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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
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tərbiyəsi sahəsində gənc elmlər namizədlərinin sayı xeyli artmışdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
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
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şəkildə göstərir. Ona görə də onların yeganə çıxış yolu vəziyyəti gərginləşdirmək, hərc-mərclik, anarxiya
yaratmaqdır. Buna da biz heç vaxt imkan verməyəcəyik.
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
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təxribatçı qüvvələr bu münasibətlərə ləkə yaxmaq istəyirlər. Bu, alınmayacaqdır. Türkiyə-Azərbaycan
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 Ədəbiyyat şöbəsi
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Azərbaycan Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ölkəmizdə idman sürətlə inkişaf edir
Əgər 2009-cu il iyulun 31-dək 19 olimpiya idman kompleksimiz və 16 olimpiya medalımız var idisə, bu
gün həmin rəqəmlər müvafiq surətdə 38 və 26-dır
Oqtay BAYRAMOV
Azərbaycan idmanı ilə az-çox bağlı olan, onun təəssübünü çəkən hər bir kəs bu gün, iyulun 31-də xüsusi
əhval-ruhiyyə ilə yaşayacaq desək, yəqin ki, səhv etmərik. Bu gün dövlətimizin başçısı və Milli Olimpiya
Komitəsinin prezidenti cənab İlham Əliyevin respublikamızda Olimpiya Hərəkatına rəhbərliyinin 16-cı
ildönümü tamam olur. Ötən on altı ildə - 1997-ci il iyulun sonuncu günündən indiyə qədər Azərbaycan
idmanının keçdiyi şanlı yol böyük qələbələr, tarixi nailiyyətlər və beynəlxalq dairələrdə ölkəmizin ünvanına
söylənilən xoş sözlərlə zəngin olmuşdur.
İnsan həyatının ən mühüm sahələrindən biri olan idmana dövlətin gündəlik qayğısı, onun inkişafı üçün
yaradılan şərait, bu şərəfli işdə bütün bədən tərbiyəsi və idman təşkilatlarımızın MOK prezidentinin rəhbərliyi
ilə birgə səylə həyata keçirdikləri təxirəsalınmaz tədbirlər, gördükləri böyük işlər bəhrəsiz qalmamışdır. Arxada
qalan illər yaddaşımızda bir-birindən əlamətdar hadisələrlə yaşayır.
Diqqət yetirin: əgər 2009-cu il iyulun 31-də, yəni İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya
Komitəsinə rəhbərliyinin 12-ci ildönümünün tamam olduğu günədək ökəmizdə 19 olimpiya idman kompleksi
istifadəyə verilmişdisə və idmanımızın ən yaxşı nümayəndələri dünya atletlərinin ali məclisi olan Olimpiya
oyunlarından Vətənə 16 medal gətirmişdilərsə, təkcə son dörd ildə olimpiya komplekslərinin sayı ikiqat artaraq
38-ə çatmış, olimpiya medallarımıza isə London - 2012-də qazanılmış daha 10 medal əlavə olunmuşdur. İndi
Azərbaycan idmanının qənimətlər xəzinəsində 26 olimpiya medalı vardır.
Haqlı olaraq qürur duyduğumuz bu rəqəmlərə necə sevinməyəsən. Təkcə dörd il ərzində asudə vaxtlarını
səmərəli keçirmək, idmanla yaxından dostluq etmək, gümrahlıq və sağlamlıq məşğələlərinin böyük faydasını
hiss etmək, nəhayət, seçdikləri idman növlərində təcrübəli mütəxəssislərin rəhbərliyi altında ustalıqlarını artırıb
yarış meydanlarında yüksək zirvələr fəth etmək arzusu ilə yaşayan gənclərin ixtiyarına bir-birindən yaraşıqlı 19
olimpiya idman kompleksinin verilməsi dünya idmanında, bəlkə də, nadir hadisədir və bu rəqəmə çox ölkələr,
hətta qüdrətli dövlətlər də həsəd apara bilər.
Bu isə təsadüfi deyil, Azərbaycanda idman hələ ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərlik
etdiyi uzun illər ərzində xüsusi qayğı ilə əhatə olunmuşdur, bu gün isə ulu öndərin layiqli davamçısı,
dövlətimizin və idmanımızın lideri İlham Əliyev onun inkişafına diqqəti bir an belə azaltmır, yeniyetmələrin və
gənclərin müntəzəm bədən tərbiyəsi və idman məşğələləri sayəsində nəcib keyfiyyətlərə yiyələnməsi, onların
Vətənə böyük məhəbbət ruhunda tərbiyə olunması, sağlam və gümrah böyüməsi, beynəlxalq aləmdə qələbə və
medallarımızın sayının durmadan artması üçün əlindən gələni əsirgəmir. Məhz dövlət başçımızın hərtərəfli
qayğı və köməyinin nəticəsidir ki, bu gün respublikamızda idman sürətli inkişaf yolundadır və Azərbaycan
dünyada idman ölkəsi kimi tanınır.
Bunu hələlik sonuncu olan London Olimpiadası - 2012 də bir daha inamla təsdiq etdi. Düz bir il əvvəl,
iyulun 27-də İngiltərə paytaxtında XXX Yay Olimpiya Oyunları yenicə starta çıxmışdı. Avqustun ortalarında
Azərbaycan idmançıları olimpiadalarda çıxışları tarixində Londonda özlərinin ən böyük, tarixi nailiyyətlərini
qazanıb ölkəmizə 10 medal, o cümlədən sərbəst güləş ustaları Toğrul Əsgərov və Şərif Şərifovun qızıl
mükafatları ilə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri cənab İlham
Əliyev nümayəndə heyətimizin üzvləri ilə görüşdəki nitqində Azərbaycan idmançılarının çıxışlarını yüksək
qiymətləndirərək belə demişdir: “Azərbaycan bu qələbəyə layiqdir. Azərbaycan güclü dövlətdir. Güclü dövlətin
güclü idmanı da olmalıdır. Həyatımızın hər sahəsində olduğu kimi, idmanda da qələbələrimiz görülən işlərin
məntiqi nəticəsidir.
Azərbaycanda çox güclü və mehriban idman ailəsi vardır. Bu istiqamətdə düzgün dövlət siyasəti aparılır.
Dövlət siyasətinin düzgün istiqamətdə aparılması, idmanın inkişafına cavabdehlik daşıyan bütün qurumların
vahid komanda şəklində fəaliyyət göstərməsi, idmançılarımızın peşəkarlığı və Vətənə olan sevgisi bu qələbələri
şərtləndirdi".
Görülən işlərin məntiqi nəticəsi, barı-bəhrəsi isə Azərbaycanın hər bir vətəndaşının qəlbini iftixar hissi ilə
doldurur, xalqımıza böyük sevinc bəxş edir, dünya və Avropa çempionatlarında, Olimpiya və Paralimpiya
oyunlarında, ümumdünya universiadalarında, şahmat “Qran-Pri”lərində və digər yarışlarda qazanılan medallar
ölkənin hər bir sakininin ürəyindən olur, onun ömrünü uzadır.
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Toğrul və Şərif kimi, London Olimpiadasının fəxri kürsüsündə gördüyümüz yunan-Roma üsulu ilə güləşən
Rövşən Bayramov və qadın güləşçi Mariya Stadnikin gümüş mükafatları, ağırlıqqaldıran Valentin Xristov,
“klassik” Emin Əhmədov, güləş ustası Yuliya Ratkeviç, boksçular Teymur Məmmədov, Məhəmmədrəsul
Məcidov, sərbəst üsulla güləşən Xetaq Qazyumovun olimpiya sınaqlarında qazandıqları bürünc mükafatlar
Azərbaycanın hər yerində toy-bayrama çevrildi.
Elə həmin Londonda paralimpiyaçılarımıza təqdim olunan 12 medal, lap bu yaxınlarda tələbə
idmançılarımızın Kazanda (Rusiya) XXVII Ümumdünya Yay Universiadasında qazandıqları 4-ü qızıl olmaqla
16 mükafat da idmanımızın tarixində özünə layiqli yer etmişdir.
Bu əlamətdar gündə istər olimpiya, istərsə də qeyri-olimpiya növlərində Vətənə gurultulu qələbələr
qazandırmış idmançıların siyahısını istənilən qədər uzatmaq olar. Yalnız onu xüsusi qeyd edək ki, təxminən iki
ay əvvəl Xantı-Mansiyskdə (Rusiya) sürətli şahmatın rapid növü üzrə dünya çempionu olmuş, hazırda isə
klassik şahmat üzrə FİDE-nin “Qran-Pri” yarışlarının ümumi yekununda ikinci yeri tutub, iddiaçıların dünya
şahmat tacı uğrunda növbəti turnirinə vəsiqə qazanmağa çox yaxın olan istedadlı qrossmeyster Şəhriyar
Məmmədyarovun planetin ən hörmətli şahmat ustalarından biri kimi tanınması Azərbaycan idmanı
nümayəndələrinin bir çox növdə ən böyük qələbələr qazanmaq iqtidarında olmalarına gözəl sübutdur.
Bir həftə əvvəl Prezident İlham Əliyevin Kazanda keçirilmiş XXVII Ümumdünya Yay Universiadasının
qaliblərini, mükafatçılarını, onların məşqçilərini və respublikanın idman mütəxəssislərini qəbul edib,
qazandıqları böyük uğurlar münasibətilə təbrik etməsi, bu yarışlarda yüksək nəticələrə nail olmuş idmançıların
və onların məşqçilərinin mükafatlandırılması haqqında sərəncam imzalaması dövlət başçımızın idmana və
idmançılara böyük qayğısının, hərtərəfli köməyinin daha bir təsdiqi oldu.
