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 � Son illər Azərbaycanda elektrik energetikası 
sahəsində dövlət siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi 
nəticəsində yeni generasiya gücləri yaradılmışdır.

 Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 
bu sahədə apardığı düşünülmüş, 
uzaqgörən siyasəti nəticəsində 
elektrik stansiyalarının müxtəlif 
bölgələrdə inşa edilməsi enerjisis-
temin səmərəlilik göstəricilərini 
yüksəltməklə yanaşı, regionların 
sosial-iqtisadi inkişafına da mühüm 
töhfələr vermişdir. 

Eyni zamanda,  istehsalın 
hazırkı səviyyəsi daxili tələbatı tam 
həcmdə ödəməklə yanaşı, həm də 
ölkəmizi elektrik enerjisi ixracat-
çısına  çevirmişdir.  Bu ilin birinci 
yarısında Azərbaycanda 10 milyard 
954,6 milyon kilovat-saat elektrik 
enerjisi istehsal edilmişdir. 

Ölkədə istehsal edilən elektrik 

enerjisinin 95 faizdən artıq hissəsi 
istilik elektrik stansiyalarının, qalan 
hissəsi isə su elektrik stansiyaları-
nın payına düşür. Yeri gəlmişkən, 
hazırda bütün dünyada olduğu kimi, 
ölkəmizdə də alternativ və bərpa 
olunan enerji mənbələrindən geniş 
istifadə edilməsi məsələsi diqqət 
mərkəzindədir. Bu məsələ qlobal 
ekoloji problemlərin aradan qaldı-
rılması, ətraf mühitin qorunması 
baxımından xüsusilə aktualdır.

Ölkəmizdə bərpa olunan enerji 

mənbəyi kimi, ilk növbədə, hidro-
energetikanın inkişafı, o cümlədən 
kiçik  su elektrik stansiyalarının 
tikilməsi və yenidən qurulması 
prioritet təşkil edir.   Prezident 
İlham Əliyevin xüsusi diqqət və 
qayğısı nəticəsində ötən illərdə 
Azərbaycanda bir neçə su elektrik 
stansiyası istismara verilmişdir 
ki, onlardan biri də ümumi gücü 
25 meqavat təşkil edən "Taxta-
körpü" Su Elektrik Stansiyasıdır. 
"Azərenerji" ASC-nin mətbuat 

xidmətinin məlumatına görə, cari 
ilin altı ayında adıçəkilən stansiya-
da 18,9 milyon kilovat-saata yaxın 
elektrik enerjisi istehsal edilmişdir. 
Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 3,6 milyon kilovat-saat 
artıqdır. İlin ötən dövründə stansi-
yada həyata keçirilmiş məqsədyönlü 
tədbirlər nəticəsində elektrik 
enerji istehsalının digər texniki 
göstəricilərində də yüksək nəticələr 
əldə edilmişdir. Üç hidroaqreqat qu-
raşdırılmış bu elektrik stansiyasının 

avadanlıqlarında bir sıra cari təmir 
işləri aparılmışdır.

 Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda 
kiçik çaylar üzərində su elektrik 
stansiyalarının tikintisi davam 
etdirilir. Məlum olduğu kimi, artıq 
ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 
iştirakı ilə  gücü 1 meqavat olan 
"Qusar-1", gücü 1,6 meqavat olan 
"İsmayıllı-1", ümumi gücü 3,1 
meqavat təşkil edən "Göyçay" 
kiçik su elektrik stansiyaları işə 
salınmışdır. Bundan əlavə, gücü 1,5 

meqavat olan "Balakən-1" və gücü 
1,6 meqavat olan "İsmayıllı-2" kiçik 
su elektrik stansiyaları istismara 
tam hazırdır və artıq bu stansiya-
larda test rejimində elektrik enerjisi 
istehsal edilir. Gücü 0,3 meqavat 
olan "Astara-1" və ümumi gücü 
3,6 meqavat təşkil edən "Oğuz" su 
elektrik stansiyalarının tikintisi isə 
başa çatmaq üzrədir.

