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Ümumi mükafat fondu 150 min 
manat olan “Shusha chess-2022” 
şahmat turniri iki kateqoriyada - ki-
şilər və qadınlar arasında keçirilib. 
Doqquz ölkədən qatılacaq şah-
matçılar rapid və blits üzrə güclə-

rini sınayıblar. Həm kişilər, həm də 
qadınların yarışında qalib rapid və 
blits turnirlərindəki xallarının cə-
minə əsasən müəyyənləşib.

Görkəmli şairə və xeyriyyəçi 
Xurşidbanu Natəvanın 190 illik yu-

bileyinə həsr olunan turnirin açılış 
mərasimində gənclər və idman 
naziri Fərid Qayıbov, Azərbaycan 
Şahmat Federasiyasının preziden-
ti Mahir Məmmədov, Azərbaycan 
respublikası Prezidentinin Şuşa 

ŞAhMAt
Sentyabr ayının  

21-24-ü tarixlərində 
gənclər və idman 
nazirliyi, azərbaycan 
şahmat federasiyası 
və şuşa şəhəri Dövlət 
Qoruğu idarəsinin birgə 
təşkilatçılığı ilə, “SoCar” 
şirkətinin baş sponsorluğu, 
Cənubi Qafqaz regionunun 
ən aparıcı banklarından 
biri  olan aBB - azərbaycan 
Beynəlxalq Bankının 
sponsorluğu və “azərxalça” 
aSC-nin tərəfdaşlığı ilə 
azərbaycanın mədəniyyət 
paytaxtı olan şuşa 
şəhərində “Shusha 
Chess-2022” beynəlxalq 
şahmat turniri keçirilib.



9спортсман  № 136 / 2022

S P O R T S M A N

rayonunda xüsusi nümayəndəsi 
Aydın Kərimov, Azərbaycan Mil-
li Olimpiya Komitəsinin baş katibi 
Azər əliyev, SOcAr-ın vitse-prezi-
denti Xaliq Məmmədov, Xalq yazı-
çısı Çingiz Abdullayev, Bakı Şəhər 
Gənclər və İdman Baş İdarəsinin 
rəisi raqif Abbasov, idman ictima-
iyyətinin nümayəndələri, turnirin iş-
tirakçıları və media nümayəndələri 
iştirak ediblər.

 14:00-da başlayan  açılış məra-
simi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
uğrunda canından keçmiş şəhidlə-
rimizin əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik 
sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. 
Sonra Azərbaycan respublikasının 
Dövlət Himni səsləndirilib, Şuşadan 
və turnirdən bəhs edən videoçarx 
nümayiş erdirilib.

İlk çıxış sözü ilə hamını Qara-
bağda salamlamaqdan şad olduğu-
nu deyən MOK-un baş katibi Azər 
əliyev deyib: “Qədim Şuşada 9 
ölkədən şahmatçıları qəbul etmək 
bizim üçün çox xoşdur. Bildiyiniz 
kimi Şuşa şəhəri 2020-ci ildə düş-
mən işğalından azad edilib. Bu 2 il 
ərzində Şuşa artıq ikinci beynəlxalq 
idman yarışına ev sahibliyi edir. 
cari ildə Şuşada “əziz Şuşa” adlı 
velosiped yarışı keçirilmişdi. Ümid 
edirəm ki, “Shusha chess” Bey-
nəlxalq Şahmat Federasiyasının 
(FIDE) təqviminə daxil ediləcək və 

hamı Şuşanın yenidən qurulması-
nın şahidi olacaq”.

Daha sonra çıxış edən AŞF-nin 
prezidenti M.Məmmədov dünyaca 
məşhur şahmatçıları Şuşada qə-
bul etməkdən məmnunluğunu ifa-

də edib. 2022-ci ilin “Şuşa İli” elan 
olunduğunu xatırladan federasiya 
prezidenti Azərbaycan Prezidenti 
İlham əliyevə 30 illik həsrətə son 
qoyduğu üçün minnətdarlığını bil-
dirib. O, sonda iştirakçılara dəvə-

ŞAhMAt
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ti qəbul etdikləri üçün təşəkkür 
edib və onlara uğurlar arzulayıb. 
M.Məmmədov turnirin yüksək sə-
viyyədə təşkilinə görə sponsorlara 
və tərəfdaşlara da minnətdarlığını 
ifadə edib.

SOcAr-ın vitse-prezidenti Xa-
liq Məmmədov hamını salamlaya-
raq neft sahəsində bir neçə il öncə 
imzalanmış beynəlxalq müqavilələ-
rin Azərbaycan idmanının inkişafı-
na da xüsusi töhfə verdiyini bildirib. 
turnirin yüksək səviyyədə təşkil ol-
duğunu qeyd edən vitse-prezident, 
təşkilati məsələlərdə əməyi olan 
hər kəsə təşəkkür edərək iştirakçı-
lara uğurlar arzulayıb.

Daha sonra  çıxış üçün söz Xalq 
yazıçısı Çingiz Abdullayevə verilib. 
Çingiz müəllim qeyd edib ki, uşaqlı-
ğı Şuşada keçib. “Bura əbədi Azər-
baycan torpaqlarıdır. Bu torpaqlar-
da sizi salamlamaq qürurvericidir. 
Şahmatçıların ən ağıllı insanlar 
olduğu deyilir. Onlar zəka sahibləri 
olmaqla yanaşı, həm də gözəl duy-
ğuya malikdirlər. Bütün iştirakçılara 

uğurlar arzulayıram. Şuşa xalıqımı-
zın ürəyidir, biz hamımız bu şəhərə 
heyranıq. İnanıram ki, qonaqları-
mız Şuşanı sevəcək və yenidən 
burada olmaq istəyəcəklər” - deyə 
Xalq yazıçısı qeyd edib.

Sonra Şuşa şahmat məktəbi-
nin müəllimi Babaşah Gəncəliyev 
mükafatlandırılıb. Şahmatın inki-

şafındakı xidmətlərinə görə plaketi 
B.Gəncəliyevə AŞF-nin prezidenti 
Mahir Məmmədov təqdim edib.

Açılış mərasiminin maraq-
lı anlarından biri də Xurşidbanu 
Natəvanın xəyali obrazının təqdim 
edilməsi olub. Səhnəcikdə fransalı 
yazıçı Aleksandr Düma ilə şahmat 
oynayan görkəmli şairə rəqibini 

ŞAhMAt
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məğlub edib.
Sonra yarışın püşkatma məra-

simi olub. Püşkatma mərasimindən 
sonra tədbir milli musiqi nömrələri 
ilə davam edib.

Saat 17:00-da “Shusha 
chess-2022” beynəlxalq şahmat 
turnirinə start verilib. turnirdə ilk 
gedişi kişilərin yarışında gənclər 

və idman naziri Fərid Qayıbov, 
qadınların mübarizəsində isə gür-
cüstanlı dünya çempionu Nona 
Qaprindaşvili edib. Qadınların ya-
rışında ilk turda Gövhər Beydul-
layeva Xanım Balacayeva, Nana 
Dzaqnidze (Gürcüstan) Günay 
Məmməzadə, Ülviyyə Fətəliye-
va Gülnar Məmmədova, Marsel 

Efroimski (İsrail) Yolanta zavads-
ka (Polşa), Kübra Öztürk Güvənli 
(türkiyə) Meri Arabidze (Gürcüs-
tan) ilə qarşılaşıb. Kişilərin mü-
barizəsində birinci turda Şəhriyar 
Məmmədyarov Qədir Hüseynov, 
teymur rəcəbov Parham Maq-
sudlu (İran), rüstəm Qasımcanov 
(Özbəkistan) rauf Məmmədov, 
Vasif Durarbəyli Hao Vanq (Çin), 
Mustafa Yılmaz (türkiyə) isə San-
toş Qucrati Vidit (Hindistan) ilə üz-
üzə gəlib.

 turnirin növbəti günü iştirakçı-
lar üçün Şuşa şəhərinə ekskursiya 
təşkil edilib. Qonaqlar Şuşa qalası, 
Molla Pənah Vaqifin muzey-məq-
bərə kompleksi, cıdır düzü kimi ta-
rixi məkanları ziyarət ediblər.

Sentyabrın 24-ü gərgin mü-
barizə şəraitində keçən “Shusha 
chess 2022” beynəlxalq şahmat 
turnirində oyunlar başa çatıb. Ki-
şilərin yarışında 26 xal toplayan 
Şəhriyar Məmmədyarov, qadınlar-
da isə gürcü şahmatçı Meri Arabid-
ze 24 xalla birinci yeri tutub.

ŞAhMAt
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Şəhriyar Məmmədyarov bağla-
nış mərasimində çıxış edib. təş-
kilatçılara təşəkkür edən üçqat 
Avropa çempionu, Azərbaycan 
milli komandasının üzvü qələbəni 
şəhidlərə həsr edib: “Şuşada ya-
rışda iştirak etmək xüsusi hisslərdi. 
Bu şəhərdə ilk şahmat yarışının 
qalibi olmaq qürurvericidir. Bu ya-
rışda birinci olmağı arzuladığımı 
gizlətmirəm. Amma rapid yarışın-
dan sonra blitsdə mübarizə kifayət 
qədər çətin oldu. Birinci yeri tutdu-
ğuma görə sevinirəm. Şuşada ilk 
şahmat yarışının qalibi olduğumu 
heç vaxt unutmayacağam.

təxminən 22 ildən artıq müd-
dətdə Azərbaycan millisinin şərəfini 
qoruyuram. Yığmada oynadığıma 
görə fəxr edirəm. Son aylar çoxlu 

ŞAhMAt
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sayda yarışlarda iştirak edirəm. La-
kin son aylar turnirlərdə tez-tez bi-
rinci olmaq alınmır. Düşünürəm ki, 
yaşlanırıq. Hər il yaşımızın üstünə 
yaş gəlir.

Şuşa turnirinin qalibi oldu-
ğuma görə xoşbəxtəm. İnanın, 
“Shusha chess” dünyanın aparıcı 
turnirlərindən geri qalmadı. Şu-
şada indi quruculuq işləri aparılır. 
Bir müddət sonra şəhər daha da 
möhtəşəm olacaq. Amma ilk şah-
mat turnirində də təşkilatçılıq ən 
yüksək səviyyədə idi. Qonaq şah-
matçıların hər biri mənim fikrimi 
təsdiqləyir. təşkilatçılığa və ümu-
miyyətlə Azərbaycan şahmatçıla-
rına daim dəstək olduğuna görə 
Mahir Məmmədova təşəkkürümü 
bildirmək istərdim.

ŞAhMAt
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Şuşanın qəlbimizdə 
yeri xüsusidir. Bu şəhər 
uğrunda gedən döyüş-
lərdə bizim ailənin də 
itkiləri oldu. Fərid və Qu-
bad şəhidlik zirvəsinə 
yüksəldi. Biri yaxın dos-
tum, digəri isə həyat yol-
daşımın dayısı oğlu idi. 
Onların hər ikisi 2020-ci 
ilin noyabrın 7-də məhz 
burada, Şuşada şəhid 
olublar. Mən bu qələ-
bəmi onlara həsr etmək 
istəyirəm. Allah bütün 
şəhidlərimizə rəhmət 
eləsin”.

ŞAhMAt
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Mahir Məmmədov
aşf-nin prezidenti,
fiDe-nin vitse-prezidenti

“Müstəqil Azərbaycan tarixində 
ilk dəfədir ki, Şuşada şahmat üzrə 
beynəlxalq turnir keçirilir. Millimizin 
üzvləri və dünyanın məşhur şah-

matçıları “Shusha chess-2022”-
də iştirak edirlər. Yarışın bir sıra 
görkəmli qonaqları da var.

 turnirin ənənəvi olması üçün əli-
mizdən gələni edəcəyik. Bu məsələ 
ilə bağlı çox suallar verilir. Hazırda 
ilk yarış təşkil olunur. Bizim mənə-
vi haqqımız yoxdur ki, bu turnir 

ənənəvi olmasın. Qrossmeysterlər 
rapid və blits yarışları üzrə müba-
rizə aparacaqlar. Dünyanın şahmat 
təqvimi sıx olduğundan yarışa çox 
günün sərf olunmasını istəmədik. 
rapid və blits XXI əsrin reallığıdır. 
İnanıram ki, 5-6 saat davam edən 
klassik turnirlər tarixdə qalacaq”.



Sentyabr ayının 10-18 
tarixlərində Sava və Dunay 
çaylarının xüsusi gözəl-
lik verdiyi Belqrad şəhəri 
güləş üzrə dünya çempi-
onatına ev sahibliyi etdi. 
Dünyanın 800 ən güclü 
güləşçisinin qatıldığı yarış-
da azərbaycan 26 idmançı 
ilə iştirak edib. onlardan 
3-nün adını çəkmək tam 
yerinə düşər. Çünki onlar 
artıq dünya çempionudur-
lar – Hacı əliyev, eldəniz 
əzizli və rafiq Hüseynov. 
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ELdƏniz ƏzizLidƏn kiŞi sözÜ
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Adlarını çəkdiyimiz idman-
çılarımız Konyada keçirilən V 
İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 
da uğurla çıxış edərək qızıl me-
dallar qazanmışdılar. əlbəttə ki, 
bu yarışları bir tutmaq olmaz. Bi-
rincisi ona görə ki, dünya çem-
pionatına qatılan ölkələrin sayı 
İslam Oyunlarından 2 dəfə artıq 
olur. İkincisi isə dünya çempio-
natı həm də Olimpiya Oyunları-
na qatılmaq üçün lisenziya qa-
zandırır. 

Belqradda keçirilən dünya 
çempionatı Yunan-roma güləş-
çilərimiz üçün uğurlu alındı. İd-
mançılarımız 1 qızıl, 1 gümüş 
və 3 bürünc medal qazanaraq, 
118 xalla komanda hesabında 

Ülvi Qənizadə

Eldəniz Əzizli



dünya ikincisi oldu. Komanda-
mızdan cəmi 7 xal üstün olan 
qardaş türkiyə (125) birinci, 

Serbiya (110) isə üçüncü yerdə 
qərarlaşdı.

Qeyd edək ki, Yunan-roma 

güləşçilərimiz 7 il əvvəl Las 
Veqasda keçirilən mundial-
da da dünya ikincisi olmuşdu. 