Elə həmin gün Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasının (İHİF)
səkkizinci hesabat-seçki Baş Assambleyası keçirilmiş və tam səs çoxluğu ilə Azərbaycanın 2017-ci ildə IV
İslam Həmrəyliyi Oyunlarına ev sahibliyi etməsi barədə qərar qəbul edilmişdir.
Beləliklə, 2015-ci ildə təşkil olunacaq tarixdə ilk Avropa Oyunları, 2016-da Ümumdünya Şahmat
Olimpiadası, bundan bir il sonra isə IV İslam Həmrəyliyi Oyunları Bakıda keçiriləcəkdir. Üç ildə miqyasına
görə çox böyük üç idman hadisəsi. Beynəlxalq idman təşkilatlarının Azərbaycana, onun paytaxtına göstərdikləri
böyük etimada bundan yaxşı nümunə tapmaq olmaz.
Əlbəttə ki, Bakı da öz növbəsində bu yarışları ən yüksək səviyyədə keçirməklə ona göstərilən etimadı tam
doğruldacaq. Azərbaycanda idman dövlətin daimi qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. İndi bunu təkcə biz özümüz
demirik. Son illər tez-tez, hər həftə, hər ay respublikamızın qonağı olan ən mötəbər beynəlxalq idman
təşkilatlarının rəhbərləri də Bakıda və digər şəhər və rayonlarımızda idman işlərinin yüksək səviyyədə
təşkilindən böyük zövq alır, burada gördüklərindən məmnun qalır, öz vətənlərinə zəngin təəssüratla qayıdırlar.
Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikey də bir neçə dəfə Azərbaycanın qonağı olmuşdur. O,
2007-ci ilin aprel ayında ölkəmizə ikinci səfəri zamanı elə həmin vaxtlarda istifadəyə verilən Masallı Olimpiya
İdman Kompleksinin təntənəli açılış mərasimində iştirak etmişdir. Cənab Hikeyin həmin mərasimdəki çıxışında
Azərbaycan rəhbərinə müraciətlə dediyi sözləri bu gün bir daha xatırlamaq çox yerinə düşər: “Hörmətli cənab
Prezident, ola bilsin, coğrafi baxımdan ölkəniz Avropanın mərkəzindən uzaq olsun. Amma idmanla və
Masallıdakı kimi bu cür gözəl komplekslərin tikintisi ilə Siz Avropanın lap ürəyində yer tutursunuz. Bir çox
hallarda, siyasət və diplomatiyanın bacarmadığı hallarda, idman, sözün əsl mənasında, xalqları birlik və dostluq
şəraitində bir araya gətirən vasitə kimi çıxış edə bilər... Azərbaycan xalqı milli ruhu, qonaqpərvərliyi və idmana
olan məhəbbəti ilə özünəlayiq nüfuz qazanmışdır. Qoy bu nailiyyət uzun illər davam etsin!”.
Həqiqətən də, dünyanın hər yerindən idman adamları Azərbaycana gəlir, ölkəmizin bir an belə dayanmayan
idman həyatı ilə yaxından tanış olur və burada həyata keçirilən işləri, qazanılan nailiyyətləri yüksək
qiymətləndirirlər.
...Azərbaycan növbəti prezident seçkiləri ərəfəsindədir. Tezliklə, cəmi iki ay yarımdan sonra ölkə
vətəndaşları seçki məntəqələrinə axışacaqlar. Şübhəsiz, bu zaman hamı çalışacaq ki, respublikamız üçün
taleyüklü məsələnin həllində düzgün seçim etsin, qarşıdakı beş il üçün də gündən-günə çiçəklənməkdə və
möhkəmlənməkdə olan müstəqil Azərbaycan Respublikasına həyatın bütün sahələrində yeni-yeni tarixi
nailiyyətlər qazandırıb, onu daha işıqlı gələcəyə apara biləcək ən layiqli namizədə səs versin.
Əlbəttə, seçki prosesinin ən fəal üzvlərindən biri də, həmişəki kimi, çoxminli bədən tərbiyəçiləri və
idmançılar ordusu olacaq. Bu gün heç kim üçün sirr deyil ki, ölkəmizdə bədən tərbiyəsi və idmanın sürətli
inkişafı, son on ildə paytaxt Bakı ilə yanaşı, əksər bölgələrimizdə istifadəyə verilmiş bir-birindən yaraşıqlı
olimpiya idman kompleksləri, o cümlədən iki həftə əvvəl təntənəli açılış mərasiminə sevindiyimiz və sayca artıq
38-ci olan Xaçmaz Olimpiya İdman Kompleksi, Olimpiya oyunlarında, dünya və Avropa çempionatlarında,
mötəbər beynəlxalq yarışlarda qazanılan medallar, Azərbaycanın bütün dünyada qüdrətli bir idman ölkəsi kimi
tanınması artıq 16 ildir ki, Milli Olimpiya Komitəsinə böyük müvəffəqiyyətlə rəhbərlik edib, idmanımızı əsl
Vətən sevgisi ilə qələbədən-qələbəyə aparan dövlət başçımız İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır.
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Məhz buna görə də idman ictimaiyyətimizin bütün nümayəndələrinin prezident seçkilərində özlərinin
şəriksiz liderinin namizədliyini dəstəkləyəcəkləri şübhə doğurmur. Böyük qayğı ilə əhatə olunan Azərbaycan
idmançıları möhkəm əmindirlər ki, son on ildə həm də dövlət başçısı kimi, ölkəmizi bütün sahələrdə böyük
qələbələrə, tarixi nailiyyətlərə aparan möhtərəm Prezidentin yorulmaz fəaliyyəti və yenilməz lider keyfiyyətləri
respublikamıza qarşıdakı illərdə yeni-yeni uğurlar, deməli, həm də beynəlxalq aləmdə daha böyük nüfuz vəd
edir.
Sabahdan cənab İlham Əliyevin Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinə rəhbərliyinin 17-ci ili başlayır.
Ölkəmizin ümumdünya olimpiyaçılar ailəsində qazandığı möhkəm mövqe, bir-birindən fərəhli dəyişikliklər,
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilən idman siyasəti və onun bəhrələri dünyanın hər yerində rəğbətlə qarşılanır.
Avropa Olimpiya Komitəsinin tarixdə ilk dəfə keçiriləcək və elə buna görə də ikiqat yüksək etimadın göstəricisi
kimi dəyərləndirə biləcəyimiz Avropa Oyunlarının təşkili hüququnu gözəl paytaxtımız Bakıya həvalə etməsi
buna ən yaxşı sübutdur.
Xalq qəzeti.-2013.-31 iyul.-N 166.-S.3.
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Azərbaycanda Olimpiya hərəkatı yüksəliş dövrünü yaşayır
Milli Olimpiya Komitəsi Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında son 16 ildə böyük uğurlara imza
atmışdır
Elçin CƏFƏROV
Bu gün Olimpiya Oyunları beynəlxalq həyatın ən möhtəşəm və mötəbər bir tədbiridir. Bu tədbirdən heç bir
dövlət kənarda qalmamağa, olimpiadalarda layiqincə təmsil olunmağa çalışır. Prezident İlham Əliyevin qeyd
etdiyi kimi, Olimpiya Oyunlarında göstərilən nəticə yalnız dövlətin idman həyatının deyil, onun iqtisadi
potensialının, ictimai, sosial-mədəni həyatının göstəricisidir. Olimpiya Oyunlarında qazanılan yüksək nəticələr
ölkənin beynəlxalq aləmdə imicini yüksəltməklə yanaşı, onun imkanlarını nümayiş etdirir.
Xatırladaq ki, milli müstəqilliyin bərpasının ilk illərində ölkəmizdə yaranmış böhranlı vəziyyət idmanı da
tənəzzülə uğratmışdı. İdmanın xilası və inkişaf etdirilməsi üçün, ilk növbədə, dövlətin idmana münasibətində
dəyişiklik yaranmalı idi. Bu, 1993-cü ildə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyasını
öz üzərinə götürməsindən sonra başladı. Ulu öndər xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra
idmana münasibət kökündən dəyişdi. Azərbaycan xaos və anarxiya girdabından çıxdığı zaman idmanın inkişafı
dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən birinə çevrildi.
Ümummilli lider ölkədə Olimpiya hərəkatının genişlənməsinin də təşəbbüskarı və ilhamçısı oldu. 1994-cü
ilin aprelində Heydər Əliyev Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Xuan Antonio Samarançı, Milli
Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının prezidenti Mario Vaskes Rananı, Avropa Olimpiya Komitəsinin
prezidenti Jak Roqqu qəbul etdi. Qəbulda Azərbaycanda Olimpiya hərəkatının vəziyyəti və onun inkişaf
perspektivlərinə dair geniş fikir mübadiləsi aparıldı. Bu görüşdən üç ay sonra Prezidentin fərmanı ilə
Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi yaradıldı.