Mirbağır YAQUBZADƏ, 
"Xalq qəzeti"     

 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin bi-
rinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekun-
larına  və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş 
iclasında  yarım il ərzində görülən işlərə bir daha 
nəzər yetirilmiş, həmçinin yaxın  gələcəkdə həyata 
keçiriləcək infrastruktur layihələri  barəsində 
müzakirələr aparılmışdır. Dövlətimizin başçısı 
tövsiyə və tapşırıqlarını verərək nəzərdə tutulmuş 
layihələrin  reallaşdırılmasını prioritet vəzifə kimi 
qarşıya qoymuşdur.

Dövlətimizin başçısı 
digər bir sıra sahələr kimi, 
turizmin inkişafının da diqqət 
mərkəzində olduğunu bildir-
mişdir: "Əsas məsələ turizm 
sənayesini yaratmaqdır - həm 
daxili turizm, həm də xa-
rici qonaqları qəbul etmək 
üçün. Bizim gözəl iqlimimiz, 
yay aylarında Xəzər sahili, 

qış aylarında dağlar, xizək 
kurortları var. Bizim çoxlu 
tarixi abidələrimiz var. Nəinki 
Bakıda, bütün bölgələrdə müa-
sir infrastruktur, otellər, yollar 
var. Ona görə bu istiqamətdə 
görüləsi işlər hələ çoxdur".

Bəli, ölkə rəhbərinin qeyd 
etdiyi kimi, bütün bölgələrdə 
müasir infrastruktur, otellər, 
yollar var. Belə  müasir 
istirahət mərkəzləri Naxçıvan-
da da çoxdur və bunların sayı 
getdikcə artırılır. Belələrindən 
biri haqqında söhbət açmaq 
istərdim.

Adətən, dağ kəndinin 
insanları daha səmimi olur-
lar. Uca dağlara baş qoyub 
üzünü geniş düzənliyə tutan bu 
yurd yerinin insanları da  ilk 
gördüyümüz andan bizə elə 
doğmalaşdılar ki, sanki illərdir 
tanıyırdıq bir-birimizi. Hamısı 
xalqımızın qonaqpərvərliyini, 
milli adət-ənənələrini böyük 
səylə qoruyur, yaşadır. Bir 
tərəfdən də düşünürsən ki, 
bəlkə mətin qayaların, dağların 
ətəyindən pıqqıldayıb üzə 
çıxan bulaqların, yaz gələndə 
coşub-çağlayan dağ çayının, 
ya bəlkə düzənlərdə adamın 
qəlbini oxşayan lalələrin saflı-
ğı, təmizliyi çöküb bu insanla-
rın qəlbinə. 

Beləcə, xoş hisslərlə 
Babək rayonunun Nəhəcir 
kəndindəki yaraşıqlı məktəb 
binasının qapısını döyürük. 
Dəhlizlərdə bir səssizlik  var. 
Hər tərəfdə səliqə-sahman göz 
oxşayır. Öyrənirik ki, məktəb 
2011-ci il sentyabrın 27-də 
istifadəyə verilib. O günün 
sevinci indi də pedaqoji kol-
lektivin üzündədir. Məktəbin 
müəllimləri Əli Tarverdiyev, 
Camal Novruzov, Yaşar 
Quliyev və başqaları gözəl 
şəraitdə dərs dediklərinə görə 
dövlətimizə minnətdarlıqlarını 
dönə-dönə bildirirlər. 

Məktəbin qocaman 
müəllimi Əli Tarverdiyev 
təhsil ocağının tarixindən 
söz açır, keçdiyi çətinlikləri 
dilə gətirir. Bildirir ki, əsası 
1939-cu ildə qoyulmuş 
bu məktəb əvvəlcə kəndin 
uşaqlarına ibtidai təhsil verib, 
sonra səkkizillik, 1983-cü 
ildən tam orta məktəb kimi 
fəaliyyət göstərib. Müsahibi-
miz öz həyat yolunda çəkdiyi 
əziyyətlərdən də danışır. Deyir 
ki, ibtidai sinfi bitirəndən 
sonra Sirab kəndinə getdim. 
Bir il orada, üç il Culfa rayo-

nunun Qazançı, sonrakı illəri 
Bənəniyar kəndində oxudum. 