Ancaq bu dəfə də ikinci olsaq 
da medalların əyarına, sayına, 
toplanan xallara görə ötən-

dəfəki nəticəni üstələdik.
Qızıl medalı komandamızın 

aktivinə hələ Konyada, İslam 

Oyunlarında dünya çempio-
natında da qızıl qazanacağına 
söz verən Eldəniz əzizli (55 
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taleh Məmmədov 

həsrət Cəfərov

Arif niftullayev 
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kq) yazdırdı. Final görüşündə 
güləşçimiz gürcüstanlı Nuqzari 
tsurtsumiya ilə qarşılaşdı. Gö-
rüşü 8:0 hesablı qələbə ilə başa 
vuran Eldəniz, ikinci dəfə dünya 
çempionu olmaqla bütün dünya 
azərbaycanlılarını sevindirdi. 

Gümüş medalı komanda-
mıza Ülvi Qənizadə (72 kq) 
qazandı. Qızıl medal uğrunda 
görüşdə serbiyalı Ari Arsalan ilə 

qarşılaşan Ülvi, təəssüflər olsun 
ki, gümüş medalla kifayətlən-
məli oldu. taleh Məmmədov (63 
kq), Həsrət cəfərov (67 kq) və 

Arif Niftullayev (97 kq) isə gərgin 
mübarizədə bürünc medalları 
komandamıza qazandılar. Ötə-
nilki dünya çempionumuz rafiq 
Hüseynovun zədəli olaraq çıxış 
etməsi onu mükafatçılar sırasın-

dan uzaqlaşdırdı. əks təqdirdə 
Yunan-roma komandamızı elə 
birinci pillədə görəcəkdik. 

Ötən il Norveç mundialında 
olduğu kimi Serbiyada da qadın 
güləşçilərimiz medal qazana bil-
mədilər. təmsilçilərimiz Jalə əli-
yeva (57 kq) və Elis Manolova 
(65 kq) bürünc medal uğrunda 
görüşdə məğlub olaraq, meda-
lın bir addımlığında dayandılar. 

Xatırladaq ki, qadın güləşçiləri-
mizin “aparıcı oyunçusu” Mariya 
Stadnik zədə üzündən mundial-
da çıxış etmirdi.

Yunan-roma güləşçilərimiz-
lə nisbətdə sərbəst güləşçiləri-
mizin çıxışını o qədər də uğurlu 
saymaq olmaz. İdmançılarımız 
Oslodakı nəticəni təkrarlayaraq 
2 bürünc medal qazandılar. Os-

loda 2 bürünclə 42 xal toplayan 
güləşçilərimiz 8-ci olmuşdular-
sa, bu dəfə 40 xal toplayaraq 
9-cu oldular. Bürünc medalla-
rı komandamızın aktivinə  92 
kq-da çıxış edən Osman Nur-
məhəmmədov və 97 kq-da 
çıxış edən Maqomedxan Maqo-
medov yazdırdı.

Ümumilikdə Belqrad mundi-
alını komandamız 1 qızıl, 1 gü-

müş və 5 bürünc medalla başa 
vurdu. Bu 7 medal, medalların 
sayına görə son 7 ilin ən yax-
şı göstəricisidir. Bu 7 medalla 

böyüklərin dünya çempionatla-
rında qazandığımız medalların 
sayı 85-ə çatıb. Bunların 17-si 
qızıl, 29-u gümüş, 39-u isə bü-
rünc medaldır.

vidadi Baxşiyev

Osman nurməhəmmədov

Maqomedxan Maqomedov



oktyabr ayının 6-12 
tarixlərində Özbəkistanın 
paytaxtı qədim tarixi olan 
Daşkənd şəhəri tarixində 
ilk dəfə cüdo üzrə dünya 
çempionatına ev sahibliyi 
edib. Öncə çempionatın 
keçirilmə tarixi avqust 
ayına hesablanmışdı. la-
kin bu tarixdə konyada v 
islam Həmrəyliyi oyunları 
keçirildiyinə görə mundial 
payızda düzənlənir. “xumo 
arena”sında təşkil olunan 
çempionatda dünyanın 
87 ölkəsindən gəlmiş 584 
cüdoçu gücünü sınayıb.   

Azərbaycanı mundialda 11 
cüdoçu – Kəramət Hüseynov 
60 kq-da, Orxan Səfərov və Ya-
şar Nəcəfov 66 kq-da, rüstəm 
Orucov və Hidayət Heydərov 
73 kq-da, Səid Mollai 81 kq-da, 
Elcan Hacıyev 81 kq-da, Məm-
mədəli Mehdiyev 90 kq-da, zə-
lim Kotsoyev 100 kq-da və 48 
və 52 kq-da çıxış edən iki xanım 
cüdoçumuz Leyla əliyeva və 
Gültac Məmmədəliyeva təmsil 

edib. Komanda çempionata xü-
susi hazırlıq keçib. Federasiya 
rəhbərliyi yığma komandanı zə-
dələrdən qorumaq üçün hətta 
İslam Oyunlarına əsas heyəti 
deyil, ikinci heyəti göndərmək-
lə bütün diqqətin Daşkəndə 
yönəldiyini vurğulamışdı. ən 
gərgin mübarizələr 73 kq-da 
çıxış edən idmançılar arasında 
olub. Beləki, bu çəkidə dünya-
nın ən güclü 74 cüdoçusu mü-
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kafat uğrunda gücünü sınayıb. 
Digər çəkilərdə rəqabət bu qə-
dər olmasa da dünya çempionu 
adına görə necə deyərlər “qan 
su yerinə axıb”. Yığma koman-
daya rəhbərlik edən rixard tra-
utman Daşkəndə kifayət qədər 
təcrübəyə malik, hətta çempio-
natlarda mükafatçılar sırasında 
yer tutmuş idmançılarla gəlmiş-
di. Bu idmançılarımızın hər biri 
dünya çempionu olmaq gücünə 
malik cüdoçulardı. Hələki bu 
ada yalnız bir nəfər – 2013-cü 
ildə Elxan Məmmədov sahib 
çıxıb.  

Yarışın ilk günü Azərbay-
canın iki cüdoçusu – Kəramət 

Hüseynov və Leyla əliyeva gü-
cünü sınayıb. Ötən dünya çem-
pionatının bürünc medalçısı Kə-
ramət Hüseynov, ikiqat olimpiya 
mükafatçısı qazaxıstanlı Yeldos 
Smetovla qarşılaşıb. Bərabər 
mübarizə şəraitində keçən gö-
rüşdə idmançımız “qızıl xal”la 
məğlub olaraq mübarizəni da-
yandırıb.  Leyla əliyeva isə is-
paniyalı Xuliya Figeroaya məğ-
lub olaraq, mundialdan “əliboş” 
ayrılıb.

Növbəti gün daha üç təm-
silçimiz tatami üzərinə çıxıb. 
1/16 final mərhələsində Orxan 
Səfərov əlavə vaxtda fransalı 
Freddi Vayzeneggerə qalib gəl-

sə də, növbəti görüşdə ukray-
nalı Boqdan Yadova “qızıl xal”la 
məğlub olub. Eyni çəkidə çıxış 
edən Yaşar Nəcəfov 1/32 final-
da Miad Nosratini yensə də, 
sonrakı qarşıdurmada ispaniya-
lı Adrian Çinarronun müqavimə-
tini qıra bilməyib.

Digər xanım cüdoçumuz 
Gültac Məmmədəliyevanın da 
çıxışı uğursuz olub. O, 1/32 fi-
nalda İsveçrə təmsilçisi Binta 
Ndiayedən məğlub ayrılıb.

Yarışın üçüncü günü 73 kq-
da çıxış edən Hidayət Heydərov 
və rüstəm Orucov mübarizəyə 
qoşulub. Yarışa 1/16 finaldan 
başlayan Hidayət, Belçika təm-
silçisi  Abdulmalik Umayevə 



asanlıqla qalib gəlir. Özbəkistanlı Şahram Axa-
dovla keçən 2-ci görüş isə çox gərgin mübarizə 
şəraitində keçir. 13 dəqiqəyə yaxın davam edən 
“döyüş”də qələbəyə sevinən Heydərov olur. 1/4 
finalda İtaliya təmsilçisi Manuel Lombardoya 
məğlub olan təmsilşimiz, bürünc medal uğrunda 
təsəlliverici görüşə çıxır. Bu qarşıdurmada ka-
nadalı Artur Marqelidondan üstün olan Hidayət, 
bürünc medal uğrunda görüşə vəsiqə qazanır. 
Bu görüşdə rəqib israilli tohar Butbul idi. Qarşı-
durmanın əsas vaxtında hesab açılmayıb. əlavə 
vaxtda “qızıl xal”la qələbə qazanan Hidayət Hey-
dərov, komandamızın aktivinə dünya çempiona-
tının ilk medalını yazdırıb.

Yarışların dördüncü günü komandamızın 
daha iki təmsilçisi, hər ikisi 81 kq-da çıxış edən 
Elcan Hacıyev və Səid Mollayi mübarizəyə qatı-
lıb. Elcan Hacıyevin rəqibi böyük britaniyalı Laç-
lan Morhed olub. rəqibinə məğlub olan Elcan 
yarışdan kənarlaşdırılıb. Eyni çəkidə çıxış edən 
digər təmsilçimiz Səid Mollayi 1/16 finalda slova-
kiyalı Aleks Bartonu, 1/8 finalda marokkolu əş-

rəf Mutini, 1/4 finalda isə koreyalı Jun-Xvan Lini 
məğlub edib. Yarımfinal qarşıdurmasında rəqib 
gürcüstanlı tato Qriqalaşvili olub. Bu görüşdə 3 
dəfə xəbərdarlıq alan Səid, tatodan məğlub ay-
rılıb. Bürünc medal uğrunda təsəlliverici görüşdə 
isə Səidin rəqibi avstriyalı Şamil Borçaşvili olub. 
Bu qarşıdurmada qalib Avstriya təmsilçisi olub, 
Səid Mollayi isə mundialı 5-ci yerdə bitirib.

Daha bir təmsilçimiz 100 kq çəki dərəcəsində 
mübarizə aparan zəlim  Katsoyev ilk mərhələ-
də Daniel Eiçi (İsveçrə), növbəti qarşılaşmada 
Qazaxıstan idmançısı Nurluxan Şarxanı məğlub 
edib. Dörddəbir finalda isə zəlim çox təcrübəli 
bir idmançını, ikiqat dünya çempionu Xorxe Fon-
sekanı da (Portuqaliya) məğlub edib. Yarımfinal 
görüşündə kanadalı  Kayl reyesdən hətta xal 
hesabı ilə öndə olan idmançımız, üstünlüyünü 
qoruya bilməyərək uduzub. cüdoçumuz üçüncü 
yer uğrunda belçikalı tom Nikiforovla qarşılaşıb. 
Görüşdən qalib ayrılan zəlim Katsoyev, bürünc 
medala sahib çıxmaqla komandamızın aktivinə 
2-ci medalı yazdırıb.
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Azərbaycan karateçiləri 9-11 sentyabr 
tarixlərində, Çexiyanın Pardubitse şəhərin-
də təşkil olunan Dünya Şotokan Federsi-
yasının (WSF) 12-ci dünya çempionatında 
iştirak ediblər. Yarış 31 ölkədən 1804 kara-
teçi arasında Dünya Karate Federasiyası 
(WKF), həmçinin Şobu ippon, Şobu san-
bon qaydaları və açıq çəki dərəcəsi üzrə 
keçirilib. Dünya Şotokan Federasiyasının 
və Milli Karate Federasiyasının prezidenti 
Yaşar Bəşirovun yetirmələri bu yarışda da 
uğurla çıxış ediblər. Karateçilərimiz 14 qızıl, 
7 gümüş və 3 bürünc medal qazanmaqla 
24 dəfə bayrağımızı ucaldıblar.  

Ayxan Mamayev və Elməddin Səlimli 
hər dörd versiyanın qalibi olmaqla "Grand 
Winner" mükafatına layiq görülüb.

Müxtəlif versiyalar üzrə yarışlarda həm-
çinin Emil Xasiyev, Ülvi Bünyatov, Siyavuş 
Bayramov, Astan Qasımov, Xəyal Məmmə-
dov, Səidə Mikayılova, Fehruz Nəbizadə, 
Valeriya rudakova, Elnur əliyev, Emiliya 
Mitilinova, eləcə də kumitedə böyüklər və 
veteranlar, katada isə qadınlardan ibarət 
komanda mükafatlara sahib çıxıb.

WSF-in Azərbaycan nümayəndəsi rə-
nad əliyevə beynəlxalq təşkilatın 6-cı dan 
dərəcəsi təqdim edilib.

Sənan məhərrəmov 
media və ictimiyyətlə işlər katibi

2 kARAtEçiMiz "GRAnd WinnER" 
MÜkAfAtınA sAhib çıxıb



Daxili İşlər Nazirliyinin İd-
man cəmiyyətinin İdman-təlim 
şöbəsinin rəisi, polis polkov-
nik-leytenantı, əməkdar idman 
ustası, əməkdar məşqçi Edu-
ard Məmmədov və zV Fight 
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MiLLi kOMAndAMızdAn tARixi QƏLƏbƏ!
30 sentyabr – 9 noyabr tarixlərində italiyanın yezolo 

şəhərində Wako versiyası üzrə iki ildənbir keçirilən 
uşaq, yeniyetmə və gənclərin dünya çempionatı keçiri-
lib. 56 dövlətdən 2800 kikboksçunun qatıldığı yarışda 
azərbaycan 38 idmançı ilə təmsil olunub. 
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akademiyasının məşqçisi Ayaz 
Mehdiyevin tələbələri dünya 
çempionatında 2 qızıl, 2 gümüş 
və 1 bürünc medal qazanıblar. 
Komandamızın aktivinə qızıl 
medalları Amin Quliyev və Elvin 
Məmmədov yazdırıb. “Ağ cana-
var” ləqəbli Amin Quliyev, kik-
boksinqin low kick versiyasının 
60 kiloqram çəki dərəcəsində fi-
nal görüşündə türkiyəli Mustafa 
Soner Kılınça qalib gəlib. O, ha-
mıdan güclü olduğunu bir daha 
sübut edərək, WAKO versiyası 
üzrə 2-ci dəfə dünya çempionu 
adını qazanır. Gümüş medalla-
ra  Kənan cəfərli və rinat Qiya-
sov, bürünc medala isə hakim 
qərəzinə tuş gələn, rəqiblərin-
dən heçnədə geri qalmayan Ni-
cat ələkbərli layiq görülüb.

