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2020 İDMANIMIZ 
ÜÇÜN NƏ İLƏ 
YADDA QALDI

Ermənilərə endirilən 
“intellektual yumruq”

İdmanda müasir 
tədris

Olimpiadanın 
tamaşaçısız keçirilməsi 
variantı araşdırılır

“QARABAĞ”IN 
“İMARƏT”İ
Ağlımıza gəlməzdi ki, 
doğma şəhərdə 
son oyunumuzdur...

Dəyərli, cəsarətli, 
fərqli, əfsanəvi... 

Maradona

Səudiyyə Ərəbistanda 
fərqli şəhər trası 

hazırlanacaq

"Конгресс 
азербайджанцев 

в Швеции вёЛ 
аКТивнУЮ рабоТУ"

Kamran Quliyev:
"Büdcəmiz azalıb 

deyə, iddiamızın da 
azalmasını bizə heç 

kim bağışlamaz"

“ZƏfƏR - 2020” 
Beynəlxalq  İdman 

Mükafatı



2020-ci il bütün dünyada 
Covid-19 bəlası ilə yadda qaldı. 
Qripin yeni növünün planeti öz 
ağuşuna alması bütün sahələr 
kimi idmandan da yan keçmə-
di. Nəticədə bir çox beynəlxalq 
yarışlar təxirə salındı, dünya və 
Avropa çempionatlarının keçiril-
mədi.

Çətinliklərə  baxmayaraq, idmançı-
larımız müxtəlif turnirlərdə qüvvələrini 
sınayıblar. Təmsilçilərimiz 2020-ci ildə 
iştirak etdikləri yarışlarda uğurlu çıxış 
ediblər. Təsadüfi deyil ki, Olimpiya və 
qeyri-olimpiya idman növləri üzrə 60 
qızıl, 46 gümüş və 86 bürünc medal 
qazanıblar.

2020-ci il Olimpiya ili hesab olu-
nurdu. Tokionun ev sahibliyi edəcəyi 
növbəti Yay Olimpya Oyunları ka-
rantin qaydaları üzündən Beynəlxalq 
Olimpiya Komitəsi tərəfindən ertələn-
di. Lisenziya yarışlarının keçirilməsi, 
idmançıların oyunlara hazırlaşması 
üçün lazımi şərait olmadığından bey-
nalxalq qurum çətin qərar verməyə 
məcbur oldu. Olimpiadanın təxirə sa-
lınması Yaponiya hökümətinə baha 
başa gəlsə də, təşkilatçıların başqa 
çıxış yolu yox idi. Bu ilin yayında “Gün-
doğar ölkə”nin mötəbər turniri yüksük 
səviyyədə keçirçəsi gözlənilir.

Bununla belə, 2020-ci ildə bəzi 
idman növləri üzrə Olimpiya lisenziya 
turnirləri keçirilib. Nəticədə idmançı-
larımız olimpiadaya artıq 13 vəsiqə 
əldə ediblər: atletikada 2, atıcılıqda 
1, üzgüçülükdə 1, bədii gimnastikada 
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2, güləşdə 2, idman gimnastikasında 2, taekvondoda 2 və 
boksda 1 lisenziya qazanılıb. Bundan başqa, təmsilçilərimiz 
Olimpiya oyunlarına lisenziya xalları verən beynəlxalq ya-
rışlarda iştikrak ediblər.

2020-ci ildə idmançılarımızın uğur qazandığı turnirlər-
dən biri bədii gimnastika üzə Avropa çempionatı olub. 36-
cı dəfə keçirilən və Kiyevin ev sahibliyi etdiyi yarışda qrup 
hərəkətləri üzrə milli komandamız tarixində ilk dəfə çoxnöv-
çülükdə gümüş medal qazanıb. Zeynəb Hümmətova, Darya 
Sorokina, Məryəm Səfərova, Ləman Əlimuradova və Yeli-
zaveta Luzandan ibarət qrup hərəkətləri komandamız hər 
iki proqram üzrə gözoxşayan çıxış nümayiş etdirib.  Daha 
bir medalı isə gimnastlarımız komanda hesabında qazanıb-
lar. Yığmamız 3 halqa və 2 gürzlə çıxışda bürünc əldə edib. 
Bundan başqa, Azərbaycan yığması komanda hesabında 
bürünc medala sahib çıxıb.

Ötən il cüdoçularımız Çexiyanın paytaxtı Praqada ke-
çirilən Avropa çempionatında qüvvələrini sınayıblar. Turnir 
yığmamız üçün uğurlu keçib: komandamız biri qızıl, biri gü-
müş və üçü bürünc olmaqla 5 medal qazanıb. Qitə çempio-
natında ən uğurlu nəticəyə Orxan Səfərov imza atıb. O, 66 
kq çəki dərəcəsində bütün rəqiblərinə qalib gələrək, fəxri 
kürsünün ən yüksək pilləsində yer alıb. Qadın təmsilçimiz 
İrina Kindzerskaya (78 kq) eynu uğuru təkrarlaya bilməyib. 
Təcrübəli cüdoçu həlledici görüşdə fransalı həmkarına udu-
zub. Rüstəm Orucov (73 kq), Məmmədəli Mehdiyev (90 kq) 
və Zelim Kotsoyev (100 kq) isə mötəbər turnir 3-cu pillədə 
başa vurublar. Nəticədə komandımız Avropa çempionatını 
beş medalla 4-cü yerdə bitirib.

2020-ci ilin fevralında İtaliyada keçirilən güləş üzrə Av-
ropa çempionatı ölkəmiz üçün yaddaqalan olub. Xüsusilə, 
yunan-Roma üzrə güləşçilərimiz 6 medal qazanaraq, baca-
rıqlarını nümayiş ediriblər. Yunan-Roma güləşçilərimizdən 
Sənan Süleymanovla (77 kq) Rafiq Hüseynov (82 kq) qızıl, 
Eldəniz Əzizli (55 kq), Murad Bazarov (60 kq), Ülvü Qəniza-
də (72 kq) və İslam Abbasov (87 kq) bürünc medala sahib 
çıxıb. Qadınlardan ibarət millimizin heyətində isə Elis Ma-
nolova (65 kq) 2-ci, Tatyana Omelçenko (62 kq) 3-cü yeri 
tutub.

Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan millisi qitə birinciliyini 5 
medalla (1 gümüş, 4 bürünc) başa vurub. Ağahüseyn Mus-
tafayev (70 kq) gümüş, Əli Rəhimzadə (65 kq), Cəbrayıl 
Həsənov (79 kq), Aslanbek Alborov (92 kq) və Cəmaləddin 
Məhəmmədov (125 kq) fəxri kürsüdə yer alıblar.

Yunan-Roma güləşi üzrə yığmamız da 2 qızıl, 4 bürünc 
medalla Avropada 2-ci olub. Bir gümüş və bir bürünc medal 
qazanan qadınlardan ibarət yığmamız isə AVRO-2020-ni 
7-ci pillədə başa vurub. Sərbəst güləş üzrə millimiz Avropa 
çempionatında komanda hesabında ikinci yeri tutub.

Ötən ilin aprelində Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan 
bədii gimnastika üzrə Dünya kuboku pandemya üzündən 
təxirə salınmışdı. Turnir Tokio-2020 Yay Olimpiya oyunla-
rına təsnifat xarakteri daşıyırdı. Yarışın bu il mayın 7-9-da 
paytaxtımızda təşkili nəzərdə tutulub.

Koronavirus Formula-1 üzrə Azərbaycan Qran-prisin-
dən də yan keçmədi. İyun ayında Bakıda 4-cü dəfə keçi-
rilməsi nəzərdə tutlan yürüş təxirə salınmışdı. Bakı Şəhər 

Halqası Əməliyyat Şirkətinin qərarına, əsasən, yarış 2021-
cil ildə təşkil olunacaq.

2020-cil futbol üzrə Avropa çempionatı da təxirə düşən 
turnirlər sırasındadır. Yarışın 4 oyununa Bakının ev sahib-
liyi edəcəyini nəzərə alsaq, azarkeşlərin böyük səbirsizliklə 
gözlədiyi Avro-2020 barədə yekun qərar verilib. İyun-iyul 
aylarında keçiriləcək turnirin 12 müxtəlif ölkədə deyil, bir 
ölkədə keçirilməsi müzkirə olunur.  

Ümid edirik, bütün planetin bəlasına çevrilən Covid-19 
tezliklə tarixin yaddaşına köçəcək və yenidən rəngarəng, 
maraqlı dünyamıza geri dönəcəyik. Azarkeşlər tribunlara, 
idmançılar mübarizə meydanına qayıdacaqlar.

Kamal Rza



 

2020 nəinki Azərbaycan, bütün dünya 
üçün təlatümlü bir il oldu. Bəşəriyyətin 
bəlasına çevrilən koronavirus pandemiyası 
planetin hər yerində həyatı iflic etdi. O cüm-
lədən idman aləminə də əhəmiyyətli təsir 
göstərdi. Müxtəlif növlər üzrə bir çox daxili 
və beynəlxalq yarışlar, Tokio Olimpiadası, 
futbol üzrə Avropa çempionatı kimi nəhəng 
turnirlər pandemiyaya görə təxirə salındı, 
ləğv olundu.
 
Gənclər və İdman Nazirliyinin 2020-ci il üçün 

təsdiq etdiyi tədbirlər planına əsasən il ərzində 
respublikada fəaliyyət göstərən federasiyalar ilə 
birlikdə ölkəmizdə 64 respublika yarışları təşkil 
edilib, 12 beynəlxalq turnir keçirilib, 68 beynəlxalq 
yarışda ölkə yığma komandalarının iştirakı təmin 
olunub.  Ümumilikdə idmançılarımız tərəfindən 60 
qızıl, 46 gümüş və 86 bürünc olmaqla ümumi 192 
medal qazanılıb. Tokio Yay Olimpiya Oyunlarında 
iştirak etmək üçün indiyədək 17 nəfər idmançımız 
13 lisenziya (atletika-2, atıcılıq-1, üzgüçülük-1, 
güləş-2, velosiped-1, bədii gimnastika-2, idman 
gimnastikası-2, taekvondo-1, boks-1) əldə edib. 
Bundan başqa, Tokio Paralimpiya oyunlarına da 

indiyədək 9 lisenziya qazanılıb.
2020-ci ildə koronavirus pandemiyası idman-

da futbol üzrə əksər yarışların təxirə salınmasıyla 
nəticələndi. Yalnız bəzi ölkələrdə bir neçə aylıq 
fasilədən sonra futbol üzrə milli çempionatlar, 
həmçinin Çempionlar Liqası və Avroliqada oyun-
lar keçirildi. Böyük həvəslə gözlədiyimiz AVRO-
2020-nin növbəti ilə ertələndi, daha sonra For-
mula-1 üzrə ənənəvi Azərbaycan Qran Prisi ləğv 
edildi. Bakıda keçirilməli olan kişi və qadın idman 
gimnastikası üzrə Avropa Çempionatları Türkiyə-
də təşkil edildi.

Tanınmış idman mütəxəssislərinin – Milli İd-
man Növləri Assosiasiyasının prezidenti Xanlar 
Qurbanovun, boks üzrə milli komandamızın sa-
biq baş məşqçisi Məmməd Eyvazovun, veteran 
futbolçu  Elbrus Abbasov və Milli Paralimpiya Ko-
mitəsinin vitse-prezidenti Şaiq Həmidovun vəfat 
etməsi  Azərbaycan idmanı üçün itki oldu.

Koronavirus pandemiyasına baxmayaraq 
Azərbaycan idman ictimaiyyəti ilin əsas hadisəsi 
Vətən Müharibəsindən kənarda qalmadı. İlin ən 
mühüm hadisəsi olan Vətən Müharibəsində 478 
idmançımız döyüşdü. Onlardan 51-i qazi,  55-i 
şəhid oldu. Böyük əksəriyyəti qəhərəmanlıqlarına 
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görə müxtəlif medallarla təltif olundu. Pandemiya 
idman ili kimi 2020-ci illə bağlı ümidləri doğrultma-
sada, torpaqlarmızın işğaldan azad olunması bütün 
bunları unutdurdu.

Sadalanan problemlərə baxmayaraq “Sports-
man” jurnalı Gənclər və İdman Nazirliyi ilə birlikdə 
“Zəfər - 2020” Beynəlxalq İdman Mükafatının qa-
liblərini elan etdi. Ardıcıl olaraq13-cü dəfə keçirilən 
təqdimetmə mərasimi ilk dəfə olaraq toplantısız, 
pandemiya qaydalarına uyğun olaraq təşkil olundu. 

Qalibləri təbrik edir, onlara can sağlığı və ye-
ni-yeni uğurlar arzulayırıq. 

Sənan Şəfizadə

“ZƏFƏR - 2020” 
Beynəlxalq İdman Mükafatının 

Qalibləri

İLİN İDMANÇISI -  ORXAN SƏFƏROV 
İLİN DÖYÜŞÇÜ İDMANÇISI – TOFİQ MUSAYEV
İLİN MƏŞQÇİSİ – QURBAN QURBANOV 
İLİN FEDERASİYASI  - AZƏRBAYCAN GÜLƏŞ 
FEDERASİYASI 

İLİN MİLLİ KOMANDASI – Azərbaycan Gimnas-
tika Federasiyasının Komandası

İLİN İDMAN LAYİHƏSİ – “BAYRAQDAR” İdman 
Azərbaycan 

İLİN İDMAN JURNALİSTİ – DAŞQIN ƏZİZOV
Azərbaycan İdmanının İnkişafındakı Xidmətlə-

rinə Görə – Azərbaycan İdman Könüllüləri İctimai 
Birliyi   

Azərbaycan İdmanının Təbliğindəki Xidmətlə-
rinə Görə – Azərbaycan İdmançıları İctimai Birliyi

Reqbi idman növünün inkişafındakı xidmətlərinə 
görə  -  Elşən Abbasov

Vətən Müharibəsində Azərbaycan Əsgərinə dö-
yüş ruhu aşılayan “CƏNAB ALİ BAŞ KOMANDAN” 
mahnısının sözlərinə görə – BABA VƏZİROĞLU 

Vətən Müharibəsində Azərbaycan Əsgərinə dö-
yüş ruhu aşılayan “CƏNAB ALİ BAŞ KOMANDAN” 
mahnısının musiqisinə görə – KAMALƏDDİN HEY-
DƏROV 

Vətən Müharibəsində Azərbaycan Əsgərinə dö-
yüş ruhu aşılayan “CƏNAB ALİ BAŞ KOMANDAN” 
mahnısının ifasına görə – AĞADADAŞ AĞAYEV

Milli dəyərlərin inkişafındakı xidmətlərinə görə - 
ERKAN ÖZORAL

Azərbaycan İdmanının İnkişafındakı Xidmətlə-
rinə Görə  - ETİBAR HÜSEYNOV
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Azərbaycan Ordusu 
“Dəmir yumruq” əməliy-
yatını uğurla başa çatdır-
dı. İndi ermənilər min bir 
bəhanə ilə torpaqlarımız-
dan rədd olmalarına bəraət 
donu geyindirməyə çalışır. 
Axı hələ Vətən mühari-
bəsinin ilk gunlərinədək 
“ermənilər döyüşçü, 
azərbaycanlılar alverçidi” 
deyirdilər. Amma biz alver, 
ticarəti bacardığımızdan 
da yaxşı döyüşçü olduğu-
muzu 44 günə sübut etdik. 
İndi mənfur qonşularımız 
dizlərinə-başlarına döyür, 
buraxdıqları səhvlərdən 
guya nəticə çıxarmağa 
çalışırlar. Amma yenə də 
səhv istiqamətdə. Çünki 

onların vur-tut bir səhvi 
olub: qonşunun torpağı-
na göz dikmələri. Yenə də 
“qədim və dahi” obrazı 

formalaşdırmağa çalışır-
lar, amma “erməni qatarı” 
gorbagor oldu və bir daha 
qayıtmayacaq!
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...Bir qədər əvvəl olduqca 
əlamətdar hadisənin şahidi olduq. 
İntellekt mübarizəsi sayılan şahmat 
matçının həlledici akkordlarını iz-
lədik. “Airthings Masters” turnirinin 
finalına vəsiqə qazananlar azərbay-
canlı və erməni oldu. Sanki Tanrı 
Vətənimizə və vətəndaşlarımıza 
daha bir kəs bu yurda, bu el-obaya 
özünə real qiymət vermək şansı ya-
ratmışdı. Lövhənin əks tərəflərində 
(virtual olaraq) müstəqil Ermənista-
nın ən güclü və müstəqil Azərbayca-
nın ən sabit şahmatçıları əyləşmişdi. 
Teymur Rəcəbov reytinqdə Levon 
Aronyandan geri qalır. Rəcəbov son 
1 ili çıxsaq, yaxın 10 ildə ciddi uğur-
lar əldə etməyib. Amma 2020-dən 
başlayaraq yenidən parlaq səhifələri 
sıralayır. Ötən gün baş tutan ilk mat-
çın yalnız son partiyasında Aronya-
nı devirən həmyerlimiz qələbəyə 1 
addım yaxınlaşdı. Amma Aronyanın 
ixtiyarında bu gün həmin məğlubiy-
yətin əvəzini çıxmaq üçün düz 4 par-

tiya var idi.
Artıq ilk partiyada tərəflərin həyə-

canı aşkar sezildi. Əvvəlcə, Aronyan 
səhv etdi, lakin Rəcəbov qələbə 
yolunu görmədi və məğlub duruma 
düşdü. Amma Levon daha bir səh-
və yol verdi. Artıq Teymur qalib gələ 
bilərdi. Lakin vaxt azlığı heç-heçəyə 
razılaşmasını şərtləndirdi. İkinci par-
tiyada ağlarla oynayan azərbaycan-
lı qrossmeyster riskə getməyərək, 
oyunu bərabər endşpilə keçirdi. Artıq 
bu dəfə də xalların bölünəcəyi gözlə-
nildiyi bir məqamda erməni avantü-
rist piyada qurbanı verdi.