Onun arzusu oxuyub 
müəllim olmaq, qayıdıb 
kənddə uşaqlara təhsil vermək 
imiş. Bu arzusunu reallaş-
dırıb və uzun illər məktəbə 
rəhbərlik edib. Deyir ki, 
1967-ci ildə kənd camaatı ilə 
yığışıb məktəb binası tikdik. 

Amma getdikcə bina köhnəldi, 
yararsız hala düşdü. Məktəbdə 
dözümsüz bir vəziyyət yaran-
mışdı. Yağışlı günlərdə da-
mırdı, istiliyi yox idi. Onu da 
bildirir ki, çətinliklər içərisində 
olsaq da, məktəbimiz yax-
şı məzunlar yetişdirmişdir. 
Qızıl, gümüş medal alanlar 
olub. Yetirmələrimiz bu gün 
müxtəlif sahələrdə çalışır-
lar. Məktəbdə dərs deyən 
müəllimlərin hamısı öz 
məktəbimizin yetirmələridir. 

Həmsöhbətim deyir ki, 
əvvəllər məktəbdə şagird sayı 
azalmağa başlamışdı. Övlad-
larının hərtərəfli şəraitə malik 
məktəblərdə təhsil alması üçün  
bəzi ailələr köçdü buradan. 
Amma kənddə aparılan abad-
lıq-quruculuq, yenidənqurma 
tədbirləri insanların başqa 
yerlərə getmələrini dayan-
dırdı. Nəinki dayandırdı, 
artıq köçənlər geri qayıtmağa 
başladılar. Bunun nəticəsidir 
ki, əgər keçən il birinci sinfə 2 
uşaq gəlirdisə, bu il artıq on-
ların sayı 11-dir. Ulu öndərin 
siyasəti bu gün uğurla həyata 
keçirilir və öz bəhrələrini 
də verir. Bu gün uşaqların 
təhsilə marağı artıb. Elə bir il 
olmayıb ki, məktəbimizdən 
ali məktəblərə qəbul olmasın. 
2014-2015-ci tədris ilində 
məktəbi bitirən 6 məzundan 
4-ü ali məktəbə qəbul olunub. 

Bəli, son illər muxtar res-
publikanın bütün bölgələrində 
aparılan quruculuq tədbirləri 
Babək rayonunun  Nəhəcir 
kəndini də ağuşuna alıb. Beş 
il bundan əvvəl uçuq-sökük, 
yararsız məktəb binasının 
yerində yaraşıqlı, tədrisin 
yüksək səviyyədə aparılması 
üçün hərtərəfli şəraitə ma-
lik üçmərtəbəli təhsil ocağı 
ucaldılıb. Hazırda  məktəbdə 
11 sinif otağı, kimya-biologi-
ya, fizika və hərbi kabinetlər, 
elektron lövhəli sinif, kom-

püter və müəllimlər otaqları, 
kitabxana, bufet var. Məktəb 
kitabxanasına şagirdlərin 
elmin sirlərinə dərindən bələd 
olmaları üçün 2741 dərslik 
və bədii ədəbiyyat verilib. 6 
kompüter nəhəcirli şagirdlərin 
informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarının imkan-
larından səmərəli istifadə 
etmələrinə geniş imkan açıb. 

Əvvəllər bu məktəbdə 
idman zalı olmadığından 
bədən tərbiyəsi dərslərinin 
keçirilməsində çətinliklər 
yaranırdı. İndi burada müasir 
idman zalı var, həyətdə açıq 
idman qurğuları qoyulub. 
İdman zalında müxtəlif idman 
növləri ilə məşğul olmaq üçün 
lazımi şərait yaradılmışdır. 
Odur ki, şagirdlər idman 
müəllimi Rəfail Yaqubovun 
rəhbərliyi altında bu sahədə 
uğurlara imza atırlar. Elə 
bunun nəticəsidir ki, məktəbin 
şagirdləri bu il "Vətənin 
müdafiəsinə hazıram" çoxnöv-
çülük idman yarışı üzrə rayon 
birinciliyində qalib gələrək 
muxtar respublika yarışında 
Babək rayonunu təmsil etmiş 
və burada da yarışın ikincisi 
olmuşlar. 

