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ስፖርት

“የኦሎምፒክ ቡድናችን 18 ሜዳሊያዎችን አሸንፎልናል። ይህም ጥሩ ውጤት ነው። በኦሎምፒክና በፓራ ኦሎምፒክ 

ጨዋታዎች የአዛርባጃንን አትሌቶች በጠቅላላው 29 ሜዳሊያዎችን አሸንፈዋል። ይህም በድጋሜ የአዛርባጃንን ጠንካራ 

የስፖርት ሃገር እንደሆነች ያሳያል። ስፖርት በአዛርባጃን ውስጥ በፍጥነት እያደገ ሲሆን አትሌቶቻችንም በሁሉም የዓለም 

አቀፍ ውድድሮች እያስፈነደቁን ነው።”

ኢልሃም አልየቭ 

የአዛርባጃን ሪፑብሊክ ፕረዘዳንት

የአዛርባጃን  የኦሎምፒክ  የወርቅ ደረጃ

በአንድሬይ ቫሲሊየቭ 

እና

በራሻድ ኢብራሂሞቭ
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አዛርባጃን ራሷን በስፖርት ዘርፍ ይበልጥ እያሳወቀችበት 
ብቻም ሳይሆን የዓለም አቀፍ ስፖርቶች መድረክ 
እየሆነችም ነው። የ2016 ዓ/ም ዋና የስፖርት 

ኩነት 31ኛው የሪዮ ኦሎምፒክ ጨዋታዎች ነው። ለእነዚህ 
ጨዋታዎች እያንዳንዱ ሃገር በጉጉት የጠበቀ እና በአግባቡ 
የተዘጋጀ ሲሆን አትሌቶች እና በሚሊየኖች የሚቆጠሩ 
ደጋፊዎችም ድልን ተስፋ አድርገው ነበር።

አዛርባጃን በ14 ዘርፎች ክህሎታቸውና አቅማቸውን 
ማሳየት በነበረባቸው 56 አትሌቶች ተወክላ ነበር። እነሱም 
አንገታችንን አላስደፉንም።

ምንም እንኳን መጠነኛ የሆነ የዳኝነት ጉድለት እና 
ጨዋታዎች ፖለቲካዊ ይዘት መስጠት አዝማሚያ የታየባቸው 
ስለነበር ትንሽ ከበድ ቢልም የአዛርባጃን ቡድን ጥሩ ውጤት 
በማስመዝገብ ብቻ ሳይሆን ለኦሎምፒክ ህጎችና ደንቦች 
(Charter Provisions)በመገዛት ሁሌም የማያወላዳ ነበር። 
ስለሆነም ቡድኑ 1 ወርቅ፣ 7 የብር እና 10 የነሃስ ሜዳሊያዎችን 
አግኝቷል። ይህ ውጤት አዛርባጃንን ከ14ኛ-15ኛ ያለውን ደረጃ 
ከኒውዝላንድ ጋር እንድትጋራ አስችሏታል። በኦሎምፒኩ  
አዛርባጃን ከቀድሞ  የሶቭየት ህብረት አባለ ሃገራት/ግዛቶች/ 
ውስጥ የሁለተኛ ደረጃን ስትይዝ ከሙስሊም ሃገራት ደግሞ 
ቀዳሚ ሆና ጨርሳለች። ይህ የነጻዋ አዛርባጃንን የስፖርት 
ውጤቶች ዝርዝር አስፍቶታል።

ይህ የአሸናፊነት መንፈስ በአዛርባጃን ፓራ ኦሎምፒክ 
ቡድናችንም ተደግሟል። የፓራ አትሌቶቻችን በሁሉም 
ዘንድ የተደነቁ ሲሆን ድፍረት እና ጥንካሬ ደግሞ በሁሉም 
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ክፍለ አለማት ተደንቆላቸዋል። 15ኛው  የፓራ ኦሎምፒክ 
ጨዋታዎች ድል ለለመደው የአዛርባጃን ህዝብ 1 ወርቅ ፣ 8 
የብር እና 2 የነሃስ ሜዳሊያዎችን አስገኝተዋል። 

2016 አዛርባጃን በስፖርት እጅግ ከበለጸጉ ሃገራት ተርታ 
መሆኗን አስመስክሯል።በተጨማሪም ሃገሪቷ በመንም ዓይነት 
ደረጃ ላይ ያሉ ውድድሮችን የማዘጋጀት አቅም እንዳላት 
አሳይቷል። በእርግጥም ከ2015ቱ የአውሮፓ  ጨዋታዎች 
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በኋላ የሪትሚክ ጅምናስቲክ ዓለም ዋንጫ የመጨረሻ ዙር 
በሃምሌ ወር ባኩ ከተማ ውስጥ የተካሄደ ሲሆን ከ17 ሃገራት 
የመጡ የጂምናስቲክ አትሌቶችን ተቀብለን ስናስተናግድ 
አዘጋጆቹምንም አይነት እክል ሳይገጥማቸው ተጠናቋል። 
በዚህም ውድድር የአዛርባጃን አትሌቶች በድጋሚ ከፍተኛ 
ብቃት ላይ ነበሩ። ማሪና ዱሩንዳ ከሪበን ጋር በሚደረግ 
እንቅስቃሴ የነሃስ ሜዳሊያ ስታገኝ በቡድን ውድድር ደግሞ 
የአዛርባጃን ቡድን 5ኛ ደረጃን አግኝቷል።