“Cörəyi ver çörəkciyə birini də 
üstəlik”, - deyib atalarımız. Rəcəbov 
cüzi üstünlüyü maksimuma çevirmə-
yi bacaran azsaylı şahmatçılardan 
sayılır. Tima bu dəfə də bu məharə-
tini nümayiş etdirdi və 62-ci gedişdə 
rəqibini kapitulyasiyaya məcbur etdi! 
Matçın 3-cü partiyasında Aronyan nə 
qədər çalışsa da, həmyerlimiz ümu-
mi qələbə üçün yetərli olan heç-he-

cəni göz bəbəyi kimi qorudu və “Airt-
hings Masters” turnirinin qalibi oldu.

...Canlı efirdə hər vəchlə göz 
yaşlarını saxlamağa çalışan 33 yaşlı 
qrossmeyster yalnız bu yükün altın-
dan çıxa bilmədi. Dəfələrlə sifətini 
əlləri ilə bağlayan Rəcəbov sonda 
kreslodan qalxaraq, monitordan qey-
bə çəkildi. Bu, sevinc göz yaşları idi. 
Bu, hər bir şəhidimizin, qazimizin,  
Vətən müharibəsində ermənilərlə 
döyüşmüş əsgər və zabitimizin göz 
yaşları idi. Bu, arxa cəbhədə gecə-
sini gündüzünə qatan Vətən fəda-
ilərinin göz yaşları idi. Bu, Teymur 
Rəcəbovun qələbəsi deyildi, bu, 
Azərbaycanın separtçıliğı durmadan 
təbliğ edən erməninin başına endi-
rilən “intellktual dəmir yumruğu” idi. 
Bu, bəlkə də heç vaxt bu qədər ehti-
yac duymadığımız qədər qələbəmiz 
idi. Düşmən bu dəfə fərqli müstəvidə 
yumruq yedi. Nuş olsun!

CEYHUN ƏLİYEV



1992-ci ildən başlayan 
Azərbaycan milli çempio-
natlarının bütün mövsüm-
lərinin iştirakçısı, hər 
zaman diqqət mərkəzində 
olan "Neftçi". Son dəfə 
2014-cü ildə ölkə çempionu 
adını qazanan "ağ-qaralar" 
cari mövsümdə qış çempi-
onu olub. Düzdür, poten-
sial lider "Qarabağ" olsa 
da, hər halda, flaqmanın da 
çempionluq mübarizəsində 
olacağı gözləniləndi. 2018-
ci ilin fevralından klubun 
prezident postunu tutan, 
bu müddətdə 1 bürünc, 2 
gümüş medalı olan Kamran 
Quliyevlə görüşərək al-
dığımız geniş müsahibədə 
təkcə əsas komanda yox, 
ümumi klubun durumu, 
gələcək perspektiv və plan-
lar haqda söhbətləşdik. 

- Cari mövsüm hələ tam yarı 
olmasa da, biz artıq iki fərqli 
"Neftçi" görmüşük. Səbəb yal-
nız baş məşqçi dəyişikliyi idi?

- Xeyr. Səbəbin tək baş 
məşqçi ilə əlaqədar olduğunu 
deyə bilmərəm. Hər məşqçinin 
komandaya öz töhvəsi olub, ko-
manda üzərində öz əməyi olub. 
Ümumiyyətlə, ötən mövsümlə 
müqayisədə komandada dəyişik-
liklər etdik. Bəzi aparıcı futbolçular 
komandanı tərk etdi. Bəzilərinin 
müqaviləsi başa çatdı, bəziləri ilə 
məcbur olduq ki, vaxtından əvvəl 
vidalaşaq. Yəqin ki, mövsümün 
əvvəlində vitse-prezidentimizin 
"Neftçi" TV-də olan çıxışını izləmi-
siz. Bizdə maliyyə şərtləri dəyişdi 
və bəzi futbolçulardan imtina et-
məli olduq. Bu da təbii ki, təsirsiz 
ötüşə bilməzdi. Komandaya yeni 
futbolçular cəlb olundu.  Tez bir za-
manda onların üzərində işləmək 
də mümkün olmur. Füzuli Məm-
mədov müəyyən qədər iş gördü 
və indi də Samir Abasov davam 
edir. Bizə zaman lazım idi. Biz 
düşündüyümüz, görmək istədi-

yimiz oyunu hələ ki, yenilərdən 
görmürük. Samir Abasov üzərinə 
düşəni edir, müəyyən işlər görülür 
və zamanla biz həmin oyunçular-
dan istədiyimizi ala biləcəyik.

- Bütün bu prosesin bitmə- 
yinə təxmini nə qədər zaman 
lazımdır?

- Hər məşqçinin öz iş üslubu var. 
Məşqçi var 6 ay vaxt istəyir, məşqçi 
var bir il. Zaman göstərəcək. 

"Neftçi" Samir Abasovun karyer-
asında ilk böyük və böyük hədəfləri 
olan klubdur. Azərbaycanın böyük 
klubudur və burda çalışmaq asan 
deyil. "Neftçi"nin "daşı çox ağırdır", 
bilirsiz (gülür). Məşqçi üçün də, 
futbolçular üçün də nə qədər vaxt 
lazımdır bilə bilmərik. Birində alı-
na bilər, digərində yox. Dünənki 
oyunda gördünüz (red: "Keşlə"yə 
qarşı yoxlama matçı nəzərdə tutu-
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lur) bəziləri nəyə qadirdir, bəzilərini 
ümumiyyətlə görmək olmur. Laval 
hələ də gəlib komandaya qoşul-
mayıb. Bu çətinlik də pandemiya ilə 
bağlı tək bizdə yox, digər klublarda 
da var.  Baş məşqçi oyundan son-
ra qeyd edib ki, "Neftçi" tam hazır 
deyil. Ola bilər ki, fevral ayının son-
ları ya martın ortasına kimi koman-
da istədiyimiz pik həddə çata bilər.

- Qeyd etdiniz ki, Samir Abas-
ovun ilk böyük klubudur. haqlısız. 
Buna baxmayaraq 4 tur ərzində  
10 xal qazanmaqla "Neftçi" son 
4 oyuna görə liderdir. Samir 
Abasov ən yaxşı nəticəninin sa-
hibidir. "Sumqayıt"da da birlikdə 
çalışmısız. Abasovun hansı xü-
susi bacarığını qeyd edərsiz?

- Elə adamlar var ki, bildikləri-
ni, sirlərini gizli saxlayırlar. "Dax-
ili mətbəx" deyilən bir anlayış 
var. Samirdə isə elə deyil. Nə var 
deyir. Hər şey göz qabağındadır. 
Onun çılğınlığı, futbol anlayışı və 
istər futbolçular, istərsə də texniki 
heyətlə ünsiyyət qurmaq bacarığı 
- hamısı üzdədi. İnanıram ki, iste-
dadı "Neftçi"də işləməyə imkan 
verəcək. Eyni zamanda "Neftçi"də 
işləmək də onun biliyini, təcrübəsi-
ni artıracaq. Abasovda təməl var və 
biz də kömək edəcəyik ki, bu iste-
dad özünü göstərsin.

- Baş məşqçi dəyişikliyindən  
sonra Mirabdullanın oyununda 
da müsbət dönüş var. Son iki tur-
da meydanda öldü, birində isə 2 
qol vurdu, dünən də "Keşlə"nin 
qapısına yol tapdı. Bu sıraya 
Buqrini də əlavə edərdim. 
"Keşlə"yə qarşı oyunda görünən 
o oldu ki, Buqrin artıq nə üçün 
alındığını isbatlamağa başlayıb. 
Dediniz Samir Abasovun nəyi 
var üzdədir. Buna baxmayaraq, 
Mirabdullanın, Buqrinin bu qədər 
artırmasının daxildə bir sirri də 
var mütləq...

- Düzdür, mən Samir Abasov, 
Fizuli Məmmədov kimi mütəxəs-
sis olmasam da, öz fikrimi deyim 
ki, siz də gördünüz, psixoloji, fiziki 
amilləri də qoyuram kənara, ko-
mandada sistem tam dəyişib.  Tam 
fərqli futbol müşahidə olunur. Fut-

bolçular daha çox özlərinə doğma 
olan mövqelərdə oynayırlar. Emin 
Mahmudov daha sərbəstdir. Hal-
buki bir neçə ay əvvəl sırf dayaq 
yarımmüdafiəçisi oynayırdı və 
özündə olan yaradıcılıq qabiliyyəti-
ni tam aça bilmirdi. Məhdudiyyətlər 
var idi. Etiraf edək ki, Füzuli Məm-
mədovun dönəmində də bəzi oyu-
nlarımız çox gözəl alınmışdı. Ötən 
mövsüm "Qarabağ"la səfər oyunu-
muz, "Sabah"la görüşümüz. Hes-
abı bir kənara qoyaq, mən oyun 
komponentlərindən danışıram. 
Mövsümün əvvəlində də bir 
neçə yaxşı oyunumuz oldu. "Qa-
latasaray"a qarşı oyunda da ko-
manda vuruşdu, qol epizodları 
yaratdı. Oyun mənzərəsi var idi. 
Sadəcə, ola bilər ki, Samir Abasov 
bu futbolçulara uyğun düzgün açar 
tapıb. Düzdür, yoldaşlıq oyunu 
çempionat oyunu deyil. Ona görə 
də indidən tərifləmək çox tezdir. 
Yoldaşlıq oyunundan fərqli olaraq 
çempionat oyununa hazırlıq da 
fərqli olur, oyunçuların motiva-
siyası da. Buna görə də indidən 
geniş perspektivlərə söykənən 
planlar cızmayaq. Görünən odur 
ki, futbolçular özlərinə doğma olan 
mövqelərdə oynamağa başlayıblar. 
İstər Emin, İstər Buqrin. Mirabdul-
laya gəldikdə isə, baxmayaraq ki, 
"Neftçi" yetirməsidir, onu "Sumqa-
yıt"da Samir Abasov üzə çıxarıb. 
O vaxt biz "Sumqayıt"da çalışan-

da mən Mirabdullanı tanımırdım 
belə. Samir Abasov yeni komanda 
quranda məndən xahiş etdi ki, onu 
icarəyə götürək. Elə də oldu və biz 
nəticə də gördük. Səhv etmirəmsə 
8 ya 9 qol vurdu. Ona inanan 
Samir Abasov oldu. Bilirsiniz, elə 
oyunçular var ki, ona yaxın olan, 
güvənən məşqçisinə görə meydan-
da çıxıb canını qoyar. Bu baxımdan 
düşünürəm ki, Mirabdulla da öz 
məşqçisinə qovuşdu. Bəlkə bunun 
özü də bir nəticədir.

- İdman direktoru postu Cey-
hun Sultanov üçün biçilmisdi? 
Bu vəzifəyə ondan sonra yeni 
təyinat olacaq, yoxsa bu mövzü 
bağlıdır?

- Bir az tarixə qayıdaq. "Neftçi"də 
həmin post Ceyhun Sultanova 
qədər də olub. Vəli Qasımov orda 
işləyib. Biz Ceyhun Sultanov üçün 
xüsusi vəzifə yaratmamışıq. Hazır-
da həmin vəzifə vakantdır. Yaxın 
həftələrdə ora kiminsə təyin olun-
ması gözlənilmir.

- Başı bəlalı baza. Bəlkə oranı 
falçıya göstərəsiz ki, nə vaxt 
bəxtinin açılacağını desin?

- Gəlin, o qədər də qabartma- 
yaq. Bizim klub olaraq həyatımızı, 
hadisələri "Neftçi TV"-də ən çox elə 
siz şərh edirsiz. Siz və saytınızın 
digər əməkdaşı Mehman Süley-
manov tez-tez bizim TV-nin qonağı 
olursuz. Yəni siz o bazada olmusuz 
axı. Sadəcə, kameralar əks istiqa-
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mətdən çəkiliş apardığı üçün elə 
görünür. Rəsmi isə mən sizə dey-
im ki, bizdə bazanın, daha doğru-
su sırf binanın üzlüyü mart ayına 
kimi hazır olacaq. Daha sonra dax-
ildə təmir işləri başlayacaq. Yaxın 
həftələrdə isə akademiya binasının 
təməli qoyulacaq. Başı bəlalı dey-
il, amma hələ ki, bizim üçün ürək 
ağrısıdır. Binanı demək olar ki, 
bitirmişik. Bilirsiz, küləkli havada 
işləmək çətindir. Küləkdən, pis 
hava şəraitindən savayı əngəlimiz 
yoxdur. Novruz bayramına qədər, 
ola bilər ondan bir neçə gün son-
ra biz binanın fasadını tam hazır 
edəcəyik. Daha sonra bir mərhələ 
qalır. Binanın içinin təmiri, səliqəsi.

- Akademiya necə?
- Biz artıq akademiyanın binası 

üçün Dövlət Şəhərsalma və Arxi- 
tektura Komitəsinə müraciət et-
mişik. Onlar sənədləri göndəriblər 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Na-
zirlikdən bir ay müddətində lazımı 
icazə sənədi yenidən Dövlət 
Komitəsinə göndəriləcək və bütün 
bunlar 40-45 gün vaxt tələb edir. 
Bundan sonra isə akademiyanın 
tikintisinə başlayacağıq.

- Bütün bu layihələr 2021-ci 
ilin sonuna kimi bitər?

- İnanmıram. Akademiya bitə 
bilər. Bina özü isə 10 min kvadrat 
metrə qədərdir. Razılaşın ki, heç 
də kiçik ölçü deyil. 6 mərtəbədən 
ibarətdir. Ora sadəcə, suvaq vur-
duq, rənglədik və köçdük - belə edə 
bilmərik. Ora 83 yaşlı klubun evidir. 
Biz onu necə gəldi, başdansovdu 
edə bilmərik. Düzdür, tikinti çoxdan 
başlayıb. Aktiv fazaya isə 2018-ci 
ildə keçdik. 2019-cu ildə müəyyən 
fasilə yarandı. 2019-da elə çox iş 
görülmədi. 2018, 2020 və 2021. 3 
ildir ki, gözləyirik. İndi daha ilyarım 
gözləyə bilmərik? Daxili təmir isə 
çox uzun prosesdir. Sanballı bir iş 
görmək istəyirik.

- hazırda "Qəbələ" akademi-
yası ölkədə xüsusi göstərilir. 
"Neftçi" akademiyası da elə ola 
biləcəkmi?

- Şübhəniz olmasın. Düzdür, 
infrastruktur baxımdan razıyam 
ki, "Qəbələ" akademiyası hazırda 

əlçatmazdır. Bizim də 3 təbii mey-
dançamız , 2 süni meydançamız 
var. Süni meydançadan biri qa-
palı və çox böyükdür. Ölkədə 
tək belə meydançadır. Həmin 
meydançadan səhv etmirəmsə 
"Qəbələ"də də var idi. Əlimizdə 

olan bu layihəni reallaşdırsaq, in-
anmıram ki, onun tayı-bərabəri 
olsun ölkədə.

- uşaqlar orda yaşayacaqlar?
- 30 nəfərlik yatağımız olacaq. 

15 otaq və hər otaqda iki uşaq 
qalması üçün hər şərait olacaq. 
Yaşayacaqlar. Yaxında olan mək-
təblərdə təhsil alacaqlar. Bizim 
tərəfimizdən ayrılan nəqliyyat 
vasitələri ilə məktəbə aparılıb 
gətiriləcəklər. Üzərlərində daimi 
nəzarət olacaq. Həkim nəzarəti 
olacaq. Tərbiyəçi olacaq. Öz bal-
alarımız kimi qeydlərinə qalacağıq.

- Sırf bölgələrdən gələn 
uşaqlar orda qala biləcklər, 
yoxsa Bakıda yaşasa da, iste-
dadlı uşaqlar da nəzarət altın-
da qalmaq üçün orda yaşaya 
biləcəklər?

- Dünya praktikası belədir ki, 
istedad hər yerdən çıxa bilər. Tə-
bii ki, uşaq bölgədən gəlirsə  90-95 
faiz akademiyada qalmalıdır. Digər 
tərəfdən, ola bilər ki, əgər Bakıda 
yaxın qohumu varsa onlarda qal-

maq istəsin. Bu da ailənin qərarın-
dan asılıdır. Təbii ki, ilk növbədə 
Bakıda qalmağa yeri olmayanlar 
qalacaqlar. Eyni zamanda, Bakı-
da yaşayan və çox kasıb ailədən 
gələn uşaqlara da akademiyada 
şərait yaradıla bilər. Normal, id-

mançı üçün lazım olan formada 
qidalanma vacibdi. Fərqi yoxdur 
hansısa rayondandı, ya Bakıdan. 
Bizim prinsipimizdə bu yoxdur. 
Əsas odur ki, istedadlı uşaq olsun.  
O istedadlı uşaq da öz evində 
lazımı şəraiti görmürsə "Neftçi" 
ona dəstək olacaq.

