
24 avqust 2016-cı il, çərşənbə6

 � Qırğızıstandan olan gənc şair Kaliçayla tanışlıqda məni ilk növbədə, onun 
gülərüz çöhrəsi cəlb etdi. O, Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin (DGTYB) Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şu-
rasının dəstəyi ilə gerçəkləşdirdiyi "Türk dünyası gənc yazıçılarının əsərlərindən ibarət 
almanaxın nəşri və Bakı toplantısının keçirilməsi" adlı layihə çərçivəsində keçirilən 
silsilə tədbirlər üçün bu ilin 10-15 iyulunda şəhərimizə gəlmişdi. 

Manas yurdunun yetirməsi Kaliça Jakıpın 
kövrək duyğulu şeirləri ilə yanaşı, Azərbaycanla, 
özəlliklə Qarabağla bağlı verdiyi suallar da maraqlı 
idi: Şəhidlər xiyabanını ziyarət edərkən baxışların-
da heyrət dolu suallar oxunurdu: "Axı necə oldu 
ki, bu qədər şəhidiniz oldu?  Qarabağda nə baş 
verdi? Mənim atam hələ də Qarabağdan, Şuşadan o 
qədər xoş xatirələr danışır ki... Çəkdirdiyi şəkillərə 

baxanda o, gözəl Şuşanı xatırlayır..."  
Son cümlə istər-istəməz marağıma səbəb oldu. 

Kaliçanın atası Tölöbaldı Cakıpov keçən əsrin 
70-ci illərində Qarabağda olubmuş. 1943-cü ildə 
anadan olub. Qırx il mühasib işləmiş Tölöbaldı bəy 
hazırda pensiyaçıdır. Kaliçanın vasitəsilə Tölöbaldı 
bəy xahişimizi qəbul edib, suallarımızı cavablan-
dırdı.  

- Sizin üçün Azərbaycan nə deməkdir? 
- Azərbaycana bir sözlə duyğularımı çatdır-

mam qeyri-mümkündür. Azərbaycan unikal təbiətə, 
təkrarolunmaz mədəniyyətə və çoxəsrlik tarixə ma-
likdir. Mənim üçün isə Azərbaycan  qardaşlarım, 
dostlarım deməkdir. Bizim damarımızda eyni qan 

- türk qanı axır. 

- Şuşada olduğunuz illəri necə xatırlayırsı-
nız?  Neçənci ildə orda olmusunuz? 

-1979-cu ildə. Sovet dövrü idi. Dövlət qulluq-
çusu idim, gözəl  Şuşaya "putyovka" ilə getmək 
şansı yaranmışdı. 

-Şəhəri necə xatırlayırsınız? 
- Şuşa  Dağlıq Qarabağda gözəl bir şəhər 

idi. Sakit, dinc, sülhsevər şəhər idi, insanları da 
mentalitet baxımından bizimkilərə oxşayırdı. 
Qonaqpərvər, gülərüz insanlar idi. Orada  gəzməli-
görməli çox yer var idi. Təmiz dağ havası, 
əsrarəngiz peyzajlar... Şuşadan başqa biz Ağdamda 
və Xankəndidə də olduq. Ağdamda mavi  mozaika 
ilə bəzədilmiş məscidi xatırlayıram. Onun iki 
minarəsi çox uzaqdan  görünürdü. Gözəl məscid 
idi.  Ağdamda həm də çörək muzeyi var idi, hansı 
ki, orda qədim əmək alətlərini və daşlaşmış taxıl, 
çörək nümunələrini görmək olardı. 

- Şuşa, həmçinin Azərbaycanın musiqi beşiyi 
hesab edilir. Qarabağ muğamını eşitmisinizmi? 

- Azərbaycan muğamı  azərbaycanlıların 
ən qədim və əsas  musiqi janrlarından biri-
dir. Azərbaycanlılar muğamı həm ifa, həm də 
improvizə edirlər. Qeyri-adi və gözəldir. Mən Şu-
şada çox Azərbaycan muğamına qulaq asmışam, 
onlar da müxtəlifdir. Ancaq yaddaşımda daha çox 
"Qarabağ şikəstəsi" qalıb. O, unudulmaz bir ritmə 
malikdi... 

