Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

İqtibaslar

İdman
“Azərbaycanda idman çox yüksək səviyyədədir, çox yüksək sürətlə inkişaf edir. İdmançılarımız müxtəlif
yarışlarda - dünya və Avropa çempionatlarında, olimpiya oyunlarında yüksək nəticə göstərərək, vətənimizi ləyaqətlə
təmsil edirlər.”
Bakıda “ABU ARENA” idman kompleksinin təntənəli açılışında nitqindən
(19 aprel 2004-cü il)
***
“Azərbaycanda idmanın inkişafına, olimpiya hərəkatına çox böyük diqqət göstərilir. İdmanın maddi-texniki
bazası güclənir, ölkəmizin müxtəlif bölgələrində yeni müasir idman qurğuları, dünya standartlarına uyğun olimpiya
kompleksləri inşa edilir.
...Azərbaycan idmançıları müxtəlif beynəlxalq yarışlardan, olimpiya oyunlarından, dünya və Avropa
çempionatlarından vətənə qələbə ilə qayıdırlar. Xüsusilə qeyd etməliyəm ki, 2000-ci ildə Sidneydə keçirilmiş
Olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıları iki qızıl, bir bürünc medal qazanmış, bununla da dünya ölkələri
sırasında 34-cü yeri tutmuşlar.”
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binasında
“Olimpiya ruhu” sərgisinin açılış mərasimində nitqindən
(22 iyun 2004-cü il)
***
“Azərbaycanda, ümumiyyətlə, idman və olimpiya hərəkatı uğurla inkişaf edir. Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər,
İdman və Turizm Nazirliyi, müvafiq federasiyalar, idman cəmiyyətləri vahid bir komanda, vahid bir ailə kimi
fəaliyyət göstərirlər.
...Əlbəttə, çox sevindirici haldır ki, Sidneydə Azərbaycanı 31 idmançı təmsil etdiyi halda, bu dəfə 38 idmançı
təmsil edəcəkdir. Hamımız yaxşı bilirik ki, komandamız çox güclüdür və çox gözəl imkanları var. Mən şübhə etmirəm
ki, idmançılarımız Afinada çox uğurla çıxış edəcəklər.
...Azərbaycan idmanı dünyada layiqli yerini tuta bilibdir. Təsadüfi deyil ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin
prezidenti çıxışlarının birində Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyətini digər olimpiya komitələri üçün
nümunə adlandırmışdır. Biz, idmana rəhbərlik edən şəxslər gərək idmançıların bütün məsələləri ilə məşğul olaq,
onlara idmanla məşğul olmaq, beynəlxalq yarışlarda iştirak etmək üçün şərait yaradaq. İdmançılar isə, öz
növbələrində, nəticələri ilə gərək xalqımızı, vətənimizi sevindirsinlər".
XXVIII Yay Olimpiya oyunlarında iştirak edəcək
Azərbaycan idmançılarının yolasalma mərasimində nitqindən
(4 avqust 2004-cü il)
***
“Ölkədə olimpiya hərəkatı həyatımızın çox vacib, çox mühüm bir hissəsinə çevrilmişdir. Biz olimpizmin,
idmanın inkişafına çox böyük fikir veririk. Olimpiya hərəkatının ideallarını inkişaf etdiririk. İdmançılar üçün idman
qurğuları yaradırıq. Son 4 il müddətində Azərbaycanda 10-dan artıq iri idman mərkəzi yaradılmışdır.”
Afinada XXVIII Yay Olimpiya Oyunları çərçivəsində keçirilən Azərbaycan günündə nitqindən
(15 avqust 2004-cü il)
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“Beynəlxalq turnirlərdə, dünya və Avropa çempionatlarında, Olimpiya oyunlarında Azərbaycanın bayrağı
qaldırılır, dövlət himni səslənir. Bu yaxınlarda keçirilmiş Afina Yay Olimpiya oyunlarında da idmançılarımız, bizim
olimpiya komandamız çox uğurla çıxış etmiş, 5 medal - 1 qızıl, 4 bürünc medal qazanmış və Azərbaycanın idman
şöhrətini yüksəklərə qaldırmışdır.”
Naxçıvan şəhərində Üzgüçülük Mərkəzinin açılış mərasimində nitqindən
(2 sentyabr 2004-cü il)
***
“Əsil idmançı həm fiziki cəhətdən, həm də mənəvi cəhətdən sağlam insandır. Mən çox şadam ki, Azərbaycanda
məhz belə idmançılar mövcuddur və bizi təmsil edən, beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan bayrağını qaldıran gənclər
həm peşəkar idmançılardır, həm də böyük mənəvi xüsusiyyətlərə malik olan idmançılardır. Mən ümid edirəm ki,
yetişən gənc nəsil də bizim tanınmış idmançılardan ibrət dərsi götürəcək, onlar gənc nəsil üçün də nümunədir.”