- Əsas komandadan da 
danışaq. "Neftçi"də hücumçu 
problemi var. Bu problemi qışda 
həll etmək fikriniz var, yoxsa 
yayda daha geniş seçim etmək 
istəyirsiz?

- Bu istiqamətdə də iş gedir. 
Deyə bilmərəm qışda hücumçu 
tapmaq asandır ya yayda. Hər 
iki halda yaxşı hücumçu tap-
maq çətindir. Vaxt olub ki, qışda 
bizə elə hücumçu təklif olunub ki, 
həmin vaxt bizə forvard lazım dey-
ildi. Bəzən də yayda normal bir 
hücumçu tapa bilməmişik. Çətin-
dir. Hücumçu dünyanın ən bahalı 
futbolçusudur. Bizim şərtlərimizə 
uyğun hücumçular təklif olunur. 
Bəzilərini biz bəyəndik, əlavə 
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başqa çətinliklər yarandı. Yenə də 
bir nəfər var. Ümid edirik ki, o bir 
nəfəri sıralarımıza qatacağıq. Söh-
bət hücumçunun keyfiyyətindən də 
getmir. Güclü də ola bilər, bir az zəif 
də, amma əsas odur ki, məşqçi-
nin istəyinə uyğun olan hücumçu 
gətirək. Hansı şərtlərlə? Koman-
damıza uyğun olanı ilə.

- Belə anladım ki, artıq hansı-
sa oyunçu gözaltı edilib.

- 3-4 nəfər var. Sadəcə olaraq 
onlar tək bizə təklif olunmur. Bir 
çox klublara təklif olunublar. On-
lar da bu klublar arasında seçim 
edirlər. Bəziləri görür ki,  bir neçə 
klub onunla maraqlanır, qiymətini 
qaldırır. Biz də son vaxtlar iqtisa-
di baxımdan sərt siyasət aparırıq. 
Çalışırıq israfa yol verməyək. Elə-
belə havaya pul atmaq fikrimiz yox-
dur. Yüz ölçüb, bir biçəcəyik.

- "Neftçi"nin bu mövsüm üçün 
hədəfi nədir? Samir Abasov qeyd 
edib ki, "Neftçi"nin qarşısında 
çempionluq hədəfi qoyulmayıb.

- Samir Abasov nə deyib mən 
yaxşı xatırlayıram. Aydın məsələdir 
ki, o, mövsümün əvvəlində bur-
da deyildi. Kim istəməz çempion 
olsun? Mövsümün əvvəlində ko-
manda qarşısında ən yüksək yerlər 
uğrunda, təbii ki, çempionluq dax-
il mübarizə hədəfi olub. Düzdür, 

Abasov noyabr ayında gəldi və 
həmin vaxt məhz onun qarşısına 
çempion olmalısan deyə bir hədəf 
qoyulmadı. Niyə? Çünki real deyil-
di. O onun öz komandası deyildi, nə 
də ki, komandanı tanımırdı. Sırf ko-
mandaya gəldikdə isə, fərqi yoxdu 
rəhbərlik kimdir, baş məşqçi kimdir. 
"Neftçi"nin bir hədəfi var - çempion-
luq. Təbii ki, bu il də o məqsəd qo-
yulub ki, bir titul qazanılsın: Kubok 
ya çempionluq. Mən hamıdan çox 
istəyirəm komandamızın çempion 
olmasını. "Neftçi" burda çalışan 
insanların əzmi, səyi, çalışqan-
lığı sayəsində gec ya tez çempi-
on olmalıdır. Mən buna əminəm. 
Vaxt olacaq ki, biz burda çempi-
on olacağıq. Ola bilər 5 ay sonra, 
ola bilər növbəti mövsümlərdə bu 
olacaq. Bu gün "Neftçi"nin getdiyi 
yol düzgün yoldur. Biz klub olaraq 

fəaliyyətimizi davam edirik və bu 
yol bizi çempionluğa aparacaq. 
Mən buna əmin olmasaydım, indi 
sizə başqa cür cavab verərdim. 
Baxmayaraq ki, ötən illərlə müqa-
yisədə biz xərclərimizi azaltmışıq. 
Əsas komandamızın budcəsində 
42 faizə qədər azalma olub. An-
caq bu, bizə bəhanə ola bilməz. 
Xərclər azalıb, iddiamız da azalsın 
deyə bilmərik. Bunu bizə heç 
kim bağışlamaz. Özüm özümü 

bağışlaya bilmərəm. Hazırda əsas 
komandanın büdcəsi 42 faiz azalsa 
da, "Neftçi" hər zaman olduğu kimi 
iddialıdır. Çünki adı var - "Neftçi". 
Azarkeşi var. Tarixi var. Məqsədi 
var. Yenə də azalma olsa, yenə də 
biz iddialı olacağıq.

- Pandemiyanın cövlan etdiyi 
dövrdə "Neftçi" sponsor müqa-
vilələri bağladı... Bu anlaşma-
ların nəticəsində büdcə zəngin-
ləşdi, yoxsa avadanlıq əldə 
edildi?

- Fərqlidir. Elə şirkət var ki, bir-
başa maliyyə daxil olur. Eləsi isə var 
ki, dolayı gəlir əldə edirik. Məsələn, 
"Katapult". Rəqəmləri deməyəcəm, 
ancaq müəyyən nüanslara toxuna 
bilərəm. Bizimlə onlar arasında 
olan şərtlər elədir ki, bütün klublar 
bu şərtləri ala bilməsin. Məsələ 
belədir ki, biz müəyyən vəsait ayırıb 
onlardan çox-çox bahalı bir məhsul 
alırıq. Onlar isə bizə böyük endirim 
edirlər və bu endirimin qarşılığını 
bizim reklam ve marketinq şöbəsi 
qarşılayır. Yəni biz platforma yarat-
mışıq. Bu platofrma da bizə imkan 
verir ki, istənilən miqyaslı sponsoru 
bura cəlb edək.

- "Bursaspor" klubu 
ilə əməkdaşlıq müqaviləsi 
bağlamışdınız. Bu anlaşma elə 
kağız üzərində qaldı, yoxsa fay-
dasını gördünüz?

- Sizə deyim ki, o müqavilə 
müddətli idi. Bu gün "Neftçi TV"nin 
bu səviyyədə olması bizim ko-
mandanın uğurlu işindən irəli gəlir. 
Həmin komanda da klub tele-
viziyasının nə olduğunu, necə oldu- 
ğunu o vaxt gedib Bursada görüb. 
Ordan qayıtdıqdan sonra da bizim 
media rəhbərimiz Rüstəm Allah-
verdiyevin onlarla yazışmaları olub. 
İndi biz yeni şöbə açmışıq. Skauting 
- seleksiya şöbəsi. "Bursaspor"dan 
bizim dostlarımız var ki, onlar 
bu işi orda görüblər. Biz də bur-
da onların təcrübəsindən istifadə 
edəcəyik. Pandemiya ölkəmizdən 
gedən kimi onlar gələcəklər. Orda 
işləmiş tanışlar var. Bursaya get-
dik və həqiqətən nəyisə gördük, 
öyrəndik. Bazada meydançaları 
sifariş edəndə bəzi suallarla bağlı 
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"Bursaspor"la məsləhətləşdik. Çox 
köməkləri dəydi bizə. Bundan artıq 
nə ola bilərdi ki? Hamı bilir ki, Tür-
kiyədə ən güclü akademiya "Al-
tınordu" ilə "Bursaspor"dadı. Or-
dan da bəzi ideyalar götürdük. İndi 
bizdə tikiləcək binada bəzi şeyləri 
bəlkə ordan götürdüyümüz tərzdə 
həyata keçirdik.

- Dediniz müqavilə müddətli 
idi. Bitib o müqavilə?

- Bəli, müddətli idi. O müqa-
vilədən biz daha çox qazandıq, 
nəinki onlar. Onların qazancı dost 
qazanmaq oldu. Elə hər iki tərəf 
dost qazandı. "Bursaspor" Türki-
yənin 4 böyük klubundan sonra 
çempion olan, böyük bir klubdur. 
Böyük bir şəhərin komandasıdır. 
Şəhər özü də vilayət deyil. İstan-
bula çox yaxın məsafədə yerləşir. 
Razıyam ki, belə müqavilələr çox 
olsun. Gedək, öyrənək. Orda 
olanda hətta stadionda oyuna 
baxanda belə Rüstəm Allahverdi-
yev özü üçün bir çox qeydlər etdi 
ki, stadionda necədir, VİP tribuna 
necədir, sponsorlarla, gələcək po-
tensial sponsorlarla necə işləyirlər, 
protokol qaydası necədir. Sadəcə 
olaraq bütün bunlar üçün böyük 
büdcə lazımdır. Bəlkə zamanla 
biz də onları həyata keçirə bilər-
ik. Orda onların marketinq rəhbəri 
izah etdi ki, şəhərdə imkanlı ailələr 
var. Şəhərin 3-4 milyon əhalisi var. 
Hər ailədən kluba 100 türk lirə-
si daxil olsa, bu klubu saxlamaq 
üçün kifayət qədər ciddi bir məbləğ 

edir. Ona görə də oyuna gələn 
azarkeşləri belə potensial spon-
sor kimi görürlər. Oyundan sonra 
klub rəhbərliyi səviyyəsində görüş 
keçirdirlər. Hətta birinci hissədən 
sonra şəhərin çox imkanlı tekstil 
kralı olan bir nəfər yığdı bütün 
Bursanın rəhbər şəxslərini. Bizi 
də dəvət etdilər. Bütün şəhər oyu-
na gəlir. Necə ki, bizdə "Sumqa-
yıt"ın sloqanl var - "Böyük şəhərin 
tək komandası". Orda həqiqətən 
elədir. Böyük şəhərin tək koman-
dasıdır.

- 44 günlük vətən müharibəsi 
dövründə "Neftçi" ailəsi də itki 
verdi. şəhid olan da oldu, qazi 
olan da. Onlara mənəvi dəstək-
dən savayı hansısa kömək 
göstərildimi?

- Olacaq. Biz ailələri ziyarət et-
dik. O barədə ictimaiyyətə video- 
çarx formasında hesabat təqdim 

olunub. Bizim onlara ömrümüzün 
sonuna kimi ödənilməyəcək borcu-
muz var. Bu, həm şəhidlərə, həm 
də qazilərə aiddir. Şəhidlərimizin 
ailələrinə qarşı daha həssas ol-
malıyıq. Şəhidlərimizi görmək kimi 
bir şansımız yoxdur. Uca Allah on-
lara o qədəri seçib. Şəhidlik zirvəsi 
ən üst zirvədir. Allah onlara qəni-
qəni rəhmət etsin. Allah qazilərim-
izə, döyüşçülərimizə cansağlığı 
versin. Allah bizim prezidentimizə, 
Ali Baş Komandana can sağlığı 
versin. Allah xalqımıza səbr versin, 
xalqımızı qorusun. Bu müharibədə 
nəinki tək Ali Baş Komandan, əs-
gərlər, bütün xalqımız iştirak etdi. 
Çox böyük arxa cəbhə var idi bizdə. 
Bu 44 gün ərzində dediyim kimi 
heç vaxt bu qədər fəxrlə mən azər-
baycanlıyam deməmişdim. Bun-
dan sonrakı dövrdə biz daim onları 
düşünməliyik. Nə qədər onlara 
dəstək olsaq da, tam borcumuzu 
verə bilməyəcəyik. Klub olaraq bi-
zim də bəzi təşəbbüslərimiz var. 
Bu barədə danışmaq hələ təzdir. 
Bildiyiniz kimi dövlət tərəfindən 
YAŞAT fondu yaradılıb. Bunun-
la bağlı biz də klub daxilində bəzi 
məsləhətləşmələr aparmışıq və 
o fondun xətti ilə, xüsusən bizim 
camiəmizdən gedib qayıtmayan   
və ya yaralı qayıdanların ailələrinə 
dəstək olacağıq. Təbii ki, söhbət 
tək mənəvi dəstəkdən getmir.

Ceyhun Əliyev
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İdmanda müasir tədris, 
həyatda hər bir görülən iş kimi 
daim yüksəlməli və yenilən-
məlidi. Müəllimlər öz üzərində 
daima çalışmaqla öz tələbələ-
rini də yüksəltməyə qadir ola 
bilərlər. Əks halda elm və ya 
tədris insanlığa heç bir vaxt 
fayda vermiş olmur. Xüsusilə 
də idmançılarımıza, köhnəlmiş, 
təkmilləşməmiş tədris dünya 
arenalarında öz sözünü deməyə 
onları qadir etməyəcək. Elə 
bunun nəticəsidir ki, hörmətli 
Prezidentimiz üzünü biz idman 
mütəxəssislərinə turtaraq ça-
ğırış etmişdir: “Elmsiz idmanın 
gələcəyi yoxdur!”

Bu çağırış ümumilikdə idmanda 
müasirləşməni təmin etmək məqsə-
diylə edilmişdir. Biz bilirik ki, ölkədə 
orta və ali məktəblərimizdə tədris 
yeni kurikulum üsuluna keçirilmişdir. 
Bu tədris bizim balalarımıza dünya 
tədrisinə daxil olaraq, öz biliklərini 
dünyəvi tələblər səviyyəsində alma-
larına və hər bir gəncin şəxsiyyət 
olaraq yüksəlməsində böyük rol oy-
nayır.

İdmanımızda isə hələ də tədris 
reforması edilməmişdir. Bu gün id-
manımızın tədrisi, soyet dövründən 
qalan deqradasiya etmiş bir tədrisdir 

ki, bu tədris günümüzün və zamanın 
tələbinə cavab vermir. Çünki idman 
keçən əsrin əvvəlindən, 1910-cu il-
dən güc mübarizəsindən ağıl və ruh 
mübarizəsinə keçmişdir, biz isə hələ 
də idman tədrisimizi əsasən güc 
mübarizəsi üzərində qururuq. Mən, 
1910-cu ili konkret olaraq ona görə 
göstərirəm ki, həmin ildə İsveçrənin 
Lazanna şəhərində psixoloqların 
konqresi keçirilmişdir. Bu konqresdə 
idman psixologiyası bir elm kimi qə-
bul edilmişdir. O vaxtdan da dünya 
idmanı güc mübarizəsindən ağıl və 
ruh mübarizəsinə keçməyə başla-
mışdır. Biz əgər müasir idmanın təd-
risinə nəzər salsaq görərik ki, müa-
sir idmanda mübarizəni təkcə güc 
yox, əql və ruh da müşayət edir. Biz  
bilməliyik ki, güc həyatda hər şeyi 
sındırır, ancaq təkcə əql gücə qalib 
gəlməyə qadirdi. Həyatda hər bir kəs 
bilir ki, əql insanın sükanı, ruh isə 
motorudu, bədən isə əqlin və ruhun 
istədiyini həyata keçirən bir alətdir.

Əgər biz öz müasir tədrisimi-
zi əqli, ruhi və qismi birlik üzərində 
elmi əsaslarla tədris edilməsinə nail 
ola bilsək idmançılarımız öz sözləri-
ni bütün dünyada deməyə qadir olar-
lar. Bu gün göz yaddaşıyla keçirilən 
tədris, dünyəvi tələblər səviyyəsində 
olan tədris hesab edilə bilməz. Mə-
nim başım hamımızın başıdı, fəndi 
gördüz səsiniz çıxmasın təkrarlayın 
əmrləriylə keçirilən tədris artıq dün-
yada öz dövrünü keçmişdir. Bu gün 
bizim idmanda da müasir tədrisə 
keçməyimizə çox böyük ehtiyac var.

Mən, müasir tədris deyəndə id-
manı həm nəzəri, həm praktik, həm 
də tədris mərkəzlərində (bazaların-
da) müasirliyi yaratmağı nəzərdə 
tuturam. Belə ki, müasir tədrisdə 
şüurluluğa əsas olaraq istinad edil-
məlidi. Eləcə də planla, proqram-
la, nəzəri, praktik, idmançıya gözəl 
pedaqoji yanaşmayla, sual cavab-
larla konkret məqsəd və hazırlıqla 
məşqlər həyata keçirilməlidi. Eləcə 
də mənəvi yüksəliş məqsədi daşı-
yan məşğələlər tədris edilməlidir. 

Biz bilirik ki, idman insanı həyata 
hazırlayan onu şəxsiyyət zirvəsinə 
yüksəldən, eləcə də bütün dünyada 
öz sözünü deməyə qadir edən bir 
vasitədir. Müasir hazırlığın təməli 
mənəvi yüksəliş üzərində dayanma-
lıdı. Əks hada idmançı tədrisdən qa-
zandığı bilik və bacarığını insanlığa 
qarşı çevirə bilər.

O ki, qaldı idman komplekslərin 
müasirliyinə. Artıq o dövr keçib ki, 
dörd divar tikib bir neçə idman xal-
çası və ya alətləri qoyub onu idman 
zalı adlandıraq. Bu gün hər bir id-
man komplekslərinin nəzdində 2-3 
nəzəri tədrislər üçün müasir sinif 
otaqları olmalıdır. Axı idmanın təd-
risi tək hərəkətlərdən ibarət deyildir. 
Eləcə də hər bir əsas zalın 2-3 kiçik 
hazırlıq zalları olmalıdı ki, burada 
fərdi hazırlıqlar keçirilsin. Axı idman-
çı hazırlığında elə bir an gəlib çatır 
ki, idmançıya ümumi hazırlıq çox 
az yüksəliş verir. Ona görə də fərdi 
hazırlıq zallarının olması idmançıya 
hazırlığında çox fayda vermiş olur.