 - Şuşa tarixi abidə və muzeylərlə zəngin olub. 
Hansı tarixi yerlərdə olmusunuz? 

- Bəli, orada çox gözəl arxitekturaya malik 
qədim binalar, evlər var idi. Şuşa qalası, Yuxarı və 
Aşağı Gövhər Ağa Məscidi, Saatlı Məscidi... Eləcə 
də, Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətlərinin heykəl 
və büstləri var idi. 

- Şuşada çəkdirdiyiniz fotolardakı insanlar 
kimdir? 

- Şuşa sanatoriyasında dincələn insanlar idi. 
Üstündən çox vaxt keçib, oradakı mehriban və işıq-
lı insanların adlarını unutmuşam. 

- Yəqin ki, siz Qarabağ ətrafında cərəyan 
edən situasiyadan xəbərdarsınız, ermənilər 
tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarımızdan 
bir milyondan çox insan qovularaq məcburi 
köçkünə çevrilib... 

- Bəli, Azərbaycandan bir az uzaqda 
olduğumuzdan burada baş verənlər barədə 
informasiyalar bizə gəlib çatmır. Ancaq Qa-
rabağ ətrafında baş verən olayları internetdən 
izləyirik. Bir vaxtlar olduğum ən sevdiyim 
gözəl şəhərlərdə həmin gözəlliyin və dinc-
liyin daha olmamasını bilmək mənim üçün 
çox ağırdır!.. Bizim qardaşlarımız olan 
azərbaycanlıların başına gələnlər bizi incidir. 
Hər bir xalq öz Vətənini sevir. Çünki bu 

torpaq onlara əcdadlardan miras olaraq ötürülür. 
Dağlıq Qarabağ haqqında onu deyə bilərəm ki, 
oradan zorla qovulmuş azərbaycanlıların doğ-
ma  torpağıdır. Əminəm ki, o torpaqlar gec-tez 
öz sahiblərinə – azərbaycanlılara qaytarılmalıdır. 
Əminəm ki, o torpaqlar gec-tez öz sahiblərinə – 
azərbaycanlılara qaytarılmalıdır. Ümid edirəm ki, 
müharibəsiz qaytarılar.

Mənə pis təsir edir... Ancaq xatirələrimdə Şuşa 
gözəl Azərbaycan şəhəri kimi o illərdə gördüyüm 
mənzərədə qalıb; qonaqpərvər dostlar və onların 
üzlərindəki qayğısız təbəssümləri... 

P.S. Bu yazının ərsəyə gəlməsində dəstəyi 
üçün Kaliça Jakıpa təşəkkür edirəm.

Söhbəti qələmə aldı: 
Əfsanə BAYRAMQIZI,  

"Xalq qəzeti"

Manas yurdundan kövrək 
Qarabağ xatirəsi...

 � "Neft və milyonlar səltənətində"  adlı ilk Azərbaycan 
bədii  filmi İbrahimbəy Musabəyovun eyniadlı povesti əsasında 
ekranlaşdırılmışdı.  Film 1916-cı  ildə   ekranlara  çıxarıldı və  
bununla da  Azərbaycanda bədii kino sənətinin əsası qoyuldu.  Bu 
povest ilk dəfə 1916-cı ildə kitab şəklində çap olunmuşdu. İnqi-
laba qədər Azərbaycan  bədii nəsrində neft sənayesi sahiblərinin 
və burjua əxlaqının, pul hakimiyyətinin ifşasına həsr olunmuş 
əsərlər içərisində bu povest  xüsusi yer tutur.

XIX əsrin sonlarında Bakı "qara 
qızıl" hesabına Zaqafqaziyanın 
mədəniyyət mərkəzi kimi tanınmağa 
başlayır. Elə bu vaxtlarda Fransadan 
gəlmiş fotoqraf Aleksandr Mixayloviç 
Mişonun Bakıda nəşriyyatı və fotoatel-
yesi var idi.  Bakı mənzərələrini, neft 
mədənlərini, mədənlərdə baş vermiş 
yanğınlarla bağlı silsilə şəkillər çəkirdi. 
O, "Bibiheybətdə neft fontanının yanğı-
nı" , "Balaxanıda neft fontanı", "Şəhər 
bağında ictimai gəzinti", "Qafqaz rəqsi" 
xroniki süjetlərinin də müəllifidir.