Milli Olimpiya Komitəsinin IV Baş Məclisində giriş nitqindən
(28 dekabr 2004-cü il)
***
“Azərbaycanda idmana böyük diqqət verilir və bu diqqət həmişə hiss olunubdur. Xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyev gənclərə, idmana, idmançılara daim diqqət göstərirdi. Bu gün də bu siyasət davam edir və idmanda son
illər ərzində əldə edilmiş uğurlar bizim işimizin ən gözəl təzahürüdür. İdmançılarımız beynəlxalq yarışlarda uğurlar
qazanır, dünya, olimpiya, Avropa çempionları, mükafatçıları adına layiq görülürlər. Eyni zamanda, ölkə daxilində
idman geniş vüsət alır, Azərbaycanda yeni idman növləri çox sürətlə inkişaf edir, bizim üçün ənənəvi olan idman
növləri də güclənir. Bu gün heç kim üçün sirr deyil ki, Azərbaycan dünya idman aləmində özünə layiq yerini tuta
bilibdir, bizə böyük hörmət var, bizim qazandığımız uğurlar digər ölkələr üçün də bir nümunə, örnək olubdur.”
Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında nitqindən
(26 aprel 2005-ci il)
***
"İdmanla məşğul olan uşaqlar pis vərdişlərdən uzaq olurlar və çox gözəl vətəndaş kimi yetişirlər. Onlarda çox
gözəl dünyagörüşü yaranır, vətənpərvərlik ruhu çox yüksək səviyyədə olur".
Azərbaycan Gənclərinin IV Forumunun yekun toplantısında nitqindən
(14 oktyabr 2005-ci il)
***
“2005-ci il Azərbaycanda idmanın inkişafında çox uğurlu olmuşdur. Bizim idmançılarımız müxtəlif beynəlxalq
yarışlarda, dünya, Avropa çempionatlarında yüksək nəticələr göstərərək, Azərbaycanın idman şöhrətini yüksəklərə
qaldırmışlar. 2005-ci ildə dünya, Avropa çempionlarımız olmuşdur.
Bütövlükdə, rəsmi beynəlxalq yarışlarda bu il 211 medal qazanılmışdır, onlardan 61-i qızıl medaldır. Bu, çox
böyük göstəricidir və bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda idman sürətlə inkişaf edir. Gözəl idman ənənələri davam
edir və əvvəlki illərdə əldə edilmiş uğurlar bu il də özünü büruzə verir.”
Milli Olimpiya Komitəsi İcraiyyə Komitəsinin 2005-ci ilin
yekunlarına həsr olunmuş iclasında nitqindən
(27 dekabr 2005-ci il)
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“2006-cı il bu baxımdan uğurlu olmuşdur. Azərbaycanın bütün sahələrindəki kimi, idman sahəsində də
sevindirici anlar çox olmuşdur. İlk növbədə, idmançılarımızın beynəlxalq yarışlarda uğurlu çıxışı bizi çox
sevindiribdir. 287 medalın qazanılması çox böyük nəticədir. Nəzərə alaq ki, bu gözəl ənənə uzun illərdir yaşayır,
Azərbaycanın idman potensialı möhkəmlənir, yeni gənc nəsil yetişir, yeniyetmələr artıq öz imkanlarını gücləndirirlər.
10 il bundan əvvəl uşaq idmanında məşğul olanlar bu gün artıq Azərbaycanın milli komandalarını beynəlxalq
yarışlarda təmsil edirlər. Bu, çox önəmlidir. Çünki gənc nəslin idmanla məşğul olması hər bir ölkənin idman
potensialının möhkəmlənməsi deməkdir. Biz çox şadıq ki, Azərbaycanda idmana maraq artmaqdadır.”
Milli Olimpiya Komitəsinin 2006-cı ilin yekunlarına,
idmançılara, məşqçilərə və idman mütəxəssislərinə
mükafatların təqdim olunmasına həsr olunmuş iclasında nitqindən
(26 dekabr 2006-cı il)
***
“...idman infrastrukturunun yaradılması çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ancaq idmançıların çıxışları, onların
uğurlu fəaliyyəti bizim xalqımızı sevindirən ən böyük amillərdir. Ölkəmizin bayrağı beynəlxalq yarışlarda hər dəfə
qaldırılanda, dövlət himnimiz səslənəndə hər bir Azərbaycan vətəndaşının ürəyi qürur hissi ilə dolur.”
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 15-ci ildönümünə
həsr olunmuş təntənəli gecədə çıxışından
(26 oktyabr 2007-ci il)
***
“Milli Olimpiya Komitəsi İcraiyyə Komitəsinin toplantısında ilin yekunları haqqında geniş müzakirələr
aparılmışdır. Bütövlükdə, Azərbaycan idmançıları bu ili uğurla başa vurdular. Beynəlxalq yarışlarda həm olimpiya,
həm də qeyri-olimpiya idman növləri üzrə 452 medal qazanılmışdır. Beləliklə, Azərbaycanın idman imkanları daha da
geniş şəkildə dünyaya təqdim edilmişdir.
...Biz 2007-ci ildə Azərbaycanı dünyaya daha da tanıtmaq üçün iki böyük idman yarışı keçirdik. Daha doğrusu,
bu yarışların sayı daha çox idi. Mən yeniyetmələr arasında keçirilən Avropa və dünya birinciliklərini sadalaya bilərəm,
lisenziya yarışlarını sadalaya bilərəm. Amma Avropa və dünya çempionatlarının keçirilməsi, əlbəttə, nəinki idman
hadisəsi, ümumiyyətlə, böyük beynəlxalq hadisədir.