Bütün bunlara baxmayaraq, həmin dövrdə, daha doğrusu, 1992-1997-ci illərdə Azərbaycan Milli Olimpiya
Komitəsinin (MOK) fəaliyyətinin birinci beşilliyində görülmüş işlər qənaətbəxş sayıla bilməzdi. Çünki MOKun fəaliyyəti lazımi səviyyədə qurulmamışdı. Qeyd etdiyimiz kimi, 1994-cü ildə Gənclər və İdman Nazirliyi
yaradılmışdı və dövlətin idman siyasəti məlum idi. Həmin dövrdə MOK qarşıda duran ümdə vəzifələrin həyata
keçirilməsi üçün kənarda qalmamalı, aparıcı rol oynamalı idi. Təəssüf ki, MOK belə bir mövqe tuta bilmədi,
ölkənin idman həyatına müsbət təsir edəcək işləri, demək olar ki, görmədi. İdmanın inkişafı ilə bağlı əsas yük
dövlət strukturlarının üzərinə düşürdü. O vaxt Atlanta Olimpiadasına hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsi yaradıldı.
Olimpiya Oyunlarına hazırlıq və respublikanın təmsil olunması istiqamətində işlərin həyata keçirilməsinə yalnız
dövlət strukturları cəlb olundu. Ümumən, MOK-un fəaliyyətinin ilk beşilliyi dövründə milli Olimpiya
hərəkatında süstlük hökm sürürdü. Belə bir vəziyyət isə ölkə rəhbərliyini, idman ictimaiyyətini qane edə
bilməzdi. İşdə əsaslı dönüş yaratmaq tələb olunurdu. Dünyaya səs salmaq üçün Olimpiya Oyunlarında yüksək
nəticələr göstərmək lazım idi.
MOK-un 1997-ci il iyulun 31-də keçirilmiş növbəti baş məclisində bütün bu məsələlər ciddi müzakirə
olundu. Məlum oldu ki, istedadlı idmançılarımızın, məşqçi və mütəxəssislərimizin bir qismi ölkədən gedib,
idmançıların məşq və yarışlarda iştirakı, onların sosial vəziyyəti acınacaqlı haldadır. Həmçinin aydın oldu ki,
MOK-un nəinki beynəlxalq idman qurumları ilə, hətta ölkənin idman təşkilatları ilə əlaqəsi yoxdur.
Belə bir vəziyyətlə barışmayan Baş Məclis MOK İcraiyyə Komitəsinin yeni tərkibini seçdi. Səsvermə
nəticəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı
İlham Əliyev MOK-un prezidenti seçildi. Elə ilk günlər göstərdi ki, MOK bu seçimdə səhv etməmişdir.
Gözlənildiyi kimi, yeni prezident fəaliyyətə coşqun enerji və işə bələdliklə, mövcud durumu düzgün
qiymətləndirməklə idmanımızı dirçəltməyin yollarını dəqiq müəyyənləşdirib dərhal hərəkətə başladı.
Beləliklə, 1997-ci ildə cənab İlham Əliyevin MOK-un prezidenti seçilməsi ilə ölkədə Olimpiya hərəkatının
və bütövlükdə idmanın inkişafında yeni mərhələnin əsası qoyuldu. İlk növbədə, Olimpiya hərəkatının real
vəziyyəti öyrənildi, mövcud problemlər aşkara çıxarıldı. İşə əngəl törədən amillər müəyyənləşdirildi və onları
aradan qaldırmaq üçün təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsinə başlanıldı. Başqa sözlə, cənab İlham Əliyev
MOK-un prezidenti seçiləndən sonra ölkədə bədən tərbiyəsi və idman geniş vüsət aldı, respublikamız
beynəlxalq Olimpiya hərəkatına qoşuldu, bu sahədə sistemli şəkildə işlər görüldü. Qurumun fəaliyyətində
canlanma təkcə olimpizmin təbliği, idmançılarımızın olimpiadalarda iştirakını təmin etməklə bitmədi, həm də
maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi sahəsini əhatə etdi.
Qeyd edək ki, 1997-ci ildə MOK-un özünəməxsus heç bir idman qurğusu yox idi. Həmin il komitə başqa
təşkilata aid binanın bir neçə otağında yerləşirdi. Azərbaycanda keçmiş SSRİ dövründən qalma, dövlət idman
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strukturlarına və həmkarlar ittifaqlarına məxsus idman qurğularının bir qisminin istismar müddəti bitmiş, digər
qismi isə ya köhnəlmiş, ya da keçid dövründə hökm sürmüş özbaşınalıq, baxımsızlıq ucbatından bərbad hala
düşmüşdü. İdman zalları və meydançalarının böyük bir hissəsindən öz təyinatı üzrə istifadə olunmurdu. İdman
avadanlıqlarının əksəriyyəti dağıdılmışdı. Mövcud idman zallarının təyinatı üzrə işlədilməsi, onların bərpası,
idman avadanlıqlarının yeniləri ilə əvəz edilməsi zərurəti kəskin hiss olunurdu.
Paytaxtdan başlayan quruculuq tədricən bölgələrə doğru istiqamətləndi. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır
ki, bölgələrdə Olimpiya idman komplekslərinin tikilib istismara verilməsi həmin yerlərin sosial-iqtisadi inkişafı
və idman hərəkatının tərəqqisi üçün önəmli rol oynayırdı. Bütövlükdə 2000-ci ildən indiyədək ölkədə 38
Olimpiya İdman Kompleksi və bir sıra ixtisaslaşmış idman qurğuları tikilib istifadəyə verilmiş, mövcud idman
obyektləri yenidən qurulmuşdur. İndi respublikamızın əksər bölgələrində Olimpiya kompleksləri fəaliyyət
göstərir. Ölkənin ucqar rayonlarında belə müxtəlif idman növləri ilə məşğul olmaq üçün şərait var. Bütün bunlar
Olimpiya hərəkatının inkişafına təkan verir. Bu gün təkcə beynəlxalq idman yarışları deyil, idmanla bağlı digər
böyük tədbirlər də ölkəmizə həvalə edilir.
İndi Azərbaycanda keçirilən Avropa, dünya çempionatları silsilə xarakter daşıyır. Hər il müxtəlif
beynəlxalq turnirlər, bədii gimnastika, taekvando, güləş, boks, karate və Olimpiya növlərinə daxil olan digər
idman yarışlarının məhz Azərbaycanda keçirilməsi, hər bir sahədə olduğu kimi, idmanda da ölkəmizə böyük
imic qazandırmışdır. Azərbaycanın başda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi (BOK) və Avropa Olimpiya Komitəsi
(AOK) kimi nüfuzlu təşkilatlar olmaqla dünyanın bütün idman qurumları ilə sıx əlaqələri var. Son illər bu
əlaqələr daha da genişlənmişdir. Bunu idman təşkilatları rəhbərlərinin Bakıya intensiv səfərləri və ölkəmizdə
keçirilən mötəbər turnirlər də təsdiq edir.
BOK, AOK və digər beynəlxalq idman təşkilatları ilə sıx əməkşdalığın qurulması ölkəmizin dünya
olimpiya hərəkatına fəal şəkildə qoşulduğunu nümayiş etdirir. Bir sözlə, MOK Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ideal bir Olimpiya Komitəsinə çevrilmişdir. Bunu idmançılarımızın Olimpiya Oyunlarında
göstərdikləri nəticələr əyani şəkildə nümayiş etdirir. İdmançılarımız Olimpiya Oyunlarında getdikcə daha çox
medal qazanaraq hər dəfə milli rekordu təzələmişlər. Belə ki, ölkəmizin ilk dəfə müstəqil yığma komanda kimi
qatıldığı Atlanta Olimpiadasında (1996) cəmi bir medal (gümüş) qazanılmışdısa, sonrakı Olimpiya Oyunlarında
- Sidneydə (2000) 3 medal (2 qızıl, 1 bürünc), Afinada (2004) 5 medal (1 qızıl, 4 bürünc), Pekində (2008) 7
medal (1 qızıl, 2 gümüş, 4 bürünc), nəhayət, Londonda (2012) 10 medal (2 qızıl, 2 gümüş, 6 bürünc) əldə
edilmişdir. Diqqətəlayiq haldır ki, dövlət başçısının özü hər dəfə Olimpiya Oyunları keçiriləndə
idmançılarımızın yanında olmuş və onları dəstəkləmişdir.
İdman sahəsində gerçəkləşdirilən dövlət siyasəti, Olimpiya ideallarının təbliği, idmanın maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi, müasir olimpiya komplekslərinin və digər idman qurğularının inşası sayəsində
ölkəmiz mötəbər beynəlxalq idman yarışlarının keçirildiyi məkan, dünyanın idman mərkəzlərindən biri
olmuşdur. Hazırda Azərbaycan təkcə müəyyən kateqoriyalı beynəlxalq yarışlara deyil, eyni zamanda qitə və
dünya çempionatlarına ev sahibliyi edir. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, bu turnirlərdə qazanılmış
hər bir uğur, sadəcə olaraq, hansısa bir qələbə deyildir: "Hər dəfə milli bayrağımız qaldırılanda, dövlət himnimiz
səslənəndə hər bir vətənpərvər Azərbaycan vətəndaşı qürur hissi ilə bu gözəl anları yaşayır. Çünki ölkənin
qələbəsi, idmançıların qələbəsi, bizim uğurlarımız hər bir vətənpərvər vətəndaşı sevindirir. Ancaq idman, sadəcə
olaraq, idman yarışlarında əldə edilən qələbə deyildir. İdmanın cəmiyyətdə çox geniş, çoxşaxəli təsiri vardır. Bir
daha qayıtmaq istəyirəm əvvəlki fikrə, adətən, inkişaf etmiş ölkələrdə idman da inkişaf edir və inkişafdadır.