   XX əsrin ilk onilliyində, 
Azərbaycan sovetləşməzdən beş il 
əvvəl belçikalı sahibkarlar – Pirone 
qardaşları Bakıda 1915-ci ildə kirayə 
kontorunu açıb, kino istehsalını təşkil 
etdilər. 

Bakının mərkəzində, Birja 
küçəsindəki (indiki Ü.Hacıbəyli küçəsi) 
3 saylı yaraşıqlı binada onların "Filma" 
Səhmdar Cəmiyyəti yerləşirdi. Filmlərə 
quruluş vermək üçün Peterburqdan 
rejissor Boris Svetlov və operator 
Qriqori Lemberq dəvət olunmuşdu. 
Filmlərə ssenari yazmaq A.D.Panova-
Potyomkinaya tapşırılmışdı. Onlar 
1915-1918-ci illərdə bir neçə bədii film 
– "Yeni tərzdə köhnə əhvalat" (1915, 
satirik kinokomediya), "Arvad" (1916, 
məişət dramı), "Arvadlar ərlərini 
mənsəbə necə çatdırırlar" (1916, məişət 
komediyası), "Arşın mal alan" (1916, 
kinokomediya), "Ayaqyalın məhəbbət" 
(1916, kinoyumoreska), "Knyaz Dəmir 
Bulat" (1916, melodram), "Ölümünə 
bir saat qalmış" (1916, kinodram), "Bir 
alçalmanın tarixi" (1918, kinodram) 
kinolentlərini istehsal etdilər. 

1916-cı ildə isə "Neft və milyonlar 
səltənətində" povestini ekranlaşdırmaq 
üçün şirkət Sankt-Peterburqdan rejissor 
Boris Svetlovu dəvət edir. Ssenarini 
A.D. Panova-Patyomkina yazır. Opera-
tor Q. Lemberq idi. Çəkilişlər Bakıda 
və ətrafında (Balaxanıda, Binəqədidə, 
Xəzər sahilində), pavilyon çəkilişləri 
isə Tiflisdə aparılırdı. Baş rolda – Cəlil 
ağanın var-dövlətini əlindən çıxa-
ran Lütfəli bəy obrazında Hüseyn 
Ərəblinski çəkilir (təəssüf ki, bu onun 
kinoda ilk və son rolu oldu). 

Kinorejissor Məmməd Əlili o 
dövrlə bağlı xatirələrində yazırdı: 
"1914-cü ilin axır günləri idi. Cəfər 
Cabbarlıgilə getmişdim. O, mənə dedi: 
“Artist Murad Muradov deyib ki, Peter-
burqdan kino çəkmək üçün Bakıya bir 
dəstə gələcək”.

Sonra Cəfər mənə başa saldı 
ki, kinonun mənzərə hissələri Bakı 
şəhərində, neft mədənləri isə Balaxanı 

kəndində çəkiləcək. Sən Balaxanıda 
oxumusan, o yerləri yaxşı bilirsən, 
köməyin dəyə bilər. Onlar çəkiliş üçün 
mollaxanalardan uşaq seçəcəklər. Çox 
güman ki, sizin yanınıza da gələcəklər. 
Zirək tərpən, fürsəti əldən vermə. Qoy 
bizlərdən də bir artist çıxsın ortaya.

Bir neçə gündən sonra artist Murad 
Muradov filmin rejissoru Boris Svet-
lovla bizim mollaxanaya gəldilər. Sınaq 
çəkilişləri üçün beş nəfər uşaq seçdilər. 
Artıq yaşım ötdüyü üçün Cəlilin uşaq-
lıq roluna yaramadım. Amma kütləvi 
səhnədə çəkildim. Maraqlısı odur ki, 
filmin çəkilişinin axırına kimi mən bir 
növ qeyri-rəsmi rejissor köməkçisi 
işlədim. Murad Muradovun, xüsusilə 
Cəfərin filmi çəkən dəstəyə çox köməyi 
olurdu. Filmin inandırıcı səhnələrindən 
biri Bayıl tərəfdə çəkilmişdi.