Nəhəcir kəndində tanış 
olduğumuz daha bir ünvan 
insanların sağlamlığına xidmət 
edən feldşer-mama məntəqəsi 
oldu. Kənd mərkəzində 
yerləşdirilmiş, 3 otaqla təmin 
olunmuş bu səhiyyə ocağında 
əhaliyə ilkin tibbi yardımın 
göstərilməsi, uşaqlar arasında 
peyvənd işinin təşkili üçün 
hərtərəfli şərait yaradılmışdır.

İkimərtəbəli kənd mərkəzi 
kənddə neçə-neçə idarə və 
təşkilatın yerləşdiyi yerdir. 
Kənd inzibati ərazi dairəsi 
üzrə nümayəndəlik, feld-
şer-mama məntəqəsi, rabitə 
evi, polis sahə məntəqəsi, 
baytarlıq məntəqəsi, ki-
tabxana, Yeni Azərbaycan 
Partiyası ərazi ilk təşkilatı, 

bələdiyyə yerləşdirilmiş, kənd 
mədəniyyət evi işçiləri üçün 
hər cür şərait yaradılmışdır. 
Ona görə tez-tez mədəniyyət 
tədbirləri keçirilir, hər il 
Novruz bayramı yaddaqalan 
şəkildə qeyd edilir. 

Kənddə kompleks qurucu-
luq işlərinin aparılması, Qahab 
və Nəhəcir kəndləri arasın-
dakı 12,8 kilometrlik yolun, 
kənddaxili yolların təmir olun-
ması, içməli su probleminin 
həll olunması, yeni elektron 
ATS quraşdırılması, kəndin 
daimi elektrik enerjisi və təbii 
qazla təmin edilməsi, bir sözlə, 
bu kənddə əhalinin yaşayışı 
üçün lazımi şəraitin yaradılma-
sı insanların məskunlaşmasına 
səbəb olub. Üstəlik, başqa 
yerlərdən də bu dilbər güşəyə 
yaşamağa gələnlər var ki, 
bunun da nəticəsində son illər 
kənddə yeni evlər tikilmişdir. 

Nəhəcir kəndinin geniş 
otlaqları, bərəkətli torpaqları 
burada əkinçilik və heyvan-
darlıq üçün əlverişli şərait 
yaradır. Hazırda kənddə 580 
baş inək-camış, 5435 baş  
davar saxlanılır. Kəndin 560 
hektar əkin sahəsi, geniş otlaq 
əraziləri var. Kənd adamları 
əsasən, taxıl əkininə üstünlük 
verirlər. Həyətyanı sahələrdə 
isə hər ailə özünə görə tərəvəz 
bitkiləri əkib-becərir. Kənddə 
arıçılıq da gəlirli sahələrdən 
sayılır. Ümumilikdə, bura-
da 267 arı ailəsi saxlanılır. 
Kənd sakinlərindən Kərəm 
Həsənovun 60 arı ailəsi, bundan 
başqa, 10 baş da qara malı var. 
Azər Hacıyev də təcrübəli arıçı 
sayılır. 30 arı ailəsi, 6 baş iribuy-
nuzlu mal-qara bəsləyir. Rafik 
Rəcəbov və Balakişi Əhmədov 
isə heyvandarlıqla dolanışıqla-
rını qurublar. Hər biri 150 baş, 
Şahvələd Rəcəbov isə 110 baş  
davar bəsləyir. Həvva Seyido-
va 10 baş qaramaldan aldığı 
məhsulla ailəsinin dolanışığını 
təmin edir. 