Yəni idmanın inkişafı ölkələrin ümumi inkişafının göstəricisidir".
Sevindirici haldır ki, bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Milli Olimpiya Komitəsinin
qazandığı nüfuz, göstərdiyi fəaliyyət beynəlxalq idman təşkilatları tərəfindən dəstəklənir və ən yüksək qiymətə
layiq görülür. Azərbaycanın 2017-ci ildə IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının, 2015-ci ildə şahmat üzrə Dünya
Kubokunun və 2016-cı ildə Şahmat Olimpiadasının Bakıda keçirmək hüququnu əldə etməsi dünya idman
ictimaiyyətinin ölkəmizə marağının artmasından irəli gəlir. Ötən il dekabrın 8-də Avropa Olimpiya Komitəsinin
Baş Assambleyasında 2015-ci ildə ilk Avropa Oyunlarının paytaxtımızda keçirilməsi ilə bağlı qərarın qəbul
edilməsi təsadüfi deyil. Yeri gəlmişkən, birinci Avropa Oyunlarının Bakıda keçirilməsi haqqında qərar 49 Milli
Olimpiya Komitəsindən 48-nin iştirak etdiyi gizli səsvermədə 38 ölkə lehinə, 8 ölkə əleyhinə, 2 ölkə bitərəf
olmaqla təsdiqlənmişdir.
Avropa qitəsində ilk dəfə təşkil olunacaq bu mötəbər idman tədbirinin məhz Azərbaycana həvalə edilməsi
beynəlxalq idman ictimaiyyətinin ölkəmizdə görülən bütün işlərə, o cümlədən idman və bədən tərbiyəsi
sahəsində əldə edilən nailiyyətlərə verilən yüksək qiymətdir. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev demişdir:
"Bu gün Azərbaycanın mötəbər beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsində gözəl təcrübəsi var. Azərbaycanda
mütəmadi qaydada dünya, Avropa çempionatları keçirilmişdir. Keçən il ilk dəfə olaraq futbol üzrə qızlar
arasında dünya çempionatı yüksək səviyyədə keçirilmişdir. İki həftədən çox bir müddətdə bütün idmançılar və
şəhərimizin qonaqları Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyini hiss etmiş və ölkəmizdə gedən sürətli inkişaf
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prosesini izləmişlər. FİFA və UEFA rəhbərliyi tərəfindən bu çempionatın keçirilməsinə və bizim təşkilatçılıq
qabiliyyətimizə çox yüksək qiymət verilmişdir. Yəni biz bu tədbirləri keçirməklə və öz təşkilatçılıq
qabiliyyətimizi göstərməklə bir növ, yeni standartlar tətbiq edirik. Bu, artıq Azərbaycan standartlarıdır. Çünki
istənilən beynəlxalq tədbir Azərbaycanda, Bakıda yüksək səviyyədə keçirilir və hesab edirəm ki, Avropa
oyunları da yüksək səviyyədə keçiriləcəkdir".
Müstəqillik dövründə idmançılarımızın Olimpiya Oyunlarında qazandıqları qələbələrin də belə nüfuzlu
tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsinə böyük imkanlar yaratdığını həmişə qeyd edən cənab İlham Əliyev
demişdir: "Azərbaycan bu gün dünyada və Avropada idman dövləti kimi tanınır. İdmançılarımızın uğurları həm
Avropa, həm dünya çempionatlarında, həm də Olimpiya Oyunlarında özünü göstərir... Əlbəttə ki, idmançıların
uğurlu çıxışları bu oyunların Bakıda keçirilməsinə müsbət təsir göstərmişdir".
Azərbaycan həm də idman ölkəsi olduğunu bu yaxınlarda Kazan Universiadasında qazanılmış böyük
qələbə bir daha sübut etdi. Yığma komandamız XXVII Yay Universiadasına 81 idmançı ilə qatılmış, 10 idman
növündə mübarizə aparmışdır. Tələbə idmançılarımız gərgin mübarizə şəraitində keçən yarışlarda 16 medal (4
qızıl, 5 gümüş, 7 bürünc) qazandılar. Bu, o deməkdir ki, Kazanda milli himnimiz dörd dəfə səsləndi,
dövlətimizin bayrağı 16 dəfə qaldırıldı. İdmançılarımız komanda hesabında 15-ci yerə çıxdılar. Avropada 9-cu,
müsəlman ölkələri arasında isə 1-ci yeri tutduq. Bu isə ötən illərlə müqayisədə rekord göstəricidir.
Bütün bu nailiyyətlər Azərbaycanda gedən hərtərəfli, sürətli inkişafın məntiqi nəticəsi kimi
dəyərləndirilməlidir. Şübhə etməmək olar ki, bütün sahələrdə olduğu kimi, idman və Olimpiya hərəkatı
sahəsində yeridilən dövlət siyasəti ölkəmizə bundan sonra da yeni-yeni uğurlar gətirəcək.
Azərbaycan.-2013.-1 avqust.-N 167.-S.4.
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Olimpizm universal ictimai konsepsiyadır
Səlhət ABBASOVA,
fəlsəfə doktoru, fəxri bədən
tərbiyəsi və idman işçisi
Olimpiya ailəsinin qısa müddətdə fəal üzvlərindən birinə çevrilən Azərbaycan da bu hərəkatın işinə öz
töhfələrini verir və bununla yanaşı, cəmiyyətimizin də bu fəaliyyətdən faydalana bilməsi üçün məqsədyönlü
tədbirlər həyata keçirir. Ölkədə idman qurğularının sayı və imkanları genişləndirilir. Yeni Olimpiya dövrü
ərzində təşkil edilmiş həm respublika, həm də beynəlxalq səviyyəli yarışların sayı ilbəil artır və idman
nailiyətlərimiz də yüksəlişə doğru getməkdədir. Respublikamızda keçirilən idman yönümlü beynəlxalq
təşkilatların rəsmi tədbir və yığıncaqları, o cümlədən konfransların təşkili idman sahəsində təşkilati və
idarəetmə işlərinin yüksəlməsinə müsbət təsir edir. Bu, eyni zamanda qarşıya yüksək məqsədlər qoymuş
Azərbaycan idmanının elmi inkişafına daha böyük diqqətin ayrılmasının zəruriliyini önə çəkir.
Hər bir fəaliyyət sahəsində olduğu kimi, bədən tərbiyəsi və idman fəaliyyəti sferasında da səmərəliliyə nail
olunması onun hüquqi bazasına söykənir. Odur ki, 2009-cu ildə işlənilib təsdiq edilmiş “Bədən tərbiyəsi və
idman haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ölkəmizdə bədən tərbiyəsi və idman sahəsində təşkilatihüquqi, sosial-iqtisadi əsasları, dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini müəyyən etmək, bu fəaliyyət zamanı yaranan
münasibətlərin tənzimlənməsini, hər kəsin bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olmaq hüququnu təmin etmək
üçün əsaslı hüquqi baza yaratdı.
Sosial və mədəni həyatın ayrılmaz hissəsi olan idman fəaliyyəti müxtəlif münasibətlər və hadisələr, o
cümlədən əməkdaşlıq, dostluq və rəqabət kimi sosial münasibətlər əsasında realizə olunur. Bu gün həyatımızın
bütün istiqamətlərinə sirayət edən idmanın bir sıra qlobal və yaxud kiçik və həssas problemlərin həllinə təsir edə
bilən bir amil kimi tanınması, məhz onun sosial xarakterli və hər kəsə əlçatan olmaq xüsusiyyətindən irəli gəlir.
Lakin onun həyatımızda geniş yer alması ilə, bu fəaliyyətin insan davranışına təsir edə bilən müxtəlif sosialpsixoloji vəziyyətlərdə hər kəsin şəxsi keyfiyyətlərinin, fərdlərin və təşkilatların maraqlarının, dəyərlərinin,
səlahiyyətlərinin və s. toqquşması hallarının baş verməsinin də nisbətən artmaq ehtimalı vardır. Bütün bu
vəziyyətlərin nəzarətdə saxlanması bədən tərbiyəsi və idmanın idarə edilməsində hüquqi və sosial normalar
sistemi və onlara müvafiq nəzarət sistemi ilə həyata keçirilir.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Xartiyasında yer alan fundamental prinsiplərə dair altı bənddən
dördücüsündə yazılır: “ İdmanla məşğul olmaq insan hüquqlarından biridir. Hər kəs heç bir ayrı-seçkiliyə məruz
qalmadan Olimpiya ruhunda yəni, dostluq, əməkdaşlıq və ədalətli oyun ruhunda qarşılıqlı anlaşma şəraitində
idmanla məşğul olmaq imkanına malikdir.”
Olimpizm idealları “ədalətli oyun” anlayışında özünü əsasən ifadə edə bilir. Ədalətli oyun prinsipləri
hüquqi nizamlama ilə sosial nizamlama arasında əlaqələndirici mövqeyə malik, cəmiyyətdə, hətta hüquqi
nizamlamanın həyata keçirilməsində meydana gələ bilən boşluqları (məs. hüquqi maariflənmə prosesi
yubandıqda) ümumbəşəri dəyərlərə söykənərək şəxsiyyətin və cəmiyyətin xeyrinə ədalətli nizamlanmasına
xidmət edir.
