir. Qısa bir müddətdən sonra onun ölkəyə qayıtması gözlənilir.
SUAL: Türkiyənin "Star" telekanalında səslənən fikirlərə münasibətinizi bilmək olarmı?
CAVAB: Münasibətim mənfidir. Hesab edirəm ki, "Star" telekanalında gedən məlumatlar sırf təxribat
xarakteri daşıyır. Çünki bu telekanalın sahibi olan insanlar artıq Türkiyədə böyük problemlərlə üzləşmişlər və
onlara qarşı hökumət tərəfindən bir neçə istiqamətdə ədalətli olaraq araşdırmalar aparılır. Onlar ictimai rəyi
yayındırmaq üçün, digər tərəfdən, iki qardaş ölkə arasında gərginlik yaratmaq üçün belə bir çirkin addım atdılar.
Bu addım həm də Azərbaycan və Türkiyənin silahlı qüvvələrində inamsızlıq yaratmaq məqsədi ilə atılmışdır.
Deyə bilərəm ki, bütün bu müddət ərzində Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında cənab Prezidentin istər
müayinəsi, istərsə də müalicəsi pulsuz həyata keçirilir. Mən bu fürsətdən istifadə edərək Türkiyə Silahlı
Qüvvələrinə, Baş Qərargah rəisinə, Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasının rəhbərliyinə, orada çalışan həkimlərə,
bütün işçilərə minnətdarlığımı bildirirəm ki, onlar neçə vaxtdır böyük sevgi və məhəbbətlə cənab Prezidentin
müayinəsi və müalicəsi ilə məşğuldurlar. Bu, bir daha göstərir ki, iki ölkə arasında mövcud olan möhkəm
dostluq və qardaşlıq əlaqələri sarsılmazdır. Baxmayaraq ki, bəzi qüvvələr, o cümlədən "Star" telekanalı kimi
təxribatçı qüvvələr bu münasibətlərə ləkə yaxmaq istəyirlər. Bu, alınmayacaqdır. Türkiyə-Azərbaycan
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münasibətləri həmişə olduğu kimi qalacaqdır. Qardaş ölkə ilə münasibətlərimiz bundan sonra daha da inkişaf
edəcəkdir.
SUAL: İlham müəllim, sizin özünüzün seçkilərə hazırlıq prosesiniz necə gedir? İmza toplanılması başa
çatıbmı?
CAVAB: Bəli, başa çatıb. Bir dəfə bu barədə açıqlama vermişdim. Mən, sadəcə olaraq, bu fürsətdən
istifadə edib Heydər Əliyevin seçki kampaniyasında fəal iştirak edəcəyəm. Namizədlik statusu bunun üçün
mənə əlavə imkanlar yaradır. Mən Heydər Əliyevin seçki qərargahında təmsil olunuram və qalan müddətdə
seçki kampaniyasında fəaliyyətimi bu istiqamətdə aparacağam.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
29. 07. 2003.
AzərTAc
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