Bu dağların qoynun-
da elə bir sakin yoxdur ki, 
qəlbən torpağa bağlı olmasın, 
zəhməti sevməsin. Bu amillər 
və kəndin ab-havası burada 
insanların uzunömürlülüyü-
nün səbəbidir. İkinci Dünya 
müharibəsinin od-alovlarını 
görmüş Kazım Hacıyevin 
93 yaşı var. O illərin ağrı-
acılarından söz açan, Vətən 
sevgisini bu gün gənclərə, 
nəvələrinə aşılayan vetera-
nın yaşıdları, həmkəndliləri 
Şahhüseyn Novruzov, Kəklik 

Novruzova, Həcər Qalayeva 
isə müharibə illərində kəndin 
çəkdiyi məşəqqətli günləri dilə 
gətirdilər, bugünkü firavan 
dolanışığa görə dövlətimizin 
başçısına minnətdar olduq-
larını bildirdilər. Özünün 
ixtiyar çağlarını yaşayan 
insanlar kəndin cavanlarına 
milli dəyərlər zəminində öyüd-
nəsihət verməyi də unutmur-
lar. Qonaqpərvərlik, böyüyə 
hörmət, kiçiyə məhəbbət, 
dövlətə sədaqət hər bir 
nəhəcirlinin qanına hopub. 

Kənddə xidmət mərkəzi 
də fəaliyyət göstərir. Burada 2 
mağaza var, eləcə də əhaliyə 
müxtəlif məişət xidmətlərinin 
göstərilməsi üçün gözəl şərait 
yaradılıb. Həmçinin, mərkəzdə 
kişi bərbəri, ət satış yeri də 
mövcuddur.

Kəndi bir xeyli gəzib 
dolaşdıq. Halal çörəyini alın 
təri ilə torpaqdan qazan-
mış insanlarla həmsöhbət 
olduq. Və dönüşümüzdə 
Nəhəcir dağının ətəyindən 
çıxan, səsi-sorağı diyarın hər 
yerinə yayılmış mineral su 
mənbəyinə baxmağı da unut-
madıq. Dəniz səviyyəsindən 
1700 metr hündürlükdə olan, 
karbon qazlı, az minerallaş-
mış, hidrokarbonatlı, natri-
umlu su kənd adamlarının 
dediyinə görə, mədə-bağırsaq 
xəstəliklərində əvəzolunmaz 
vasitədir, həmçinin qan 
azlığının müalicəsi zamanı 
içilməsi müsbət nəticə verir. 
Su mənbəyinin ətrafında otu-
racaqlar qoyulmuş, ağaclar 
əkilmiş və istirahətə gələnlərin 
rahatlığı təmin olunmuşdur. 
Deyilənə görə, su hər saatdan 
bir qaynayıb çıxır, 5 metrədək 
hündürlüyə fəvvarə vurur və 
sonra mənbəyinə qayıdır. 

Doğrudan da, bu təbiət 
möcüzəsi kənd turizmi üçün 
maraqlı bir yerdir. Bəzi 
tədqiqatçılara görə, Nəhəcir 
kəndinin əsl adı Nuhəcərdir.  
"Nuh" (peyğəmbər adı) və fars 
dilindəki "cir" (yamac, maili 
yer) sözlərindən ibarət olub, 
"Nuhun yamacı" mənasındadır. 
Yaşı çox-çox qədimlərə gedib 
çıxan Nəhəcir kəndi bu gün 
həm zəngin tarixi, həm də 
müasir gözəllikləri ilə göz 
oxşayır.

Hafizə ƏLİYEVA, 
Babək rayonunda çıxan 

"Şərqin səhəri" qəzetinin 
redaktoru, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının 
Əməkdar jurnalisti

Naxçıvanın turizm ünvanlarından 
daha biri abadlaşdırılır

Qədim yurd yerimiz Nəhəcir bu gün  abadlığın, quruculuğun  işığına qərq olub

Su elektrik stansiyalarının texniki-iqtisadi göstəriciləri qənaətbəxşdir

Fransa-Azərbaycan Universitetinə 
qəbul imtahanı keçirilib

 � İyulun 27-də 
Azərbaycan Dövlət Neft 
və Sənaye Universitetində 
(ADNSU) Fransa-
Azərbaycan Universitetinə 
(UFAZ) qəbul imtahanı 
keçirilib.

Təhsil Nazirliyindən 
aldığımız məlumatda bildi-
rilir ki, nazir müavini Cey-
hun Bayramov və Fransanın 
Azərbaycandakı səfiri Orelia 
Buşez KİV nümayəndələrinin 
iştirakı ilə imtahan prosesini 
izləyiblər.