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 1997-ci ildən üzvü olduğu Avropa Ədalətli Oyunlar Hərəkatı
təşkilatın Baş Məclisini və 15-ci Konqresini 2009-cu ildə Bakıda keçirməyi qərara alır. Konqresin “Ədalətli
Oyunlar mədəniyyətlərarası dialoqda” mövzusu beynəlxalq ictimaiyyətin və mütəxəssislərin ölkəmizdə,
müxtəlif mədəniyyətlərin qovuşduğu Bakı şəhərində görüşüb, bəşəriyyətin ən aktual məsələlərinin həllində
idmanın rolu haqqında mühakimələr yürütməsinə şərait yaradır. Bu beynəlxalq tədbir ölkəmizin idman
ictimaiyyətinin də böyük marağına səbəb olur. Avropa Ədalətli Oyunlar Hərəkatının təsis etdiyi ilk “Şərəf”
nişanı ölkədə idmanın, Olimpiya və Ədalətli Oyunlar Hərəkatlarının inkişafına verdiyi dəstəyə görə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə təqdim edildi. Ölkə Prezidenti 2010-cu ildə isə əlil
idmanının inkişafına göstərdiyi böyük diqqətə görə Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsi tərəfindən Fəxri
mükafatla təltif olunmuşdur.
2011-ci ölkə idmançılarının müxtəlif beynəlxalq yarışlarda şanlı qələbələri ilə birgə Bakının 2020-ci ildə
keçiriləcək Yay Olimpiya Oyunlarına iddiaçı şəhər kimi qeydiyyata alınması ilə də tarixə düşdü. Müstəqillik
əldə etdiyindən sonra artıq ikinci dəfə Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi etmək iddiasını irəli sürməsi ölkəmizin
Olimpiya Hərəkatına verdiyi böyük önəmi göstərir. Bəşəriyyətin ən möhtəşəm idman tədbirinin ölkəsində
keçirilməsi hər bir xalq üçün böyük şərəf, məsuliyyət və mənfəətlidir. Dünyanın ən qüdrətli ölkələri bu
imkandan maddi və mənəvi faydalanmaq üçün dəfələrlə iddia edir. Bakının iddiaçı şəhərlər sırasında yenidən
yer alması ölkəmizin bu prosedurlarda təcrübə qazanaraq Olimpiya Oyunlarına bir gün ev sahibliyi edəcəyinə
inam hissini artırır. Əlbəttə ki, bu proseslərdə dövlətimizin Olimpizmə verdiyi dəyəri və ölkəmizin potensialını

17

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin
Prezident Kitabxanası
beynəlxalq idman ictimaiyyətinə çatdırmaqla paytaxt Bakı, Olimpiya Hərəkatının dəstəyi ilə təsis edilən ilk
Avropa Oyunlarına ev sahibliyi etmək hüququnu əldə edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən
respublikamızda “İdman ili” elan edilmış 2012-ci il London Olimpiya Oyunlarında əldə edilən möhtəşəm
qələbələr və Avropa Oyunlarını təşkil etmək şərəfinə nail olmaq kimi ciddi nailiyyətlərlə xalqımızın idman
tarixinə yazılır.
Ölkəmizdə idmanın inkişaf tempini müxtəlif kriteriyalarla təhlil etmək olar. Lakin bunun üçün əyani misal
Azərbaycan idmançılarının Olimpiya Oyunlarındakı çıxışlarının yüksəliş tempidir. Nəzərə almalıyıq ki,
Olimpiya Oyunlarında davamlı olaraq nailiyyətləri yüksəltmək o qədər də asan deyildir. Çünki, bu möhtəşəm
yarışlarda uğurlu çıxış etmək üçün dünyanın bütün ölkələri böyük səy göstərir, idmançılar öz karyeralarının ən
ümdə xəyallarını məhz Olimpiya Oyunlarında hər hansı bir mükafat əldə etməklə bağlayırlar. Azərbaycan
idmanı müstəqillik dövründə Olimpiya Hərəkatında özünü davamlı inkişafa qadir bir dövlət kimi nümayiş
etdirmişdir. Olimpiya Oyunlarında müstəqil dövlət kimi çıxış etmək imkanı əldə edəndən sonra Atlanta
Olimpiadasından (1996) bir medal ilə (Namiq Abdullayev, sərbəst güləş, gümüş medal) başlayan nailiyyətimiz
sonuncu XXX Yay Olimpiya Oyunlarında (London 2012) 10-a çatdı. 53 idmançı ilə 15 idman növündə
mübarizəyə qoşulmuş Olimpiya milli komandamız iki qızıl, iki gümüş və altı bürünc medalla London
Oyunlarının ümumi hesabında 30-cu yerdə qərarlaşdı. Toğrul Əsgərov və Şərif Şərifov Olimpiya
qəhrəmanlarına çevrildilər. Onlar və mükafat qazanan digər olimpiyaçılarımız Rövşən Bayramov, Mariya
Stadnik, Valentin Xristov, Emin Əhmədov, Yuliya Ratkeviç, Teymur Məmmədov, Məhəmmədrəsul Məcidov,
Xetaq Qazyumov xalqımızın idman şərəfini bir daha dünyada ləyaqətlə qoruyaraq, öz adlarını Azərbaycan
tarixinə, Azərbaycanın adını Olimpiya tarixinə şərəflə yazdırdılar.
Olimpiyaçılarımızın bu möhtəşəm qələbəsinin ardınca xalqımız paralimpiyaçı idmançılarımızın da
qələbəsinin möhtəşəm olacağına inanırdı. Bu, belə də oldu. Heyətində 21 nəfər ilə 6 idman növündə London
Paralimpiya Oyunlarında çıxış edən milli Paralimpiya komandamız on iki medal ilə Vətənə döndü. Bu
medallarda dördü qızıl, beşi gümüş, üçü isə bürünc medal oldu. London Paralimpiya Oyunları tarixinə adını beş
medalla (üzgüçülük, bir qızıl, dörd gümüş) yazdıran Natali Pronina, Londonda Paralimpiya çempionu adını
qazanan judoçularımız Afaq Sultanova və Ramin İbrahimov, Afina Paralimpiya Oyunlarının çempionu və Pekin
Paralimpiya Oyunlarının bürünc mükafatçısı, Londonda bir qızıl və bir bürünc (estafet komanda) medala sahib
olan atletimiz Oleq Panyutin, Pekin Paralimpiya Oyunlarının bürünc mükafatçısı, Londonda bir gümüş və bir
bürünc (estafet komanda) mükafat qazanan yüngül atlet Vladimir Zayets, Afina və Pekin Paralimpiya
Oyunlarının çempionu və London Paralimpiya Oyunlarının bürünc mükafatçısı İlham Zəkiyev, uzunluğa
tullanmada bürünc mükafatı əldə edən Hüseyn Həsənov, atletikanın estafet yarışlarında Vladimir Zayets və Oleq
Panyutinlə birgə bürünc mükafatı əldə edən Elçin Muradov və Rza Osmanov öz iradələri və əzmkarlıqları ilə
Azərbaycan dövlətinin idmanın inkişafına yönəltdiyi böyük qayğını doğruldaraq, həmvətənlərinə sevinc, fiziki
məhdudiyyətli insanlara böyük ruh yüksəkliyi bəxş etdilər.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi olimpiya hərəkatının daha da genişləndirilməsi məqsədilə Yay Olimpiya
Oyunları (I Müasir Olimpiya Oyunları - Afina 1896, Yunanıstan) və Paralimpiya Oyunları (I Paralimpiya
Oyunları - Roma 1960, İtaliya) ilə yanaşı Qış Olimpiya Oyunları (I Qış Olimpiya Oyunları - Şamoni 1924,
Fransa), Qış Paralimpiya Oyunları (I Qış Paralimpiya Oyunları - Ernşeldsvik 1976, İsveç), Yeniyetmələrin Yay
və Qış Olimpiya Oyunları (Yeniyetmələrin I Yay Olimpiya Oyunları - Sinqapur 2010, Sinqapur Respublikası;
Yeniyetmələrin I Qış Olimpiya Oyunları - İnsbruk 2012, Avstriya), eləcə də Xüsusi Olimpiya Oyunları
(intellektual əlilliyi olan insanlar üçün, I Xüsusi Olimpiya Oyunları - Çikaqo 1968, ABŞ) Deflimpiya
Oyunlarını da (eşitmə əlilliyi olan atletlər üçün, I Deflimpiya Oyunları - Paris 1924, Fransa) təşkil edir.
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi də Olimpiya Oyunlarında idmançılarımızın iştirakını təmin etməklə
yanaşı, Olimpiya Hərəkatının digər istiqamətlərinin inkişafına da xüsusi diqqət göstərir.
Qış Olimpiya Oyunlarının inkişafı xüsusi təbii iqlim şəraiti tələb edir və bu iqlim şəraiti ölkəmizin bütün
regionları üçün heç də xarakterik deyildir. Buna baxmayaraq, Azərbaycanın şimal bölgəsində qış idman
növlərinin inkişafı üçün xüsusi idman kompleks tikilmiş və qış idman növlərinin inkişafı üçün maddi-texniki
baza hazırda daha da genişlənməkdədir. Ölkəmiz 1998-ci ildə ilk dəfə XVIII Qış Olimpiya Oyunlarında 4
idmançı ilə təmsil edilmiş (Naqano 1998, Yaponiya) və sonrakı dövrlərdə də (XIX Qış Olimpiya Oyunları - Solt
Leyk 2002, 4 idmançı; XX Qış Olimpiya Oyunları - Turin 2006, 2 idmançı; XXI Qış Olimpiya Oyunları Vankuver 2010, 2 idmançı) davamlı olaraq iştirak etməkdədir.
