
 

 
 
Respublika günü Almaniyada idman tədbirləri ilə qeyd olunub - FOTOLAR 
 
Cәmiyyәt Almaniyanın Hamburq şәhәrindә Azәrbaycanın Müstәqillik günü münasibәtilә 
Böyüklәr arasında mini fubol vә uşaqlar arasında rәsm müsabiqәsi keçirilib. Hamburqda 
yeni yaradılmış "Buta" cәmiyyәtinin eyni adlı 1-ci “Buta” kuboku uğrunda yarişa 7 
komanda – "İnternationaler Bund" (İB), "Bakı", "Kiel", "Rusiya", "İsrail", "Alex-
Elmshorn" vә "Turan" qatılıb.  
Dairәvi üsulla keçirilәn yarışın qalibi "Bakı" komandası olub. Ümumilikdә yarış çox 
gәrgin vә maraqlı keçib. Sübut üçün tәkcә onu demәk kifayәtdir ki, 1-ci, 2-ci vә 3-cü 
yerlәri tutan komandaları bir-birindәn cәmi 1 xal ayırıb.  
Yeri gәlmişkәn 2-ci vә 3-cü yerlәrә uyğun olaraq "İB" vә "İsrail" komandaları sahib 
çıxıblar. Qaliblәrә üstündә Respublika Günümüzün tarixi qeyd olunmuş Kubok vә 
diplomlar tәqdim olunub. Bundan әlavә turnirin әn yaxşı qapıçısı (Namiq, "Bakı" 
komandası) vә әn yaxşı oyunçusu (Maziyar, "İsrail" komandası) da mükafatlandırılıb.  
Balacaların isә ümumiyyәtlә, sevincinin hәddi-hüdudu olmayıb. Vәtәnpәrvәrlik 
mövzusunda keçirilәn rәsm müsabiqәsi mәhz onlara aid olub. Qalib gәlmәk üçün 
onların xüsusi bir sәylә işlәmәlәrinә tamaşa elәmәk ayrı bir lәzzәt verib. Sonda isә heç 
bir uşaq pәrişan olmadı – jüri hamının işini bәyәnib vә uşaqların hamısı 
mükafatlandırılıb. Xüsusәn başqa xalqları tәmsil edәn uşaqların Azәrbaycan haqqında 
tәsәvvürlәrini kağız üzәrindә görmәk maraqlı olub. Cәmi 8-10 yaşları olan bu uşaqların 
işlәrindә әsasәn Xәzәr dәnizinin tәsvir olunması başa düşülәn idi. Azәrbaycanlı uşaqlar 
isә üçrәngli bayrağımızı, Qız Qalasını, dağlarımızı, neft buruqlarını kağız üzәrinә 
köçürmüşdülәr. Tәbii ki, milli musiqimiz belә bir tәdbirin bәzәyi olmalı idi. Bu mәnada 
da iştirakçıların xüsusi zövq aldıqlarını әminliklә demәk olardı. Avrovisionla daha da 
mәhşurlaşan Azәrbaycan musiqisi müxtәlif xalqları tәmsil edәn iştirakçıları feyziyab 
edib. Bütün bunları tәşkil edәn isә bu yaxınlarda yaranmış “Buta” cәmiyyәti olub.  
Cәmiyyәtin sәdri Rüfәt Seyidzadәnin fikirlәri: "Yarandığımız qısa zamanda artıq ikinci 
böyük tәdbirimizdir. Bundan öncә Xocalı soyqırımı ilә bağlı film axşamı tәşkil etmişdik. 
100-dәn çox adam iştirask etmişdi. Onda Berlindәki Azәrbaycanlıların Koordinasiya 
Mәrkәzi dә dәstәyimiz olmuşdu. Bu dәfә oz gücümüzü sınadıq. Şükürlәr olsun ki, hәr 
şey әla keçdi. Tәdbirin әrsәyә gәlmәsindә göstәrdiklәri kömәyә görә soydaşlarıma, 
xüsusi olaraq Hamaya Kazımova vә Azәrbaycan Mәdәniyyәti vә İnteqrasiya 
Cәmiyyәtinin sәdri Aynurә Şahmәrdanovaya minnәtdarlığımı bildirirәm. İnşallah, 
bundan sonra da doğma Azәrbaycanımızı tanıtdırmaq üçün әlimizdәn gәlәni edәcәyik". 
 
Biz dә öz növbәmizdә "Buta" cәmiyyәtinә bu işdә uğurlar vә işıqlı gәlәcәk arzulayırıq. 
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