...Biz bu iki tədbiri - həm bədii gimnastika üzrə Avropa çempionatını, həm də güləş üzrə dünya çempionatını
uğurla keçirə bilmişik. Bu növlər üzrə bütün Avropa və dünya idmançıları Azərbaycana gəlmişlər. Bu onu göstərir ki,
bizim çox gözəl təşkilatçılıq qabiliyyətimiz var. Bu beynəlxalq yarışların keçirilməsi Azərbaycanın şöhrətini, imicini
qaldırdı. Bizim təşkilatçılıq qabiliyyətimizi geniş dünya ictimaiyyətinə təqdim etdi.”
Milli Olimpiya Komitəsinin 2007-ci ilin yekunu, idmançılara, məşqçilərə və
idman mütəxəssislərinə mükafatların təqdimetmə mərasimində nitqindən
(27 dekabr 2007-ci il)
***
“Azərbaycan artıq müstəqil ölkə kimi dördüncü dəfə Olimpiya oyunlarında iştirak edəcəkdir. İndiyədək hər dəfə
iştirakımız qələbələrlə nəticələnmişdir. Bizim idmançılarımız bütün yarışlarda çox böyük ustalıq, məharət nümayiş
etdirərək, doğma vətənimizin idman şöhrətini yüksəklərə qaldırmışlar və əminəm ki, milli komandamız Pekin
Olimpiya oyunlarında da uğurla çıxış edəcəkdir.”
XXIX Yay Olimpiya oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan
idmançılarını yolasalma mərasimində nitqindən
(30 iyul 2008-ci il)
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“Təlim-məşq toplanışlarının düzgün aparılması, idmançıların hazırlanması, məşqçi heyətinin güclənməsi - bütün
bu görülən tədbirlərin bir məqsədi var, o da ki, idmançıların uğurlu çıxışlarıdır.
...Azərbaycanda idmanın inkişafı dövlət əhəmiyyətli məsələdir. Dövlət bundan sonra da bu sahəyə qayğı
göstərəcəkdir. Əlbəttə ki, idmançıların mükafatlanması işində də nə lazımdırsa edəcəyik. Bilirsiniz ki, keçən Olimpiya
oyunlarında yüksək nəticə göstərən idmançılar üçün mükafat fondu var idi.”
XXIX Yay Olimpiya oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan
idmançılarını yolasalma mərasimində nitqindən
(30 iyul 2008-ci il)
***
“Mən çox şadam ki, Azərbaycanda Paralimpiya Komitəsi fəaliyyətini genişləndirir və ümumiyyətlə, Paralimpiya
oyunlarında iştirak edən idmançıların sayı artır. Bizim Paralimpiya oyunlarında nəticələrimiz də hər dəfə daha da
böyük olur. Keçən dəfə, Afinada Paralimpiya oyunlarında dörd medal qazanılmışdır. Onlardan ikisi qızıl, biri gümüş,
biri bürünc medal idi. Yəni bu, böyük göstəricidir, böyük nailiyyətdir və biz buna çox sevinirik.”
Sumqayıta səfəri çərçivəsində Paralimpiya İdman Kompleksinin açılışında çıxışından
(28 avqust 2008-ci il)
***
“Olimpiya oyunları kimi çox böyük və dünyanın ən mötəbər, birinci idman yarışında 7 medal qazanmaq çox
böyük nailiyyətdir, böyük uğurdur və bizim hamımızı çox sevindirir. Müstəqil dövlət kimi Azərbaycan Yay Olimpiya
oyunlarında dörd dəfə iştirak etmişdir və hər dəfə daha da böyük nailiyyətlər qazanmışdır. İlk dəfə Atlantada 1 gümüş
medal qazanılmışdı, sonra Sidneydə 2 qızıl, 1 bürünc, ondan sonra Afinada 1 qızıl, 4 bürünc və bu dəfə Pekində 1
qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc medal qazanıldı. Bu, doğrudan da böyük nailiyyətdir və onu göstərir ki, idmançılarımızın
çox böyük potensialı, çox böyük peşəkarlığı var.”
XXIX Pekin Yay Olimpiya oyunlarında iştirak etmiş idmançılarla görüşdə nitqindən
(29 iyul 2008-ci il)
***
“Biz çox şadıq ki, Azərbaycanda yeniyetmələr, uşaqlar arasında idmanla məşğul olmaq üçün böyük həvəs var.
Uşaqlar böyük həvəslə idman bölmələrinə gəlirlər, idmanla məşğul olurlar. Onlar xüsusilə görəndə ki, ölkəmizin
şöhrətini ucaldan idmançılara diqqət göstərilir, Azərbaycanda olimpiyaçılar əslində idman qəhrəmanları kimi qəbul
olunur və onlara həm dövlət tərəfindən, həm də ictimai qurumlar tərəfindən dəstək və qiymət verilir, əlbəttə ki, daha
da ruhlanırlar.”
Milli Olimpiya Komitəsinin V hesabat-seçki Baş Məclisində nitqindən
(26 dekabr 2008-ci il)
***
“2003-2008-ci illərdə 14 olimpiya idman kompleksi tikilib istifadəyə verilibdir. 2003-cü ilə qədər 5 idman
kompleksi tikilmişdi. Bütövlükdə onların sayı 19-a çatıbdır və 17 olimpiya idman kompleksində indi tikinti işləri
gedir. Onların da istismara verilməsi nəticəsində Azərbaycanda 36 idman kompleksi yaradılacaqdır.”
Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin doqquz ayında sosial-iqtisadi inkişafın
yekunlarına həsr olunmuş geniş iclasında yekun nitqindən
(13 oktyabr 2008-ci il)

4

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

İqtibaslar

***
“Azərbaycanda idman artıq çox geniş yayılır, hər yerdə idman kompleksləri tikilir. Bu, uzunmüddətli proqramdır.
Biz bütün yerlərdə, bütün şəhərlərdə gözəl idman infrastrukturu yaradırıq.”
Şəmkir Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında çıxışından
(25 may 2009-cu il)..
***
“Azərbaycanda idman həyatımızın ayrılmaz hissəsidir, ictimai həyatın önəmli amilidir. Əminəm ki, gələcək
illərdə idmana, idmançılara daim diqqət və qayğı göstəriləcəkdir. Həm dövlət tərəfindən, həm də idman cəmiyyətləri,
klublar, federasiyalar tərəfindən. Azərbaycanda bütün idman qurumları öz fəaliyyətlərini əlaqəli şəkildə qurublar və
hesab edirəm ki, uğurlarımızın əsas səbəbi məhz ondadır.”
Milli Olimpiya Komitəsində 2009-cu ilin yekunu, idmançılara, məşqçilərə və
idman mütəxəssislərinə mükafatların təqdim olunması mərasimində nitqindən
(25 dekabr 2009-cu il)
***
“İdmanın inkişafı özünü müxtəlif istiqamətlərdə büruzə verir. Ancaq onların arasında ən vacib amil əlbəttə ki,
medalların sayıdır. 2010-cu ildə idmançılarımız müxtəlif beynəlxalq yarışlarda 675 medal qazanmışlar. Onlardan 206sı Olimpiya idman növləri üzrə qazanılmış medallardır. İdmançılarımız müxtəlif yarışlarda Olimpiya və qeyriOlimpiya idman növləri üzrə ölkəmizi şərəflə təmsil ediblər və Azərbaycanın idman şöhrətini qaldırıblar.
Mən çox şadam ki, gənc idmançılarımız yeniyetmələrin birinci Yay Olimpiya Oyunlarında çox böyük uğura nail
olublar. 204 ölkə içində idmançılarımız 11-ci yeri tutmuşlar və İslam ölkələri arasında birinci sıradadırlar. Bu, bir daha
onu göstərir ki, Azərbaycanda idmanın inkişafı sistemli xarakter daşıyır.”
Milli Olimpiya Komitəsində 2010-cu ilin yekunu, idmançılara və
məşqçilərə mükafatların təqdim olunma mərasimində nitqindən
(27 dekabr 2010-cu il)
***
“Müstəqil ölkə kimi Atlanta Olimpiya Oyunlarında bir, Sidneydə üç, Afinada beş, Pekində yeddi medal
qazanmışıq. Yəni, bu dinamika özlüyündə bir göstəricidir. Sadaladığım bu rəqəmlər bizi bir məntiqi nəticəyə gətirib
çıxarır ki, London Yay Olimpiya Oyunlarında da idmançılarımızdan daha da gözəl nəticə və daha çox medal
gözləyirik.
Ancaq idmanda hər şey ola bilər, qələbə də, məğlubiyyət də. Ancaq mən əminəm və inanıram ki, idmançılarımız
ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edəcəklər. Bir daha bildirmək istəyirəm ki, bunu deməyə əsas verən idmançılarımızın dünya
və Avropa çempionatlarında uğurlu çıxışlarıdır. Bizim doğrudan da güclü komandamız vardır. Bu komanda böyük
uğurlara nail ola bilər. Tariximizdə ilk dəfədir ki, Azərbaycan Olimpiya Oyunlarında böyük say tərkibi ilə çıxış edir.
Çünki Olimpiya oyunlarında 50-dən çox idmançıya malik olan ölkə böyük idman ölkəsi kimi tanınır. Bu dəfə
Olimpiya oyunlarında iştirak edəcək idmançılarımızın sayı 53-dür. Bu, doğrudan da bizim idman potensialımızı bir
daha göstərir.”
Londonda keçiriləcək XXX Yay Olimpiya oyunlarında iştirak edəcək
Azərbaycan nümayəndə heyətini yolasalma mərasimində nitqindən
(3 iyul 2012-ci il).
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“Bu il Azərbaycanda “İdman ili” elan edilib. Bu, həmçinin Azərbaycanda idmanın inkişafına və Olimpiya
hərəkatına göstərilən diqqəti bir daha nümayiş etdirir. Biz tarixdə bu oyunlarda 53 atletdən ibarət ən böyük komanda
ilə iştirak etməkdən fərəhlənirik. Bu, həm də onu göstərir ki, idmana qoyulan sərmayə və idmanın, Olimpiya
hərəkatının təşviq edilməsinə yönələn dövlət siyasəti yaxşı nəticələr verir.”