C.Cabbarlının məsləhəti ilə yuxarı 
məhəllənin arvad-uşaqlarını xalça-pa-
laz yumaq üçün Bayıla gətirtdirirdim. 
O vaxtlar hələ Bakıya çəkilən Şollar 
suyu gəlmədiyindən əhali quyulardan 
istifadə edirdi və bu suyu səhənglərdə 
evlərə daşıyırdılar. Bu səhnələr filmdə 
çox inandırıcı çıxmışdı. Filmi çox 
qısa müddətə - dörd aya çəkib başa 
vurdular".

Filmdə Cəlil ağanın toy məclisində 
görkəmli xanəndə Cabbar Qaryağdı-
oğlu oxuyurdu, tarzən Qurban Pirimov 
idi. Məşhur tarzən Qurban Pirimov 
sənətşünas N.Sadıxovla söhbətində bu 
barədə danışarkən demişdir: "Filmin 
"Toy" və "Kazinoda şənlik" epizod-
larında xanəndə Cabbar ilə mən də 
çəkilmişdim. Mən çalırdım, Cabbar 

oxuyurdu. H.Ərəblinskinin oynaması 
mənim çox xoşuma gəlirdi. Lütfəli 
bəyin par-par parıldayan faytondan 
düşməsi indiki kimi yadımdadır. Onun 
iti baxışları elə bil gözümün qabağın-
dadır. Lütfəli bəyin obrazı Ərəblinskiyə 
çox yaraşırdı".

"Baku" qəzetində belə bir elan 
dərc edilmişdi: "Fransız elektrobioq-

rafı, H.Z.Tağıyevin pasajı. Uşaqlar 
və şagirdlər buraxılmır. Bu il mayın 
14-dən Bakının neft mədənlərində 
çəkilmiş və neft milyonçularının 
həyatından bəhs edən "Neft və mil-
yonlar səltənətində" filminin 1-ci 
seriyası nümayiş etdiriləcək. Kinodram 
İ.B.Musabəyovun romanı əsasında 
çəkilib. Ssenari müəllifi A.D.Panova 
- Potyomkinadır. Film tammetrajlı ol-
duğuna görə hər axşam yalnız üç seans 
göstəriləcək."

Filmin ən maraqlı epizodu Ba-
laxanıda milyonçu Səlimovun neft 
mədənində baş vermiş dəhşətli yanğı-
nın lentə alınması idi. Bu kadr o dövrdə 
sensasiya kimi qarşılanmışdı. Film 
ekrana çıxmazdan əvvəl geniş reklam 
edilmişdir. Hətta xüsusi buklet də 
buraxılmışdı  və  buraya filmdən ayrı-
ayrı kadrlar da daxil edilmişdi. Filmin 
titrləri həm Azərbaycan, həm də rus 
dillərində idi. 

Bu film ilk dəfə Tağıyev pasajında 
göstərildi. Bakı nümayişindən sonra 
film Zaqafqaziyada, Orta Asiyada və 
Rusiyada da  nümayiş etdirildi. 

Həmin  film  bizə gəlib  çatmayıb. 
Bnun səbəbi  müxtəlif  versiyalarla izah 
edilir. Bir versiyaya görə, 1918-ci il 
hadisələri vaxtı Tağıyev teatrı növbəti 
dəfə yananda (birinci dəfə 1909-cu 
ildə), teatrda olan "Neft və milyonlar 
səltənətində" filmi də yanıb külə dönür. 
Ancaq kinoşünas Aydın Kazımzadənin 
yazdığına görə, "Filma" şirkətinin öz 
ofisi ( keçmiş Birja -Ü.Hacıbəyov) 
varkən filmi niyə teatrda saxlamalıydı 
ki? Aydın müəllimin fikrincə, film Ru-

siyanın kino arxivində olub. Sonralar 
yararsız hala düşdüyündən, atılıb. 
Hazırda orada yoxdur.

Azərbaycanda ilk səssiz bədii filmi  
"Neft və milyonlar səltənətində"ki 
yazılar iki dildə – Azərbaycan və rus 
dillərində yazılıb. Film neft Bakısı-
nın XX əsrin əvvəllərindəki həyatını, 
Bakı müsəlman milyonçularının 

məişətini, neft mədənlərində ən çətin 
şəraitdə işləyib yaşayan fəhlələrin ağır 
güzəranını ekranda canlandırır.