Sinqapurda keçirilən yeniyetmələrin I Yay Olimpiya Oyunlarında (2010) Azərbaycan idmançıları inamlı
qələbə qazanmağa müyəssər olmuşdular. 12 idmançı ilə 6 idman növündə mübarizə aparan yeniyetmə
idmançılar Vətənə 8 medalla dönmüşdülər. Bu medallardan beşi qızıl, üçü isə gümüş medal idi. Olimpiya
tarixində ilk dəfə təşkil edilən bu yarışlarda gənc idmançılarımızın bu möhtəşəm uğuru Azərbaycan idmanının
böyük potensialı olduğunu sübut edir.
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Azərbaycandan yarışlarda sərbəst, yunan-Roma və qadın güləşində 5, boks üzrə 3, cüdo, taekvondo,
ağırlıqqaldırma və kanoe növlərində isə 1 idmançı iştirak etmişdir. Murad Bazarov, Elman Muxtarov, Patimat
Baqometova, Nicat Rəhimov,Əli Maqomedabirov, Kənan Quliyev, Salman Əlizadə və Elvin İsayev
Yeniyetmələrin Olimpiya Oyunlarının qəhrəmanlarına çevrildilər. Dövlət başçısı İlham Əliyev gənc idmançıları
qəbul edərək, onların nailiyyətlərini çox yüksək dəyərləndirmişdir. Prezident İlham Əliyev bu heyətdə
bölgələrdən idmançıların təmsil olunmasını xüsusi fərəhləndirici hal olduğunu vurğulamışdır, cünki bu nailiyyət
bölgələrdə sağlam həyat tərzinin təşkili üçün dövlət tərəfindən görülən müvafiq tədbirlərin müsbət nəticəsi kimi
qiymətləndirilə bilər.
Azərbaycan idmançılarının Olimpiya Hərəkatında iştirakı tarixi XX əsrə təsadüf etsə də, ölkəmizdə fiziki
tərbiyənin mənəvi, ümumbəşəri dəyərlər əsasında inkişafı çox qədim tarixə malikdir. Hələ Odlar Yurdunun
qədim ərazisində, eramızdan əvvəlki dövrdə yazılmış tarixin möhtəşəm kitabı olan “Avesta”da insanların fiziki
keyfiyyətlərinin ədalət, vicdanlılıq, Vətənə sədaqət və digər mənəvi dəyərlərlə birgə tərbiyə edilməsinə böyük
önəm verilirdi.
Xalqımız, igidlik və qəhrəmanlıq məfhumlarının açıqlamasını, hər zaman fiziki güc, çeviklik və müxtəlif
məharətlərin şərəf, ədalətlilik, vicdan anlayışları ilə birgə mövcudluğu kimi anlayıb. Zəifə amal, güclüyə dəyər
vermək, fiziki qüvvəni ağıl və vicdanla birgə uzlaşdıraraq istifadə etmək xalq qəhrəmanlarımızın əsas xarakterik
xüsusiyyətlərindəndir.
Əlbəttə ki, Olimpizm - ümumbəşəri dəyərlərə söykənən humanist fəlsəfə kimi xalqımıza çox yaxındır.
Dünya xalqlarının əmin-amanlıq şəraitində birgə, firavan yaşaması üçün bu konsepsiyanın böyük əhəmiyyəti
vardır. Olimpizm həyat boyu öyrənilən (o cümlədən, öyrədilə və tərbiyə edilə bilən), cəmiyyəti, həyatı daha da
gözəlləşdirməyə yönəlmiş bir ideologiyadır. Olimpizmin fundamental prinsiplərində deyilir: “Olimpizmin
məqsədi, şəxsiyyətin ləyaqətini qorunmağa qadir olan sülhsevər cəmiyyətin yaradılması üçün idmanı insanın
harmonik inkişafına xidmət etməyə yönəltməkdən ibarətdir.”
“Xalq qəzeti”.-2014.-17 aprel.-N 77.-S.5.
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Azərbaycanda Paralimpiya hərəkatının yaranmasından 21 il ötür
AZƏRTAC xəbər verir ki, ölkəmizdə Paralimpiya hərəkatının yaranma tarixi xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə qayıdışından sonra yaranmış ictimai-siyasi sabitlik dövrünə təsadüf edir.
1996-cı il fevralın 9-u ölkəmizin idman salnaməsinə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin (AMPK)
yaranma tarixi kimi daxil olub. Həmin tarixdə AMPK-nın təsis konqresi keçirilib və İlqar Rəhimov Komitənin
prezidenti seçilib.
Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi 1996-cı ildə Atlantada keçirilən X Yay Paralimpiya Oyunlarında
cəmi iki idman növü üzrə iki atletlə təmsil olunub. Ümummilli lider Heydər Əliyev Paralimpiya Oyunlarına
yola düşən idmançılarımızla görüşərək onlara uğurlar arzulamışdı.
“Sidney-2000” Yay Paralimpiya Oyunları ərəfəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin idmançılarımızın
təlim-məşq bazasında Paralimpiya Oyunlarına yolasalma mərasimində iştirak etməsi və Milli Olimpiya
Komitəsinin prezidenti İlham Əliyevin idmançılarımızla görüşməsi, həmin ərəfədə Ulu Öndərin
paralimpiyaçılarımız üçün Sumqayıt şəhərində yeni, beynəlxalq standartlara cavab verəcək Paralimpiya İdman
Kompleksinin tikilməsi haqqında Sərəncam imzalaması ölkəmizin idman həyatında böyük dəyişikliklərə və
qələbələrə təkan verdi. Həmin dövrdən ölkədə paralimpiya hərəkatı daha sürətli inkişaf yoluna qədəm qoydu.
Bunun başlıca səbəbi hazırda Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı, Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) prezidenti seçilməsi oldu. İlham Əliyevin Milli Olimpiya
Komitəsinin prezidenti seçilməsindən sonra Azərbaycan idmanının fəth etdiyi zirvələr göz qabağındadır. Bu
mənada paralimpiyaçıların da diqqətdən kənarda qalmaması, əksinə onlara daim diqqət və qayğının göstərilməsi
yarışların nəticələrində özünü əyani göstərir. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev çıxışlarının birində
özünü paralimpiyaçıların ən yaxın dostu adlandırıb. Elə həmin dövrdə AMPK prezidentinin, MOK-un İcraiyyə
Komitəsinə üzv seçilməsi təşkilati məsələlərdə həmrəyliyin və birliyin nümunəsi oldu.
2008-ci il avqustun 28-də ulu öndər Heydər Əliyevin Sərəncamı ilə Sumqayıt şəhərində inşa edilmiş
Paralimpiya İdman Kompleksinin açılış mərasimi keçirildi. Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, MDB məkanında ilk
dəfə olaraq, paralimpiyaçılar üçün belə bir kompleks çox yüksək səviyyədə, beynəlxalq standartlara uyğun
şəkildə tikilib istifadəyə verilib. Tədbirdə Prezident İlham Əliyev və Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban
Əliyeva iştirak ediblər.
Paralimpiyaçılarımız daim öz üzərlərində dövlətimizin başçısının qayğıkeş münasibətini hiss ediblər.
Qələbə qazanmış idmançılarımız, məşqçilərimiz müntəzəm olaraq Prezidentin sərəncamları ilə orden və
medallarla təltif olunurlar. Paralimpiyaçılarımızın maddi rifahı yaxşılaşdırılır, idmançılarımız mənzillər, minik
avtomobilləri ilə təmin edilirlər. Paralimpiyaçıların sosial rifahının yaxşılaşdırılması daim öz bəhrəsini
verməkdədir. Respublikamızda paralimpiya hərəkatı genişlənib, onun maddi-texniki bazası gücləndirilib. Qısa
müddət ərzində idman növlərinin sayı 13-ə çatdırılıb.
2014-cü il sentyabrın 27-də beynəlxalq təcrübədə ilk dəfə olaraq, AMPK-nın nəzdində Uşaq Paralimpiya
Komitəsi yaradılıb. Komitənin yaradılmasında məqsəd, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların idmana cəlb
olunması ilə ehtiyat idmançıların hazırlanması və onların abilitasiya və reabilitasiya yolu ilə cəmiyyətə
inteqrasiyasını təmin etməkdir.
Bu illərdə beynəlxalq əlaqələr də genişlənib. Bir sıra beynəlxalq idman təşkilatları və xarici ölkələrin Milli
Paralimpiya komitələri ilə əməkdaşlıq qurulub, Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsi ilə əlaqələr gücləndirilib.
İyirmi bir il ərzində AMPK altı Yay Paralimpiya Oyunlarında iştirak edib. Oyunlarda iştirak edən
idmançılar yüksək nəticələr göstərərək 48 medal qazanıblar. Onlardan 9-u qızıl, 18-i gümüş, 11-i isə bürüncdür.
İdmançılar arasında 7 Paralimpiya çempionu var. Onlardan İlham Zəkiyev və Oleq Panyutin ikiqat Paralimpiya
çempionlarıdır. Bundan əlavə, idmançılardan 7-si dünya, 14-ü Avropa çempionu, 7-si Dünya Oyunlarının
qalibidir.