Ümumilikdə isə Azərbaycan 
Kikboks Federasiyasının vit-
se-prezidenti ramal Aslanovun 
rəhbərliyi ilə, hakim Səbinə Qi-
yasova, 6 məşqçi və 38 idmançı 
ilə dünya çempionatına yollan-
mış Azərbaycanın yeniyetmə və 
gənclərdən ibarət milli koman-

dası 20 medal qazanıb. Bunlar-
dan 7-si qızıl, 6-sı gümüş, 7-si 
isə bürünc medaldır. AKF id-
mançıları həm medal sayı, həm 
də əyar baxımından belə nəticə 
ilə rekorda imza atıblar. Qeyd 

edək ki, ötən il Monteneqronun 
Budva şəhərində keçirilmiş ye-
niyetmə və gənclərin Avropa 
çempionatında Azərbaycan mil-
lisi 17 medal (5 qızıl, 5 gümüş 
və 7 bürünc) qazanmışdı.



nicat Ələkbərli
Dünya çempionatının bürünc mükafatçısı

- Yarışa hazırlıq prosesi necə gedirdi? 
- Yarışa müəllimimiz Eduard Məmmədov və 

Ayaz Mehdiyevin rəhbərliyi ilə çox ciddi hazırla-
şırdıq. Demək olar ki, bütün yayı biz dayanmadan 
məşq etdik və bunun nəticəsini gördük.  

- ilk döyüşün kimlə idi, az da olsa həyəcan 
var idimi? 

- İlk döyüşüm Qazaxıstan idmançısı ilə idi. Bi-
rinci döyüş olduğuna görə istər-istəməz həyəcan-
lanırsan. Milli komandamızın uşaqları və əlbəttə ki, 
məşqçilərimiz sağ olsunlar. Məsləhətləri, dəstəkləri 
və alqışları sayəsində bu hissi keçə bildim. 

- Cəmi neçə döyüş keçirdin?
- Ümumi 3 döyüş keçirdim. 1-ci döyüşüm Qa-

zaxıstan, 2-ci Xorvatya, 3-cü isə Serbiya idmançısı 
idi.

- Ən çətin döyüş hansı oldu?
- Çətin döyüş deyəndə ki, məncə heç asan dö-

yüş olmur. Çünki dünya çempionatına qatılan id-
mançıların hər biri təcrübəli və güclü idmançılar 
olur. Amma nisbətən götürsək, bürünc medal uğ-
runda döyüşüm daha gərgin keçdi. Məşqçilərimin 
məsləhətlərinə qulaq asıb, medala sahib çıxdım. 

- Gələcək planların necədir?
- Bir az dincəlib yenidən məşqlərə başlayacam. 

Hədəfim  gələn il keçirilən Avropa çempionatında 
qızıl medal qazanmaqdır.
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не прощаемся.
За полторы недели с 

тех пор, как Роджер Феде-
рер объявил о прощании с 
теннисом, его поздравил 
почти весь спортивный 
мир. Лионель Месси на-
звал швейцарца примером 
для любого спортсмена, 
а Фернандо Алонсо хвати-
ло только на плачущий 
эмодзи и «спасибо». Дэвид 
Бекхэм написал, что не ви-
дел ничего красивее игры 
Роджера, а Пау Газоль вы-
играл конкурс на подпись к 
исторической фотографии 
Федерера и Рафаэля Нада-
ля: «Когда твой главный 
соперник вместе с тобой 
рыдает из-за того, что ты 
уходишь, этим все сказа-
но».

Но помимо корпоративных 
трибьютов, в потоке поздрав-
лений Федереру было заметно 
много реплик неспортивных 
людей. Актер Хью Джекман по-
благодарил Маэстро за «неиз-

гладимый след», который тот 
оставил в теннисе. Комик Ко-
нан О’Брайен поздравил Род-
жера с потрясающей 24-лет-
ней карьерой, подготовившей 
его к тому, чтобы завести под-
каст. Обладательница «Оска-
ра» Энн Хэтэуэй записала ви-
део из коридора нью-йоркского 

Карнеги-холла, завешанного 
портретами выступавших там 
музыкантов: «Нет более под-
ходящего места, чем в окруже-
нии этих легенд, чтобы поздра-
вить такую легенду как ты».

С Хэтэуэй ранее в этом году 
Федерер снялся в забавной 
рекламе швейцарского туриз-

Воплощением класса его сделала человечность

Федерер 
– икона не только в 
спорте, а вообще  
культурный феномен



ма. Она была продолжением 
прошлогоднего ролика, в кото-
ром от съемок с Роджером «от-
казывался» Роберт де Ниро. 
«Попробуй набрать Хэнкса», 
– говорит в конце видео один 
двукратный обладатель «Оска-
ра» про другого. «Неудиви-
тельно, что Боб не захотел. В 
следующий раз зови Мэрил», 
– панч Хэтэуэй. Полгода спу-
стя актриса в своем послании 
сформулировала, кажется, 
одну из самых характерных 
граней феномена Роджера: 
его слава и звездная мощь уже 
давно не спортивные. Они уни-
версальные – как у артистов, 
музыкантов, художников. 

Это подтверждается, напри-
мер, тем, что в выходные на 
трибунах прощального матча 
Федерера были Билл Гейтс, 
Джоан Роулинг, Хью Грант, Анна 
Винтур. Вообще это обычный 
зрительский лайнап для при-
личного теннисного турнира, 
проходящего в мировой столи-
це (как забыть Брэдли Купера и 
Джерарда Батлера, болевших 
за Энди Маррея на победном 
«Уимблдоне», или Леонар-
до Ди Каприо в нью-йоркской 
ложе с радио US Open в ухе).

Но Федерер отличился и 
тут: основателя Microsoft он в 
позапрошлом году приглашал 
поиграть в теннис на родине 
своей мамы в ЮАР, а самая 
влиятельная фигура мировой 

моды Винтур, на матче сидев-
шая рядом с папой Федерера 
Робертом, неделей ранее на 
правах давнего друга написала 
Роджеру трибьют (всего второй 
ее текст за последний год, не 
считая главредских колонок в 
американском Vogue). В нем 
она лучшим подарком в жизни 
назвала внезапное появление 
Роджера у себя дома (его тайно 
пригласили ее дочь и зять). Ак-
тер Том Хиддлстон не успел на 
пятничные проводы Федерера, 
но нашел и обнял его в коридо-
рах Кубка Лэйвера позднее.

Конечно, как и с любыми 
публичными селебрити-связя-
ми, переоценивать количество 
и глубину этих не стоит. Очень 
часто за такими встречами на 

камеру стоят просто общие 
агенты, спонсоры или чья-то 
охота за паблисити. Но вместе 
с тем очевидно, что в великую 
теннисную эпоху, когда по спор-
тивным показателям Федерера 
обошли не один, а два совре-
менника, по узнаваемости вне 
корта к нему не приблизился 
никто.

Одним из первых за преде-
лы спорта Роджера вывело те-
перь знаменитое эссе Дэвида 
Фостера Уоллеса, автора «Бес-
конечной шутки» и большого 
любителя тенниса. Текст «Фе-
дерер как религиозный опыт», 
опубликованный в 2006-м в 
спортивном приложении the 
New York times (на русском тут, 
тут и тут), представил швей-
царца как супергероя, перевел 
его спортивное великолепие с 
теннисного на человеческий. 
«Это было как в «Матрице», – 
пишет Уоллес о розыгрыше в 
финале US Open-2005, эффек-
тно завершенном Федерером. 
Показательно даже, что опи-
сание ралли на 400 с лишним 
слов на поверку оказывается 
неполным и беллетризован-
ным, – ведь поп-культурные 
персонажи всегда мифологизи-
рованны, и именно в такого уже 
в 25 лет и еще на первом де-
сятке «Больших шлемов» стал 
оформляться Федерер.

Пик Федерера был таким 
долгим и тотальным, что к 
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моменту, когда к 2010-м он 
прошел, детали побед и пора-
жений Роджера уже не имели 
значения – на ауре превос-
ходства в сочетании с преми-
альными спонсорами, вневре-
менным стилем и глянцевыми 
эдиториалами он стал олице-
творением класса и роскоши 
для публики гораздо более ши-
рокой, чем аудитория теннис-
ных матчей.

Эстетский соцсетевой ак-
каунт onlyclassy, на 1,5 млн 
подписчиков романтизирую-
щий все элитное, дорогое и 
винтажное, обожает теннис в 
целом, но Федерера сакрали-
зует. Глобальное голосование 
GQ, запущенное в конце 2019-
го, признало Федерера самым 
стильным мужчиной (не спор-

тсменом) десятилетия. Высо-
колобый вестник современной 
культуры the New Yorker (на 
сайте которого по тегу «Род-
жер Федерер» – семь страниц 
заголовков) иронизировал про 
позднего Федерера, что его 
поражения «заставляют нас 
чувствовать себя необъяснимо 
паршиво – хотя вообще-то ка-
кая разница?» А в 2013-м, ког-
да Роджер уже не доминиро-
вал и пытал счастья с ракеткой 
большего размера, там, кажет-
ся, неиронично переживали: 
«Пикассо смог бы писать более 
широкой кистью? А Барышни-

ков – танцевать в треккинговых 
ботинках?»

Федерер не любит сравне-
ния с художниками и артиста-
ми, потому что считает, что они 
умаляют его атлетизм и умение 
бороться. Он предпочитает на-
зывать себя шоуменом и в этом 
качестве с очевидным удоволь-
ствием раскрывался не только 
на корте. На красной дорожке 
«Оскара» он однажды опроки-
нул шот текилы с соведущим 
Джимми Киммела, а на Мет 
Гала пришел в кастомном смо-
кинге Gucci с вышитой страза-
ми коброй (осуществившемся 
при содействии, конечно, Анны 
Винтур).

Поджанр дурашливых ре-
кламных роликов в селебри-
ти-маркетинге вообще можно 

называть в честь Федерера 
(прямо как люкс в the carlyle, 
культовом нью-йоркском оте-
ле, где останавливались JFK 
и Мэрилин Монро): только на-
вскидку вспоминаются его сум-
ка, набитая конфетами Lindt, 
упражнение в точности «за ку-
лисами» съемок для Gillette, 
перевоплощения в теннисных 
икон прошлого для Mercedes-
Benz и, конечно, великий фит 
с Рафаэлем Надалем, где они 
три минуты задыхаются от сме-
ха.

Федерер всегда легко сме-
ялся и так же легко плакал – ког-

да побеждал, и когда проигры-
вал, и когда давал интервью. 
Это трогает, конечно, сильнее 
титулов и, скажем, удачных ин-
вестиций (швейцарский крос-
совочный стартап On, в кото-
рый он вложился несколько 
лет назад, теперь коллабится с 
Loewe), потому что делает его 
ужасно человечным. В этом же 
духе каждый год на турнире в 
Базеле Федерер угощал болбо-
ев пиццой, потому что когда-то 
сам был там болбоем. На меж-
сезонные сборы он много лет 
приглашал кого-то из топовых 
юниоров, потому что дорожит 
преемственностью поколений 
и хотел знать, куда движет-
ся теннис. На вопрос о юно-
шеском тренере, погибшем, 
не успев увидеть его первый 
«Шлем», почти 40-летний Фе-
дерер расплакался мгновенно: 
«Надеюсь, он бы мной гордил-
ся».

Может даже, это и есть глав-
ное наследие Федерера – не 
эстетичность игры (рекорды, 
которая она принесла, уже по-
биты), не личные качества (это 
слишком субъективно) и даже 
не блестящий персональный 
брендинг (это результат рабо-
ты большого количества лю-
дей), а способность и после 20 
лет одинаковых пресс-конфе-
ренций и миллиарда долларов 
на счете остаться живым и до-
статочно доступным.

Почти каждый трибьют Фе-
дереру от теннисных коллег в 
последние дни благодарит его 
за то, что он сделал теннис 
популярнее, богаче и реле-
вантнее, как ни один игрок до 
него. Параллельно глобальная 
поп-культура тоже уже считает 
его своим; основатель Business 
of Fashion Имран Амед про 
прощальный вечер Федерера 
написал: «Забудьте про иду-
щие сейчас недели моды. Ни-
чего красивее и мощнее я не 
видел очень давно».

Многие будут скучать по 
Роджеру Федереру на корте. 
Хорошо, что он ушел только из 
тенниса.

Камал Рза



- Ağarza müəllim bakıya 
xoş gəlmisiz. Adınızı çox 
eşitsəm də görüşümüz və 
tanışlığımız ilk baş məşqçisi 
olduğunuz, üzərində yetərin-
cə zəhmətiniz olan Azərbay-
can cüdosunun yaranması-
nın 50-ci ilinə təsadüf etdi. 
tanışlığımıza çox şadam. bu 
görüşə görə tərlan Poladova, 
müsahibəyə görə isə sizə 
öncədən təşəkkür edirəm. 
Uzun müddət bakıda olma-
dığınız üçün özünüzü necə 
hiss edirsiniz? Yaddaşınızda 
qalan bakını görə bildiz, ya 
bakı çox dəyişib?

- Xoş gününüzə gələk. 
Şəxsən tanış olmasaq da qiyabi 
olaraq tanışıq. Mən düz 15 ildir 
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idman ictimaiyyəti və azərbaycan Cüdo 
federasiyası bu il azərbaycan cüdosunun 
50 yaşını, Beynəlxalq Cüdo federasiyası isə 
cüdonun yaranmasının 140 illiyni qeyd edir. 
Bu münasibətlə respublikamızda müxtəlif 
tədbirlər də keçirilib və keçirilməkdədir. 

yaxın günlərdə cüdomuzun  pionerlə-
rindən olan sambo üzrə avropa çempionu, 
cüdo üzrə avropa finalçısı, beynəlxalq dərə-
cəli idman ustası tərlan poladovun qonağı 
oldum. məni unikal bir insanla – azərbaycan 
cüdosunun yaradıcılarından olan, yığma 
komandamızın ilk baş məşqçisi, canlı əfsanə 
ağarza əhmədovla tanış etdi. tərlanla əvvəl-
ki görüşlərimizdə ağarza müəllimin adını çox  
eşitmişdim və onun uzun illər əvvəl lon-
dona köçdüyünü də bilirdim. tanışlığa şad 
olduğumu bildirdim. müsahibə üçün icazə 
istəyib, “Sportsman”in son buraxılışını ona 
təqdim etdim. ağarza müəllim jurnalı götürüb 
vərəqlədi. təqribən 2004, 2005-ci illərdə belə 
adda, belə bir jurnalla tanış olduğunu bildirdi. 
Jurnalın yeni yox, elə həmən “Sportsman” 
olduğunu biləndə bizə “halal olsun” deyib 
müsahibəyə razılığını bildirdi. Beləliklə, yubi-
ley ərəfəsində Bakıda qonaq olan ustadların 
ustadı, ensiklopedik biliyə malik, 78 yaşlı 
ağarza əhmədovla müsahibəni diqqətinizə 
çatdırırıq.  
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ki, Bakıdan köçmüşəm. Ancaq 
“Sportsman”lə köçməmişdən bir 
neçə il əvvəl tanış olmuşam. Sö-
zün düzü sizinlə haradasa 17-18 
ildən sonra yenidən görüşəcə-
yimə, üz-üzə oturub söhbətləş-
məyə mən də şadam. Bakıya gə-
lincə isə Bakı müsbət tərəfə çox 

dəyişib, gözəlləşib, müasirləşib. 
Bu elə ulu öndər Heydər əliyev 
adına hava limanına düşən kimi, 
aeroportdan şəhərə gələn yol-
dan belə hiss olunur. Şəhər özü 
də çox dəyişib. əksər köhnə tiki-
lilər, məhəllələr sökülərək müasir, 
hündür binalarla, geniş küçələrlə, 

yaşıl parklarla əvəzlənib. Buna 
baxmayaraq müasir Bakıda da 
özümü çox yaxşı, elə Bakılı kimi 
hiss edirəm. Çünki məni doğma 
şəhərə bağlayan xatirələr çox-
dur, çoxlu dostlarım, oğul gözü ilə 
baxdığım tələbələrim var. Şəhəri 
gəzdikcə müxtəlif hadisələr, hətta 



Bakıda keçirilən yarışlar, Formu-
la 1 yarışı yadıma düşdü. Maşa-
Allah olsun ki, artıq bütün dünya 
Azərbaycanı idman ölkəsi kimi 
tanıyır. İdmançılarımızın isə bey-
nəlxalq arenalarda alın təri ilə qa-
zandıqları qələbələri bütün dün-
ya azərbaycanlılarını sevindirir. 
Bu isə Azərbaycanda həm idman 
ənənəsinin olmasından, həm də 
ölkəmizdə idmana dövlət qayğı-
sının olmasından xəbər verir.