Növbəti müasirliyi mən hər bir 
zalda və siniflərdə lövhənin olmasını 
vacib bilirəm. Bu tədrisin əsas apa-
rıcı vasitəsidir və nəzəri və praktik 
dərslərdə lövhə əvəz edilməz vasitə-
dir. Eləcə də zallarda elektron apa-
ratlarının, monitorların olması nəzəri 
və praktik dərslərdə əvəz edilməz 
bir vasitədir. Çünki idmançının gücü 
onun nəzəri biliyi qədərdi. Biz öz zal-
larımızda müasir şəraiti yaratmaqla 
idmanımızın tədrisini dünyəvi tələb-
lər səviyyəsinə yüksəltmiş olarıq. 
İdmanımızın yüksəlişini yaratmaqla 
isə biz həm də bizdən sonrakı nəslin  
genefondunun yüksəlişini yaratmış 
olarıq.

Sonda üzümü ölkəmizin idman 
mütəxəssislərinə tutaraq çağırış 
edirəm: “Gəlin idmanımızın tədrisini 
birlikdə dünyəvi tələblər səviyyəsinə 
yüksəldək”.

 
KAZIM ƏLİYEV

İdmanda Zəka MMC-nin 
rəhbəri

İDMANDA MÜASİR TƏDRİS
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2020 год запомнился великой и историче-
ской Победой азербайджанской армии в отече-
ственной войне, единством народа. с мечтой 
о целостном азербайджане мы жили последние 
30 лет. и теперь каждый азербайджанец, каж-
дый наш соотечественник может с гордостью 
нести титул своей нации, титул своей при-
надлежности к азербайджану, полиэтнической 
стране. и даже те, кому пришлось покинуть 
свою родину, не прерывают своих связей с 
ней. собеседник Region Plus - азербайджанский 
футболист, бывший главный тренер сборной 
азербайджана, единственный из азербайджана 
олимпийский чемпион по футболу, обладатель 
ордена "слава" игорь ПоноМарев, который 
после завершения футбольной карьеры прожи-
вает в Швеции.

- Игорь Анатольевич, как вы отреагировали на 
Победу Азербайджанской армии в Отечественной 
войне?

- Это, несомненно, великое событие для Азербайд-
жана. Нет ни одного человека, связанного навсегда 
узами с Азербайджаном, который бы не радовался это-
му великому событию - возвращению азербайджанских 
земель. Поздравляю всех с Великой Победой в Отече-
ственной войне! Слава Президенту-победителю, всем 
героям, отдавшим свои жизни за родные земли!

- Как распространялись новости об освобожде-
нии карабахских земель в Швеции?

- Конечно, посредством СМИ. Плюс помогала наша 
диаспорская организация - Конгресс азербайджанцев 

Швеции во главе с председателем Эмилем Мирзое-
вым. К слову, я сам являюсь заместителем предсе-
дателя этой организации. Мы активно вели работу по 
разъяснению сути конфликта. Доносили до шведского 
общества, что агрессором является Армения. А Азер-
байджан воюет на своей территории, возвращает свои 
земли, которые были незаконно оккупированы Армени-
ей почти 30 лет. И вот в конце концов они освобождены.

- Вам задавали вопросы об Азербайджане и во-
енных успехах его армии? 

- Да, конечно. Мои шведские друзья, знакомые, со-
седи и в Испании, и в Швеции задавали множество во-
просов, не понимая сути проблемы между Арменией и 
Азербайджаном. Я им объяснял, что в течение 30 лет 
Азербайджан пытался вернуть свои земли мирным, 
дипломатическим путем. Но армянская сторона на пе-
реговорах давала лишь пустые обещания, обманыва-
ла нас. Поэтому Азербайджану пришлось прибегнуть к 
ответным военным действиям.

- Во время Отечественной войны в Азербайд-
жане на балконах домов и машинах вывешивали 

национальные флаги. Встречали ли вы подобное 
в Швеции?

- В поддержку Азербайджана и нашей армии здесь 
не только вывешивались флаги, но и проводились ми-
тинги, и даже автопробег. С официального разрешения 
местных властей Конгресс азербайджанцев Швеции 
организовал акции в поддержку Азербайджана. Меро-
приятия провели в соответствии с требованиями, без 
нарушения общественных правил.

- Какого мнения придерживается шведское об-
щество об Азербайджане?
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- Азербайджан здесь знают 
как развитую нефтяную страну. 
На сегодняшний день многие 
проявляют к ней интерес, имеют 
намерения посетить и ознако-
миться с ее природными красо-
тами и достопримечательностя-
ми.

- нет сомнения, что Побе-
да Вс Азербайджана выведет 
страну на новый уровень раз-
вития. Что, по-вашему, может 
измениться в стране?

- Мне кажется, что начнется 
грандиозное омоложение этих 
земель - строительство совре-
менной инфраструктуры, под-
тянется молодежь. Я полагаю, 
что эти места станут очень при-
влекательными и всесторонне 
вольются в жизнь современного 
Азербайджана.

- А как вам идея о проведе-
нии спортивных мероприятий 
и создании футбольных клу-
бов в освобожденных райо-
нах?

- Отличная идея. Не сомне-
ваюсь, в этих районах будут 
строиться спортивные сооружения, стадионы, будет 
развиваться молодежь. Однозначно будут футбольные 
клубы, которые смогут участвовать в чемпионате Азер-
байджана.

- Каковы ваши ожидания в отношении ФК «Ка-
рабах»?

- Этот клуб нас уже приучил, что в течение шести 
лет представляет страну на еврокубках, выигрывает 
лигу. И все клубы Азербайджана стараются равняться 
на ФК «Карабах». Костяк и  футбольной сборной стра-
ны состоит из игроков этого клуба. ФК «Карабах» - се-
годня бренд. Если мы хотим, чтобы футбол развивался 
в стране, нужно, чтобы как можно больше команд из 
регионов Азербайджана выступало в премьер-лиге и 
обязательно базировалось в своих районах и городах. 
Все мы знаем, что сегодня многоуважаемый г-н Пре-
зидент Ильхам Гейдарович и Первый вице-президент 
Мехрибан ханым уделяют большое внимание инфра-
структуре в стране и развитию спорта. Очень важно 
для популяризации футбола в Азербайджане, чтобы 
ФК «Карабах» играл на восстановленном агдамском 
стадионе «Имарят». Будем надеяться, что в скором бу-
дущем так и будет.

-  Как в целом можно оценить 2020 год для азер-
байджанского спорта и футбола?

- Коронавирус смешал все карты. Спортсмены тоже 
попали под раздачу. То сидели все на карантине, то 
лига была остановлена. Много заболевших. Вот и оцен-
ка, год неординарный, тяжелый.

-  национальная команда и молодежная сборная 
Азербайджана ничем нас порадовать не смогли. 

Могут ли что-то изменить в будущем наставники 
этих команд джанни де бьязи и Милан Обрадович?

- У нас такой результат не только в прошлом году, 
уже многие годы, к великому сожалению. Мы все знаем, 
что надежда умирает последней, поэтому когда-нибудь 
прорвемся. Я оптимист, желаю Де Бьязи и Обрадовичу 
найти ключ к нашим сборным и добиться успехов.

-  Какие у вас ожидания и пожелания на 2021 год?
- Прежде всего избавиться от вируса, чтобы маски 

исчезли с наших лиц и чтобы все были здоровы. И что-
бы все вернулось на круги своя. Всех поздравляю с Но-
вым годом! Пусть он для нас всех будет счастливым!

Sənan Şəfizadə "Region PLUS"
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"КОнгресс АзербАйджАнцеВ 
В ШВецИИ ВёЛ АКтИВнУю рАбОтУ"



Mən kiməm?
Mən 1969-cu ildə Azərbaycan SSR 

çempionatında 2-ci yeri tutan və təmsil 
etdiyi bölgənin şərəfinə “Qarabağ” ad-
lanan Ağdamın futbol komandasıyam.

Sonralar bir neçə dəfə adı dəyişən, 
nəhayət, ciddi cəhdlərdən sonra 1988-
ci ildən yenidən “Qarabağ” adını daşı-
yan komanda.

Sovet dövründə heyətində, 
əsasən, ermənilərin oynadığı Xankən-
di təmsilçisi də “Qarabağ” olduğundan 
“yuxarılar” azərbaycanlılardan ibarət 
komandanın bu adla çıxış etməsini 
istəmirdilər...

Mən 1993-cü ildən “qaçqın koman-
da” statusu daşıyan “Qarabağ”am.

2017-ci ildə Almaniyanın populyar 
“Kicker” nəşri Çempionlar Liqasına 
çıxmağımızla bağlı yazını “Vətənsiz 
qəhrəmanlar” adlandırmışdı.

Mən kiməm?
Mən Cəmaləddin, Yaşar, Səttar, 

Elşad, Məmməd, Təbriz, Zaur, Meh-
man, digər Elşad, Müşfiq, Aslan və 
Elfarizəm.

Mən 1993-cü il mayın 12-də Ağda-
mın unudulmaz “İmarət” stadionunda 
sonuncu oyuna çıxmış futbolçuyam.

Tovuz “Turan”ı ilə həmin oyun 
Azərbaycan kuboku yarımfinal mər-
hələsinin ilk qarşılaşması idi...

Who am I?
I’m the football team from Ağdam 

(Aghdam), which took the second pla-
ce in the Azerbaijan SSR league in 
1969 and was named Qarabağ (Kara-
bakh) in honor of the region (including 
Nagorno-Karabakh) it represents.

The team that changed its name 
several times, and finally, after serious 
efforts, renamed Qarabağ in 1988.

During the Soviet era, Khankendi 
team, played mainly by Armenians, 
also called Qarabağ, so the Soviet 
KGB did not want the Azerbaijani team 
to play under the same name...

My name is Qarabağ Ağdam FK, 
which has had the status of a "refugee 
team" since 1993.

In 2017, the popular German Ki-
cker Sportmagazine titled the article 
about our participation in the UEFA 
Champions League as "Heroes without 
homeland".

Who am I?
I’m Jamaladdin, Yashar, Sattar, Els-

had, Mammad, Tabriz, Zaur, Mehman, 
other Elshad, Mushfig, Aslan and Elfa-
riz.

I’m the player who played at the 
last match on May 12, 1993 at the un-
forgettable Imarat stadium in Ağdam.

That game against Turan Tovuz 
was the first match of the semifinal sta-
ge of the 1993 Azerbaijan Cup.

Кто я?
Я футбольная команда Агдама, 

которая заняла 2-е место в чемпио-
нате Азербайджанской ССР в 1969 
году и называлась «Гарабаг» в честь 
региона, который представляла.

Команда, название, которой ме-
нялось несколько раз и, наконец, 
после серьезных усилий, в 1988 году 
была переименована в «Гарабаг».

Поскольку в советское время ко-
манда Ханкенди, за которую играли 
в основном армяне, также называ-
лась «Гарабагом», «советская вер-
хушка» не хотела, чтобы азербайд-
жанская команда играла под этим же 
названием.

Меня зовут «Гарабаг», который с 
1993 года имел статус «команды-бе-
женца».

В 2017 году популярное немец-
кое издание «Kicker» назвало ста-
тью о нашем участии в Лиге чемпио-
нов «Герои без родины».

Кто я?
Я Джамаладдин, Яшар, Саттар, 

Эльшад, Мамед, Тебриз, Заур, Мех-
ман, еще один Эльшад, Мушфиг, 
Аслан и Эльфариз.

Я футболист, 12 мая 1993 года 
выступивший в последней игре на 
незабываемом стадионе «Имарат» 
в Агдаме.

Тот матч с товузским «Тураном» 
был первым матчем полуфинально-
го раунда Кубка Азербайджана...

24 спортсман  № 126 / 2021

S P O R T S M A NQARABAğ FK

“QARABAğ”IN 
“İMARƏT”İ

Ağlımıza gəlməzdi ki, doğma şəhərdə 
son oyunumuzdur...

OuR LAST gAME 
İN OuR hOMETOWN 

AND STADİuM...

нАША ПОсЛеднЯЯ 
ИгрА В рОднОМ 

гОрОде...



***
1993. Qarabağda ermənilərlə mü-

haribə daha da şiddətlənib. 
Ağdamda məşq etmək, oyunlara 

hazırlaşmaq təhlükəlidir.
Şəhər hər gün raket atəşinə tutulur.
Ağrılı-acılı bu günlərdə “Qarabağ” 

adını daşımaq çətin və şərəflidir.

Haradasa bir ildir, Mingəçevirdə 
məskunlaşmışıq.

Oradan Ağdama məsafə 100 km-
dən bir qədər çoxdur.

Futbol günlərində “İmarət”ə gəlib 
oyunlarımızı keçiririk.

AFFA məcbur etmir, bu, klub rəh-
bərliyi və futbolçuların öz istəyidir.

Düşmən ruhumuzu sındırmağa ça-
lışır.

Amma görsünlər ki, Ağdam yaşayır.

“Turan”la oyunun əhəmiyyətini dərk 
edərək Ağdama bir gün əvvəl gəlmişik.

Bizdən qabaq şəhərə raket atmış-
dılar.

Amma belə hadisələrə artıq alışmı-
şıq.

Gecəni mehmanxanada qaldıq.
Hər dəqiqə, hər an təhlükəlidir.
Riski gözə almışıq.

***
1993. The war against Armenians 

was intensified in Qarabağ region.
It is dangerous to train, to prepare 

for the matches in Ağdam, the city is 
under missile attack every day.

It is difficult and honorable to bear 
the name Qarabağ in these painful 
days.

We have been living in Mingache-
vir, other Azerbaijan city for about a 
year.

The distance from there to Ağdam 
is a little more than 100 km.

During football days, we come to 
Imarat stadium and play.

AFFA does not force us; it is the will 
of the club's management and players.

The enemy is trying to break our 
spirit.

However, let them see that Ağdam 
is alive.

Realizing the importance of the 
match against Turan Tovuz for us at the 
Azerbaijan Cup, we arrived in Ağdam a 
day earlier.

Even before our arrival, the city had 
fired missiles.

***
1993. В Карабахе усилилась вой-

на с армянами.
В Агдаме опасно тренироваться 

и готовиться к играм, город каждый 
день находится под ракетным об-
стрелом.

Играть под названием «Гарабаг» 
в эти тяжелые дни вдвойне трудно и 
почетно.

Уже почти год команда обоснова-
лась в Мингячевире.

Расстояние оттуда до Агдама 
чуть больше 100 км.

В игровые дни приезжаем в 
«Имарат» и проводим домашние 
матчи.

АФФА не заставляет нас, это 
воля руководства клуба и игроков.

Враг пытается сломить наш дух.
Но пусть видят - Агдам жив.

Понимая важность встречи с «Ту-
раном», приехали в Агдам накануне.

Они запустили ракеты по городу 
до нашего приезда.

Но мы привыкли к подобным про-
исшествиям.
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"İmarət" stadionu. 
Ağdamın işğalından əvvəl.



***
Həftənin çərşənbə günüdür.
Əsl futbol havasıdır.
Biz bənövşəyi, “Turan” isə göy for-

mada meydana çıxırıq.

Gözümüz azarkeşlərdədir.
Ağdam əhalisinin əksəriyyəti təh-

lükəsiz rayonlara köçsə də, hakimin 
protokoluna əsasən, stadionda 8 min 
azarkeş – mülki vətəndaşlar və hərb-
çilər var. 

Bu da biz futbolçulara böyük ruh 
verir.

Əsas məqsədimiz finala çıxıb kubo-
ku qazanaraq onları sevindirməkdir. 

...1991-ci ilin sonlarında SSRİ adlı 
imperiyanın süqutu ilə Dağlıq Qarabağ 
və ətrafında siyasi-hərbi vəziyyət daha 
da gərginləşdi.

1992-ci il fevralın 26-da baş verən 
Xocalı soyqırımından sonra müharibə 
əməllicə qızışdı.

Ermənilər artıq Ağdamı da raket 
atəşinə tuturdular. 

1992-ci ildə müstəqil Azərbaycanın 
ilk milli çempionatı keçirildi.

O vaxt “Qarabağ”ın bu yarışda işti-
rakı sual altında idi.

İlk toplanışda heç 11 nəfərlik heyət 
düzəlmirdi.

Sponsorların köməyilə komandanı 
yığmaq mümkün oldu. 

Hətta 1992-ci ilin əvvəlində 
Sankt-Peterburqun "Smena-Saturn” 
komandasında legioner həyatı yaşa-
yan Müşfiq Hüseynov da Rusiya kar-
yerasını yarımçıq qoyaraq “Qarabağ”a 
döndü...

Yeri gəlmişkən, bu çətin dövrdə 
komandaya maddi cəhətdən Ağdam 
şampan zavodunun direktoru Siyavuş  
Fərzəliyev və rayon ərazisindəki şərab 
zavodunun direktoru Həsən Sarıyev 
kömək edir.

Maaş və mükafatlarımızı da vaxtın-
da alırıq.