Bu ilin mayında Bakıda IV İslam Həmrəyliyi Oyunları keçiriləcək. İlk dəfə olaraq, həmin Oyunlarda
paralimpiyaçı idmançılar da iştirak edəcəklər. Paralimpiyaçılar cüdo və atletika yarışlarında öz qüvvələrini
sınayacaqlar. Ölkəmizi cüdo idman növündə dördü qadın olmaqla 12 idmançı, atletika yarışında isə ikisi qadın
olmaqla 15 paralimpiyaçı təmsil edəcək. Hazırda idmançılarımız Oyunlarda yüksək nailiyyətlər əldə etmək üçün
ciddi hazırlıq prosesi keçirlər. Bununla yanaşı, Milli Paralimpiya Komitəsi 2020-ci ildə Tokioda keçiriləcək
XVI Yay Paralimpiya Oyunlarında iştirak üçün hazırlıq işlərinə start verib. İlkin olaraq, Komitə tərəfindən
müvafiq kadr islahatları aparılıb və Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin “Tokio-2020” XVI Yay
Paralimpiya Oyunlarına hazırlıqla əlaqədar 2017-2020-ci illər üçün Strateji Fəaliyyət planı” hazırlanıb. Planda
Milli Paralimpiya Komitəsinin növbəti dörd il ərzində görəcəyi işlərin istiqamətləri əksini tapıb.
Ötən 21 il ərzində əldə olunmuş nailiyyətlərdə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinə Prezident İlham
Əliyev başda olmaqla, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva, Gənclər və İdman, Əmək və
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Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirlikləri, “Neftçı” idman klubu, UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyi, “BP
Azərbaycan” şirkəti, “Azercell Telekom” MMC, qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri
yaxından dəstək olublar.
Olimpiya dünyası.-2016.-20 dekabr-№ 74.-S.1.
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25 il ümumdünya olimpiyaçılar ailəsində
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin yubileyi ölkəmizdə geniş qeyd olunacaq
Oqtay BAYRAMOV
Əvvəlcə qısa bir arayış: Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi 1992-ci il yanvarın 14-də təsis
edilmiş və martın 10-da Ədliyyə Nazirliyində rəsmi qeydiyyatdan keçmişdir. Elə həmin il noyabrın 2-də
Avropa, 1993-cü il sentyabrın 23-də isə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə üzv qəbul olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsinin yaradılmasının 25 illik
yubileyi haqqında” 2 mart 2017-ci il tarixli sərəncamında qeyd olunduğu kimi, Milli Olimpiya Komitəsi təsis
olunduğu vaxtdan etibarən ölkədə idmanın ahəngdar inkişafı üçün var qüvvəsini səfərbər etmiş və Olimpiya
ideallarının bərqərar olması naminə məqsədyönlü fəaliyyət göstərmişdir. Ötən müddət ərzində Azərbaycanın öz
potensialını ildən-ilə daha geniş miqyasda nümayiş etdirərək idman şöhrətinin yüksəldilməsində və respublikada
idmanın maddi-texniki bazasının müasir standartlara uyğun qurulmasına yönəlmiş təşəbbüslərin uğurla
gerçəkləşdirilməsində, həmçinin Bakı Olimpiya Stadionunun, Gimnastika Arenasının, Su İdmanı Mərkəzinin,
bir sıra ixtisaslaşdırılmış idman qurğularının və respublika üzrə 40-dan çox Olimpiya idman kompleksinin
tikilib istifadəyə verilməsində Milli Olimpiya Komitəsinin mühüm xidmətləri vardır.
Bu il ölkəmizdə 25 illik yubileyi geniş qeyd olunacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi
çətin sınaqlardan böyük şöhrətə aparan, tarixi nailiyyətlər və medallarla zəngin bir yol keçərək nümunəvi
fəaliyyəti, ümumdünya Olimpiya Hərəkatına verdiyi töhfələrlə beynəlxalq idman dairələrində yüksək nüfuz
sahibi olmuşdur.
İndi, 2017-ci ilin mart ayında geriyə boylanıb 25 il ərzində keçilmiş yola nəzər saldıqda, həqiqətən,
respublikamızın Olimpiya Hərəkatında, bütünlükdə idmanımızda baş vermiş möhtəşəm hadisələrlə,
Azərbaycanın dünyada qüdrətli bir idman ölkəsi kimi tanınması ilə haqlı olaraq qürur duyur, əsl iftixar hissi
keçiririk. Bu gün Azərbaycanın 200-dən çox ölkəni öz bayrağı altında birləşdirən Beynəlxalq Olimpiya
Komitəsinin fəaliyyətində mühüm rol oynaması dünyanın hər yerində yekdilliklə etiraf olunur, rəğbətlə
qarşılanır, müxtəlif federasiyalar Azərbaycanda idmanın inkişafına verilən əhəmiyyəti yüksək qiymətləndirir, öz
yarışlarının təşkili hüququnu tərəddüd etmədən ölkəmizə etibar edirlər. Çünki artıq hamı yaxşı bilir ki,
Azərbaycanın müasir idman qurğularında yüksək səviyyədə təşkil edilən yarışlar bütün tələblərə və hər cür
zövqə tam cavab verəcək, həmişəlik xoş xatirələrə çevriləcək.
Yüksək nailiyyətlərinin, beynəlxalq Olimpiya Hərəkatına verdiyi layiqli töfhələrin artıq heç kimdə şübhə
doğurmadığı Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyətində böyük dəyişikliklər isə onun yaradılmasının
beşinci ilindən sonra başlamışdır. İdmanımızın indiki nəslinin bir çox nümayəndəsi, o cümlədən məşhur
çempionlar, görkəmli mütəxəssislər 1997-ci il iyulun 31-ni unutmayıblar. Həmin gün Milli Olimpiya Komitəsi
İcraiyyə Komitəsinin iclasında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti İlham Əliyev MOK
prezidenti seçilmiş və elə o vaxtdan böyük uğurların təməli qoyulmuşdur.
Bu gün paytaxt Bakı ilə yanaşı, ölkəmizin bütün bölgələrində əsl idman bayramı ab-havası yaşanır,
respublikamızın müxtəlif guşələrində idman hamının və hər birimizin sadiq dostuna çevrilmiş, yaraşıqlı
Olimpiya idman komplekslərində keçirilən təkcə beynəlxalq yarışlar yox, həm də respublika, şəhər, rayon
çempionat və birincilikləri çoxlu tamaşaçı auditoriyası toplayır.
Azərbaycan idmanı son iyirmi il ərzində müstəqil komanda şəklində təmsil olunduğu Yay Olimpiya
Oyunlarında böyük qələbə və medalları ilə geniş şöhrət qazanmışdır. Hələ 1996-cı ildə Azərbaycan Prezidenti
Heydər Əliyevin Zuğulbadakı gənclik kompleksində ən yaxşı idmançılarımızın Atlantaya (ABŞ) XXVI
Olimpiya Oyunlarına yolasalma mərasimində xeyir-dua verdiyi nümayəndə heyəti okeanın o tayından sərbəst
güləş ustası Namiq Abdullayevin qazandığı gümüş medalla qayıtdı və bununla da müstəqil Azərbaycan
Respublikası idmançıları vahid komanda kimi çıxış etdikləri elə ilk Olimpiadada mükafatlarının hesabını
açdılar.
Belə uğurlu başlanğıc növbəti oyunlarda yeni-yeni nailiyyətlər üçün bir növ təməl daşı oldu. Dörd il sonra
Azərbaycanın idman ictimaiyyəti uzaq Avstraliyanın Sidney şəhərindən 2 qızıl (N. Abdullayev və stend atıcısı
Zemfira Meftahəddinova) və bir bürünc (boksçu Vüqar Ələkbərov) medalla qayıdan nümayəndə heyətimizi
böyük təntənə, gül-çiçəklə qarşıladı. Müasir Olimpiya Oyunlarının vətəni Yunanıstanın baş şəhəri Afinada
(2004-cü il) həmvətənlərimiz artıq beş dəfə fəxri kürsüyə dəvət olundular. Fərid Mansurov yunan-Roma
güləşində çempionluğu ilə aləmə səs saldı, həmin il Z. Meftahəddinova, güllə atıcısı İradə Aşumova, rinq
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ustaları Ağası Məmmədov və Fuad Aslanov bürünc medalları ilə idmanımızın saysız-hesabsız pərəstişkarlarını
ürəkdən sevindirdilər.
Çin Xalq Respublikasının paytaxtı Pekində keçirilən (2008-ci il) XXIX Olimpiya Oyunlarını da razılıq
hissi ilə xatırlayırıq: cüdoçu Elnur Məmmədli ölkəmizə çempionluq sevinci gətirdi, yunan-Roma üsulu ilə
güləşənlər Rövşən Bayramov və Vitali Rəhimov fəxri kürsünün ikinci pilləsində təbrikləri qəbul etdilər. Sərbəst
güləşdə Xetaq Qazyumov, Mariya Stadnik, boksçuların turnirində Şahin İmranov, cüdo sınaqlarında fərqlənən
daha bir tatami ustası Mövlud Mirəliyev Oyunların bürünc mükafatçıları oldular. Pekində qazanılan 7 medal-1
qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc mükafat ümumi hesabda Azərbaycan komandasını 204 ölkə arasında 39-cu mövqeyə
yüksəltdi və bu, çox böyük nailiyyət idi.