ከምንም በላይ የሚያስደስተው ግን እጅግ ትልቅ ከሆኑት 
ውድድሮች መካከል አንዱ የሆነው ፎርሙላ ዋን የአውሮፓ 
ግራንድ ፕሪክስ ባኩ ውስጥ ባለፈው ክረምት መካሄዱ ነው። 
ይህ የስፖርት ኩነት 500 ሚሊዮን ተመልካቾችን አስገኝቷል። 

የባኩው ፎርሙላ ዋን በታሪክ አስጨናቂ እና ከባድ ውድድር 
የታየባት ብቻ ሳይሆን ምን አልባትም በጣም አስደሳች 
ከነበሩት ጥቂት ውድድሮች አንዱ ነው። በተጨማሪም የባኩ 
ትራክ ዓለም አቀፍ ፈጣን ተብሎ ይታወቃል።

ባለፈው የጸደይ ወቅት ዋና ከተማዋ የዓለም የቼዝ 
ኦሎምፒያድን አስተናግዳለች። ከ175 ሃገራት የመጡ 181 
የወንዶች እና 142 የሴቶች ቡድኖች በባኩ ተሰባስበው 
ነበር። የአለማችን ጠንካራ ግራንድ-ማስተሮችም ያሳተፉ 
11 ጠንካራ ፍትጊያ የታየባቸው 11 ዙሮች የተካሄዱ ሲሆን 
የውድድሩ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ የተመልካችን ቀልብ የሳበ 
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እና በባኩ በተገኙ ደጋፊዎች መወያያ ሲሆን ነበር። ውድድሩ 
ለአዘጋጆቹም አስደሳች ነበር። በአዛርባጃን ይህ ጥንታዊ 
ጨዋታ ልዩ  ቦታ አለው። የቼዝ ጨዋታ በሃገሪቱ ትምህርት 
የተካተተ ከመሆኑም በላይ ከ17 በላይ ልዩ የቼዝ ትምህርት 
ቤቶችም ይገኛሉ። በተጨማሪም አዛርባጃን በየአመቱ ከፍተኛ 
ደረጃ ያላቸውን የቼዝ ውድድሮች ታዘጋጃለች። 

ምንም እንኳን 2016 ለአዛርባጃን የስኬት ዓመት የነበረ 
ቢሆንም ቀጣዩ  ዓመትም ይበልጥ አስደሳች ይመስላል። 
በሚመጣው የግንቦት ወር ባኩ 4ኛውን የሙስሊም 
ወንድማማችነት ጨዋታዎች (Islamic Solidarity 
Games) ታዘጋጃለች። በዚህ ውድድር ከ50 ሃገራት የሚመጡ 
5000 አትሌቶች በ20 የውድድር አይነቶች ይሳተፋሉ። 

አዛርባጃን እነኝህን እንግዶች ተቀብላ ለማስተናገድ ሽር ጉዷን 
አጠናቃ የስፖርት ማካሄጃዎቿን በጥሩ ሁኔታ አሰናድታ 
የእንግዶቿን መምጣት ብቻ እየጠበቀች ነው። ይህም 
በሙስሊም ወንድማማችነት ስፖርት ፌዴሬሽን ፕረዝዳንት 
ልዑል አብዱላህ ቢን ሙሳድ ቢን አብዱላዚዝ አል ሳውድ 
ጉብኝት በተደረገበት ወቅት ተረጋግጧል። ለዚሁ ውድድር 
መክፈቻ የቀሩት ጊዜያት በጣም ጥቂት ናቸው። ቀሪው 
ለአትሌቶቻችን የተተወ ሲሆን እነሱም እንደማያሳፍሩን እና 
አንገት እንደማያስደፉን እርግጠኞች ነን። 
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አስጋራን እ.ኤ.አ.  – 1991

ሀድሩት እ.ኤ.አ. – 1991

ኾጃቫንድ እ.ኤ.አ. – 1991

ኻንካንዲ – 1991

ኾጃሌ – 26.02.1992

ሹሻ – 08.05.1992

ላቺን – 18.05.1992

አግዳራ – 07.07.1993

አግዳም – 23.07.1993

ካልባጃር – 02.04.1993

ፉዙሊ – 23.08.1993

ጃብራይል – 23.08.1993

ጉባድሊ – 31.08.1993

ዛንጊላን – 29.10.1993

ያለ  ካራባኽ  አዘርባጃን የለም

በአርመኒያ የተወረሩ  
የአዛርባጃን ወረዳዎች 

እና የተወረሩባቸው ቀናት