Filmdə baş verən bütün əhvalatlar 
əsərin qəhrəmanı Cəlilin taleyi fonunda 
cərəyan edir. Yoxsul və kimsəsiz olan 
Cəlil təsadüf nəticəsində varlı bir neft 
sahibkarına çevrilir. Pozğun və qəddar 
neft milyonçusu Lütfəli ilə dostluğu 
onu müflisləşdirir və məhv edir. Burjua 
cəmiyyətinin ali təbəqəsinə qədər 
yüksələn bir kasıbın burada özünə yer 
tapa bilməməsi və buna mənən hazır 
olmaması onun faciəsi ilə nəticələnir.

Filmdə varlı neft sahibkarlarının 
xoş və firavan həyat sürmələri, yoxsul 
fəhlələrin acınacaqlı həyatı, gecə-
gündüz neft mədənlərində işləyib bir 
parça çörək pulu qazanmaları  və bu 
kimi digər səhnələr tamaşaçıda dövrün 
ab-havası, neftin insan həyatında 
oynadığı təzadlı rol barədə müəyyən 
təsəvvür yaradır.

 "Neft və milyonlar səltənətində" 
povestinin motivləri əsasında çəkilmiş 
filmin ikinci variantı 1980-ci ildə "Qızıl 
uçurum" adı ilə yenidən ekranlarda nü-
mayiş etdirilir. Melodramın quruluşçu 
rejissoru Fikrət Əliyevdir. Filmdə Cəlil 
rolunda Əliabbas Qədirov, Lütfəli bəy 
rolunda isə Hamlet Xanızadə çəkiliblər. 
1983-cü ildə Leninqradda (indiki 
Sankt-Peterburq) XIV Ümumittifaq 
Kinofestivalında bu filmə görə rejissor 
Fikrət Əliyevə mükafat verilir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,"Xalq qəzet"

  Azərbaycanın ilk bədii  filminin  
ekrana çıxmasından  100  il ötür

 � Azərbaycan dövlətinin başçısı, Milli Olimpiya 
Komitəsinin prezidenti cənab İlham Əliyev Braziliyanın Rio-
de-Janeyro şəhərində keçiriləcək XXXI Yay Olimpiya Oyun-
larında iştirak edəcək Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
iyulun 18-də rəsmi yolasalma mərasimində söylədiyi nitqdə 
qətiyyətlə demişdi:

" Bu Oyunlarda Azərbaycan 
Olimpiya komandası böyük heyətlə 
– 56 idmançı ilə iştirak edəcək. 
Lisenziyaların sayı isə 57-dir. Bu, 
keçən Yay Olimpiya Oyunlarından 
çoxdur. Biz London Yay Olim-
piya Oyunlarında 53 idmançı ilə 
iştirak etmişik və bildiyiniz kimi, 
böyük qələbə-10 medal qazanmı-
şıq, onlardan 2-si qızıl medaldır. 
Bu dəfə isə daha böyük heyətlə 
iştirak edəcəyik və əlbəttə ki, yaxşı 
nəticələr gözləyirik. Bunu deməyə 
əsas var, çünki idmançılarımız son 
dörd il ərzində müxtəlif beynəlxalq 
yarışlarda, dünya və Avropa çem-
pionatlarında bizi sevindiriblər, 
ölkəmizin şöhrətini ucaldıblar və 
müxtəlif yarışlardan Vətənə böyük 
qələbələrlə qayıdıblar. Əminəm ki, 
Rio-de-Janeyroda da idmançılarımız 
vətənpərvərlik, peşəkarlıq, əzmkarlıq 
göstərərək ölkəmizi ləyaqətlə təmsil 
edəcəklər."

Belə də oldu. Azərbaycan 
olimpiyaçıları Rio-de-Janeyronun 
idman meydanlarında yaxşı hazırlıq 
səviyyəsi, fədakarlıq və əsl qələbə 

əzmi nümayiş etdirərək Vətəni 18 
medal-1 qızıl, 7 gümüş və 10 bürünc 
mükafatla sevindirdilər, medalların 
keyfiyyətinə görə 206 ölkə arasında 
39-cu, sayına görə isə 15-ci oldular. 
Bizim üçün çox qürurverici nəticədir 
ki, Azərbaycan olimpiyaçılarının 
komandası medalların sayına görə 
siyahıda 15-ci mövqedədir. Onlarla 
qüdrətli dövlət cədvəldə yığmamız-
dan sonrakı yerlərdə qalmışdır. 