***
“Qarabağ” – “Turan”: qarşılaşma 

başlayır.
Əsas oyunçularımız heyətdədir.
Təkcə hücumçu Mahir Əliyev zədə 

səbəbindən çıxış etmir...

Görəsən, atmazlar ki?
Oyunu idarə etmək tanınmış hakim 

Rüstəm Rəhimova həvalə olunub. O, 
XX əsrdə əfsanəvi Tofiq Bəhramov və 
Eldar Əzimzadədən sonra Azərbayca-
nın üçüncü ən yaxşı futbol hakimi sa-
yılır. Sovet dövründə üç dəfə “İlin ən 
yaxşı 10 hakimi” siyahısında yer alıb.

We are already accustomed to 
such events.

We spent the night at the hotel.
Every minute, every moment is 

dangerous.
We have taken the risk.

***
Today is Wednesday.
There is football weather.
We are in purple shirts and Turan 

Tovuz in blue.

Our eyes are on the fans.
Although most of the populations 

of Ağdam have moved to safe areas, 
according to the referee's report, there 
are 8,000 fans - civilians and military.

That inspires us a lot.
Our main goal is to reach the final, 

win the trophy and make them happy.

...After the collapse of the USSR 
in the end of 1991, the political and 
military situation in and around Nagor-
no-Karabakh became even tenser.

After the Khojaly Genocide in Feb-
ruary 1992, the situation became even 
more difficult.

Armenians were already firing mis-
siles at Ağdam.

The first season of national league 
of the independent Azerbaijan was 
held in 1992.

At that time, participation of the Qa-
rabağ FK in the league was in question.

Even at the first training camp, the-
re was no squad of 11 players to be 
formed.

With the help of sponsors, it was 
possible to assemble the team.

Even Mushfig Huseynov, who pla-
yed for the Smena-Saturn of St. Pe-
tersburg in early 1992, returned from 
Russia...

By the way, Ağdam champagne fa-
ctory and the winery of the region sup-
port the team financially at the difficult 
period.

We also get our salaries and bonu-
ses on time.

***
The match begins.
Our key players are in the squad.
Only forward Mahir Aliyev is not 

playing due to injury...

We wonder if they will not fire a mis-
sile.

The referee of the match is Rus-
tam Rahimov, disciple of the legen-
dary Tofik Bakhramov. Three times 

Ночь провели в гостинице.
Каждая минута, каждое мгнове-

ние опасно.
Да, мы пошли на риск.

***
Сегодня среда.
Стоит футбольная погода.
Мы играем в фиолетовой форме, 

а «Туран» в синей.

Наши глаза прикованы к фана-
там.

Хотя большая часть населения 
Агдама перебралась в более безо-
пасные места, согласно протоколу 
судьи, на стадионе присутствуют 
8000 болельщиков - местные жители 
и военнослужащие.

Это придает нам - игрокам боль-
шой настрой.

Наша главная цель - сделать их 
счастливыми, выйдя в финал и выи-
грав трофей.

...С распадом СССР в конце 1991 
года политическая и военная ситуа-
ция в Нагорном Карабахе и вокруг 
него стала еще более напряженной.

После Ходжалинского геноцида 
26 февраля 1992 года война практи-
чески усилилась.

Армяне уже обстреливали Агдам 
ракетами.

В 1992 году был проведен пер-
вый национальный чемпионат неза-
висимого Азербайджана.

Тогда участие «Гарабага» в пер-
венстве было под вопросом.

На первом тренировочном сборе 
даже не удалось сформировать ко-
манду из 11 человек.

Только с помощью спонсоров 
удалось собрать команду.

Даже Мушфиг Гусейнов, играв-
ший в петербургском «Смена-Са-
турне» в начале 1992 года, покинув 
Россию, вернулся в «Гарабаг»...

Кстати, в этот непростой пери-
од  финансовую поддержку команде 
оказывают директор Агдамского за-
вода шампанских вин Сиявуш Фар-
залиев и директор винзавода Гасан 
Сариев.

Благодаря им вовремя получаем 
зарплату и премиальные.

***
«Гарабаг» - «Туран»: матч начи-

нается.
Основные игроки нашей коман-

ды в составе.
Только нападающий Махир Али-

ев не играет из-за травмы...
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R. Rəhimov “Bu mənim alın ya-
zımdır” avtobioqrafik kitabında yazır: 
“İmarət” – Ağdamdakı stadion yadıma 
düşəndə yaman kövrəlirəm. “Qara-
bağ”ın bu stadionda keçirdiyi son oyu-
nunu da idarə etmək mənə nəsib olub. 
Bu tədbir çərçivəsində Ağdam şəhərini 
də gəzdim. Onda heç ağlıma gəlməzdi 
ki, bu mənim Ağdamla son görüşüm-
dür. O illərdə burada vəziyyət olduqca 
mürəkkəb idi. Erməni yaraqlıları Ağda-
mı mütəmadi atəşə tuturdular. Atılan 
“Qrad”lar stadionun yaxınlığına, eləcə 
də stadiona düşürdü...”   

...Yenə 1992-ci ilə qayıdaq.
Mayın 16-da Gəncənin “Kəpəz” ko-

mandası ilə qarşılaşmalıydıq.
Onda ermənilər Ağdamı o qədər ar-

telleriya atəşinə tutdular ki, oyun təxirə 
salındı.

“Kəpəz”lə iyunun 24-də oynadıq, 
elə Ağdamda.

Vaxtilə “Qarabağ”ın futbolçusu və 
məşqçisi olmuş Milli Qəhrəman Allah-
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during the Soviet era, he was inclu-
ded in the list of "10 best referees of 
the year".

Rustam Rahimov writes in "This 
is my destiny", his autobiographical 
book: "Imarat - I feel bad when I think 
of the stadium in Ağdam. I was lucky 
to manage the last match of Qarabağ 
FK at that stadium. As part of this 
event, I also walked in the city. At that 
moment, it never occurred to me that 
this was my last meeting with Ağdam. 
In those years, the situation here was 
very complicated. Armenian militants 
regularly fired on Ağdam. The “Grad” 
shells fell not far from the stadium or 
even to the stadium itself..."

...Let's go back to 1992.
On May 16, we had to play against 

Kapaz Ganja.
Then Agdam was shelled so much 

that the match was postponed.
We played against Kapaz Ganja on 

June 24, in Ağdam.
We cried when Allahverdi Bagirov, a 

former player and coach of Qarabağ FK, 
died in the battle.

In the same game against Kapaz 
Ganja before the start whistle while we 
were commemorating his soul with a 
moment of silence they threw "Grad".

The shell hit near the stadium.
Nevertheless, none of the players 

moved...

...Before 1992, we sometimes went 
to Shusha to have a rest after the ga-
mes.

The peaks of Shusha mountains 
are covered with fog... (These words 
are from Azerbaijani patriotic folk song 
about Shusha)

Oh, Shusha!

Интересно, не бросят ли ракету?

Обслуживает матч Рустам Раги-
мов. Он считается третьим лучшим 
футбольным арбитром Азербайд-
жана в ХХ веке после легендарных 
Тофика Бахрамова и Эльдара Азим-
заде. Трижды он входил в список 
«10 лучших судей года» в советское 
время.

Р. Рагимов в своей автобиогра-
фии «Это моя судьба» пишет: «Ког-
да я вспоминаю стадион «Имарат» 
в Агдаме, мне становиться очень 
грустно. На мою долю выпало су-
действо последнего матча фут-
больной команды «Гарабаг» на этом 
стадионе. Находясь в Агдаме, я со-
вершил прогулку по городу. Тогда 
мне и в голову не могло прийти, что 
это моя последняя встреча с Агда-
мом. В те годы здесь было очень 
тяжелое положение. Армянские бо-
евики постоянно подвергали Агдам 
обстрелу. Снаряды "Град" падали 
недалеко от стадиона, а то и на 
сам стадион...»

...Вернемся в 1992 год.
16 мая нам предстояло встре-

титься с гянджинским «Кяпазом».
Тогда армяне настолько сильно 

обстреливали Агдам, что игра была 
отложена.

В итоге мы сыграли с «Кяпазом» 
24 июня опять же в Агдаме.

Все мы заплакали, когда узна-
ли, что в бою погиб Национальный 
герой Аллахверди Багиров, бывший 
футболист и тренер «Гарабага».

Перед стартовым свистком той 
игры с «Кяпазом», когда мы помина-
ли его душу минутой молчания, был 
брошен «Град».

Снаряд попал возле стадиона.
Но никто из игроков не шевель-

нулся с места...

...До 1992 года после матчей мы 
иногда ездили в Шушу отдохнуть.

Шушанын даглары башы думан-
лы... (Вершины гор Шуши покрыты 
туманом – из патриотической азер-
байджанской народной песни, по-
свящённой городу Шуше)

Наша Шуша!

Кстати, у нас был футболист из 
Шуши - Ризван Велиев.

Он недавно присоединился к ко-
манде, принимал участие на трени-
ровках.

Когда он возвращался в Шушу 
в январе 1992 года, армяне сбили 
вертолет с мирными жителями, и он 
тоже погиб.

Rüstəm Rəhimov



verdi Bağırovun döyüşdə həlak olması 
xəbərini eşidəndə hamımızı ağlamaq 
tutmuşdu.

“Kəpəz”lə həmin oyunun start fitin-
dən əvvəl onun ruhunu bir dəqiqəlik sü-
kutla yad edərkən “Qrad” atdılar. 

Mərmi stadionun yaxınlığına düşdü.
Amma futbolçulardan heç biri yerin-

dən tərpənmədi...

...1992-ci ildən əvvəl isə oyunlar-
dan sonra dincəlmək üçün hərdən Şu-
şaya gedirdik.

Şuşanın dağları başı dumanlı...
Şuşa!

Yeri gəlmişkən, Şuşadan bir futbol-
çumuz vardı - Rizvan Vəliyev. 

Komandaya yeni qoşulmuşdu, 
məşqlərdə iştirak edirdi. 

1992-ci ilin yanvarında Şuşaya 
qayıdanda mülki vətəndaşları aparan 
helikopteri ermənilər vurmuşdular, o da 
həlak olmuşdu.

***
Oyun, necə deyərlər, maraqlı və 

gərgin idman mübarizəsi şəraitində ke-
çir.

Rəqibimizin də, bizim kimi, ölkə 
çempionatında liderlər arasında yer al-
ması onların gücündən xəbər verir.

1992-ci ildə ilk milli çempionatda isə 
“Turan” 3-cü, “Qarabağ” 4-cü yeri tutub.

...Bundan əvvəl Ağdamda Sumqa-
yıt “Xəzər”i ilə qarşılaşdıq.

Birinci hissədə stadionun yaxınlığı-
na “Qrad” mərmisi düşdü.

Rəqib futbolçulardan bəzisi qaçıb 
qoca çinarın ətrafında gizləndi.

Qarşılaşma bir müddət dayansa da, 
sonra oynamağa davam etdik.

Sağ olsunlar, rəqiblər hamısı gəlir, 
heç kim Ağdamda oynamaqdan imtina 
etmir.

Oyunlarımıza təşrif buyuran hərb-
çilər də rəqiblərimizə zarafatla deyirlər 
ki, qorxmasınlar, oynasınlar, düşmən 
tərəflə danışıblar, futbol vaxtı atmaya-
caqlar...

Bir dəfə oyundan əvvəl meydana 
mərmi düşmüşdü.

Stadionun işçiləri sağ olsunlar, tez 
bir zamanda qazonu bərpa etmişdilər.

1993-cü ildəki ümumi heyətdən Ya-
şar Hüseynov, Səttar Əliyev, Məmməd 
Məmmədov, Elşad Xudadatov, Müş-
fiq Hüseynov, Vüqar Cəfərov və Zakir 
Mehrəliyev ağdamlıdır.

Oyunlar bitir, tez evimizə baxmağa 
gedirik, nəsə olubmu. 

Səttar Əliyev və Elşad Xudadatov-
gilin evləri yararsız vəziyyətə düşüb.

By the way, we had a player Rizvan 
Valiyev from Shusha.

He had just joined the team and 
was training.

When he was returning to Shusha 
in January 1992, a helicopter carrying 
civilians was shot down by enemies, 
and he was killed.

***
The match takes place in an inte-

resting and intense sports environ-
ment.

The fact that our opponent, like 
us, is among the leaders of the league 
shows their strength.

Earlier, Turan Tovuz took the 3rd 
place and Qarabağ FK the 4th place in 
the first season of the Azerbaijan lea-
gue in 1992.

Before the match against Turan To-
vuz, we played against Khazar Sumga-
yit in Ağdam.

During the match, a “Grad” shell 
fell about fifty meters from the stadium 
and opposing players ran away and hid 
around the old plane tree.

Then we continued the match after 
a short break.

Thankfully, all the opponents are 
coming; no one refuses to play in Ağ-
dam.

The militaries who come to our mat-
ches also jokingly tell our opponents 
not to be afraid, to play and that they 
agreed with enemy and they would not 
fire during football...

Once a shell hit the field before our 
home match.

Thankfully, the stadium staff quickly 
restored the pitch.

Yashar Huseynov, Sattar Aliyev, 
Mammad Mammadov, Elshad Khuda-
datov, Mushfig Huseynov, Vugar Jafa-
rov, Zakir Mehraliyev are originally from 
Ağdam from our squad of 1993.

When the matches end, we are qu-
ickly going back to home to see if so-
mething has happened.

The houses of Sattar Aliyev and El-
shad Khudadatov are in disrepair.

Yashar Huseynov built a new hou-
se for himself; he could not stay there 
for a day…

One of the “Grad” shells fired at 
Ağdam hit the house of our teammate 
Vugar Jafarov, nicknamed "Jiguli".

His parents died.
Nevertheless, he does not play 

against Turan Tovuz.

***
Игра, как говорится, проходит в 

интересной и насыщенной спортив-
ной борьбе.

То, что наш соперник, как и мы, 
входит в число лидеров националь-
ного первенства, доказывает их 
силу.

Кстати, на первом чемпионате 
страны в 1992 году «Туран» занял 
3-е место, а «Гарабаг» - 4-е.

...Ранее мы встречались с 
сумгаитским «Хазаром» в Агдаме.

В первом тайме рядом со стадио-
ном упал снаряд «Града».

Некоторые игроки соперника 
убежали и спрятались под старым 
чинаром.

Хотя матч на время остановился, 
потом мы продолжили играть.

Все соперники соглашаются 
приезжать, никто не отказывается 
играть в Агдаме.

Военнослужащие, посещающие 
наши игры, шутя говорят нашим 
соперникам, чтобы те не боялись, 
играли, мол "мы договорились с вра-
гом, во время матчей швырять раке-
ты не будут..."

Однажды перед игрой снаряд по-
пал на поле.

К счастью, персонал стадиона 
быстро восстановил газон.

Из  состава 1993 года Яшар Гу-
сейнов, Саттар Алиев, Мамед Ма-
медов, Эльшад Худадатов, Мушфиг 
Гусейнов, Вугар Джафаров и Закир 
Мехралиев родом из Агдама.

Игры заканчиваются, быстро 
идем смотреть на наши дома, а не 
случилось ли беда.

Дома Саттара Алиева и Эльшада 
Худадатова находятся в непригод-
ном состоянии.

Яшар Гусейнов построил себе 
новый дом и ни дня не смог прожить 
в нем…

Один из снарядов «Град», выпу-
щенных по Агдаму, попал в дом на-
шего товарища по команде Вугара 
Джафарова по кличке «Жигули».

Его родители погибли.
Он не играет в матче с «Тура-

ном».
***

В игре перерыв.

Кстати, в перерыве матча с ба-
кинской командой «Иншаатчи» ра-
кета, выпущенная армянами, упала 
возле стадиона.
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Yaşar Hüseynov da özünə yeni ev 
tikmişdi, bir gün də orada qala bilmə-
di…

Ağdama atılan “Qrad” mərmilərin-
dən biri komanda yoldaşımız “Jiquli” 
ləqəbli Vüqar Cəfərovgilin də evinə dü-
şüb.

Valideynləri həlak olub.
Amma o, “Turan”la oyunda çıxış 

etmir.
***

Oyunda fasilədir.

Yeri gəlmişkən, Bakının “İnşaatçı” 
komandası ilə qarşılaşmanın fasiləsin-
də ermənilərin atdığı raket stadionun 
yaxınlığına düşmüşdü.

Bizim üçün adi hal olsa da, rəqib 
futbolçular təşviş içində idilər.

Ürək-dirək verdik, başa saldıq ki, 
oyunlarımız belə keçir. 

Fasilə 15 dəqiqədən çox çəkdi.
Amma oyunu davam etdirdik.
Qarşılaşma bitən kimi də rəqib fut-

bolçular, heç duşa da girmədən, birba-
şa avtobusa minib Ağdamdan çıxdılar.

...Sovet dövrünə qayıdaq.
Sən demə, vaxtilə “Manchester 

United”də oynamış Andrey Kançelskis 
80-ci illərin sonunda hərbi xidmətini ar-
tıq münaqişənin başladığı Dağlıq Qara-
bağda keçə bilərmiş.

Bu barədə o, “Novaya qazeta”ya 
müsahibəsində deyib: “Kiyev “Dina-
mo”sunun Konça-Zaspadakı bazasına 
mənə görə bir zabit və bir praporşik 
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***
It is a break in the match against 

Turan Tovuz.