Londonda XXX Yay Olimpiya Oyunları çərçivəsində
keçirilən “Azərbaycan günü”ndə çıxışından
(29 iyul 2012-ci il)
***
“Azərbaycan, sözün əsl mənasında, idman dövlətidir. London Yay Olimpiya Oyunları bunu bir daha təsdiqlədi,
bir daha sübut etdi. Azərbaycan Olimpiya oyunlarında ən böyük uğuru London Olimpiya Oyunlarında qazanmışdır.
Bu Olimpiya oyunlarında 200-dən çox ölkə iştirak edirdi. Azərbaycan bu yarışda 30-cu yeri tuta bilmişdir. Medalların
sayına görə 24-cü yerdəyik. Avropa ölkələri arasında 15-ci, müsəlman ölkələri arasında isə 3-cü yerdəyik. Azərbaycan
idmançıları 10 medal qazanmışlar - ikisi qızıl, ikisi gümüş, altısı bürünc medaldır. Bu, doğrudan da böyük və tarixi
nailiyyətdir. Bu, Azərbaycan idmanının, Azərbaycan dövlətinin təntənəsidir. Bu qələbə gözlənilən idi.
...Gənc nəsil vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alır. Vətənpərvərliyi gücləndirən amillərdən biri, bəlkə də birincisi
idman qələbələridir. İdman qələbələri insanları coşdurur, insanların ürəyi qürur hissi ilə dolur. İnsanlar bəzi hallarda
sevincdən göz yaşlarını saxlaya bilmirlər. Hər dəfə milli bayrağımız qaldırılanda, dövlət himnimiz səslənəndə hər bir
vətənpərvər Azərbaycan vətəndaşı fəxr edir. Olimpiya oyunlarında idmançılarımız sevinclə dolu bu günləri bizə bəxş
etdilər. Bizim bayrağımız 10 dəfə qaldırıldı, iki dəfə dövlət himnimiz səsləndirildi. Bu, böyük və tarixi nailiyyətdir.
Bu, böyük və tarixi qələbədir. Mən əminəm ki, bu qələbələrin sayı daha da çox olacaqdır.”
XXX London Yay Olimpiya Oyunlarında iştirak etmiş idmançılarla görüşdə nitqindən
(31 avqust 2012-ci il)
***
“Milli Olimpiya Komitəsinin tarixi müstəqilliyimizin tarixi ilə üst-üstə düşür. Müstəqilliyin bərpasından bir il
sonra Milli Olimpiya Komitəsi yaradıldı. Demək olar ki, 1990-cı illərin ortalarından başlayaraq bu günə qədər
Azərbaycanda idman sahəsində, Olimpiya hərəkatı sahəsində çox böyük işlər görülmüşdür. Müstəqilliyimizin ilk
illərində ölkəmizi tərk etmiş tanınmış idmançılar, məşqçilər, idman mütəxəssisləri Vətənə qayıtdılar. Təlim-məşq
prosesi üçün çox gözəl şərait yaradılmışdır. İdmanın müxtəlif növlərinin inkişafı üçün konkret addımlar atılmışdır,
federasiyaların rəhbərliyi gücləndirilmişdir. Nazirlik, Milli Olimpiya Komitəsi, federasiyalar, idman cəmiyyətləri,
klublar bir ailə kimi fəaliyyətə başlamış və beləliklə, idman uğurlarımızı şərtləndirmişdir.”
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 20 illik yubileyinə
həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitqindən
(7 noyabr 2012-ci il)
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“...lap yaxın vaxtlarda daha bir mühüm, mən deyərdim ki, tarixi qərar qəbul edilmişdir – ilk Avropa Olimpiya
Oyunlarının Bakıda keçirilməsi haqqında qərar. Bildiyiniz kimi, indiyə qədər heç vaxt Avropa Olimpiya Oyunları
keçirilməmişdir. Düzdür, Olimpiya Oyunlarının təməli Avropada qoyulmuş və baron de Kuberten tərəfindən
Avropada bərpa edilmişdir. Lakin nədənsə, başqa qitə oyunlarından fərqli olaraq Avropa Oyunları heç vaxt
keçirilməmişdir. Bu oyunların keçirilməsi haqqında qərar qəbul ediləndə mən çox şad oldum ki, Avropa idman ailəsi
bu oyunların Bakıda keçirilməsinə böyük üstünlüklə səs vermişdir. Odur ki, biz hazırlaşırıq. Böyük oyunlardan fərqli
olaraq Avropa Oyunlarına hazırlaşmaq üçün cəmi iki il vaxtımız var. Böyük oyunlara 6-7 il hazırlaşırlar, lakin biz
2015-ci ildə birinci Avropa Olimpiya Oyunlarını keçirmək ümidindəyik. Bununla biz həm də, ümumiyyətlə desək,
idman nailiyyətləri və olimpiya hərəkatının inkişafı mərkəzinə çevriləcəyik.”
“Rossiya-24” telekanalına müsahibəsindən
(22 dekabr 2012-ci il)
***
“Ölkəmizdə son illər ərzində yaradılmış idman infrastrukturu dünya səviyyəsinə, dünya standartlarına cavab
verir. Hazırda tikilmiş və tikilməkdə olan obyektlər, idman qurğuları bizə imkan verəcəkdir ki, oyunları yüksək
səviyyədə keçirək. Çünki hesab edirəm ki, əsas idman qurğuları oyunların keçirilməsinə imkan yaradacaqdır. Əgər
əlavə bir idman obyektinin tikilməsinə ehtiyac yaranarsa, biz bunu 2015-ci ilə qədər həll edəcəyik.