Təkcə bir ölkə ilə müqayisə 
aparaq. Hələ 1968-ci ildə XIX Yay 
Olimpiya Oyunlarının, 1970 və 
1986-cı illərdə isə futbol üzrə dünya 
çempionatlarının təşkilatçısı olmuş 
Meksika kimi bir dövlət cəmi 3 gü-
müş və 2 bürünc medalla 61-ci yerlə 
kifayətlənmişdir.

Bəs medalların sayına görə ilk 15 
yeri tutmuş ölkələr hansılardır? Si-
yahıya ABŞ başçılıq edir. Bu ölkənin 
idmançıları 121 medal qazanmışlar. 
Sonrakı yerlər isə bu ardıcıllıqla bö-
lüşdürülür: Çin (70), Böyük Britaniya 
(67), Rusiya (56), Almaniya (42), 
Fransa (42), Yaponiya (41), Avstraliya 
(29), İtaliya (28), Kanada (22), Ko-

reya Respublikası (21) , Hollandiya 
(19), Braziliya (19), Yeni Zelandiya 
(18), Azərbaycan (18). On dördüncü 
pillədə olan Yeni Zelandiya koman-
dası daha çox qızıl medal qazandığına 

görə siyahıda ölkəmizdən irəlidədir. 
Medalların sayına görə  XXXI 

Yay Olimpiya Oyunlarında dünyada 
15-ci yeri tutmuş Azərbaycan koman-
dası həmin göstərici üzrə Avropada 
7-ci, İslam ölkələri arasında 1-ci, 
Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri 
arasında isə 2-ci olmuşdur. 

Olimpiyaçılarımız 18 medalı id-
manın beş növü üzrə yarışlarda- taek-
vondo, cüdo, güləş, boks və avarçəkmə 
turnirlərində qazanmışlar. 

Onu da qeyd edək ki, Olimpi-
adada 56 idmançı ilə təmsil olunan 
Azərbaycanın qazandığı 18 mükafat 
orta hesabla hər üç nəfərə təxminən 
bir medal deməkdir. 

Rio-2016 startlarından sonra 
Azərbaycan idmançıları arasında 
Olimpiya Oyunlarının ikiqat, üçqat 
mükafatçılarının sıraları bir qədər də 
genişlənmişdir. İndi güləşçilərdən 
Mariya Stadnik olimpiadaların iki 
gümüş və bir bürünc medalının 

sahibidir, Toğrul Əsgərov Londonda 
qazandığı çempion medalına Brazili-
yada gümüş mükafat da əlavə etmiş, 
İngiltərə paytaxtında Toğrul kimi 
fəxri kürsünün ən yüksək pilləsində 

təbrikləri qəbul etmiş 
digər sərbəst güləşənimiz 
Şərif Şərifov Rio-de-
Janeyroda bir bürünc 
medal qazanmağı da 
bacarmışdır, daha bir 
güləşçi  Xetaq Qazyumov 
Pekin-2008 və London-
2012-də qazandığı bürünc 
medallardan sonra Rio 
Olimpiadasının finalında 
güləşmiş və bu dəfə gü-
müş mükafatçı olmuşdur.

Azərbaycan idmanı 
nümayəndələrinin XXXI 
Olimpiadanın taekvon-
do turnirində böyük 
müvəffəqiyyəti bütün dünyanın 
diqqətini cəlb etmişdir. Əvvəllər heç 
vaxt olimpiadalarda bu növdə fəxri 
kürsüyə yüksələ bilməyən dayanq 
ustalarımız bu dəfə ötən Olimpiya 
Oyunlarındakı uğursuzluqlarının 
əvəzini  artıqlaması ilə çıxaraq dörd 

nəfərə üç medal qazanmışlar. Radik 
İsayevin qızıl, Milad Beiqi Harçeqani 
və Patimat Abakarovanın bürünc me-
dalları idman tariximizə qızıl hərflərlə 
yazılmışdır. Fəridə Əzizovanın tutdu-