- Ağarza müəllim, nisbətən 
yaşlı nəsil sizi yaxşı tanıyır. 
Amma gənc oxucularımızı 
da nəzərə alaraq gəlin sizinlə 
yaxından tanış olaq...

- Məmnunniyyətlə. Mən, Ağar-
za Atababa oğlu əhmədov 1944-
cü il, sentyabr ayının 20-də Ba-
kıda anadan olmuşam. Evimiz 
Spartak stadionunun yanında 
idi. Lakin tikinti işləri ilə əlaqədar 
bizim məhəllə söküldü. Verilən 
vəsaitlə atam  o vaxtki “Basin”, 
indiki “Füzuli” küçəsinin arxasın-
da 2 mərtəbəli ev tikdi. Mənim də 
4 yaşımdan bütün uşaqlığım bu 
evdə, bu məhlədə keçdi. 7 ya-
şım olanda yaxınlıqdakı “1 may” 
küçəsində olan məktəbə getdim. 
Sinifdə ən kiçiyi mən idim. Çün-
ki o vaxtın qanunlarına görə pis 

oxuyan uşaqlar yaşından asılı ol-
mayaraq sinifdə qalırdılar. Mək-
təbdən sonra idman institutunda 
təhsilimi davam edib, 1970-ci ildə 
oranı bitirdim.

- idmana, cüdoya gəlişiniz 
necə oldu?

- O vaxt cüdo yox idi. SSrİ 
məkanında ancaq cambo var idi. 
SSrİ-də sambonun qurucuların-
dan olan Anatoli Arkadyeviç Xar-
lampiyev mənim doğma əmim İs-
mayıl Məmməd oğlu əhmədovla 

yaxın dost idi. əmim Moskvada 
onun yanında sambo ilə məşğul 
olmuşdu. Sonradan əmim Bakı-
ya qayıdır. Gələndə hərbi forma-
da kapitan rütbəsində idi. Sambo 
üzrə Azərbaycanda ilk beynəlxalq 
yarışı da əmim keçirib. Ancaq 
onun yanında məşqlərə başla-
mazdan əvvəl özüm fərdi qayda-
da evdə, dalanda məşq edirdim. 
Bir müddət sonra məhlə uşaqları 
da mənə qoşuldular. Dəmiryolu 
vağzalına gedib özümüzə vaqon 
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təkərlərindən qantel, ştanqa da 
düzəltmişdik. Çox böyük həvəslə 
məşq edirdik. Bir neçə il məşq-
dən sonra artıq bədənimiz forma-
laşmış, canımız bərkimişdi. Hətta 
məşqdən sonra soyuq suyla çim-
məyə belə alışmışdıq. təqribən 
14-15 yaşım olardı. Bir gün əmim 
bizə gələr. rəhmətlik anam yax-
şı qutab, düşbərə bişirərdi. Elə 

yemək əsnasında əmim soruşar 
ki, niyə idmana gəlmirsən. Mən 
də dedim ki, atam-anam icazə 
vermir. İsmayıl əmi şəxsən öz 
nəzarətində olacağıma söz ve-
rib valideynlərimin razılığını aldı. 
Məşq zalımız “Azneft” dairəsin-
də bir mərtəbəli bir binada “Də-
nizçilər Klubu” adlanan bir yerdə 
idi. Beləcə sambo üzrə məşqlərə 

başladım. Bir həftə sonra əmim 
məni dənizçilər arasında keçirilən 
yarışa buraxdı. Yarışda ən kiçik 
iştirakçı mən idim. Buna baxma-
yaraq  bir qələbəm də oldu. Bu 
qələbəyə  elə sevininirdim ki, elə 
bil çempion olmuşam. Daha son-
ra “Spartak” cəmiyyətinin Gənc-
likdə yerləşən o vaxtki tramvay 
parkının yataqxanasında olan 



zalda məşq etməyə başladım. (Bir neçə gün əv-
vəl bu zala baş çəkdim və eşidəndə ki, güləşçilər 
hələ də burada məşq edirlər çox sevindim.)  Bir 
az sonra başqa uşaqlar da məşqlərə qoşuldular. 
Onlardan Vitya Kuznetsovun, Sivkayevin, Xavinin 
adlarını çəkə bilərəm. Ancaq mən onların hamısın-
dan həm 2-3 yaş böyük idim, həm də çox məşq 
etmişdim. İsmayıl əmi həm də Sumqayıtda işlədiyi 
üçün məşqləri mən aparırdım. Küçədə 3 km  kross 
qaçışından sonra bir 4 saat da texnika üzərində 
işləyirdik. Xarlampiyevin sambo dərsləri kitabı da 
mənə çox kömək edib. Beləcə bir müddət məşqlər-
dən sonra şəhər və respublika birinciliklərində çıxış 
etməyə başladıq. Qaliblər sırasında mən və Kamal 
Kərimov yadımdadı. Mən 70 kq-da, Kamal isə 65 
kq-da çıxış edirdi. İkimiz də Azərbaycan çempionu 
olmuşuq. Mən 7 dəfə Azərbaycan çempionu olmu-
şam,  Kamal isə hətta yeniyetmələrin SSrİ çempi-
onu da olur. O, artıq dünyasını dəyişib və çox təəs-
süflər ki, onu yada salan yoxdur. İnsan tam olaraq 
o vaxt ölür ki, onun nə adını çəkən olur, nə də yada 
salan olur. Allah ona rəhmət eləsin. O da yadım-
dadır ki, 1968-ci ildə respublika çempionatında sol 
biləyimdən travma almışdım. Ağrıdan bu əlimi işlə-
də bilmirdim. Finalda boyca məndən bir baş hün-
dür olan, fiziki cəhətdən çox güclü olan Həşimovla 
güləşməliyəm.  Lakin mən heç nəyə baxmayaraq 
güləşdim və texnikanın hesabına ona qalib gəldim. 
O vaxt ki sambo üzrə baş məşqçimiz Sabir Hüsey-
nov da bir əllə güləşdiyimi bilib çox təəccüblənmiş-
di. Mənə dedi ki, birinci dəfədi ki, birəllə güləşən və 
hətta qalib gələn görürəm. Allah Sabir müəllimə də 
rəhmət eləsin.

- Ağarza müəllim, Azərbaycanda cüdonun 
yaranması necə oldu?

- 1964-cü ildə tokio olimpiadasında çıxış et-
mək üçün SSrİ komandasının cüdoçuları olmadığı 

üçün samboçuları göndərməyə məcbur olurlar. Nə-
ticələr o qədər də ürəkaçan olmadığı üçün 1972-ci 
ildə SSrİ Nazirlər Soveti yanında Bədən tərbiyəsi 
və İdman Komitəsi cüdonun SSrİ ərazisində ya-
yılması və inkişaf etdirilməsi haqqında qərar verir. 
Qərarın icrası kimi elə həmin il respublikamızda 
cüdo federasiyası  yaradılır. 

- bəs sizin cüdoya keçidiniz necə olub?
- 1972-ci ildə SSrİ spartakiadasından sonra id-

man komitəsinin müavini Şövkət Orduxanov məni 
yanına çağırır və deyir ki, səni cüdo üzrə yığma 
komandaya baş məşqçi təyin etmək istəyirəm, ba-
cararsan? Bir az məşq prosesindən danışdıqdan 
sonra mənə dedi ki, get, sən baş məşqçisən, nə 
çətinliyin olsa gəl yanıma. Söhbət əsnasında spar-
takiadada məşq prosesini izləyən Xarlampiyevin 
mənə dediyi sözlər yadıma düşdü. Mənim necə 
həvəslə, ürəkdən, hər idmançıya xüsusi yanaşma 
tərzimi görən Xarlampiyev mənə dedi ki, əhsən 
sənə, sən darıxma, məşqlərinə davam elə, hər şey 
yaxşı olacaq. Sonradan bildim ki, mənim baş məşq-
çi təyin olunmağımı bizim idman komitəsinə məhz 
Xarlampiyev məsləhət görüb. Beləcə 28 yaşımdan 
cüdo üzrə baş məşqçi kimi məşqlərə başladım.  Bir 
müddət sonra Moskvada məşqçilərin birinci semi-
narı təşkil olunur. Bu seminarda Azərbaycandan 
cəmi 4 nəfər iştirak edirdi - mən, Viktor Kuznetsov, 
Akif əhmədov və Sabir Hüseynov. tallində keçi-
rilən 2-ci ümumittifaq məşqçilər ceminarında isə 
yalnız İsmayıl müəllim və mən iştirak etmişik. 3-cü 
seminar isə 1973-cü ilin oktyabr ayında tiflisdə 
keçirilib və orada yalnız mən iştirak etmişəm. Bu 
seminarı Yaponiyadan gələn X Dan qocaman usta 
və onun tələbəsi, dünya çempionu, VII Dan sahi-
bi aparırdı. Qocaman usta nəzəriyyəni başa salır, 
tələbəsi isə fəndləri icra edirdi. Onların hərəkətləri 
mənə çox ləzzət edirdi. Bildiyiniz kimi cüdo Yapon 
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döyüş növüdür. İndi bu fəndlərin icrasını yaponiyalı 
ustad tərəfindən edilməsini gözünüz önünə gəti-
rin. Hərəkətlərin dəqiqliyi, ardıcıllığı, gözəlliyi məni 
valeh etmişdi. Özümə sual verdim ki, görəsən bu 
səviyyəyə çatmaq üçün mütləq Yapon olmaq lazım-
dımı? Bir qədər fikirləşəndən sonra sualıma cavab 
da verdim – xeyr. Bu peşəkar ustadlar bildiklərini 
bizimlə bölüşmək üçün buradadırlar. Onlardan 
yetərincə faydalanmaq, öyrənmək və gənclərimizə 
ötürmək lazımdır. Bu seminarlarda gördüklərimi, 
öyrəndiklərimi bir film kimi yaddaşıma həkk etmiş-
dim və yığma komandamızın hər məşqində bunları 
tətbiq edirdim.  O vaxt yığma  komanda Lenin sta-
dionunda (indiki tofiq Bəhramov adına respublika 
Stadionu) məşq edirdi. Bu zalda cəmi 3 güləş xal-
çası var idi. Biz də güləşçilərlə bir yerdə məşq edir-
dik. Bir gün məşq vaxtı güləşçilərin baş məşqçisi 
Paşa Dadaşov mənə yaxınlaşdı. Dedi ki, bayaqdan 
sənin məşqini izləyirəm, çox xoşuma gəldi. Belə-
ki sən çalışırsan zəhmətin yerdə qalmaz. Uşaqlar 
etimadı doğruldacaqlar. Ancaq bu məşq prosesi 
məni qane etmirdi. Məşq zamanı uşaqları güclü 

idmançılarla güləşdirib zəif yerlərini üzə çıxarmağı 
düşünürdüm. Çıxış yolunu SSrİ yığma komanda-
sının təlim-məşq toplanışlarında tapdım. Sağ olsun 
dostlar ki, bu işdə mənə dəstək oldular. SSrİ yığ-
ma komandası təlim-məşq toplanışlarına əsasən 
Ukraynaya və Estoniyaya gedirdilər. Moskvada isə 
Podolsk bölgəsində məşq edərdilər. Biz də onlara 
qoşularaq çox güclü məşqlər keçirdik. Demək olar 
ki, evdə tapılmırdıq. Evdə olanda da təlim-məşq 
toplanışları keçirdim. Uşaqları aparırdım zaqatala-
ya, çıxardırdım dağa qaçmağa. Vitya Kuznetsov – 
komandanın məşqçisi qabaqda, mən də hamıdan 
arxada. əlimdə də çubuq, heç kimi dala qalmağa 
qoymurdum. Bildiyiniz kimi dağda, yuxarı qalxdıqca 
oksigen azalır və nəfəs almaq çətinləşir. Bu da on-
ların dözümlülüyünü artırırdı, güləşəndə tez yorul-
mur, təngənəfəs olmurdular. cəmi bir il sonra bunun 
bəhrəsini də gürdük. 1973-cü ildə Sahib İsmayılov 
SSrİ I Gənclər Oyunlarında və SSrİ birinciliyində 
üçüncü yeri qazanaraq Azərbaycanın ilk idman us-
tası olur. 1974-cü ildə zakir Kərimov SSrİ birinci-
liyinin bürünc mükafatçısı, 1977-ci ildə isə SSrİ II 
Gənclər Oyunlarının qızıl mükafatçısı olur. Fərhad 
rəcəbli isə bu oyunların gümüş medalını qazanır. 
Bundan əlavə 1976-cı ildə ələkbər İsmayılov yeni-
yetmələrin SSrİ birinciliyinin qızıl medalını qazanır. 
Daha sonra 1978-ci ildə Fərhad rəcəbli Macarıs-
tanda keçirilən gənclərin Avropa birinciliyində bü-
rünc medal qazanır. zakirin qızıl medalından qabaq 
idman komitəsinin müavini Orduxanov mənə yaxın-
laşır ki, bu oyunlarda Azərbaycan himni bir dəfə də 
olsun səslənməyib, ümid sizədir. Mən də dedim bir 
idmançımız finaldadı, söz vermirəm ki qızıl olacaq, 
amma əlimdən gələni edəcəm. Bunu deyib getdim 
zakiri ruhlandırmağa. Vəziyyəti başa salıb dedim 
ki, bütün Azərbaycanın gözü səndədi. Sən onu da 
bil ki, nəinki beli üstə, dizi üstə yıxılsan da rəqibinə 
xal verib səni uduzduracaqlar. Ona görə rəqibə heç 
gözünü açmağa imkan vermə. Şükürlər olsun ki, 
deyilənlərə əməl edərək zakir qızıl medalı qazanıb, 
himnimizi səsləndirdi. Hətta himnimiz səslənəndə 
zakirin necə ağlamağı da gözümün qabağındadı. 
Mükafatlandırmadan sonra Orduxanov bizi təbrik 
edib, təşəkkürlərini bildirdi. Bakıya qayıdan kimi hər 
ikimizə “əməkdar məşqçi” adı veriləcəyinə söz ver-
di.