Mərkəzləşdirilmiş qəbul 
imtahanında I qrup üzrə 500 
və daha çox bal toplayan 
abituriyentlərdən 303 nəfər 
UFAZ-a qəbul imtahanında 
iştirak etmək üçün qeydiyyat-
dan keçib.

İki saat davam edən im-
tahanda abituriyentlər ümu-
mi təhsil pilləsindəki tədris 
dillərinə uyğun (Azərbaycan 
və ya rus) riyaziyyat, kimya, 
fizika və ümumi biliklər bloku 
üzrə hər birindən on test sualını 
cavablandırıb və ingilis dilində 
iki esse yazıblar.

İmtahanın nəticələri iyulun 
29-da elan olunacaq.

İmtahan prosesindən 
sonra abituriyentlərlə keçirilən 
görüşdə təhsil nazirinin müavi-
ni Ceyhun Bayramov bildirib 

ki, yeni yaradılan universitet 
iki ölkənin təhsil əlaqələrinin 
daha da inkişaf etdirilməsində 
mühün rol oynayacaq.

Fransanın Azərbaycandakı 
səfiri Orelia Buşez qeyd edib 
ki, Fransa-Azərbaycan təhsil 
əlaqələri uzun illəri əhatə edir 
və Bakıda Fransız Liseyinin 
yaradılması ilə bu əməkdaşlıq 
daha da möhkəmləndirilib. 
Hazırda bu əlaqələrin da-
vamı kimi yeni universitet 
yaradılıb. Səfir bildirib ki, 
Fransanın tədris proqramları 
əsasında aparılacaq təhsil 
geofizika mühəndisliyi, kimya 
mühəndisliyi, kompüter 
elmləri, neft-qaz mühəndisliyi 
ixtisasları üzrə həyata 
keçiriləcək. UFAZ məzunları 
iki diplom (Strasburq Universi-
teti və ADNSU) əldə edəcəklər.

Sonra Azərbaycan Dövlət 
Neft və Sənaye Universiteti-
nin rektoru Mustafa Babanlı, 
Strasburq Universitetinin 
nümayəndələri yeni ali 
məktəbin yaradılmasını yüksək 
qiymətləndirib və tələbələrə 
gələcək təhsillərində uğurlar 
arzulayıblar. 

Qeyd edək ki, Fransa 
Respublikası və Azərbaycan 
Respublikası prezidentlərinin 
təşəbbüsü ilə yaradılan UFAZ-
da 2016-2017-ci tədris ilində 
hər bir ixtisas üzrə dövlət sifa-
rişi ilə 30 və ödənişli əsaslarla 
10 nəfər olmaqla ümumilikdə 
160 tələbənin təhsil alması 
nəzərdə tutulur.

Samirə ƏLİYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Türkiyə-Suriya sərhədində partlayış olub, 
44 nəfər ölüb, 140 nəfər yaralanıb
 � Türkiyə-Suriya sərhədində, Suriyanın şimal-şərqində yerləşən Haseke 

vilayətinin Kamışlı qəsəbəsində güclü partlayış baş verib. APA-nın “Hürriyət”ə 
istinadən verdiyi məlumata görə, Kamışlı qəsəbəsində Hilal qovşağı yolunda 
PKK terror təşkilatının Suriyadakı qanadı PYD-nin qərargahının yaxınlığında 
bomba yüklü avtomobil partladılıb.

“Röyters”in məlumatına görə, hadisənin 
məsuliyyətini İŞİD öz üzərinə götürüb.

Suriya dövlət agentliyi – SANA-nın 
yaydığı xəbərə görə, partlayış nəticəsində 44 
nəfərin öldüyü, 140 nəfərin isə yaralandığı 
bildirilib. Eyni zamanda, partlayış Türkiyənin 
Mardin vilayətinin Nusaybin qəsəbəsində 2 
nəfərin yaralanmasına səbəb olub.

Teymur MƏMMƏDOV:  
Şöhrətli Azərbaycan komandasının 
bayraqdarı olmaq böyük şərəfdir! 