ğu beşinci yer də pis nəticə deyil.
Boksçularımız da bütün əvvəlki 

Olimpiya Oyunları ilə müqayisədə 
bu dəfə daha yaxşı çıxış etmişlər. 
Əgər indiyə qədər dəri əlcək usta-
larımızın olimpiadalarda ən böyük 
uğurları bürünc medallar olmuş-

dusa, təmsilçilərimiz Rio-2016  
döyüşlərində gümüş mükafat sevinci 
də yaşamışlar. Kamran Şahsuvarlı-
nın  bürünc medalına Olimpiadanın 
finişində yalnız final görüşündə 

uduzan Lorenso Sotoma-
yorun  gümüş mükafatı da 
əlavə olundu və Azərbaycan 
boksçuları Olimpiya Oyunla-
rında çıxışlarının bütün tarixi 
ərzində ən böyük uğurlarını 
qazandılar- 1 gümüş, 1 bü-
rünc medal. 

Ölkəmizin 
avarçəkənlərinin Olim-
piada 2016-da ikiqat 
müvəffəqiyyəti idmanın bu 
növünün də inkişafının daimi 
diqqət mərkəzində olduğu-
nu, təcrübəli məşqçilərin 
rəhbərliyi altında gərgin və 
məqsədyönlü iş aparıldığını 

sübut edir. Valentin Demyanenkonun 
gümüş, İnna Osipenko-Radomskaya-
nın bürünc medalları çox şeyə sübut-
dur. Bu uğurlar gələcəkdə Azərbaycan 
avarçəkmə ustalarının növbəti 
mötəbər yarışlarda-Olimpiya Oyunla-
rı, dünya və Avropa çempionatlarında 

da qaliblər sırasında olacaqlarına 
möhkəm inam yaradır.

Dövlətimizin və idmanımızın 
lideri cənab İlham Əliyevin yu-
xarıda xatırlatdığımız yolasalma 
mərasimindəki nitqində dediyi " 
Əminəm ki, Rio-de-Janeyroda da 
idmançılarımız vətənpərvərlik, 
peşəkarlıq, əzmkarlıq göstərərək 
ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edəcəklər" 
fikri özünü tam doğrultmuşdur. 
Azərbaycan idmançıları Rio-
de-Janeyronun idman meydan-
larında çətin sınaqlardan şərəflə 
çıxmış, Azərbaycanı və bütün 
azərbaycansevərləri 18 medal-
la sevindirmişlər. Bununla da 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 
bərpasının 25-ci ildönümü ərəfəsində 
Olimpiya qənimətlərimizin sayı 
44-ə çatmışdır. 1996-cı ildə ABŞ-ın 
 Atlanta şəhərində keçirilmiş Olimpiya 
Oyunlarında 1 gümüş medal qaza-
nan Azərbaycan idmançıları həmin 
Olimpiadadan ötən iyirmi il ərzində 
daha 43 mükafat qazanmışlar və indi 
olimpiyaçılarımızın hesabında 44 
medal vardır.

Beləliklə, Rio-de-Janeyro-2016 
Olimpiadası başa çatmışdır. 
Azərbaycan idmançılarını dörd  ildən 
sonra Yaponiyanın paytaxtı Tokio-
da XXXII Yay Olimpiya Oyunları 
gözləyir. Əlbəttə ki, təmsilçilərimiz 
əfsanəvi Pelenin vətəni Braziliyadakı 
kimi, Gündoğar ölkədə də  yüksək 
nəticələr uğrunda mübarizə  aparıb 
növbəti Olimpiya medallarının 
sevincini yaşamaq üçün elə indidən 
hazırlığa start verəcəklər. 

Olimpiadalara lisenziya qazanan 
idmançılarımızın sıraları getdikcə 
genişlənir, təmsil olunduğumuz idman 
növlərinin sayı artır ( bu dəfə triatlon, 
kamandan oxatma, velosiped idmanı 
və kanoe-slalom bizim üçün yeni 
növlər idi),  medalçılarımızın sayı ço-
xalır. Azərbaycanda idman, Olimpiya 
hərəkatı sürətlə inkişaf edir.

Oqtay BAYRAMOV, 
"Xalq qəzeti"

Azərbaycan Olimpiada-2016-da 
tarixi nailiyyəti ilə əsl idman ölkəsi 

olduğunu bir daha təsdiq etdi
Qazanılmış rekord sayda medal dövlətimizin idmana 

daimi qayğısının növbəti parlaq təzahürüdür