- bəs yığma komandadan uzaqlaşmağınızın 
səbəbi nə idi?

- Onu da indi danışaram. Dediyim kimi Orduxa-
nov bizə fəxri ad veriləcəyinə söz vermişdi. Lakin 
biz Bakıya qayıdanda Orduxanovun işdən çıxarıl-
masını eşitdik. Fikirləşdim ki, bunun məsələyə heç 
bir dəxli yoxdu, bir az gözləyək, yəqin ki, özləri ça-
ğıracaqlar. Lakin bizi heç kim yada salmadı. Özüm 
maraqlandım və mənə eşitdirdilər ki, adla bağlı 2000 
şirinlik   verilməlidir. (Gülür. Çox şükürlər ki, Azər-
baycanda artıq belə hallara rast gəlmək mümkün 
deyil). Bu hadisəni 45 il sonra ilk dəfədir ki, danışı-
ram. İndi gülürəm, amma o vaxt çox əsəbiləşmiş-
dim. SSrİ oyunlarında yeganə qızılı biz gətirmişik, 



canımızı qoymuşuq, bu da bizə 
verilən qiymət. Bunu deyib yığma 
komandadan uzaqlaşdim. Ağzı-
göyçəklərdən də eşitdim ki, mə-
nim üçün deyiblər ki, nə edib ki, 
yığma komandada hazır uşaqları 
məşq elətdirib, onları özü yetiş-
dirməyib ki. Mən də 10-12 yaş-
larında olan təqribən 30-a yaxın 
uşaq yığaraq “Dinamo” cəmiyyə-
tində məşqlərə başladım. Sizin 
yaxşı tanıdığınız tərlan Poladov 
da onların sırasında idi. Baxma-
yaraq ki, zalda adi bir döşəyimiz 
belə yox idi, uşaqlar bir-biriləri-
ni quru polun üstünə çırpırdılar. 
Amma çox həvəslə, ürəklə məşq 
edirdilər. Bölmədə nizam-intizam 
qaydaları da yüksək idi. Uşaqla-
ra demişdim ki, mən özümə rəva 
bildiyim hər şeyi siz də edə bilər-
siz. Ancaq mən  etmədiyim şey-
ləri siz də etməyəcəksiz. Hamı 
da bu qaydalara əməl edirdi. Bir 
müddət məşqlərdən sonra uşaq-
lara dedim ki, səhər saat 7-də 
mən zalda olacam. Kim istəyir 
gəlsin bir az məşq etsin, sonra 
getsin məktəbə. Birinci tərlan 
gəldi, sonra da o biri uşaqlar. 
Mən də onlar üçün dəmir ban-
kada olan qatılaşdırılmış süd 
alırdım. Məşqdən sonra onlara 
südlü çay içizdirib məktəbə yola 
salırdım. Bir müddət sonra məni 

“Burevestnik” cəmiyyətinə sədr 
müavini təyin edirlər. tərlanla 
bir neçə nəfər keçir bizim cəmiy-
yətə. “Burevestnik”də məşqçi 
o vaxt Musa İsmayılov idi. Mən 
tərlana dedim ki, sənə lazım 
olan bütün fəndləri bilirsən. Bu 
fəndləri təkmilləşənə qədər işlə. 
Beləcə tərlan məşqlərinə davam 
edir. 1984-cü ildə Vitepsk şəhə-
rində yeniyetmələrin SSrİ birin-
ciliyi keçirilirdi. Mən də tərlanın 
şəxsi məşqçisi kimi onunla ge-
dirəm. Hər görüşdə ona deyirəm 
ki, evdə səni hamı “əli çörəkli” 
gözləyir. Amma rəqib sənin çörə-
yini əlindən almaq istəyir. Bu 
çörək sənindi, onu heç kəsə ver-
mə. 15 yaşlı tərlan da hamıya 
qalib gələrək yarışın qalibi olur. 
Qızıl medaldan əlavə ona yarışın 
“ən texnikalı idmançı”sı diplomu 
da təqdim olunur. Bundan əlavə 
tərlan, 15 yaşında SSrİ idman 
ustası adını qazanaraq, Azərbay-
can cüdoçuları arasında ən gənc 
SSrİ idman ustası olur. 

- “Əməkdar məşqçi” adı 
sizə bundan sonra təqdim 
edildi?

- Dərhal sonra deməzdim, 2 
il sonra. 1986-cı ildə idman ko-
mitəsindən zəng edirlər ki, bəs 
sizə fəxri ad vermək üçün sənəd-
lərinizi gətirin. Mən də onlardan 

incimişdim, ona görə dedim ki, 
heç nə gətirməyəcəm, sizdə la-
zım olan bütün sənədlər var. 
Bir müddət də keçir, yenə zəng 
vururlar ki, bəs filan vaxt gəlin, 
kollegiyadır. Mən də deyilən vaxt 
getdim, oturdum lap birinci sıra-
da. Bir az sonra tərlan Həsənov 
gəlir. Yanımda boş yer olduğu 
üçün oturur yanımda. tərlan 
Həsənovu 1972-ci ildə məşqçi 
kimi işə mən düzəltmişdim. Onun 
atası tanınmış aktyor, “əməkdar 
artist” idi. tərlan da rəşid Beh-
budov adına teatrda işləyirdi. 
teatr bağlanandan sonra tərlan 
qalmışdı işsiz. Biləndə ki, işsizdi, 
dedim mənimlə məşqçi işləmək 
istəyirsənsə çalışaram kömək 
edim sənə. Sənədlərini götürüb 
girdim “Lokomotiv” idman cəmiy-
yətinin sədri tofiq Ağayevin ya-
nına. tofiq müəllim baxdı sənəd-
lərə, baxdı mənə. Sənədlər bir 
incəsənət universitetinin diplomu 
idi, bir də sambo üzrə idman us-
talığına namizəd kitabçası. Mənə 
dedi ki, bu sənədlərlə onu məşq-
çi götürə bilmərəm. Çox təkiddən 
sonra birtəhər  tofiq müəllimi razı 
saldım və tərlan başladı məşqçi 
işləməyə. Nəsə... tərlan oturdu 
yanımda və yavaşca soruşdu ki, 
sizdən də “şirinlik” alıblar, bular-
da heç insaf qalmayıb. Mən də 
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dedim ki, heç bir kq tort da alma-
ram onlara. İnanırsan ki, bu fəxri 
adın nə medalı, nə də kitabçası 
haradadı heç xəbərim yoxdu. 77-
də verməli olduqları adı 10 il son-
ra verəndə onun nə dadı qalır, nə 
tamı. Həmən gün mənə, tərlan 
Həsənova, Ağayar Axundzadəyə 
“əməkdar məşqçi” adını təltif et-
dilər. Ağayarı da cüdoya mən 
keçirmişəm. O vaxt o, sərbəst 
güləşlə məşğul olurdu. Bizdə ağır 
çəkili idmançılar olmadığı üçün 
onu məşqçisinin icazəsiylə keçir-
mişdim cüdoya.

- Ağarza müəllim, Londona 
köçməyinizin səbəbi idman ko-
mitəsindəki haqsızlıqlar idi, ya 
başqa səbəb var idi?

- İdman komitəsinin bu 
məsələyə aidiyyəti yoxdur. On-
lardan heç kim məni doğma 
vətənimdən köçməyə vadar edə 
bilməzdi. Buna mənim ailə və-
ziyyətim səbəb oldu. 2007-ci ildə 
həyat yoldaşım xərçəng xəstəli-
yindən vəfat edir. Evdə 16 yaşlı 
kiçik qızımla ikimiz qaldıq. Ana-
sını itirmək ona çox pis təsir et-
mişdi. Qohumlardan da belə bir 
adam yox idi ki, ona analıq etsin. 
Böyük bacılarının da biri Kana-
dada, o biri isə Londonda yaşa-
yır. Mən də belə qərara gəldim 
ki, kənar adamdansa qoy bacısı 
baxsın ona. Köçməyimin səbəbi 
də bu olub. Amma baxmayaraq 
ki, köçmüşəm, ürəyim Azərbay-
canla döyünür. Bütün hadisələ-
ri izləyirəm – istər idman, istər 
mədəni-ictimai, istərsə də siya-
si məsələlər olsun. Hətta Vətən 
müharibəsi başlayanda Bakıya 
gəlib könüllü kimi döyüşə getmək 
istəyirdim. Fikirləşirdim ki, yaşı-
ma görə döyüşə buraxmasalar 
da əsgərlərimizə əlbəyaxa döyüş 
keçərəm, heç olmasa bir xey-
rim dəyər. Bir neçə zəng etdim, 
biləndə ki, 76 yaşım var və uzun 
müddətdir Londonda yaşayıram, 
vətənpərvər qaldığıma görə dərin 
təşəkkürlərini bildirdilər. Dedilər 
ki, cavanlarımız könüllü yazıl-
maq üçün növbəyə düzülüblər, 
gəlmişkən varsınız. Ancaq bütün 
varlığımla xalqımın yanında idim. 
Bütün xəbərləri izləyirdim. Məğ-
lubedilməz ordumuzun qələbə 
xəbərinə və bu qələbədə 3000 

şəhid verdiyimizi eşidəndə göz 
yaşlarımı saxlaya bilmədim. Allah 
bütün şəhidlərimizə rəhmət elə-
sin! 

Bundan əlavə Londonda ya-
şayan azərbaycanlılarla, Britani-
ya-Azərbaycan Assosiasiyası və 
onun rəhbəri, tanınmış idmançı 
Hafiz Baxşəliyevlə çox gözəl mü-
nasibətlərim var. Onun Londonda 
diaspora sahəsində gördüyü işlər 
yetərincədir. 

- Ağarza müəllim, var olasız! 
sonda bir ustad kimi idmançı-
larımıza, cüdoçularımıza məs-
ləhətiniz...

- Bizim cüdo federasiyasının 
işi ilə yaxından tanışam. Xey-
li işlər görülür. Xaricdən məşq-
çilər gətirilir, müxtəlif ölkələrdə 
təlim-məşq toplanışları keçirilir. 

Bizdə də peşəkar məşqçilər yetə-
rincədir. Sadəcə olaraq onlara 
lazımi şəraiti yaradıb, tam səla-
hiyyət vermək lazımdır. Bundan 
əlavə bizim veteran cüdoçuları-
mız, veteran məşqçilərimizlə tez-
tez görüşlər keçirmək lazımdır. 
İnanın mənə, bu adamların gənc-
lərə deməyə o qədər sözləri var 
ki... Veteranlarımızdan yetərincə 
yararlansaq nəticələrin daha da 
yüksək olacağına tam əminəm.

mehman Süleymanov
P.s. sentyabr ayının 20-si 

müsahibimiz bakıda öz dost-
ları ilə 78 yaşını qeyd etdi. 

“sportsman”, Ağarza müəl-
limi bu  münasibətlə təbrik 

edir, ona möhkəm can sağlığı, 
yaxınları ilə birgə 100 yaşını 

qeyd etməyi arzulayır.



tərlan Poladov
sambo üzrə Avropa çempionu
Cüdo üzrə Avropa finalçısı
Dəfələrlə sambo və cüdo üzrə SSRİ birincilikləri-
nin qalibi və mükafatçısı

Mən, tərlan Poladov 1968-ci il  8 iyul tarixində 
Bakı şəhərində doğulmuşam. 1979-cu ildən Ağar-
za müəllimin rəhbərliyi altında ”İnşaatçılar” pros-
pektindəki “Güləş evi”ndə cüdo üzrə məşqlərə 
başlamışam. Bir idmançı, bir məşqçi, ümumiy-
yətlə bir insan kimi formalaşmağımda Ağarza 
müəllimin əməyi danılmazdır. cüdonu da mənə 
o sevdirib. cüdoya elə aludə olmuşdum ki, on-
suz bir gün belə qala bilməzdim. cüdoyla, Ağarza 
müəllimin keçdiyi məşqlə nəfəs alırdım. Hər han-
sı bir səbəbdən məşqdə kefim olmasa və yaxud 
özümü yaxşı hiss etməsəm, Ağarza müəllim bunu 
dərhal bilərdi. cəmi 10-15 dəqiqə məşqdən sonra 
özüm də hiss etmədən bu durumdan əsər-əlamət 
belə qalmaz, tam gücümlə məşqlərə qatılardım. 
Məndə ona qarşı məşqçidən əlavə bir doğmalıq,  
bir atalıq  hissi var. Mənim keçdiyim məşqlərdə 
Ağarza müəllimin dəst-xətti aydın görünür. Bu 
gün Azərbaycanda cüdo idman növünün yayılma-
sında, inkişafında, populyarlaşmasında, cüdoçu-
larımızın qazandığı uğurlarda Ağarza müəllimin 
xidmətləri böyükdür. Hərdən fikirləşirəm ki, Ağar-
za müəllimin məşqçilik fəaliyyəti 10 il yox, 20-30 
il olsaydı, bu gün Azərbaycan cüdosu şübhəsiz 
ilk üçlükdə olardı. Azərbaycanın buna tam poten-
sialı da var. Bunu sizə mən bir müddət AcF-nin  

regionlarda cüdonun inkişaf sektorunun rəhbəri 
vəzifəsində çalışmış bir mütəxəssis kimi deyirəm. 
Çünki bizdə cüdonu tam varlığı ilə sevən, fana-
tı olan məşqçilər ordusu var. Hazırda Sadıq Sa-
dıqovun rəhbərlik etdiyi Neftçi İK-da baş məşqçi 
vəzifəsində çalışıram və cüdo yığma komanda-
mızın əksər aparıcı idmançıları Neftçi İK-nı təmsil 
edir. Bu işdə ölkə idmanının inkişafında bir müd-
dət AcF-də vitse-prezident vəzifəsində çalışmış 
Sadıq müəllimin zəhməti də danılmazdır. 