Bu oyunların Bakıda keçirilməsi əhali tərəfindən çox yüksək səviyyədə dəstəklənir. Biz bu dəstəyi əvvəlki dövrdə
də hiss etmişik. Çünki bildiyiniz kimi, Azərbaycan iki dəfə öz namizədliyini Yay Olimpiya Oyunlarının keçirilməsi
üçün vermişdir. O zaman rəy sorğuları keçirilmiş və müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycan əhalisi Olimpiya Oyunlarının
Bakıda keçirilməsini arzulayır, dəstəkləyir və bu amil də çox mühüm rol oynayır.”
2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək birinci Avropa Oyunları
Təşkilat Komitəsinin ilk iclasında giriş nitqindən
(2 fevral 2013-cü il)
***
“Keçən il idman sahəsində əldə edilmiş uğurlar, şübhəsiz, “İdman ili”nin yekunları haqqında bizə fəxrlə
danışmağa tam əsas verir. Həmin ilin əvvəlində bu qərarı verərkən biz idmançılardan qələbələr, uğurlar gözləyirdik və
onlar ümidlərimizi doğrultdular. İdmançılarımız beynəlxalq arenalarda ölkəmizi ləyaqətlə təmsil etdilər, müxtəlif
yarışlarda 700-dən çox medal qazandılar, onlardan 255-i qızıldır.
Qeyd etmək istərdim ki, son 10 ildə Azərbaycanda yüksək səviyyədə 300-ə yaxın beynəlxalq səviyyəli idman
tədbiri təşkil olunmuşdur. Mən onların içərisində ötən il keçirilmiş FİFA U-17 qadınlararası dünya çempionatını
xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Çünki bu, bizim üçün yeni və çox uğurlu təcrübə idi. Həm FİFA, həm UEFA
Azərbaycanda keçirilmiş bu çempionatı yüksək qiymətləndirmişlər.
Bu il biz Milli Olimpiya Komitəsinin 20 illik yubileyini qeyd etdik. Azərbaycan iyirimi ildir beynəlxalq Olimpiya
ailəsinin üzvüdür. 2012-ci il London Yay Olimpiadasında idmançılarımızın əldə etdiyi tarixi nailiyyətlər bir daha
təsdiq etdi ki, ölkəmiz bu ailədə öz layiqli yerini tutmuşdur. İdmançılarımız 2-si qızıl, 2-si gümüş və 6-sı bürünc
olmaqla on medal qazandılar. Biz dünya miqyasında 30-cu, Avropada 15-ci, islam aləmində isə üçüncü yerə layiq
görüldük.
Nəhayət, ötən il dekabrın 8-də Romada Avropa Olimpiya Komitəsinin Baş Assambleyasında l Avropa
Oyunlarının 2015-ci ildə Bakıda keçirilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Hesab edirəm ki, bu, tarixi qərardır.”
Böyük Britaniyanın nüfuzlu “The Buisness Year” jurnalına müsahibəsindən
(4 aprel 2013-cü il)
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“Şahmatın inkişafı bu gün Azərbaycanda dövlət siyasətidir. Şadam ki, biz indi 1970-ci illərdə yaranmış ənənəni
bərpa etdik. Bildiyiniz kimi, o vaxt ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən aparılan siyasət nəticəsində hər bir şəhərdə
şahmat məktəbi açılırdı.”
Kişi şahmatçılar arasında Avropa komanda çempionatında birinci yeri qazanmış seçmə
komandamızın üzvlərini və mütəxəssisləri qəbul edərkən çıxışından
(20 noyabr 2013-cü il)
***
“Müstəqillik illərində idmanın inkişafı və Olimpiya hərəkatının dəstəklənməsi sahəsində bir çox işlər
görülmüşdür. Biz Azərbaycanda çoxsaylı beynəlxalq yarışları, o cümlədən dünya və Avropa çempionatlarını təşkil
etmişik. Bizim idmançılarımız beynəlxalq arenada yaxşı nəticələr əldə etmişlər. Yay Olimpiya Oyunlarında ilk dəfə
1996-cı ildə iştirak etmişik. O zaman yalnız 1 medal qazanmışdıq. Sonuncu dəfə Londonda keçirilən Olimpiya
Oyunlarında isə 10 medal qazanmışıq, bunların da ikisi qızıl olmuşdur. 200-dən çox ölkə arasında 30-cu yeri
tutmuşuq. Bu da idmanın inkişafının, dövlət və ictimai təşkilatların idmanın inkişafına göstərdiyi münasibətin
təzahürüdür.”