Xüsusilə diqqətəlayiq haldır ki, Azərbaycan idmanının ən yaxşı nümayəndələri Olimpiya Oyunlarında
qazandıqları uğurlarla heç vaxt kifayətlənmir, müntəzəm və gərgin məşqlər sayəsində olimpiadadanolimpiadaya daha çox medalın sevincini yaşayırlar. Londonda XXX Yay Olimpiya Oyunları bunu bir daha
təsdiq etdi. İngiltərə paytaxtında təmsilçilərimizə təqdim olunan 10 medal–sərbəst güləş ustaları Toğrul
Əsgərovla Şərif Şərifovun qızıl, digər güləşçilər R. Bayramovla M.Stadnikin gümüş, Emin Əhmədovun
(“klassik” güləş), Teymur Məmmədovla Məhəmmədrəsul Məcidovun (hər ikisi boks), ağırlıqqaldıran Valentin
Xristovun, yenə güləşçilər X.Qazyumov və Yuliya Ratkeviçin bürünc mükafatları idmanımızın böyük imkan və
perspektivlərini bütün dünyaya sübut etdi.
Ötən il isə Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərində keçirilmiş XXXI Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan
idmançılarının göstərdikləri nəticə hətta bizim özümüz üçün də bir qədər gözlənilməz oldu. Buna qədər Atlanta,
Sidney, Afina, Pekin və London olimpiadalarında üst-üstə qazanılan 26 medala Rio sahillərində birdən-birə
daha 18 mükafat əlavə olundu, ölkəmizin milli sərvətinə çevrilən Olimpiya medallarımızın sayı 44-ə çatdı.
Əgər Azərbaycan idmançılarının 1992-ci ildə İspaniyanın Barselona şəhərində keçirilmiş XXV
Olimpiadada Müstəqil Dövlətlər Birliyinin komandası heyətində qazandıqları 2qızıl və 1 bürünc medalı da
buraya əlavə etsək, dövlət müstəqilliyimizin bərpasından sonra olimpiyaçılarımıza təqdim olunmuş medalların
ümumi sayı 47-dir. Xatırladaq ki, Barselona-92-də cüdoçü Nazim Hüseynov və idman gimnastikası ustası
Valeri Belenki çempion olmuşlar, sonuncu həm də bürünc medal qazanmışdır.
Rio-de-Janeyro–2016 startları xatirələrdə hələ təzə olsa da, onların azərbaycanlı qalibləri, 1 qızıl, 7 gümüş
və 10 bürünc mükafatın sahiblərini bir daha yada salaq: taekvondoçu çempion Radik İsayev, gümüş medalçılar
Rüstəm Orucov, Elmar Qasımov ( hər ikisi cüdo), güləşçilər T. Əsgərov, X. Qazyumov və M. Stadnik,
avarçəkən Valentin Demyanenko və boksçu Lorenso Sotomayor, bürünc mükafatçılar güləş ustaları Hacı
Əliyev, Cəbrayıl Həsənov, Şərif Şərifov, Rəsul Çunayev, Sabah Şəriəti, Nataliya Sinişin, boksçu Kamran
Şahsuvarlı, taekvondoçular Patimat Abakarova, Milad Beiqi Hərçəqani və avarçəkən İnna OsipenkoRadomskaya.
Bu qəhrəmanların böyük nailiyyətləri XXXI Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanı medalların sayına
görə dünyada 15-ci, Avropada 7-ci, İslam ölkələri arasında 1-ci, MDB dövlətləri arasında 2-ci yerə çıxardı və
dünya 56 idmançıya 18 medal qazanan (demək olar ki, hər üç nəfərə bir mükafat) Azərbaycan idmanının
Olimpiya rekorduna heyran qaldı.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının Olimpiya Hərəkatı tarixində iki ali mükafat da vardır. Bu əlamətdar
günlərdə onları da xatırlamaq çox yerinə düşər. 1997-ci il iyulun 31-də cənab İlham Əliyevin MOK-a rəhbər
seçilməsindən bir neçə ay sonra respublikamızda idmanın inkişafına gündəlik qayğısı və diqqəti ilə böyük təkan
vermiş və bu gün Azərbaycanın ümumdünya olimpiyaçılar ailəsində layiqli yer tutmasında müstəsna rol
oynamış Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının İslandiyanın
paytaxtı Reykyavik şəhərində keçirilmiş baş məclisində “Olimpiya ləyaqəti” mükafatı ilə təltif olundu.
Olimpiya Hərəkatı və idman sahəsində böyük xidmətlərinə görə görkəmli şəxsiyyətlərə verilən bu mükafat öz
layiqli sahibini tapmışdı. Ümummilli lider Azərbaycana rəhbərlik etdiyi uzun illər ərzində respublikamızda
idmanın inkişafını daim diqqətdə saxlamış, idmançılara hərtərəfli kömək göstərmişdir.
Bundan yeddi il sonra, 2004-cü ildə Azərbaycana “Olimpiya ordeni” də gətirildi. Özü də bu tarixi hadisə
Afinada XXVIII Yay Olimpiya Oyunları ilinə təsadüf etdi. Yunanıstan paytaxtında Olimpiadanın başlanmasına
hələ xeyli qalmış, mart ayında Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Azərbaycan dövlətinin başçısı, Milli Olimpiya
Komitəsinin prezidenti İlham Əliyevi “Olimpiya ordeni”nə layiq görmüşdü.
Aprel ayında isə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Vitali Smirnov Bakıda MOK-un ali
mükafatını Azərbaycan dövlətinin başçısına təqdim edərkən İlham Əliyevin idmanın inkişafında böyük
xidmətlərini bir daha xüsusi qeyd etdi.
Bax belə, bu gün bütün Azərbaycan dövlət müstəqilliyimiz dövründə Milli Olimpiya Komitəsinin
fəaliyyətinin 25 ili ərzində qazanılmış 47 Olimpiya medalı ilə yanaşı, həm də “Olimpiya ləyaqəti” mükafatı və
“Olimpiya ordeni” ilə fəxr edir. Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatının, idmanın inkişafı böyük dövlət qayğısı ilə
əhatə olunmuşdur, estafet etibarlı əllərdədir.
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Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi 25 illik fəaliyyəti, dövründə bütün idman təşkilatlarımızla birlikdə,
vahid komanda şəklində ölkə idmanının inkişafına layiqli töfhələr verərkən 40-dan çox Olimpiya idman
kompleksi inşa olunmuş, bir-birindən yaraşıqlı idman sarayları ucaldılmış, köhnələr yenilənmiş, gözəl görkəmə
gətirilmişdir. Bu gün Bakı Olimpiya Stadionu, Heydər Əliyev adına İdman Sarayı, Milli Gimnastika Arenası,
Atıcılıq Mərkəzi, “Kristal zal”, Bakı İdman Sarayı və digər qurğular mötəbər yarışların iştirakçılarını ən yüksək
səviyyədə qəbul edir, onlara unudulmaz təəssürat bəxş edir.
Milli Olimpiya Komitəsinin səmərəli fəaliyyəti, daimi diqqət və qayğısı nəticəsində Azərbaycan
idmançıları təkcə Yay Olimpiya Oyunlarında deyil, Paralimpiya hərəkatında, Yeniyetmələrin Olimpiya
Oyunlarında və Avropa Olimpiya həftələrində, müxtəlif növlər üzrə dünya və Avropa çempionatlarında
ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edir, inamlı addımlarla irəliləyir və idman tariximizə parlaq səhifələr yazırlar.
Əgər kimsə böyük beynəlxalq yarışların təşkili hüququnun etibar olunduğu ölkələri sadalamaq istəsə, yəqin
ki, Azərbaycanın adını birincilər sırasında çəkər. Təkcə son illərin hadisələrini xatırlayaq: qitəmizin idman
hərəkatında yeni səhifə açan “Bakı-2015” birinci Avropa Oyunları, ötən il keçirilmiş Formula-1 “Qran-pri”sinin
Bakı mərhələsi, 42-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiadası...
İndi isə republikamız IV İslam Həmrəyliyi Oyunları ərəfəsindədir. Müsəlman aləminin –50-dən çox ölkə
atletlərinin böyük bayramına çevriləcək bu yarışlar da Azərbaycan dövlətinin, idmanımızın böyük imkanlarının
və qüdrətinin növbəti zəfər marşına çevriləcək, dünya bir daha əmin olacaq ki, ölkəmiz hər bir etimadı şərəflə
doğruldur.
İslam Həmrəyliyi Oyunları başa çatdıqdan sonra hamımız voleybol həyəcanları ilə yaşayacağıq. İdmanın
bu növü üzrə qitə federasiyası qadınlardan ibarət milli komandalar arasında növbəti Avropa çempionatının
təşkili hüququnu Azərbaycan və Gürcüstana həvalə etmişdir. Qarşıdakı sentyabrda Bakıda ilk dəfə olaraq bu
çox populyar idman növü üzrə qitə çempionatının oyunları keçiriləcək. Şübhəsiz, çempionatda hər bir görüş
voleybol pərəstişkarlarımıza böyük zövq verəcək. Əgər 2020-ci ildə Avropa futbol çempionatının dörd
oyununun paytaxtımızda təşkil olunacağını da qeyd etməli olsaq, həqiqətən, Avropa Oyunlarının ilk paytaxtı
Bakıda və eləcə də bütün Azərbaycanda böyük beynəlxalq yarışlar həyatı bir an belə dayanmır.
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyətə başlamasının 25 ili tamam olur. Bir neçə aydan sonra,
iyulun 31-də isə dövlətimizin və idmanımızın lideri cənab İlham Əliyevin MOK prezidenti seçilməsinin 20-ci
ildönümünü qeyd edəcəyik. Qarşıda Azərbaycan idmanını, Olimpiya Hərəkatımızı hələ neçə-neçə qələbə və
rekordlar gözləyir.
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