Sonda Ağarza müəllimi 78 yaşı münasibətilə 
təbrik edirəm. Onun ad gününü Bakıda bizimlə 
birgə keçirməyinə çox şadam. Ona və ailə üzv-
lərinə, bütün yaxınlarına möhkəm can sağlığı ar-
zulayıram.

Arif Piriyev
Veteran cüdoçu 

“Azərbaycanda cüdo 1972-ci ildən yayılmağa 
başladı. İlk məşqə başlayanlardan biri də mənəm. 
Məşqləri bizə yığma komandanın ilk baş məşqçisi 
Ağarza müəllim keçirdi. Ağarza müəllim çox ciddi 
və tələbkar idi. İdmançıların  davranışına, mədə-
niyyətinə belə fikir verirdi. Ailəsi ilə maraqlanırdı. 
Hər kəsə fərdi münasibət göstərirdi. Biz Ağarza 
əhmədovla həmişə fəxr edirik ki, bizim belə müəl-
limiz olub. Neçə il onun rəhbərliyi ilə məşq etdim. 
Heç bir dəfə də olsun ki, ondan incimədim. Çünki 
Ağarza müəllim çalışırdı ki, uşaqlar arasında hə-
mişə mehribançılıq olsun.  Ağarza müəllimə möh-
kəm can sağlığı arzulayıram”.
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Ağayar Axundzadə
Azərbaycan yığma komandasının 
sabiq baş məşqçisi  

“1973-cü ildə sərbəst güləş üzrə məşğul olur-
dum. Ağarza müəllim “Lokomativ” cəmiyyətində 
baş məşqçi idi. Həm sambo, həm də cüdodan 
dərs deyirdi. Mən, tərlan Həsənovun yanında 
məşq edirdim. Bir gün Ağarza müəlim mənə dedi 
ki, rostov şəhərində sambo üzrə “Lokomativ” 
Mərkəzi Şurasının yarışı  var. təcrübəm olmasa 
da razılaşdım. Ağır çəkili güləşçilərlə döyüşdüm. 
Daha sonra 1977-ci ildə Belarusda, Sankt-Peterq-
burda keçirilən yarışlarda da iştirak etdim. Hətta  
Vladimir Putinin müəllimi olan Anatoliy raxlinin 
klubunda onunla birgə məşqlərdə olmuşam. 

Ağarza müəllim işgüzarlığı ilə seçilirdi. Çox 
tələbkar və məsuliyyətli bir məşqçi idi. Bu yaxın-
larda Bakıda onunla görüşəndə ona dedim ki, 
sizdən çox şey öyrənmişəm. Sizdən öyrəndiklə-
rimi tələbələrimə öyrədirəm. Bakıda olmağına və 
onunla görüşümə çox sevindim. Ağarza müəllim 

Azərbaycan cüdosunun qurucularındandır. Allah 
Ağarza müəllimə can sağlığı versin”.

Asif Yusifov
8 dəfə Azərbaycan çempionu
ssRi mükafatçısı
ssRi idman ustası
Cüdo üzrə məşqçi-müəllim 

“Bu günlərdə Ağarza müəllimin 78 yaşı tamam 
oldu. Ona elə can sağlığı arzulayıram ki, İnşaAl-
lah 100 yaşını qeyd edək. Ağarza müəllimin ilk 
tələbələrindən biriyəm. Mən onun məşqlərinə ge-
dəndə heç 13 yaşım yox idi. Binalarımız yaxın idi. 
Məhlədə qonşu olmuşuq. Bir gün onun qardaşı, 
dostum Azad əhmədov mənə dedi ki, qardaşım 
Ağarza “Lokomativ” cəmiyyətində məşqçi işləyir 
və sambodan dərs keçir. Bu yaxınlarda cüdo üzrə 
də məşqlərə başlayacaq. Məşqlərə həvəsi olan 
uşaqları cəlb edirlər. rəhmətlik qardaşım Akif də 
daxil olmaqla, 5-6 uşaq məşqlərə getdik. Nəri-
manov rayonunda yerləşən “Lokomativ” cəmiy-
yətində məşqlərə başladıq. Bir müddətdən sonra 
məşqlərdən ayrıldım. Sonradan qayıtdım. Ağarza 
müəllim artıq cüdodan məşqlərə başlamışdı. Ya-
dımdadır ki, 1972-ci ildə Ağarza müəllim bir neçə 
digər məşqçilərlə Moskvada cüdo üzrə keçirilən 
seminarda iştirak etdilər. Bu seminardan sonra 
Ağarza müəllim cüdo üzrə Azərbaycanın ilk baş 
məşqçisi təyin olundu və beləcə Azərbaycanda 
cüdonun  yaradıcılarından olaraq tarixə düşdü. 
Onun rəhbərliyi altında ilk SSrİ birincilyində işti-
rak edən Sahib İsmayılov bürünc medal qazandı. 

Gərgin məşqlərdən sonra hətta SSrİ idman us-
tası adına layiq görüldü. Ağarza müəllimin digər 
yetirməsi olan zakir Kərimov SSrİ yeniyetmələr 
arasında üçüncü yerə layiq görüldü. Getdikcə, 
cüdoda nəticələr özünü göstərməyə başladı. 
Bunların hamısı Ağarza müəllimin peşəkarlığın-
dan və işə tələbkar yanaşmasından irəli gəlirdi. 
Ağarza müəllim peşəkar müəllim olmaqla yanaşı, 
yüksək insani dəyərləri özündə birləşdirir. Onun 
keçdiyi məşqlər çox ciddi keçirdi. İdmançılar ora-
da artıq bir hərəkət edə bilməzdilər. Məşqçi nə 
deyirdi hamı onu dərhal yerinə yetirirdi. O, çox 
prinsipial insandır. Belə olmasa idi nəticələr də 
olmazdı. Ağarza müəllim Azərbaycanda cüdonun 
banilərindəndir. təəssüf ki, onun adı çəkilmir. An-
caq tarix özü hər şeyi qiymətləndirəcək”.



Sentyabrın 12-də Bakıda 
arena polo üzrə avropa çem-
pionatına start verilib. 

Azərbaycan respublikası At-
çılıq Federasiyası, Avropa Polo 
Federasiyası və Beynəlxalq 
Polo Federasiyasının birgə təş-
kilatçılığı ilə baş tutan çempi-
onatda Azərbaycan, Avstriya, 
İsveçrə və İspaniya komanda-
ları birincilik uğrunda mübarizə 
aparıblar. Yarış Ermənistan si-
lahlı qüvvələri tərəfindən dövlət 
sərhədində törədilən genişmiq-
yaslı təxribatın qarşısını alarkən 

şəhidlik zirvəsinə ucalan Azər-
baycan Silahlı Qüvvələrinin hər-
bi qulluqçularının xatirəsinin 1 
dəqiqəlik sükutla yad edilməsi 
ilə başlayıb.

Azərbaycan millisi yarışa 
qələbə ilə başlayıb. Avstriya ilə 
qarşılaşan poloçularımız rəqibi-
ni 6:4 hesabı ilə məğlub ediblər. 

Digər oyunda isə İspaniya və 
İsveçrə yığmaları üz-üzə gəlib-
lər. Görüş İspaniya millisinin 9:4 
hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Yarımfinal görüşləri sentyab-
rın 16-da keçirilib. Bu görüşdə 
İspaniya komandası poloçula-
rımızdan 8:5 hesabı ilə üstün 
olub. Avstriya kollektivi isə İs-
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veçrəni 7:5 hesabı ilə məğlub 
edib.

 Sentyabrın 18-də isə Binə 
Atçılıq Mərkəzində üçüncü yer 
uğrunda və final qarşılaşması 
keçirilb. Azərbaycan və İsveçrə 
yığmaları fəxri kürsünün üçün-
cü yeri üçün mübarizə aparıb-
lar. Komandamızın heyətində 
Elçin camallı, Andres Fernan-
dez Lorente, Fabian Bolanterio, 
Aqustin Kronhaus, əli rzayev 
və tərlan Qurbanəliyev yer alıb. 
Gərgin idman mübarizəsi şərai-
tində keçən yarımfinal matçında 
millimiz İsveçrəyə 5:1 hesabı ilə 
qalib gələrək bürünc medala sa-
hib çıxıb. Həlledici matçda isə İs-
paniya və Avstriya komandaları 
Avropa çempionu titulu uğrunda 
yarışıblar. Avstriya seçməsi İs-
paniya komandasına 6:4 hesabı 
ilə qalib gələrək çempion tituluna 
sahib çıxıblar.

Yarışdan sonra qaliblərin mü-
kafatlandırma mərasimi keçirilib.

Xatırladaq ki, 2015-ci ildəki 
ilk qitə çempionatına da Bakı ev 
sahibliyi edib. Həmin yarış Azər-
baycan komandasının qələbəsi 
ilə yekunlaşıb. Azərbaycan res-
publikası Atçılıq Federasiyası 
2013-cü ildən Beynəlxalq Polo 
Federasiyasının üzvüdür.
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tanınmış cüdoçu, tokio 
olimpiadasının gümüş müka-
fatçısı, dünya və ikiqat asiya 
çempionu, milli komandamı-
zın üzvü Səid mollayi bun-
dan sonra idman karyerasını 
“Judo Club 2012”də davam 
etdirəcək. idmançı ilə klub 
arasında müqavilənin imzalan-
ması mərasimində azərbaycan 
Cüdo federasiyasının (aCf) 
vitse-prezidenti, olimpiya 
çempionu elnur məmmədli, 
federasiya prezidentinin müşa-
viri natiq Bağırov, “Judo Club 
2012”nin sədri azər əsgərov, 
klubun icraçı direktoru mübariz 
Cəfərov iştirak ediblər.

cüdoçu milli komandamızın 
heyətində bu il iki mötəbər yarışda - 
Macarıstanda “Böyük dəbilqə”, Xor-
vatiyada isə keçirilən Beynəlxalq 
cüdo Federasiyasının Qran-Pri ya-
rışlarında iştirak edib və hər ikisində 
gümüş medal qazanıb.

AcF-nin vitse-prezidenti E.Məm-
mədli deyib ki, Azərbaycan bayrağı 
altında çıxış etmək Səidin ən böyük 
arzusu olub. Federasiyanın rəhbər-
liyi ona bu arzusunu gerçəkləşdir-
mək imkanı yaradıb və milli koman-
danın heyətinə daxil edib. Səidlə 
bağlı böyük planlarımız var, onun 

ölkəmizdə karyerasının uğurlu ola-
cağına inanırıq. “Judo club 2012” 
ilə əməkdaşlıq həm onun idman 
karyerasına, həm də Azərbaycan 
cüdosunun inkişafına müsbət təsir 
göstərəcək.

Federasiyanın prezidentinin 
müşaviri Natiq Bağırov da hazırda 
milli komandanın liderləridən olan 
Səid Mollayinin qərarını yüksək qiy-
mətləndirib. O deyib: “Ölkəmizdə 
mükəmməl məşq bazası olan “Judo 
club 2012”nin Səidin öz uğurlarını 
daha artırması üçün hər cür şərait 
yaradacağına əminik. Belə titullu bir 
idmançı ilə iş birliyi Azərbaycan cü-

dosunun inkişafına sanballı töhfələr 
verən klubun özünün də nüfuzunu 
yüksəldəcək. Klubun yığma koman-
dalarımıza daim dəstək göstərdiyini 
də minnətdarlıq hissi qeyd etmək 
istərdim. Hazırda yığma komanda-
mız üçün baza tikilir. Belə bir vaxt-
da “Judo club 2012” öz qapılarını 
təmənnasız olaraq yığma koman-
daya açıb. Yeniyetmələrdən ibarət 
yığmamız burada məşq edir. Vaxtilə 
qızlardan ibarət millimiz də klub-
da məşq keçib. Fürsətdən istifadə 
edib, federasiya rəhbərliyi adından 
klubun rəhbərliyinə təşəkkürümü 
bildirirəm. əminəm ki, əməkdaşlığı-

CÜDO

OLiMPiYA MÜkAfAtçısı “JUdO CLUb 2012” 
iLƏ MÜQAViLƏ iMzALAYıb
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mız davamlı olacaq”.
Azərbaycan cüdo Veteranları 

Assosiasiyasının prezidenti, usta 
cüdoçular arasında dünya və Avro-
pa çempionatlarının dəfələrlə qalibi 
və mükafatçısı, klubun təsisçisi Azər 
əsgərov Olimpiya mükafatçısı Səid 
Mollayinin “Judo club 2012”ni seç-
məsini çox sevindirici hal kimi dəyər-
ləndirib.

“Belə titullu bir idmançının klu-
bun üzvü olması, burada məşq et-
məsi yeniyetmə və gənc idmançılar 
üçün çox böyük stimul olacaq. Klu-
bumuzun qapısı Azərbaycan cüdo-
sunun inkişafına çalışanların hamı-

sının üzünə açıqdır. Federasiya ilə 
əlaqələrimiz yüksək səviyyədədir. 
“Judo club 2012” cüdosevərlərin 
ikinci evidir və biz cüdonun inkişa-
fı üçün bundan sonra da əlimizdən 
gələni etməyə hazırıq”, - deyə Azər 
əsgərov bildirib.

Klubun icraçı direktoru Müba-
riz cəfərov Səid Mollayinin klubda 
məşq etməsi üçün ona hər cür şə-
rait yaradılacağını bildirib: “Səid 81 
kiloqram çəki dərəcəsində dünyanın 
aparıcı cüdoçularından hesab edilir. 
Onun kimi intizamlı və zəngin təcrü-
bəyə malik olan idmançının klubu-
muzun üzvü olması bizim üçün se-

vindirici haldır. Bu, istedadlı və gənc 
cüdoçuların inkişafına da müsbət 
təsir göstərəcək. İnanıram ki, klubla 
müqaviləyə qol çəkəcək Səid Molla-
yinin gələcək karyerası bundan son-
ra da uğurlu olacaq”.

Klubun icraçı direktoru M.cəfərov-
la birlikdə müqaviləni imzaladıqdan 
sonra Səid Mollayi deyib: “Azərbay-
can yığmasının və “Judo club 2012” 
ailəsinin üzvü olduğum üçün qürur 
duyuram. Azərbaycana həmişə bö-
yük sevgim olub. Ölkəmizin və “Judo 
club 2012”nin adını uca tutmağa ça-
lışacağam. Hazırlığımı əsasən milli 
komandanın məşq bazasında ke-
çirəm. Amma klubda yaradılan şəraiti 
gördükdən sonra heyrətimi gizlədə 
bilmədim. Bu günədək dünyanın bir 
sıra ölkələrində təlim-məşq toplanış-
larında və yarışlarda iştirak etmişəm. 
Lakin heç bir ölkədə belə yüksək im-
kanları olan klub görməmişəm. Bura-
da, həqiqətən də məşq keçmək üçün 
hərtərəfli şərait yaradılıb. Belə bir 
klubda məşq keçən idmançı mütləq 
yüksək nəticə göstərməyə çalışmalı-
dır”.