Beynəlxalq İdman Mətbuatı Assosiasiyasının 77-ci konqresinin
iştirakçılarının şərəfinə ziyafətdə çıxışından
(27 aprel 2014-cü il)
***
“Gələn il biz ilk Avropa Oyunlarına ev sahibliyi edəcəyik. Bu, böyük məsuliyyət və vəzifədir. Eyni zamanda, bu,
həm ölkəmizi təqdim etmək, həm də müvafiq siyasət, öhdəlik, güclü siyasi iradə ilə siyasi xəritədə nisbətən yeni
yaranmış ölkədə ilk Avropa Oyunlarının keçirilməsinin mümkün olduğunu nümayiş etdirmək üçün fürsətdir. Biz bu
oyunları Yay Olimpiya Oyunları səviyyəsində keçirməyi planlaşdırırıq. Lakin bu baxımdan bizim vəziyyətimiz o
qədər asan deyildi. Çünki hazırlıq işləri üçün yalnız iki il yarım vaxtımız var idi. Müqayisə üçün, Yay Olimpiya
Oyunlarına ev sahibliyi edən ölkələrə 7 il vaxt verilir. Beləliklə, bizim üç dəfə az vaxtımız var idi.
Lakin həvəsimiz böyükdür, qarşımızda isə çoxlu əlaqələndirmə və təşkilatçılıq işləri durur.”
Beynəlxalq İdman Mətbuatı Assosiasiyasının 77-ci konqresinin
iştirakçılarının şərəfinə ziyafətdə çıxışından
(27 aprel 2014-cü il)
***
“2016-cı ildə biz Dünya Şahmat Olimpiadasına ev sahibliyi edəcəyik. 2017-ci ildə İslam Həmrəyliyi Oyunlarını
keçirəcəyik. Bu da, həmçinin coğrafi yerləşməmizin, mədəniyyətimizin və bugünkü Azərbaycanın göstəricisidir. İki il
ərzində bizdə Avropa və İslam Həmrəyliyi Oyunları keçiriləcəkdir.”
Beynəlxalq İdman Mətbuatı Assosiasiyasının 77-ci konqresinin
iştirakçılarının şərəfinə ziyafətdə çıxışından
(27 aprel 2014-cü il)
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“Azərbaycan müsəlman ölkəsidir. Lakin, eyni zamanda, Avropa ilə güclü əlaqələri olan bir ölkədir. Bu əlaqələrin
tarixi XIX əsrə gedib çıxır. İndi isə bu əlaqələr daha da güclüdür. Çünki onların əsasını tərəfdaşlıq təşkil edir. Buna
görə də Azərbaycanda multikulturalizm ənənələri çox güclüdür. Multikulturalizm bizim dövlət siyasətimizdir, bu,
bizim insanların həyat tərzi və əhval-ruhiyyəsidir. Biz etnik və dini köklərinə baxmayaraq, bütün Azərbaycan
vətəndaşlarının faydalandığı etnik və dini tolerantlığa yüksək qiymət veririk.”
Beynəlxalq İdman Mətbuatı Assosiasiyasının 77-ci konqresinin
iştirakçılarının şərəfinə ziyafətdə çıxışından
(27 aprel 2014-cü il)
***
“İdman cəmiyyətimizin həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Gənc nəslin idman fəaliyyətinə qoşulması və
həvəsləndirilməsi məqsədini daşıyan Dövlət proqramları nəinki ölkənin beynəlxalq yarışlarda nüfuzu, o cümlədən
gənclərə uğurlu yolun göstərilməsi baxımından vacibdir. Eyni zamanda, fiziki sağlamlıq gənclərə bütün həyatları boyu
yardımçı olur. Bunun sayəsində gənclər pis vərdişlərdən, alkoqoldan, siqaret çəkməkdən və narkotik maddələrdən
uzaq olurlar.”
Gənclər siyasəti üzrə birinci qlobal forumun rəsmi açılış mərasimində nitqindən
(29 oktyabr 2014-cü il)
***
“Bu il də idman sahəsində gözəl nəticələr olmuşdur. Bizim idmançılar ildən-ilə daha da çox medal qazanırlar. Bu
il də istisna il olmamışdır. Beynəlxalq yarışlarda, dünya və Avropa çempionatlarında 805 medal qazanılmışdır və
onlardan 275-i qızıl medaldır. Keçən ilə nisbətən yenə də medalların sayı artıb.”
Milli Olimpiya Komitəsində 2014-cü ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə çıxışından
(22 dekabr 2014-cü il)
***
“İdman yer üzünün insanlarını birləşdirir. Olimpiya Oyunları zamanı bütün müharibələr dayandırılmalıdır. Birbiri ilə müharibə şəraitində olan ölkələrin idmançıları yarışlar zamanı ədalətli şəkildə mübarizə aparırlar, əllərini sıxır
və qalib gələni təbrik edirlər. Budur idman. Bu, Olimpiya hərəkatını və bütün dünya xalqlarını birləşdirən nadir
fürsətdir.”
Davosda “Bakı-2015” ilk Avropa Oyunlarının təqdimatında çıxışından
(22 yanvar 2015-ci il)
***
“Oyunların Bakıda keçirilməsi haqqında qəbul edilmiş qərar bir neçə amillə bağlıdır. İlk növbədə, bunu
idmançılarımızın uğurlu çıxışı mümkün etmişdir. Son Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan komandası 30-cu yerə
layiq görülmüşdür. Avropa ölkələri arasında isə biz 15-ci yerə yüksəlmişik. Eyni zamanda, Azərbaycanda gözəl gənc
nəsil yetişir. Gənc idmançılarımız da bizi sevindirir. Keçən il yeniyetmələrin Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan
komandası 10-cu yerə yüksələ bilmişdir. Bu, tarixi nailiyyətdir.”