 � Startına sayılı günlər qalmış Rio de 
Janeyro Yay Olimpiya Oyunlarında olimpiya 
şöhrətli idmançımız Teymur Məmmədov 
komandamızın bayraqdarı kimi də diqqət 
mərkəzində olacaq. 

"London-2012"-də hakim 
ədalətsizliyi  ucbatından finaldan 
məhrum olan Teymur budəfəki 
oyunlarda sonacan mübarizə apar-
mağı və Olimpin zirvəsinə qalx-
mağı qarşısına məqsəd qoyub. 
Karyerasının ikinci olimpiada-
sında, üstəlik, həm də bayraqdar 
olmaq kimi şərəfli bir vəzifə ona 
həvalə edildi.

Onun uğurlar əldə edəcəyinə 
əmin olmaq üçün isə karyerası 
ərzində uğurlarla zəngin idman 
həyatına nəzər salmaq kifayətdir. 
İlk nailiyyətini 2008-ci ildə – 15 
yaşda Bolqarıstanda keçirilən 
yeniyetmələr arasındakı Avro-
pa çempionatında qızıl medal 
qazanmaqla nail oldu. 2011-ci 
ildə kişilər arasında keçirilən 
Avropa çempionatında qazandığı 

qızıl medal boks komandamızın 
18 illik çempionluq həsrətinə son 
qoydu.  Həmin il Bakıda boks 
üzrə dünya çempionatında gümüş 
medala  layiq görüldü, eyni 
zamanda, London Olimpiadasına 
lisenziya qazandı. Dördilliyin 
zirvə yarışında, London rinqində 
bir-birindən dəqiq zərbələri 
onu güclü potensiala malik 
boksçu kimi səciyyələndirdi. 
Yarımfinal yarışlarında özündən 
xeyli təcrübəli italiyalı Klemento 
Russoya qarşı döyüşdə açıq-aş-
kar üstünlüyünə baxmayaraq, 
qələbə rəqibə verildi. Teymur bu 
məğlubiyyəti təmkinlə qarşıladı, 
hakimin qərarına hörmətlə ya-
naşdığını nümayiş etdirdi. Dəmir 
iradə, bir qədər də soyuqqanlılıq 
gənc boksçunu  "uduzduğu" 

zaman ruhdan düşməyə qoyma-
dı. Məğlubiyyəti qəbul etsə də, 
"yumruğunu düyünləməyi" də 
unutmadı. London Olimpiadasın-
da italyan boksçuya qarşı döyüşdə 
haqsızlıqla üzləşən Teymur (Lon-
don Olimpiadasının baş hakimi 
italiyalı idi) ilk Avropa Oyunların-
da İtaliyanın başqa bir boksçusu-
nu finalda məğlub etdi, ilk Avropa 
Oyunlarının qalibi adına layiq 
görüldü. Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev gənc boksçunun 
uğurunu yüksək qiymətləndirərək 
onu "Şöhrət" ordeni ilə təltif etdi. 

"Bakı-2015"-dən iki il əvvəl  
Avropa çempionatında gümüş, 
dünya çempionatında isə bürünc 
medal qazanmışdı. 

Budur, artıq möhtəşəm 
Olimpiya Oyunlarının startı 
ərəfəsindəyik. Olimpiya, dünya, 
Avropa çempionları və digər 
mötəbər yarışların qalib və müka-
fatçılarından ibarət komandamı-
zın bayraqdarı missiyasını yerinə 
yetirəcək Teymur Məmmədov 
isə artıq yüksək mübarizə əzminə 
köklənib. Bayraqdar olmaq 
kimi şərəfli bir vəzifəni yerinə 
yetirməkdən qürur duyan idmançı 
bu dəfə Rio rinqini fəth etmək ar-
zusunda olduğunu dedi: "Şöhrətli 
Azərbaycan komandasının 
bayraqdarı olmaq böyük şərəfdir! 
Bu missiyanı yerinə yetirdiyim 
üçün qürur duyuram. Rio rinqində 
yalnız qələbə uğrunda mübarizə 
aparacağam".

Leyla QURBANOVA, 
"Xalq qəzeti"
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