Müqavilə imzalandıqdan sonra 
AcF rəsmilərinin və Səid Mollayinin 
“Judo club 2012”nin məşqçi heyəti 
və idmançıları ilə görüşü keçirilib, 
xatirə şəkli çəkdirilib.

CÜDO



38 yaşlı idmançımız vida 
görüşünü də qələbə ilə bitir-
məyi bacarıb. Antonio Silva 
idmançımızın dayanmadan 
endirilən güclü zərbələrinə 
tab gətirməyib. rəqibini elə 
birinci raundda nokauta sa-
lan zabit, bütün Azərbaycan 
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MƏğLUbEdiLMƏz 
zAbit 
sƏMƏdOV

Sentyabr ayının 10-da azərbaycanlı kikboksçu, k-1 növündə 
çıxış edən Zabit Səmədovun vida döyüş gecəsi keçirilib. milli 
gimnastika arenasında baş tutan döyüşdə “mauqli”nin rəqibi 
“yekəayaq” ləqəbli, braziliyalı, sabiq ufC döyüşçüsü antonio 
Silva olub. Bu Səmədovun karyerasında sonuncu – 116-cı dö-
yüşü olub. Bunlardan 103-ü “mauqli”nin qələbəsilə başa çatıb. 
Qələbələrin 38-ni nokautla bitirən Zabiti 2013-cü ildən məğlub 
edən olmayıb. 
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idmansevərlərini sevindirib. 
Karyerasındakı sonuncu qələ-
bəsi ilə Beynəlxalq Karate və 
Kikboksinq İdmanı Assosiasi-
yasının (İSKA) kəmərini belinə 
bağlayan zabit Səmədov, onu 
dəstəkləyən hər kəsə minnət-
darlığını bildirib. 



S P O R T S M A NfUtbOL

Johan Cruyffun “ajax”dan 
“feyenoord”a, Diego maradonanın 
“Barcelona”dan “napoli”yə, luís figonun 
“Barcelona”dan “real madrid”ə transferi 
kimi onun da “neftçi”dən “ararat”a keçidi 
gözlənilməz olmuşdu.

1970-ci ilin dekabrında 29 yaşın içində olan 
Eduard Markarovun Bakıdan gedişi qalmaqalla 
müşayiət olunmuşdu. Həmin ayın 19-da öz təşəb-
büsü ilə “İdman” qəzetinə verdiyi müsahibədə, 
- “Bir oyunçu belə komandadan getməyəcək və 
şaiyələrin heç bir əsası yoxdur”, -  desə də, ayın 
29-da sorağı İrəvandan gəlmişdi. Sonra “Neft-
çi”nin rəhbərliyinə komandadan getməklə bağlı 
ərizəsini naməlum şəxslə göndərmiş və bəlli ol-
muşdu ki, sən demə, ərizəni də ayın 15-də imza-
layıbmış. SSrİ Futbol Federasiyası isə onun bu 
hərəkətini idman etikasını pozmaq kimi dəyərlən-
dirsə də, yalnız şiddətli töhmət verməklə kifayət-
lənmişdi. 

“Neftçi”nin keçmiş hücumçusu, iyunun 20-də 
80 yaşını tamamlayan Eduard Markarovla xəyali 
“müsahibə”ni təqdim edirik.

- “neftçi”də 10 mövsüm çıxış etmisiniz və 
o vaxt çoxları karyeranızı bakıda bitirəcəyinizi 
gözləyirdi. deyilənə görə, mərkəzdə iki eviniz 
vardı, dörd maşın dəyişmişdiniz: sovet dövrün-
də belə dəbdəbəli həyat çox az adama qismət 
olurdu. dəfələrlə “Ararat”dan təklif aldığınız 
söylənilirdi, niyə daha əvvəl getməmişdiniz?

Подобно трансферам Йохана Крой-
ффа из «Аякса» в «Фейеноорд», Диего 
Марадоны из «Барселоны» в «Наполи» 
и Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал», 
его переход из «Нефтчи» в «Арарат» 
был более чем неожиданным.

Отъезд 28-летнего Эдуарда Маркарова из 
Баку в декабре 1970-го года сопровождался 
скандалом. 19-го числа того же месяца в ин-
тервью газете «Идман» по собственной иници-
ативе он говорил: «Ни один игрок не покинет 
команду и оснований для слухов нет», однако 
29-го числа стало известно, что он находится в 
Ереване. Заявление об уходе было передано 
руководству «Нефтчи» неизвестным лицом, к 
тому же, оно было подписано еще 15 декабря. 
Хотя Федерация футбола СССР сочла его по-
ступок нарушением спортивной этики, но огра-
ничилась лишь строгим выговором.

Предлагаем воображаемое «интервью» с 
бывшим нападающим «Нефтчи» Эдуардом 
Маркаровым, которому 20-го июня исполни-
лось 80 лет.

- Вы играли в «нефтчи» 10 лет, и многие по-
лагали, что завершите карьеру в Баку. Гово-
рят, ваша семья владела двумя квартирами 
в центре, а вы сами сменили четыре маши-
ны - в советское время такая роскошь была 
большой редкостью. также, ходили слухи о 
неоднократном предложении от «Арарата». 
Почему не перешли туда раньше?
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Внук АГАлАрА из зАнГезурА...
«ЭксклюзиВное интерВью» с Армянским ФутБолистом, ВыстуПАВшим зА «неФтчи»
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- В Баку меня все устраивало, во мне души 
не чаяли. В 1966 году мы стали бронзовыми 
призерами чемпионата СССР, а «Арарат» в 
лучшем случае в следующем сезоне занимал 
восьмое место. Начиная с 1962-го года ереван-
цы занимали более низкие места, чем «Нефт-
чи», и даже на некоторое время покинули лигу 
сильнейших. Зачем было уходить в слабую ко-
манду?

- А что тогда произошло в 1970-м году? 
Ходили слухи о том, что если бы вы не уе-
хали из Баку, то вас бы арестовали: будто 
вы из другой страны, которую посещали 
для проведения товарищеских матчей, 
привезли то ли поддельное золото, то ли 
фальшивую валюту, или же брали с собой 
золотые царские червонцы для продажи 
зарубежом?

- В том году мы были в Афганистане...
- Понимаю, не хотите говорить об этом. 

другая версия заключается в том, что в 
апреле 1968 года во время инцидента, ко-
торый не имел отношения к футболу, вас 
сильно избили и ранили, и после этого вы 
перестали выкладываться за «нефтчи» в 
полную силу и искали пути сбежать из Баку.

- Моя результативность резко упала: в чем-
пионате СССР 1968 года я забил всего 7 голов, 
в следующем сезоне 5, а потом вовсе 3. Из-за 
травм провел менее 20 игр в сезонах 1969 и 
1970 годов. Не мог принести пользу «Нефтчи», 
поэтому решил сменить обстановку. «Арарат» 
тоже не был для меня чужой командой: там 
было немало воспитанников азербайджанско-
го футбола.

- Bakıdakı şərait məni qane edirdi, bir sözümü 
iki eləmirdilər. 1966-cı ildə SSrİ çempionatının 
bürünc medallarını qazanmışdıq, “Ararat” isə ən 
yaxşı halda növbəti mövsüm 8-ci yeri tutmuşdu. 
1962-ci ildən başlayaraq “Neftçi”dən daha aşağı 
yerlərdə qərarlaşırdı, hətta bir müddət güclülər 
dəstəsini də tərk etmişdi. Daha zəif komandaya 
niyə gedim ki? 

- bəs 1970-ci ildə nə baş verdi? belə söh-
bət var ki, bakıdan getməsəydiniz, həbs olu-
nacaqdınız: deyilənə görə, yoldaşlıq görüşlə-
ri keçirmək üçün yollandığınız xaricdən saxta 
çıxan qızılmı, valyutamı gətirmişdiniz, yoxsa 
çar dövrünün qızıl sikkələrini başqa ölkəyə 
satmağa aparmışdınız? 

- Həmin il əfqanıstanda olmuşduq...
- bu barədə danışmaq istəmirsiniz, anla-

dım. başqa ehtimala görə, 1968-ci ilin apre-
lində futboldankənar hadisə zamanı yaman 
döyülmüş və bədən xəsarətləri almışdınız, 
ondan sonra “neftçi”də ürəklə oynamır, ba-
kıdan qaçmağa fürsət axtarırmışsınız.

- Məhsuldarlığım aşağı düşmüşdü: 1968-ci 
ilin SSrİ çempionatında cəmi 7 qol vurmuş-
dum, növbəti mövsüm 5, daha sonra isə 3 dəfə 
fərqləndim. zədələr səbəbindən 1969 və 1970 
mövsümlərində keçirdiyim oyun sayı da 20-dən 
az olmuşdu. “Neftçi”yə xeyir verə bilmirdim, ona 
görə mühiti dəyişmək qərarına gəldim. Elə “Ara-
rat” da mənə yad komanda deyildi: orada Azər-
baycan futbolunun kifayət qədər yetirməsi vardı.

- belə çıxır, Azərbaycan da qonşu respub-
lika üçün futbolçu yetişdirirdi...

- Məsələn, 1975-ci ildə bəzi oyunlarda “Ara-
rat”ın əsas heyətinin, az qala, yarısını Azərbay-
can futbolunun erməni yetirmələri təşkil edib.
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- Eşitmişəm ki, “Ararat”da oynayanda soya-

dınızın Markaryan kimi yazılmasına qarşı çıx-
mısınız. Ata tərəfdən babanızın adı Ağalar olub 
və bakıya zəngəzurdan köçübmüş. Atanız, 
özünüz, oğlunuz da bakıda doğulmusunuz. 
Ananız berta fradkina yəhudi olub. deyilənə 
görə, bacınız irina da azərbaycanlıya ərə ge-
dibmiş...

- İrina da voleybolun “Neftçi”sində oynayırdı. 
1966-cı ildə onlar da SSrİ çempionatının bürünc 
mükafatçısı olmuşdular. 

- “Ararat”da hansısa azərbaycanlının kapi-
tan olmasını təsəvvür edirsinizmi? sovet döv-
rünün müxtəlif illərində əhalinin ümumittifaq 
siyahıyaalınmasında Ermənistanda yaşayan 
azərbaycanlıların rəsmi sayı belə həmişə 100 
min nəfərdən çox olub, amma qonşu respub-

likanın əsas komandasında bizimkilərdən heç 
vaxt heç kim oynamayıb.

- Nəyə işarə vurduğunuzu anladım. Adil Baba-
yev və Valeri Hacıyev həm yaşca məndən böyük 
idilər, həm də “Neftçi”də məndən daha əvvəl çıxış 
edirdilər, amma 1965-ci ildən komandanın kapi-
tan sarğısı məhz mənə həvələ olundu. Onda 23 
yaşım vardı, heyətdə Kazbek tuayev və Yaşar 
Babayev də yaşca məndən böyük idilər.  

- Amma siz “neftçi”yə qarşı necə acıqlı 
olmusunuzsa, “Ararat”a keçəndən sonra 
bizimkilərə 3 qol vurmağa da cəsarət 
etmisiniz. hətta 1973-cü ildə bakıda ssRi 
kuboku uğrunda oyunda fərqlənməkdən də 
çəkinməmisiniz. 

- “Ararat”a da 2 qol vurmuşam axı. Onlardan 
birincisi Bakı karyeramda ən gözəl qollardan biri-
dir. 1967-ci ildəki qarşılaşmada başım üzərindən 
zərbə ilə topu rəqib qapısından keçirə bilmişdim 
(1:0). O birini də 1969-cu ildəki oyunda vurmuşam 
(2:0).

- Получаеться, Азербайджан также вос-
питывал футболистов для соседней ре-
спублики...

- Ну, в некоторых матчах сезона-1975-го 
практически половину основного состава 
«Арарата» составляли армянские воспитан-
ники азербайджанского футбола.

- слышал как-то, что в период высту-
плений в «Арарате» вы были против того, 
чтобы вашу фамилию писали как марка-
рян. Вашего деда по отцовской линии зва-
ли Агалар, и он переехал в Баку из зан-
гезура. Ваш отец, вы и ваш сын родились 
в Баку. Ваша мать Берта Фрадкина была 
еврейкой. Говорят, что ваша сестра ирина 
вышла замуж за азербайджанца...

- Ирина тоже играла за «Нефтчи» - в волей-
больном. В 1966 году они также как и мы заво-
евали бронзовые медали чемпионата СССР.

- можете представить какого-нибудь 
азербайджанца капитаном "Арарата"? В 
разные годы советской эпохи по офици-
альным данным Всесоюзной переписи в 
Армении всегда проживало более 100 ты-
сячи азербайджанцев, но никто из наших 
никогда не играл в составе ереванской ко-
манды.

- Понял ваш намек. Адиль Бабаев и Ва-
лерий Гаджиев были старше и еще до меня 
играли в «Нефтчи», но с 1965 года именно 
меня назначили капитаном команды. Тогда 
мне было 23 года, Казбек Туаев и Яшар Баба-
ев также были старше меня.

- но вы настолько злились на «нефт-
чи», что после перехода в «Арарат» заби-
ли бывшей команде 3 гола. даже «осмели-
лись» отличиться в Баку на матче кубка 
ссср-1973.

- Но, ведь я «Арарату» тоже 2 мяча заби-
вал. Первый из них один из лучших моих го-
лов в бакинской карьере. В матче 1967 года 
мне удалось провести мяч в ворота соперни-
ка ударом через себя (1:0). Второй забивал в 
матче 1969 года (2:0).

- Всего два гола в семи играх...
- Думаете, против «Арарата» я не выклады-

вался в полную силу?
- Ведь играя за «нефтчи» вы забивали 

больше мячей в ворота более сильных 
соперников - 7 голов московскому 
«спартаку», 6 тбилисскому «динамо», 
по 5 киевскому «динамо» и московскому 
«торпедо».

- Если речь о цифрах, в то время я также 
дважды огорчил алматинский «Кайрат» и все-
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го один раз московский «Локомотив» - да все 
они были для меня самыми серьезными со-
перниками.

-  Переходы из Баку в ереван и в обрат-
ном направлении были еще до вас. как 
пример, в 1967 году из «Арарата» в «нефт-
чи» - свою бывшую команду вернулся рус-
ский Александр семин, также прямиком из 
«нефтчи» в «Арарат» перешел армянин 
сергей мелкумов.