“Bakı-2015” ilk Avropa Oyunları məşəlinin alovlandırılması mərasimində çıxışından
(26 aprel 2015-ci il)
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“Birinci Avropa Oyunları ölkəmiz və Avropa üçün tarixi hadisədir. Ölkəmiz üçün ona görə tarixi hadisədir ki, bu
günə qədər Azərbaycanda bu səviyyədə beynəlxalq idman yarışı keçirilməmişdir. Avropa üçün isə ona görə ki,
Avropada başqa qitələrdən fərqli olaraq heç vaxt qitə oyunları keçirilməmişdir.”
Birinci Avropa Oyunlarında qalib gəlmiş idmançılarımız, onların məşqçiləri,
Azərbaycan idman ictimaiyyətinin nümayəndələri və Oyunların təşkilində
xidmətləri olan xarici tərəfdaşlarla görüşdə çıxışından
(29 iyun 2015-ci il)
***
“Biz idmanın inkişafı ilə çox ciddi məşğul oluruq. İdmançılar, klublar, federasiyalar, idman cəmiyyətləri, Milli
Olimpiya Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, biz hamımız birlikdə idmanı inkişaf etdiririk. Təsadüfi deyil ki,
dünya, Avropa çempionatlarında, Olimpiya Oyunlarında bizim idmançılarımız ən yüksək kürsüyə qalxırlar. Bu dəfə
isə bu Oyunlar Azərbaycan idmanının, Azərbaycan dövlətinin təntənəsidir.”
Birinci Avropa Oyunlarında qalib gəlmiş idmançılarımız, onların məşqçiləri,
Azərbaycan idman ictimaiyyətinin nümayəndələri və Oyunların təşkilində
xidmətləri olan xarici tərəfdaşlarla görüşdə çıxışından
(29 iyun 2015-ci il)
***
“İdmanın inkişafı Azərbaycanda dövlət siyasətinin prioritetlərindən biridir. Son illər ərzində bu istiqamətdə
atılmış addımlar, apardığımız siyasət bu gözəl nəticəni bizə verdi.”
IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalib idmançıları, onların məşqçiləri və
idman ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə keçirilən görüşdəki nitqdən
(22 may 2017)
***
“Biz böyük idman uğurları ilə fəxr edə bilərik. Bizim idmançılarımız son 15 il ərzində Olimpiya Oyunlarında,
dünya, Avropa çempionatlarında böyük qələbələr qazanmışlar. Avropa Oyunlarında biz ikinci yerə layiq görüldük,
İslam Həmrəyliyi Oyunlarında isə bütün müsəlman ölkələri arasında birinci yerə nail olduq. Biz Rio Olimpiya
Oyunlarında medalların sayına görə 14-cü yerdəyik.”
Andiçmə mərasimində nitqindən
(18 aprel 2018-ci il)
***
“Bugünkü Zirvə görüşünün mövzusu idmanla bağlıdır. Bu barədə də öz fikirlərimi bildirmək istərdim.
Azərbaycanda idmana çox böyük diqqət göstərilir. İdmanın inkişafı Azərbaycanda dövlət siyasətidir. Ölkəmizdə bir
neçə mötəbər beynəlxalq yarış keçirilmişdir. Onların arasında xüsusilə I Avropa Oyunlarını qeyd etmək istərdim.
Digər qitə oyunlarından fərqli olaraq, Avropa Oyunları heç vaxt keçirilməmişdi. İlk dəfə olaraq üç il bundan əvvəl
Bakıda Oyunlar keçirildi. Bu Oyunlarda Avropanın bütün ölkələrini təmsil edən 5 mindən çox idmançı iştirak
etmişdir. Azərbaycan Oyunlarda yüksək idman nəticələri göstərmişdir və komanda hesabında ikinci yerə layiq
görülmüşdür. Ondan iki il sonra, yəni ötən il Bakıda IV İslam Həmrəyliyi Oyunları keçirilmişdir. Bu Oyunlarda
Azərbaycan idmançıları birinci yerə layiq görülmüşlər. İki il ərzində bir şəhərdə həm Avropa, həm İslam Oyunlarının
keçirilməsi Azərbaycanın millətlərarası, dinlərarası multikulturalizmə verdiyi töhfənin növbəti təzahürü olmuşdur.”
Qırğız Respublikasının Çolpon-Ata şəhərində Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
VI Zirvə görüşündə çıxışından
(3 sentyabr 2018)
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İqtibaslar

***
“Aparıcı beynəlxalq idman qurumları Azərbaycanı idman ölkəsi kimi tanıyır. Bizim idman sahəsində ən böyük
nailiyyətimiz keçən Yay Olimpiya Oyunlarında qazanılmış qələbədir. Medalların sayına görə Azərbaycan dünya
miqyasında 14-cü yerə layiq görülmüşdür. Bu, tarixi qələbədir və bu, təsadüfi qələbə deyil. Çünki ondan bir il əvvəl 2015-ci ildə Bakıda keçirilmiş Avropa Oyunlarında Azərbaycan komanda hesabında ikinci yerə qalxmışdır.”
2019-cu ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə nitqindən
(25 dekabr 2019)
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