By the way, during the break of the 
match against Inshaatchi Baku, a mis-
sile fired landed near the stadium.

Although it was normal for us, but 
the opponent players were worried.

We encouraged and explained that 
every home match is like this.

The break lasted more than 15 mi-
nutes.

However, we continued the match.
As soon as the match ended, the 

opponent players left Ağdam by bus, 
without even taking a shower.

...Let's go back to the Soviet era.
Andrei Kanchelskis, who played 

for Manchester United, Everton, Fio-
rentina and Rangers, could have his 
military service in the Soviet-era in the 
Nagorno-Karabakh.

He told the Novaya Gazeta: "An 
officer and an ensign came to me at 
the Dynamo Kyiv Training Center: 
“Conscript Kanchelskis, get ready, let's 
go." They took me to the military unit. 
After two months of military training, I 
thought I could say goodbye to foot-
ball. Moreover, at the height of the war, 
they announced that we were going to 
Nagorno-Karabakh and gave us all the 
necessary uniforms, including helmets, 
armor and special iron guards for the 
knees.

Legendary Valery Lobanovsky 
saved me. At that time, he was not in 

Хотя для нас это было нормаль-
но, соперники взволновались.

Мы их подбадривали и объясня-
ли, что наши игры так обычно про-
ходят.

Перерыв длился более 15 минут.
Но мы продолжили игру.
Как только матч закончился, 

игроки соперника прямиком сели в 
автобус и уехали из Агдама, даже не 
приняв душ.

...Вернемся в советский период.
Оказывается, Андрей Канчель-

ский, когда-то игравший за «Манче-
стер Юнайтед», в конце 1980-х годов 
мог провести военную службу в На-
горном Карабахе, где конфликт уже 
начался.

Он рассказывал об этом в интер-
вью «Новой газете»: «На знамени-
тую загородную базу киевлян в Кон-
ча-Заспе, за мной пришла машина с 
офицером и прапорщиком: призыв-
ник Канчельскис, собирайтесь. И 
тут же — в часть. После двух меся-
цев этой учебки решил, что с фут-
болом можно попрощаться. Тем 
паче что нам уже объявили, что мы 
едем в Нагорный Карабах (как раз в 
разгар войны), и выдали все необхо-
димое обмундирование, вплоть до 
касок, бронежилетов и специальных 
железных наколенников. 

Меня спас Лобановский Вале-
рий Васильевич… Получилось так, 
что его в то время не было ни в 

28.05.1993



gəlmişdi: “Çağırışçı Kançelskis, hazır-
laşın, gedirik”. Hərbi hissəyə apardılar. 
Hərbi təlimin iki ayından sonra düşü-
nürdüm ki, futbolla vidalaşmaq olar. 
Üstəlik, müharibənin qızğın çağında 
Dağlıq Qarabağa gedəcəyimizi elan 
etdilər və dəbilqə, zirehli geyim və diz 
üçün xüsusi dəmir qoruyucular da daxil 
olmaqla bütün lazımi formaları verdilər.

Məni Valeri Lobanovski xilas etdi. 
Sən demə, o vaxt o, Ukraynada, ümu-
miyyətlə, Sovet İttifaqında deyilmiş, 
köməkçilərinin isə lazım olan general-
lara çıxışı alınmayıbmış. Lobanovski 
qayıdanda məni də “bataqlıqdan” çəkib 
çıxardı”.

***
Görəsən, atmazlar ki?

Oyun bizim üstünlüyümüzlə davam 
edir.

Növbəti hücum...
Sağ cinahdan qonaqların cərimə 

meydançasına ötürmədən sonra rəqib 
futbolçudan qayıdan topu komandamı-
zın pleymeykeri Yaşar Hüseynov güclü 
zərbə ilə qapıdan keçirir.

Qol!
Beləcə, hesabda irəlidəyik.
Təsəvvür etməzsiniz, stadiona 

gələnlər necə sevinir…

İllər sonra Yaşar belə deyəcəkdi: 
“İstəməzdim ki, bu, “İmarət”də sonuncu 
qol olsun”.

Ah, “İmarət”...

German Hüseynov “Əzizbəyov 
küçəsi, ev 57” kitabında yazır: “İmarətin 
tarixi XVIII əsrin sonlarından başlayır. 
Vaxtilə burada Xurşidbanu Natəvan 
yaşayıb. Qarabağ xanlarının cıdır mey-
danlarından biri də burada yerləşirmiş. 
Sonralar cıdır meydanının yerində Ağ-
damın mərkəzi stadionu inşa edilib. 
Stadiona hamı “İmarət” deyirdi. Ərazisi 
böyük olan İmarətin bir hissəsində Qa-
rabağ xanlarının ailə məzarlığı yerlə-
şir. Burada Pənahəli xanın, Mehdiqulu 
xanın, Sarcalı xanın, Mehrəli bəyin, 
Natəvanın, onun övladlarının və başqa 
ailə üzvlərinin qəbirləri vardı. Son araş-
dırmalar təsdiq etmişdi ki, bu məzarıs-
tanın tarixi daha qədimdi. Burada üzə-
rində alban yazı və işarələri olan qəbir 
daşları tapılmışdı”.

80-ci illərin sonunda “Xarı bülbül” 
beynəlxalq musiqi festivalının təşkili isə 
Ağdam və “İmarət”i təkcə İttifaqa deyil, 
dünyaya tanıtmış oldu...

Vahid Qazi “Ruhlar şəhəri” kitabın-
da yazır: “1989-cu ildə festivalda dün-
yanın cürbəcür yerindən 60 ansambl 
gəlmişdi. Ən çox maraq doğuran mek-

Ukraine, in the Soviet Union in general, 
and his assistants were not given ac-
cess to the necessary generals. When 
Lobanovsky returned, I was pulled out 
of the swamp."

***
We wonder if they will drop the 

bomb.

The match continues with our ad-
vantage.

The next attack...
After passing from the right wing to 

the penalty area of opponent the ball 
returning from the defender was sco-
red a goal with a powerful shot by our 
playmaker Yashar Huseynov.

Goal!
Thus, we are ahead in the score.
You can't imagine how happy the 

spectators are…

Years later, Yashar will say: "I would 
not want this to be the last goal in Ima-
rat stadium."

Eh, Imarat...

German Huseynov writes in his 
book "Azizbeyov Street, 57": "The his-
tory of the Imarat dates back to the 
end of the XVIII century. Khurshidba-
nu Natavan used to live here. One of 
the racetracks of the Qarabağ khans 
was also located here. Later, the cent-
ral stadium of Ağdam was built on the 
site of the racecourse. Everyone called 
the stadium "Imarat". The family gra-
ve of Qarabağ khans is located in a 
part of the large territory of the Imarat. 
There were graves of Panahali khan, 
Mehdigulu khan, Sarjali khan, Mehrali 
bey, Natavan, her children and other 
family members. Research has con-
firmed that the history of this cemetery 
is much older. Tombstones with Cau-
casian Albanian inscriptions and signs 
were found here."

In the late 1980's, the organization 
of the Khari-bulbul international music 
festival introduced Ağdam and Imarat 
also to the world...

Vahid Gazi writes in his book "City 
of Ghosts": "60 ensembles from all 
over the world came to the festival in 
1989. The most interesting were the 
Mexicans. The kids thought they were 
Brazilians and called them Zico's com-
patriots."

The stadium has a very beautiful 
view.

Khan plane trees, 30-40 meters 
high and several centuries old sur-
round the four sides.

Украине, ни в Союзе, а на «нужных» 
генералов у его помощников выхо-
да не нашлось. Вот меня и замели. 
Лобановский вернулся, и меня «вы-
дернули». 

***
Интересно, не бросят ли бомбу?

Игра продолжается с нашим пре-
имуществом.

Очередная атака...
После передачи с правого флан-

га в штрафную площадь гостей, 
плеймейкер нашей команды Яшар 
Гусейнов мощным ударом посылает 
отбитый соперником мяч в ворота.

Гол!
Мы ведем в счёте.
Не представляете, как рады 

наши болельщики на стадионе…

Спустя годы Яшар скажет: «Мне 
бы не хотелось, чтобы это был по-
следним голом на Имарате».

Эх, «Имарат»...

Герман Гусейнов в своей книге 
«Улица Азизбекова, дом 57» пишет: 
«История Имарата берет свое 
начало с конца XVIII века. Здесь 
жила Хуршидбану Натаван. Здесь 
также находился один из иппод-
ромов карабахских ханов. Позже 
на месте ипподрома был постро-
ен центральный стадион Агдама. 
Все называли стадион «Имара-
том». На одной части Имарата, 
который охватывает большую 
территорию, находится семейное 
кладбище карабахских ханов. Здесь 
находились могилы Панахали-хана, 
Мехдигулу-хана, Сарджалы-хана, 
Мехрали-бека, Натаван, ее детей 
и других членов семьи. Последние 
исследования подтвердили, что 
история этого кладбища намного 
древнее. Здесь были найдены над-
гробия с албанскими надписями и 
знаками».

Организация международного 
музыкального фестиваля «Хары 
Бюлбюл» в конце 80-х прославила 
Агдам и «Имарат» не только по Со-
юзу, но и по всему миру...

Вахид Гази в своей книге «Город 
духов» пишет: «В 1989 году на фе-
стиваль приехало 60 ансамблей со 
всего мира. Больше всех интереса 
вызвали мексиканцы. Дети прини-
мали их за бразильцев и называли 
«соотечественниками Зико».
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sikalılar idi. Uşaqlar onları braziliyalı 
bilib “Zikonun yerliləri” deyə çağırırdı”.

Stadionun çox səfalı mənzərəsi var. 
Dörd tərəfi hündürlüyü 30-40 metrə, 

yaşı isə bir neçə əsrə çatan xan çinar-
larla əhatə olunub.

Ağacların kölgəsi birbaşa meydana 
düşür.

Ot örtüyünə də söz ola bilməz.
Elə bil yamyaşıl xalçadır.

Stadiondakı atmosferi də sözlə ifa-
də etmək çətindir.

Rəqib komanda artıq Ağdama ça-
tanda, sanki, hesabda geri düşür.

Biz də meydana çıxanda özümüzü 
1:0 irəlidə hiss edirik.

Hələ 1988-ci ildə stadion rəsmən 
1540 tamaşaçı tutumuna malik olsa da, 
matçlara bundan 3-4 dəfə çox adam 
toplaşırdı.

1991-ci ildə nəşr olunan “Uğur ol-
sun, “Qarabağ” kitabında isə belə bir 
məlumat var: “Komandanın hər oyunu-
na rayonun Xıdırlı kəndindən 100-120 
azarkeş gəlir”.

Təsəvvür edirsinizmi, bir kənddən...

1989-cu ildə stadionun yanında 
bizə üçmərtəbəli baza tikilmişdi. 

Azarkeşlər üçün də oturacaqların 
sayı artırılmışdı.

***
“Turan” məğlub olmaq istəmir.

Biz də hesabı artırmaq niyyətində-
yik.

Amma hücumlar bir nəticə vermir.
“Qarabağ”ın heyətində 75-ci 

dəqiqədə meydana çıxan Məmməd 
Məmmədov, rəqib komandada isə 
Rüfət Quliyev və Vəli Hüseynov sarı 
vərəqə alırlar.

...Kimsə soruşa bilər, siz futbolçular 
niyə cəbhəyə getmirsiniz?

Batalyonu ilə stadionun bazasında 
məskunlaşan “Fred Asif” ləqəbli Milli 
Qəhrəman Asif Məhərrəmova müraciət 
etmişdik ki, döyüşçülərə qoşulaq.

Razı olmamışdı.
“Bilsəm ki, 18 futbolçu ilə müharibə-

ni udacağıq, hamınızı apararıq. İndi siz 
bizə səngərdən çox, meydanda lazım-
sınız. Ən azından əsgərlər postlardan 
çıxıb gəlib, sizin oyuna baxırlar, saat 
yarım da olsa, istirahət edirlər. Siz də 
Ağdam, Qarabağ üçün belə döyüşür-
sünüz. “Qrad” atəşləri altında futbol oy-
namaq da böyük işdir”.

Bu sözləri rəhmətlik Allahverdi Ba-
ğırov da deyirdi.
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The shade of the trees falls directly 
on the field.

The same good words can be said 
about the grass cover.

It's like a green carpet.

Words cannot describe the at-
mosphere at the stadium.

When the opposing team arrives 
in Ağdam, it is as if they fall behind in 
score.

When we appear on the pitch, we 
feel 1-0 ahead.

Back in 1988, the stadium official-
ly had a capacity of 1,540 spectators, 
but 3-4 times more people came to the 
games.

The book "Good luck, Qarabağ", 
published in 1991, contains the fol-
lowing information: "Every game of the 
team is attended by 100-120 fans from 
the village of Khidirli."

Can you imagine, from one villa-
ge...

In 1989, a three-storeyed base was 
built for us near the stadium.

The number of seats at the stands 
was also increased.

***
Turan Tovuz does not want to lose.
We also intend to score more go-

als.
However, the attacks do not work.
Mammad Mammadov, who entered 

the pitch at the 75th minute in our team 
and Rufat Guliyev and Vali Huseynov 
from opponent, were punished with a 
yellow card.

…Someone could ask why we foot-
ballers don't go fight for our homeland.

We appealed to National Hero 
"Fred Asif", who settled at the base in 
the stadium with his battalion, to join 
the militaries.

He did not agree.
"If I knew that we would win the war 

with 18 players, we would take you all. 
Now we need you more on the pitch 
than in the trenches. At least the sol-
diers, who come back out of the posts, 
watch your game and rest for an hour 
and a half. You also fight for Ağdam 
and Qarabağ. You do a great job pla-
ying football under “Grad” attacks."

The late Allahverdi Bagirov also 
said these words.

Yes, we are trying to prove through 
football that Qarabağ has always been 
the land of Azerbaijan.

***

Со стадиона открывается очень 
красивый вид.

С четырех сторон возвышаются 
ханские чинары высотой в 30-40 ме-
тров и возрастом в несколько веков.

Тень от деревьев падает прямо 
на поле.

А газон как ковер зеленый.

Атмосферу на стадионе тоже 
сложно описать словами.

Когда соперники прибывает в Аг-
дам, они будто уже отстают в счете.

Когда мы выходим на поле, чув-
ствуем себя впереди 1:0.

Еще в 1988 году стадион офици-
ально вмещал 1540 зрителей, но на 
матчи приходило в 3-4 раза больше 
людей.

В книге «Удачи, Гарабаг», издан-
ной в 1991 году, содержится следу-
ющая информация: «Каждую игру 
команды посещают 100-120 бо-
лельщиков из села Хыдырлы».

Представляете, из одной дерев-
ни...

В 1989 году возле стадиона для 
нас построили трехэтажную базу.

Также было увеличено количе-
ство мест для болельщиков.

***
«Tуран» не хочет проигрывать.
А мы намерены увеличить счет.
Но атаки не приносят результата.
Наш Мамед Мамедов, вышед-

ший на замену на 75-й минуте, полу-
чил желтую карточку. А у соперника 
были предупреждены Руфат Гулиев 
и Вели Гусейнов.

...Кто-то может спросить, а поче-
му вы, игроки, не идете на фронт?

Мы обратились к Национальному 
герою Асифу Магеррамову по клич-
ке «Фред Асиф», который со своим 
батальоном поселился на базе ста-
диона, с просьбой присоединиться к 
бойцам.

Он не согласился.
«Если бы я знал, что мы выигра-

ем войну с 18 игроками, мы бы взяли 
всех вас. Теперь вы нам нужны боль-
ше на поле, чем в окопах. Солдаты 
хотя бы приходят и смотрят на 
вашу игру, отдыхают пусть и на 
полутора часа. Вы тоже таким об-
разом воюете за Агдам и Карабах. 
Играть в футбол под обстрелом 
"Града" тоже большое дело».

Эти слова говорил и покойный 
Аллахверди Багиров.



Bəli, biz də Qarabağın əzəli Azər-
baycan torpağı olduğunu futbol vasitə-
silə sübut etməyə çalışırıq. 

***
Cəhdlərimizə baxmayaraq, hakimin 

final fitinə kimi hesab dəyişmir.
Qalib gəlirik.
“Qarabağ” – “Turan” 1:0.

Azarkeşlər bizi alqışlarla yola salır.
Bu dəfə yaxşı qurtardıq.
Amma Ağdamdan çıxmalıyıq.

Yenidən Mingəçevirə qayıdırıq. 
Heç kimin ağlına da gəlmir ki, doğ-

ma şəhər və stadionda son matçımızdır.
Fikirləşirik ki, kuboku qazanıb Ağ-

dama gətirərik.
Qismət olmur.
Yada salmaq belə çox ağırdı.

Kim deyibsə yaxşı deyib: “Qarabağ” 
“İmarət”dən çıxandan ev oyunu keçir-
mir, həmişə səfərdə oynayır”.

Mayın 12-dən sonra qalan ev oyun-
larımızdan birini Mingəçevirdə keçiririk, 
orada rəqiblərin gəlməməsi səbəbin-
dən iki matçımız da baş tutmur və tex-
niki qələbələr qazanırıq.   

23 iyul 1993-cü il tarixində Ağdam 
Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olu-
nur.

Bütün çətinliklərə baxmayaraq, 
həm Azərbaycan kubokunun, həm də 
ölkə çempionatının qalibi oluruq. 