- Эти трансферы не считались скандальны-
ми.

- стоит отметить, что даже после вашего 
загадочного побега из Баку в азербайджан-
ском футболе не было дискриминаций по 
отношению армян.

- Помню, когда я уходил в «Нефтчи» играл 
Александр Мирзоян. Но в ходе сезона-1974-го 
он тоже перешел в «Арарат».

- Помимо него, армянин сергей давы-
дов привлекался в «нефтчи» в 1972-м, но 
не смог проявить себя в дубле и в следу-
ющем сезоне отправился в ереван. затем 
в бакинской команде появились Артур Ага-
бекян в 1983-м и олег саркисян в 1985-м, 
последний даже провел две игры в основ-
ном составе.

- Всего в составе «Нефтчи» в высшей со-
юзной лиге играли около 20 армян и никто из 
них, кроме Эдуарда Маркарова, не оставил 
заметного следа в азербайджанском футбо-
ле.

- Вся история азербайджанского фут-
бола наглядно показывает, мы пытались 
«быть большими католиками, чем Папа 
римский». Всегда в любой сфере и даже 
без надобности были интернационалиста-
ми, космополитами, толерантными, либе-
ралами...

- В советское время тбилисское «Динамо» 
и «Арарат» были национальными командами 
своих республик, в прямом смысле этого сло-
ва. «Нефтчи» же был сборной Азербайджана, 
а не национальной командой. Баку был круп-
ным промышленным центром и поскольку это 
был богатый город, все с периферий устреми-
лись туда за хлебом. В Баку искали свое сча-
стья представители разных народов - по этой 
причине город имел интернациональный ста-
тус. Именно поэтому в «Нефтчи» играли пред-
ставители разных национальностей. 

 
«Беседу» вел: 

Расим Мовсумзаде

- Yeddi oyunda cəmi iki qol...
- “Ararat”a qarşı tam gücümlə oynamadığımı 

düşünürsünüz?
- Axı “neftçi”nin heyətində daha güclü 

rəqiblərə daha çox qol vurmusunuz: Moskva 
“spartak”ına 7, tbilisi “dinamo”suna 6, ki-
yev “dinamo”su və Moskva “torpedo”sunun 
hərəsinə də 5 qol.

- Ona qalsa, “Neftçi” karyeramda Almatı “Kay-
rat”ını da iki, Moskva “Lokomotiv”ini isə cəmi bir 
dəfə məyus etmişəm. Bu komandalar mənim 
üçün çətin rəqiblər idilər.

- sizdən əvvəl də futbolda bakı-irəvan, 
elə əks istiqamətdə də “köçlər” olmuşdu. 
Məsələn, 1967-ci ildə rus Aleksandr syomin 
“Ararat”dan əvvəl çıxış etdiyi “neftçi”yə qa-
yıtmış, erməni sergey Melkumov isə “neftçi”-
dən birbaşa “Ararat”a keçmişdi. 

- Amma bu transferlər böyük qalmaqal yarat-
mamışdı.

- bakıdan müəmmalı qaçışınızdan sonra 
da Azərbaycan futbolunda ermənilərə qarşı 
ayrı-seçkilik olmayıb.

- Bilirəm, mən gedəndə “Neftçi”də Aleksandr 
Mirzoyan da vardı. Amma 1974-cü il mövsümü-
nün gedişində o da Bakını tərk edib “Ararat”a üz 
tutdu.

- Ondan başqa, 1972-ci ildə “neftçi”yə 
qəbul edilən erməni sergey davıdov əvəze-
dici heyətdə özünü göstərə bilməyib növbəti 
mövsüm irəvana yollandı. daha sonra 1983-
cü ildə Artur Aqabekyan və 1985-ci ildə Oleq 
sarkisyan “neftçi”yə cəlb olundular, sonun-
cu hətta əsas heyətdə iki oyun da keçirdi.

- “Neftçi”nin heyətində SSrİ-nin güclülər 
dəstəsində ümumilikdə 20-yə yaxın erməni çıxış 
edib, amma əlahəzrət həqiqət deyir ki, Eduard 
Markarovdan başqa onlardan heç biri Azərbay-
can futbolunda böyük iz buraxmayıb.

- Ümumiyyətlə, Azərbaycan futbolunun 
tarixinə baxsaq, görərik ki, biz “Roma papa-
sından artıq katolik olmağa” çalışmışıq. Yeri 
gəldi-gəlmədi, hər zaman, hər sahədə beynəl-
miləlçi, kosmopolit, tolerant, liberal...

- Sovet dövründə tbilisi “Dinamo”su və “Ara-
rat” öz respublikalarının, sözün həqiqi mənasın-
da, milli komandaları idilər. “Neftçi” isə milli deyil, 
yığma komanda olub. Bakı iri sənaye mərkəzi 
idi. Varlı şəhər olduğundan ucqarlardan hamı 
çörək pulu üçün ora axışırdı. Müxtəlif xalqların 
nümayəndələri Bakıda xoşbəxtlik axtarışında 
olub. Bu səbəbdən də şəhər beynəlmiləl status 
daşıyıb. Ona görə “Neftçi”də müxtəlif millətlərin 
nümayəndələri yer alib.

“Söhbət”i yazdı: 
rasim mövsümzadə
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Görüşdə Azərbaycanla Beynəlxalq Şahmat Federa-
siyası arasında uzun illər uğurlu əməkdaşlığın həyata 
keçirildiyi vurğulandı. Ölkəmizdə idmanın digər növləri 
kimi, şahmatın inkişafına da dövlət səviyyəsində bö-
yük diqqət və qayğı göstərildiyi bildirildi. Azərbaycanlı 
şahmatçıların beynəlxalq yarışlarda qazandığı uğurlar 
qeyd olundu.

Söhbət zamanı ötən ay Şuşada keçirilən Bey-
nəlxalq şahmat turnirinin əhəmiyyətinə toxunuldu, ok-
tyabrın 2-də Arkadi Dvorkoviçin Naxçıvanda keçirilən 
16 yaşadək yeniyetmələr arasında Ümumdünya Şah-
mat Olimpiadasının açılışında iştirakından məmnun-
luq bildirildi.
Görüşdə gələcəkdə Azərbaycanda şahmat üzrə 

nəzərdə tutulan beynəlxalq əhəmiyyətli turnirlər barədə 
fikir mübadiləsi aparıldı.

gənclər və idman 
naziri fərid Qayıbov 
ölkəmizdə səfərdə 
olan aBş-ın idman 
mütəxəssisləri Con 
Smit və Sali roberts-
lə görüşüb. görüş 
zamanı nazir qonaqları 
salamlayıb və ölkəmiz-
də keçirəcəkləri görüş-
lərin faydalı olacağına 
inandığını bildirib.

Səmimi görüşə görə təşəkkür 
edən amerikalı mütəxəssislər Azər-
baycan idmanı ilə yaxından ma-
raqlandıqlarını və idmançılarımızın 
uğurları barədə məlumatlı olduqla-
rını vurğulayıblar.

Görüşdə nazir müavini Maria-
na Vasileva, nazirliyin idman şö-
bəsinin müdiri Elnur Məmmədov, 
ABŞ-ın ölkəmizdəki səfirliyinin 
məsul əməkdaşı Fərqani əliyev 
də iştirak ediblər.

oktyabrın 4-də affa-nın icraiyyə komitəsinin 
növbəti iclası keçirilib.

AFFA-nın saytına istinadla xəbər verir ki, aparılmış 
müzakirələrdən sonra futbol üzrə Azərbaycan milli ko-
mandasının baş məşqçisi canni De Byazi ilə müqavilənin 
müddəti daha bir seçmə mərhələ müddətinə uzadılması 
barədə qərar qəbul olunub.

Azərbaycan U-19 milli komandasının baş məşqçisi Mi-
loş Velebitlə müqaviləyə xitam verilib.

Qızlardan ibarət milli komandaların baş məşqçiləri təs-
diq olunub. Belə ki, U-19 zamir Həsənova, U-17 Nərgiz 
Qurbanovaya, U-15 Xanlar əliyevə həvalə olunub.

Prezident ilham Əliyev beynəlxalq Şahmat 
federasiyasının prezidentini qəbul edib

futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının 
baş məşqçisi ilə müqavilə uzadılıb

Gənclər və idman naziri ölkəmizdə səfərdə olan 

AbŞ-ın idman mütəxəssisləri ilə görüşüb

azərbaycan respublikasının prezidenti ilham 
əliyev oktyabrın 3-də Beynəlxalq şahmat fede-
rasiyasının prezidenti arkadi Dvorkoviçi qəbul 
edib.
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Bakı tennis akademiyasında ənənəvi “Itf payız 
kuboku” turnirinin növbəti - 5-ci mərhələsi başa çatıb.

Yarışda Azərbaycanla yanaşı, türkiyə, rusiya, Ukray-
na, İsrail, Gürcüstan, İran, Özbəkistan və digər ölkələrdən 
81 tennisçi gücünü sınayıb.

On səkkiz yaşlı tennisçilərin mübarizəsində dəfələrlə 
yerli və beynəlxalq turnirlərin qalibi olan Kənan Qasımov 
bütün rəqiblərini məğlub edərək finala yüksəlib. təmsilçimiz 
həlledici görüşdə rusiyalı Artur Ayuxanovla qarşılaşıb. ten-
nisçimiz ilk setdə 6:4, ikinci hissədə isə 7:5 hesabı ilə qalib 
gələrək çempion olub.

İdmançımız deyib: “Qalib olduğum üçün çox xoşbəxtəm. 
Bu, ardıcıl 2-ci qələbəmdir. Çəkilən zəhmətin əvəzini görmək 
sevindiricidir”.

italiyanın paytaxtı roma 
şəhərində oktyabrın 4-dən 6-dək 
Beynəlxalq idman mətbuatı asso-
siasiyasının – aIpS (International 
Sports press association) 84-cü 
Ümumdünya konqresi keçirilib.

tədbir çərçivəsində AIPS İcraiyyə 
Komitəsinin iclası, konqresin rəsmi 
açılış mərasimi, müxtəlif qitələr üzrə 
sessiyalar, panel iclasları və seçkilər 
keçirilib.

AIPS-in qitə səviyyəli qurumu olan 
Avropa İdman Mətbuatı İttifaqının Baş 
Assambleyasında növbəti 4 il müd-
dətinə ittifaqın prezidenti, baş katibi, 
icraiyyə komitəsi üzvlərinin seçkiləri 
keçirilib. Azərbaycan İdman Jurnalist-
ləri Assosiasiyasının birinci vitse-pre-
zidenti N.Mahmudzadə icraiyyə 
komitəsi üzvlüyünə namizədlər sıra-

sında olub. Səsvermə nəticəsində 39 
ölkədən 31-nin nümayəndəsi N.Mah-
mudzadənin Avropa İdman Mətbuatı 
İttifaqı icraiyyə komitəsi üzvü seçil-
məsinin lehinə səs verib. Beləliklə, N.
Mahmudzadə Avropa İdman Mətbuatı 
İttifaqının icraiyyə komitəsinin üzvü 

seçilib və ölkəmiz 4 illik müddətə bu 
mötəbər qurumun rəhbərliyində təm-
sil olunacaq.

Qeyd edək ki, AIPS 1924-cü il 
iyulun 2-də Parisdə yaradılıb və ha-
zırda 164 ölkə assosiasiyada təmsil 
olunur.

Azərbaycan tennisçisi kənan Qasımov 

bakıda keçirilən beynəlxalq turnirin qalibi olub

Azərbaycan nümayəndəsi Avropa idman 

Mətbuatı ittifaqının icraiyyə komitəsinin üzvü seçilib
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Özbəkistanın nəmənqan şəhərində sərbəst və 
klassik üslubda kəmər güləşi üzrə dünya çempiona-
tı keçirilib. 

Yarışda Azərbaycan Milli İdman Növləri Assosiasi-
yasının idmançıları da iştirak ediblər. camal Feyziyev 
(+100 kq) həm klassik, həm də sərbəst üslubda bürünc 
medal qazanıb. Bundan başqa, klassik üslubda Gözəl 
zutova (76 kq), sərbəst üslubda isə Ariz Hüseynov (62 
kq) və Səbinə Həmzalova (52 kq) da bürünc mükafata 
layiq görülüblər. 

azərbaycan avarçəkəni Diana Dimçenko uelsin 
pembrukşir şəhərində keçirilən sahil avarçəkməsi 
üzrə dünya çempionatında gümüş medal qazanıb.

Finalda 17 idmançı ilə mübarizə aparan avarçəkə-
nimizi dünya çempionluğundan cəmi 9 saniyə ayırıb. 25 
dəqiqə, 05,86 saniyəyə finiş xəttinə çatan D.Dimçenko 
fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb.

Qeyd edək ki, D.Dimçenko 2018-ci və 2019-cu illərdə 
dünya çempionatının qalibi, 2021-ci ildə gümüş mükafat-
çısı olub.

kəmər güləşi üzrə dünya çempionatından 5 medal 

Azərbaycan idmançısı sahil avarçəkməsi üzrə 
dünya çempionatında gümüş medal qazanıb

tbilisidə keçirilən mma 
idman növü üzrə avropa 
çempionatında azərbaycan 
idmançıları 5 medal qazanıb-
lar.

Yusif əliyev (56 kq) qızıl, Fər-
man Həsənov (83 kq) gümüş, İm-
ran Abbasquliyev (70 kq), tahirə 
Babayeva (61 kq) və Nicat Xan-
kişiyev (56 kq) bürünc medala 
sahib olublar.

  Azərbaycan idmançıları MMA üzrə Avropa 
         çempionatında 5 medal qazanıblar

fransanın pSJ klubunun 
hücumçusu lionel messi uefa 
Çempionlar liqasındakı şəxsi 
rekordunu yeniləyib. 

Futbolçu buna qrup mərhələ-
si çərçivəsində Portuqaliyada 
“Benfika”ya qarşı keçirdikləri 
səfər oyununda qol vurmaqla nail 
olub. Matçın 22-ci dəqiqəsində 
fərqlənən futbolçu turnirdə qol 
vurduğu komandaların sayını 

40-a çatdırıb. Onun bu siyahıdakı 
ən yaxın izləyicisi Kriştiano ronal-
dodur. Hazırda “Mançester Yunayte-
d”də çıxış edən portuqaliyalı futbolçu 
Çempionlar Liqasında 38 komandaya 
qol vurub.

Messi turnirdə vurduğu qolların 
ümumi sayını 127-yə çatdırıb. Bu si-
yahıya da 140 qolla Kriştiano ronal-
do başçılıq edir.

                                     Lionel Messi şəxsi rekordunu yeniləyib