Amma ilk çempionluq sevinc deyil, 
təsəlli xarakteri daşıyır. 

Cəmi bir neçə gün əvvəl işğal olun-
muş Ağdamsız necə sevinmək olar?

Qaçqınlıq dövrü olmasa, "Qara-
bağ”, bəlkə də, ardıcıl on il çempion 
titulunu qazanar. 

Çox güclü komandamız var.
Heyətin əksəriyyəti Azərbaycan mil-

lisinə namizəddir: qapıçılar Camaləddin 
və Namiq, müdafiəçilər Elşad, Zaur və 
Aslan, yarımmüdafiəçilər Mehman və 
Təbriz, hücumçular Müşfiq və Mahir...

Kapitanımız Səttar Əliyev müsahi-
bəsində deyir: “Komandamı Ağdamda 
avrokubok oyununda meydana çıxar-
mağı arzulayıram”.

Azərbaycan 1993-cü ildə UEFA-ya 
üzv olmadığından beynəlxalq arenada 
çıxış edə bilmirik.

Sonra da doğma şəhərsiz keçən 
çətin illər və dəfələrlə dağılmaq təh-
lükəsilə üzləşən komanda...

Amma bu, artıq başqa söhbətin 
mövzusudur.

***

Despite our efforts, the score does 
not change until the final whistle of the 
referee.

We won.
Qarabağ FK - Turan Tovuz 1-0.

The fans say goodbye to us with 
applause.

We must leave Ağdam.

We return to Mingachevir again.
Nobody could think that this was 

our last game in our hometown and 
stadium.

We thought we would win the trop-
hy and bring it to Ağdam.

There is no luck.
It was so hard to remember.

Whoever said it well said: "After 
leaving Imarat, Qarabağ FK does not 
play a home match, it always plays 
away."

After May 12, we play one of our re-
maining home matches in Mingachevir 
and then there both home matches do 
not take place due to the non-arrival of 
opponents and we win technical victo-
ries.

On July 23, 1993, the Armenian 
army occupied Ağdam.

Despite all the difficulties, we win 
both the Azerbaijan Cup and the Azer-
baijan league.

However, the first champion title is 
not a joy, but a consolation.

How to rejoice without Ağdam, whi-
ch was occupied only a few days ago?

If it had not been for the refugee pe-
riod, Qarabağ FK would probably have 
been champions for ten years in a row.

We had a very strong team.
The majority of the squad was a 

candidate for the Azerbaijan national 
team: goalkeepers Jamaladdin and 
Namig, defenders Elshad, Zaur and 
Aslan, midfielders Mehman and Tabriz, 
forwards Mushfig and Mahir...

Our captain Sattar Aliyev says in an 
interview: "I wish to participate with my 
team in the European Cups in Ağdam."

However, since Azerbaijan was not 
a member of UEFA in 1993, we cannot 
participate in the European Cups.

There are many difficult years ahe-
ad without a hometown.

And that is another story.

***

Да, мы также пытаемся с помо-
щью футбола доказать, что Карабах 
всегда был азербайджанской зем-
лей.

***
Несмотря на наши усилия, счет 

не меняется до финального свистка 
арбитра.

Мы побеждаем.
«Гарабаг» - «Туран» 1:0.

Болельщики провожают нас 
аплодисментами.

На этот раз все закончился бла-
гополучно.

Но мы должны покинуть Агдам.

Снова возвращаемся в Мингяче-
вир.

Никому на ум не приходит, что 
это наш последний матч в родном 
городе и на родном стадионе.

Думаем, выиграем кубок и приве-
зем его в Агдам.

Не судьба.
Даже вспоминать тяжко.

Кто-то верно подметил: «С тех 
пор как «Гарабаг» покинул «Има-
рат» -  всегда играет на выезде».

После 12 мая проводим одну из 
оставшихся домашних игр в Мингя-
чевире, еще два матча не состоя-
лись из-за неприбытия соперников, 
и нам были присуждены техниче-
ские победы.

23 июля 1993 года Агдам был ок-
купирован армянской армией.

Несмотря на все трудности, мы 
выигрываем и Кубок Азербайджана, 
и чемпионат страны.

Но первое чемпионство приносит 
не радость, а утешение.

Как возможно радоваться без Аг-
дама, который был оккупирован все-
го несколько дней назад?

Если бы не изгнание «Гарабаг», 
наверное, выигрывал бы чемпионат 
десять лет подряд.

Очень сильна наша команда.
Большинство игроков - кандида-

ты в сборную Азербайджана: врата-
ри Джамаледдин и Намиг, защитники 
Эльшад, Заур и Аслан, полузащит-
ники Мехман и Тебриз, нападающие 
Мушфиг и Махир...

Наш капитан Саттар Алиев го-
ворит в интервью: «Желаю выве-
сти свою команду на еврокубковый 
матч в Агдаме».
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Mən kiməm?

Özümü təqdim edim.
1994-2008-ci illərdə Azərbaycan 

millisində 79 oyun keçirmiş, daha sonra 
millinin keçmiş baş məşqçisi Berti Vogt-
sun köməkçisi olmuş Aslan Kərimov.

1992-1995-ci illərdə bir neçə mat-
çda millinin formasını geyinmiş Zaur 
Qarayev, Elşad Əhmədov, Təbriz 
Həsənov, Cəmaləddin Əliyev, həmçinin 
hazırda “Qarabağ”da baş məşqçinin 
köməkçisi işləyən Müşfiq Hüseynov.

1982-ci ildə Azərbaycanın yeniyet-
mələr yığması ilə ümumittifaq “Ümid 
kuboku”nun qalibi olmuş Elşad Xuda-
datov.

O heyətdən hazırda ölkə xaricində 
(Ukraynada) yaşayan yeganə futbolçu 
Məmməd Məmmədov.

“İngilis” ləqəbli kapitan Səttar Əli-
yev.

Həmçinin Yaşar Hüseynov, Meh-
man Alışanov, Elfariz İsayev... 

Mən işğal dövründə dağıdılaraq 
xarabalığa çevrilsə də, yenidən inşa 
olunacaq “İmarət”də meydana çıxmaq 
ümidilə yaşayan veteran futbolçuyam...

Rasim Mövsümzadə
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Who am I?

Let me introduce myself.
Aslan Karimov, who played 79 mat-

ches for the Azerbaijan national team 
in 1994-2008 and then became an 
assistant of the national team's former 
coach Berti Vogts.

Zaur Garayev, Elshad Ahmadov, 
Tabriz Hasanov, Jamaladdin Aliyev, 
Mushfig Huseynov (now the assistant 
coach of Qarabağ FK), who wore the 
national team shirt for several games 
in 1992-1995.

Elshad Khudadatov, who won the 
Soviet Union "Cup of Hope" with the 
Azerbaijan youth national team in 1982.

Mammad Mammadov, who is the 
only player from that squad currently 
living abroad (Ukraine).

Captain Sattar Aliyev nicknamed 
"Englishman", Yashar Huseynov, Meh-
man Alishanov and Elfariz Isayev...

I’m a football veteran living with the 
hope again to play in the Imarat, whi-
ch was destroyed and turned into ruins 
during the occupation and which will be 
rebuilt in the near future.

Rasim Movsumzadeh

Поскольку в 1993 году Азербайд-
жан не являлся членом УЕФА, мы не 
можем выступать на международ-
ной арене.

Далее настанут тяжелые време-
на без родного города и неоднократ-
ные угрозы распада команды...

Но эта уже другая история.
***

Кто я?

Разрешите представиться.
Аслан Керимов, сыгравший 79 

матчей за сборную Азербайджана в 
1994-2008 годах, ставший затем по-
мощником бывшего главного трене-
ра сборной Берти Фогтса.

Заур Гараев, Эльшад Ахмедов, 
Тебриз Гасанов, Джамаледдин Али-
ев, Мушфиг Гусейнов (в настоящее 
время помощник главного тренера в 
«Гарабаге»), сыгравшие в 1992-1995 
годах несколько матчей за сборную.

Эльшад Худадатов, победитель 
всесоюзного «Кубка надежды» с 
юношеской сборной Азербайджана 
в 1982 году.

Мамед Мамедов, единственный 
игрок этой команды, который в дан-
ный момент проживает за границей 
(в Украине).

Капитан Саттар Алиев по кличке 
«Англичанин».

Также Яшар Гусейнов, Мехман 
Алишанов, Эльфариз Исаев...

Я ветеран футбола, живущий с 
надеждой выйти на поле в новом 
«Имарате», который был разрушен и 
превратился в руины во время окку-
пации и который будет восстановлен 
в ближайшем будущем.

 расим Мовсумзаде

1993-cü ildəki oyunun iştirakçılarının yazı ilə bağlı fikirləri

Müşfiq Hüseynov: “Allah razı olsun, yenidən yaşadım o illəri. İnan, gözümün 
yaşı durmadı, bunu yazan, sanki, həmişə bizimlə birlikdə olub. Atamı xatirladım, 
mənə deyərdi, Bakıda olanda siz bütün oyunları rəqib meydanında keçirirsiniz. 
Artıq evə dönmə zamanı gəldi.”

Təbriz Həsənov: “Əla. Çox sağ ol. Yazan əlin var olsun. Çox maraqlı və təsirli 
bir yazıdır”

Aslan Kərimov: “Əla yazı çıxıb. Özunəməxsus yazıdır” 
Səttar Əliyev: “Əla”.
Elşad Xudadatov: “Yaxşı yazmısınız, çox sağ olun”.
Elşad Əhmədov: “Çox sağ olun. Əziyyət çəkmisiniz”.



O, 16 yaşında millidə debüt 
etsə də, 17 yaşında komandasının 
çempion olacağı mundialdan kənar 
qalacaq dərəcədə şanssız biri idi -  
DÇ-78-ə məhz gənc yaşına görə 
aparılmamışdı.

Bir oyunda 23 dəfə kobudluğa mə-
ruz qalacaq dərəcədə durdurulması 
çətin biri - DÇ-82-də gələcək dünya 
çempionu italyanlar onun qarşısını 
ancaq qaydaları pozmaqla almışdılar.

İki dəfə dünyanın ən bahalı trans-
feri olacaq qədər dəyərli biri – 1982-ci 
ildə “Barselona”ya, 1984-cü ildə isə 
“Napoli”yə keçidi o dövr üçün rekord 
məbləğə reallaşmışdı.

UEFA-nın klub reytinqində 2-ci olan 
“Barselona”dan 83-cü yerdəki “Na-
poli”yə keçəcək qədər cəsarətli biri -  
və belə ortabab komandaya iki dəfə 
İtaliya çempionluğunu, 1989-cu ildəsə 
UEFA kubokunu qazandıra bilmişdi.

Bir mundial ərzində 90 driblinq 
edib və komandasına 53 cərimə zər-
bəsi qazandıracaq dərəcədə mükəm-
məl biri – DÇ-86 onun mundialı idi.

Dünya çempionatının bir oyunun-
da 3 məhsuldar ötürmə verə biləcək 
qədər istedadlı biri – DÇ-86-ya cənubi 
koreyalıları məhz onun dəqiq ötür-
mələri sayəsində məğlub edərək baş-
lamışdılar.

He was the unlucky one, who 
made his national team debut at 
the age of 16, but at the 17 he was 
not included to squad in the World 
Cup, where their team became the 
champion - he was not taken to the 
1978 fIfA World Cup because of 
his young age.

He was the skillful one, who was 
the hard to stop on the field and who 
has suffered 23 fouls in the match - 
the Italians, the future champions of 
1982 FIFA World Cup, only in this way 
to stop him.

He was the valuable one, who twi-
ce was the most expensive transfer in 
the world - his transfer to Barcelona in 
1982 and to Napoli in 1984 was a re-
cord fee for the time.

He was the brave one, who dared 
to move from Barcelona, the second 
team of the UEFA club rankings, to 
83rd-ranked Napoli - and he won twi-
ce the Serie A champion title and the 
1989 UEFA Cup with such team.

He was the perfect one, who was 
dribbled 90 times and has won 53 
fouls for his team during the World 
Cup - the 1986 FIFA World Cup was 
his tournament.

He was the talented one, who 
gave 3 assists in a World Cup match -  
they defeated the South Koreans in 

он невезучий, который 
хотя дебютировал в сборной 
в 16 лет, но в 17 не попал в со-
став на чемпионат мира, где 
их команда стала чемпионом -  
его не взяли на ЧМ-1978 из-за 
юного возраста.

Он техничный, которого слож-
но было остановить на поле и 
на котором 23 раз фолили в од-
ном матче - итальянцы, будущие 
чемпионы, только так смогли его 
остановить на ЧМ-1982.

Он ценный, который дважды 
был самым дорогим трансфером 
в мире - его переходы в «Барсе-
лону» в 1982 году и в «Наполи» 
в 1984 году являлись рекордными 
суммами для того времени.

Он смелый, который отважил-
ся переходить из «Барселоны», 
второй команды в тогдашнем 
клубном рейтинге УЕФА, в «Напо-
ли», занимавший 83-е место - и с 
такой командой дважды выигры-
вал чемпионский титул серии А и 
Кубок УЕФА 1989 года.

Он идеальный, который со-
вершил 90 успешных дриблингов 
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S P O R T S M A NƏFSANƏ

DƏYƏRLİ, CƏSARƏTLİ, 
FƏRQLİ, ƏFSANƏvİ... 

MARADONA

vALuABLE, BRAvE, 
uNuSuAL, LEgENDARY 

MARADONA

ценный, сМеЛый, 
неПОВтОрИМый, 

ЛегендАрный МАрАдОнА



Həm seviləcək, həm də nifrət 
ediləcək dərəcədə fərqli biri – DÇ-86-
da əllə qol vurduğu ingilislər ona rəğ-
bət bəsləyə bilərdilərmi?

“Əsrin qolu”na imza atacaq qədər 
sehrbaz biri – DÇ-86-da İngiltərə ilə 
oyunda həm də meydanın özlərinə 
aid hissəsindən irəliləyərək rəqibin 
beş oyunçusunu, sonra da qapıçısını 
keçərək topu qapıya vurmuşdu.

Əsas favorit sayılmadığı mundial-
da komandasını çempion edəcək qə-
dər dahi biri - Argentina DÇ-86 ərəfə-
sində keçirdiyi 7 oyundan yalnız 1-də 
qələbə qazanmışdı.

Hücumun önündə oynamasa 
da, İtaliya A seriyasında hamıdan 
çox qol vuracaq dərəcədə bacarıqlı 
biri - 1987/88 mövsümündə 15 qolla  
bombardir olmuşdu.

the 1986 FIFA World Cup start thanks 
to his accurate passes.

He was the unusual one, who was 
both loved and hated - could the Eng-
lish be sympathetic him who scored 
them a goal by "The hand of God" at 
the 1986 FIFA World Cup?

He was the magician one, who 
scored "The Goal of the Century" - in 
the match against England at the 1986 
FIFA World Cup, he received the ball 
in his own half, with 11 touches ran 
more than half the length of the field, 
dribbling past five English outfield pla-
yers and goalkeeper, and slotted the 
ball into the net.

He was the geniuses one, who 
helped their team to become world 
champion, where they were not the 
clear favorites - Argentina won only  
1 of 7 matches on the eve of the  
1986 FIFA World Cup.

и заработал 53 штрафных удара 
для своей команды на чемпиона-
те мира – ЧМ-1986 был его тур-
ниром.

Он талантливый, который от-
дал 3 голевые передачи в одном 
матче чемпионата мира - благо-
даря его точным пасам аргентин-
цы обыграли южнокорейцев на 
старте ЧМ-1986.

Он неповторимый, которого и 
любили и ненавидели - могли ли 
англичане симпатизировать тому, 
кто забил им «Божьей рукой» на 
ЧМ-1986?

Он волшебник, который забил 
«Гол века» - в том же матче с Ан-
глией на ЧМ-1986 он получив мяч 
на своей половине, с 11 касаниям 
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S P O R T S M A NЛегендА

Bütün qeyri-adi qabiliyyətlərinə 
rəğmən, 1:5 və hətta 0:5 kimi məğ-
lubiyyətləri də dadmış "bizdən" biri -  
1989-cu ildə “Napoli”də “Verder”ə və 
1993-cü ildə “Sevilya”da “Real”a bö-

He was gifted, despite not being a 
clean striker, he managed to become 
the top scorer in Serie A - he was the 
first on the list of scorers with 15 goals 
in Italy in the 1987/88 season.

пробежал более половины поля, 
обыграв пятерых полевых игро-
ков и вратаря, переправил мяч в 
сетку.

Он гений, который помог своей 
команде стать чемпионом мира, 
где они не были явными фавори-
тами - Аргентина выиграла лишь 
1 из 7 матчей накануне ЧМ-1986.

Он одаренный, который хоть и 
не был явным форвардом, но су-
мел стать лучшим бомбардиром 
серии А - в чемпионата Италии 
сезона 1987/88 забив 15 голов он 
обогнал всех.

Он также простой смертный, 
который несмотря на все свои не-
заурядные способности, пережил 
горечь таких поражений, как 1:5 
и даже 0:5 - его «Наполи» крупно 
проиграл «Вердеру» из Бремена 
в 1989 году, а его «Севилья» «Ре-
алу» в 1993 году.

Он безответственный, который 
дважды был осужден за употре-
бление допинга - сначала в 1991–
1992 годах, а затем в 1994–1995 
годах ему запретили играть в 
футбол более года.

И он легендарный, который 
был признан лучшим футболи-
стом и 20-го века и всех времен в 
разных опросах...



yük hesabla uduzmağın acısını yaşa-
mışdı.

Eyni zamanda, iki dəfə dopinq cə-
zası alacaq qədər öz futbol dühasına 
məsuliyyətsiz yanaşan biri – əvvəlcə 
1991-1992, sonra da 1994-1995-ci il-
lərdə bir ildən çox müddətə futboldan 
uzaqlaşdırılmışdı.

Və müxtəlif sorğularda XX əsrin, 
hətta bütün zamanların ən yaxşı fut-
bolçusu seçilə biləcək qədər əfsanəvi 
biri...

Həyat davam edir.
Rekordlar yenilənir.
2017-ci ildə “Napoli”nin ən məh-

suldar oyunçularının siyahısında 115 
qolla yüksəldiyi zirvəni təhvil verdi -  
əvvəlcə slovak Marek Hamşik onu 
keçdi, sonra da belçikalı Dries Mer-
tens onları geridə qoydu.

2018-ci ildə isə dünya çempionat-
larında ən çox oyunda kapitan olmaq-
la bağlı rekorddan əlini üzmək məcbu-
riyyətində qaldı – mundiallar tarixində 
17-ci dəfə komandasını meydana ka-
pitan kimi çıxaran meksikalı Rafael 
Markes bu göstəricidə onu qabaqladı.

2020-ci ildə də həyatını itirdi...
Amma şan-şöhrəti, populyarlığı 

əbədidir...
Hər davranışı ilə gündəm olmağı 

bacaran biri... 
O, sadəcə Dieqo Armando Mara-

donadır!

Rasim Mövsümzadə

He was also one of us, who has 
experienced the bitterness of such 
defeats as 1-5 and even 0-5, despite 
all his extraordinary abilities - he could 
not prevent the heavy defeats of Na-
poli to Werder Bremen in 1989 and 
Sevilla to Real Madrid in 1993.

He was an irresponsible one, who 
was twice convicted of doping - first in 
1991-1992, and then in 1994-1995, he 
was banned from playing football for 
more than a year.

And he was the legendary one, 
who was voted the best player of the 
20th century and of all time in various 
polls...

Life goes on.
Records are also updated.
In 2017, he with 115 goals, left the 

lead in the Napoli's top goalscorers 
list for all-time – the first he was over-
taken by Slovak Marek Hamšik, and 
then both of them were overtaken by 
Belgian Dries Mertens.

In 2018, he had to give up the 
captaincy record in the World Cup - 
he was overtaken by Mexican Rafael 
Marquez, who has been the captain of 
his team in 17 matches in the World 
Cup.

And in 2020 he lost his life...
But his fame and popularity are 

eternal...
He was someone who managed to 

be the center of attention by any be-
havior...

He was just Diego Armando Mara-
dona!

Rasim Movsumzadeh

Жизнь продолжается.
Рекорды также обновляются.
В 2017 году он, на счету ко-

торого 115 голов за «Наполи», 
оставил лидерство в списке луч-
ших бомбардиров неаполитан-
цев за всю историю - сначала его 
обогнал словак Марек Гамшик, а 
затем их обоих оставил позади 
бельгиец Дрис Мертенс.

В 2018 году был побит другой 
его рекорд - мексиканец Рафаэль 
Маркес 17-й раз выводил свою 
команду на поле в качестве ка-
питана в чемпионатах мира и тем 
самым, опередив его по этому по-
казателю.

А в 2020 году он потерял 
жизнь...

Но его слава и популярность 
вечны...

Он тот, кому удавалось быть в 
центре внимания любым поведе-
нием...

Он просто Диего Армандо Ма-
радона!

расим Мовсумзаде

ThE LEgENDS P O R T S M A N

Bu yazı ilə bağlı 
bir isveçrəli oxucunun 

fikirləri

"Oh my God, 
this is a master piece! 

Very well done, indeed, the 
best I have ever read about 

the unforgettable 
Diego Maradona. 

You are 
the outstanding one!"

...
"Aman Tanrım, 

bu bir sənət əsəridir! 
Çox yaxşı yazmısınız, 
həqiqətən, unudulmaz 

Diego Maradona haqqında 
oxuduğum ən yaxşı yazıdır. 

Siz əla yazarsınız!"
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Mehriban Əliyeva yenidən Azərbaycan 

gimnastika Federasiyasının prezidenti seçilib

S P O R T S M A NХƏBƏR vAR

Yanvarın 25-
də Milli Gimnas-
tika Arenasında 
Azərbaycan 
Gimnastika fede-
rasiyasının (AGf) 
11-ci ümumi 
yığıncağı və İcra 
Komitəsinin 37-ci 
iclası keçirilib.

Federasiyanın Ni-
zamnaməsinə əsasən, 
yığıncaq hesabat-seçki 
xarakteri daşıyıb.

Gündəlikdə duran 
məsələlərin müzakirə-
sindən əvvəl gimnastika 
ailəsinin ötən beş ildə 
dünyasını dəyişən üzv-
lərinin və İkinci Qarabağ 
müharibəsi şəhidlərinin 
xatirəsi bir dəqiqəlik sü-
kutla yad olunub.

Azərbaycan Gimnastika Federa-
siyasının son beş ildəki fəaliyyətinə 
dair hesabat məruzəsi ilə çıxış edən 
federasiyanın vitse-prezidenti Al-
tay Həsənov Olimpiya Oyunlarında, 
dünya və Avropa çempionatlarında, 
o cümlədən mötəbər yarışlarda gim-
nastika üzrə əldə olunan nailiyyətlər, 
Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarına 
qazanılan lisenziyalar, Bakıda təşkil 
olunan beynəlxalq yarış və tədbirlər, 
gimnastikanın yeni növlərinin inkişa-
fı və AGF-in beynəlxalq arenadakı 
uğurları barədə məlumat verib.

Hesabatın sonunda Altay Həsə-
nov görülən bütün işlərin, əldə olu-
nan nailiyyətlərin ölkəmizin Birinci 
vitse-prezidenti, Azərbaycan Gim-
nastika Federasiyasının prezidenti 
Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi və 
müdrik tövsiyələrinin bəhrəsi oldu-
ğunu vurğulayıb və Mehriban xanı-
ma gimnastika ictimaiyyəti adından 
təşəkkür edib.

Sonra federasiyanın baş mühasi-
bi Viktoriya Abuşova 2020-ci il üzrə 

maliyyə hesabatını təqdim edib.
Hesabatların təsdiqindən son-

ra İcra Komitəsinə seçkilər keçirilib. 
Azərbaycanın birinci xanımı Meh-
riban Əliyeva yenidən Azərbaycan 
Gimnastika Federasiyasının prezi-
denti seçilib. Səsvermənin yekunla-
rına əsasən, Mehriban Əliyeva növ-
bəti beş il müddətində federasiyaya 
rəhbərlik edəcək.

Səsvermə nəticəsində Altay 
Həsənov federasiyanın vitse-prezi-
denti seçilib. Həmçinin Milli Məclisin 
deputatı Rauf Əliyev, Heydər Əliyev 
adına İdman-Konsert Kompleksinin 
direktoru Rafiq Behbudov və bədii 
gimnastika üzrə Azərbaycan yığma 
komandasının baş məşqçisi Mariana 
Vasilyeva federasiyanın İcra Komitə-
sinin üzvü seçiliblər.

Səsvermə ilk dəfə olaraq elektron 
formatda, əsasən, yarışlar zamanı 
xalların hesablanmasında ixtisasla-
şan Azərbaycan brendi olan “Smart-
Scoring”in dəstəyi ilə təşkil edilib.

Sonda 2020-ci ildə mötəbər ya-
rışlarda nəticə göstərmiş idmançı və 
məşqçilərə xatirə medalları təqdim 

olunub.
Ümumi yığıncaqdan sonra AGF-

in yenidən seçilmiş rəhbərliyi İcra 
Komitəsinin 2021-ci ilin ilk, ümumiy-
yətlə isə 37-ci iclasını keçirib. İclasda 
son üç ildə AGF-in baş katibi olmuş 
Nurlana Məmmədzadə yenidən bu 
vəzifəyə təyin olunub. Federasiyanın 
İntizam Komitəsinin üzvləri Nazim 
Rəcəbov və Aytac Qasımova, müva-
fiq olaraq, həmin komissiyanın sədri 
və üzvlüyünə yenidən təyinat alıblar. 
Namiq Əliyevin isə ilk dəfə həmin 
komissiyanın üzvü olması qərara alı-
nıb.

Elşad Nərimanov AGF-in Vete-
ranlar Şurasının sədri seçilib. Uzun 
illər həmin şuranın sədri olmuş Arif 
Quliyev isə fəxri prezident seçilib.

Müzakirələrdən sonra gimnasti-
ka növləri üzrə baş məşqçilərin he-
sabatı, AGF-in bir neçə qaydalarına 
dəyişikliklər təsdiq olunub. Bundan 
əlavə, 2021-ci ildə yığma komanda-
lara cəlb olunmuş gimnastların təm-
sil etdikləri klub, idman təşkilatları və 
şəxsi məşqçilərinin mükafatlandırıl-
ması üzrə siyahı təsdiqlənib.
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Beynəlxalq Olimpiya Ko-
mitəsinin (BOK) prezidenti 
Tomas Bax və Çin Xalq Respub-
likasının Sədri Si Tszinpin Pe-
kində 2022-ci ildə təşkil ediləcək 
Qış Olimpiya Oyunlarına hazırlıq 
məsələlərini müzakirə ediblər.

Tərəflər, Pekin və Tokio Oyunla-
rında idmançıların təhlükəsizliyi və 
sağlamlığının təmin edilməsi sahə-
sində BOK ilə Çin hakimiyyəti ara-
sında sıx əməkdaşlıq məsələlərinə 
dair danışıqlar aparıblar. Si Tszinpin 

ölkəsinin səhiyyə sisteminin koronavi-
rus böhranını aradan qaldırmaq üçün 
çox çalışdığını, Olimpiya Oyunları ilə 
əlaqədar idman tədbirlərinin keçiril-
məsinə xüsusilə diqqət göstərdiyini 
vurğulayıb. Bildirilib ki, Çində son za-
manlarda epidemiyaya qarşı tədbirlər 
sərtləşdirilib.

T.Bax belə bir sərt yanaşmanı 
məmnuniyyətlə qarşılayıb və bildirib 
ki, bütün bunlar ölkənin pandemiya-
dan tez bir zamanda qurtulmasına, 
eyni zamanda, yarışın uğurlu və təh-
lükəsiz təşkilinə imkan yaradacaq.

Pekin-2022 Qış Olimpiya Oyunlarına hazırlıq məsələləri müzakirə edilib

fevralın 18-20-də Təl-Əvivdə ke-
çiriləcək cüdo üzrə “Böyük dəbilqə” 
turnirində iştirak edəcək Azərbay-
canın komandasının heyətində 
dəyişiklik edilib.

Yarışda iştirakları nəzərdə tutulan 
Rüstəm Orucov (73 kq) və İrina Kind-
zerska (78 kiloqramdan yuxarı) heyət-
dən çıxarılıb. Beləliklə, kişilərin turnirdə 
komandamızın heyətində Kəramət Hü-
seynov, Davud Məmmədsoy (60 kq), 
Orxan Səfərov, Nicat Şıxəlizadə (66 kq), 
Telman Vəliyev (73 kq), Zelim Tckayev, 
Hidayət Heydərov (81 kq), Məmmədəli 
Mehdiyev (90 kq), Elmar Qasımov, Ze-
lim Kotsoyev (100 kq) Uşangi Kokauri, Camal Feyziyev 
(100 kiloqramdan yuxarı) mübarizə aparacaqlar. Qadın-
ların yarışında isə Aişə Qurbanlı, Leyla Əliyeva (48 kq), 

Gültac Məmmədəliyeva (52 kq), İrina Kindzerska (78 ki-
loqramdan yuxarı) güclərini sınayacaqlar.

İsraildə keçiriləcək “Böyük dəbilqə”də 51 ölkədən 242 
cüdoçu iştirakını təsdiqləyib.

Tokio-2020 Təşkilat Komitəsi koronavirus səbə-
bindən Yaponiya paytaxtında Yay Olimpiya Oyunla-
rının tamaşaçısız keçirilməsi variantını araşdırır.

Bu barədə mətbuat konfransında təşkilat komitəsinin 
rəhbəri Yoşiro Mori məlumat verib.

O, qeyd edib ki, Oyunların tamaşaçısız keçirilməsini 
istəməsələr də, bu variant barədə düşünməlidirlər.

Qeyd edək ki, Tokio Olimpiadası 2020-ci ilin iyulun 
24-dən avqustun 9-a kimi keçirilməli idi. Ancaq pande-
miya səbəbindən yarış bir il sonraya təxirə salınıb. Olim-
piadanın iyulun 23-dən avqustun 8-ə kimi keçirilməsi 
planlaşdırılır.

Cüdo millimizin heyətində dəyişiklik edilib
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Mesut Özil: “Bütün Azərbaycana salam olsun”
S P O R T S M A NХƏBƏR vAR

İsveçrənin Nyon şəhərin-
də 21 yaşadək futbolçulardan 
ibarət komandalar arasında final 
mərhələsi 2023-cü ildə Gür-
cüstanda və Rumıniyada təşkil 
olunacaq Avropa çempionatının 
seçmə mərhələsinin püşkatma 
mərasimi keçirilib.

Püşkün nəticəsinə əsasən, 
Azərbaycanın gənclər millisi Avro-
pa çempionatının final mərhələsinə 
vəsiqə uğrunda “A” qrupda Xorvati-
ya, Avstriya, Norveç, Finlandiya və 
Estoniya komandaları ilə mübarizə 
aparacaq.

Bakının “Keşlə” futbol klubunda baş məşqçi 
vəzifəsinə yeni təyinat gerçəkləşib.

Klubun İdarə Heyətinin qərarına əsasən, koman-
da Sənan Qurbanova tapşırılıb. 40 yaşlı mütəxəssis-
lə mövsümün sonuna kimi müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, S.Qurbanov 2018-2019-cu illərdə 
“Qəbələ”nin baş məşqçisi olub. O, əyalət təmsilçisi ilə 
Azərbaycan kubokunu qazanıb.

Qurbanov “Keşlə”nin 
yeni baş məşqçisidir

“Bütün Azərbaycana salam 
olsun. Qismət olarsa, Azərbaycana 
getmək istəyirəm”.

Bunu İstanbulun “Fənərbağça” 
klubunun yeni transferi Mesut Özil ko-
mandası ilə müqavilənin imzalanması 

mərasimində deyib.
Qeyd edək ki, Mesut 

Özil “Fənərbağça” klubu ilə 
3,5 illik müddətə müqavilə 
imzalayıb.

Peşəkar futbolda karye-
rasına 2006-cı ildə başla-
yan Mesut bir il “Şalke-04” 
komandasında forma 
geyindikdən sonra 2008-
2010-cu illərdə “Verder 
Bremen”, 2010-2013-cü 
illərdə “Real Madrid” ko-
mandalarında çıxış edib. 
Futbolçu 2013-cü ildə 
“Arsenal” komandasına 

transfer olub. O, Almaniya millisinin 
heyətində 2014-cü ildə dünya çempi-
onluğunu qazanıb.

u-21 millimizin rəqibləri müəyyənləşib
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futbol üzrə 
Azərbaycan milli-
sinin dünya çem-
pionatının seçmə 
mərhələsində rəqibi 
olacaq Serbiya ko-
mandasının yeni baş 
məşqçisi müəyyən-
ləşib.

Sözügedən və-

zifəyə təyin olunacaq 55 yaşlı 
Draqan Stoykoviçin illik məvacibi 
isə 1 milyon avro olacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan 
millisi seçmə mərhələdə Serbi-
ya, Portuqaliya, İrlandiya və Lük-
semburqla birlikdə A qrupunda 
mübarizə aparacaq. Komanda-
mız serbiyalılarla ilk oyununu 
martın 30-da Bakı Olimpiya Sta-
dionunda keçirəcək.

Rəqibimiz Serbiya millisində yeni məşqçi

Səudiyyə Ərəbistanın-
da keçiriləcək formula 1 
yarışı digər şəhər trasların-
dan fərqlənə bilər.

Bu ölkənin avtoidman 
federasiyasının preziden-
ti şahzadə Xalid Bin Sultan 
Əl-Faysal Ciddə küçələrin-
də keçiriləcək yarışın digər 
şəhər traslarından daha 
sürətli olacağını deyib. Onun 
sözlərinə görə, bəzi şəhər 
traslarında ötmələr üçün ge-
niş manevrlər olmadığından 
yarış maraqsız keçir. Amma 
şahzadə bu layihəni 2024-cü ildə həyata keçirə biləcək-
lərini söyləyib.

Tarixdə ilk dəfə Formula 1-ə ev sahibliyi edəcək Səu-
diyyə Ərəbistanında Qran-Pri bu il dekabrın 5-də keçirilə-
cək.

“Qalatasaray” klubu 
sabiq yarımmüdafiəçisi 
Henri Onyekurunu yeni-
dən heyətinə qatıb.

Nigeriyalı futbolçunun 
“Monako”dan mövsümün 
sonunadək icarəyə götürül-
düyü bildirilir.

“Qalatasaray” “Mona-
ko”ya 650 min avro icarə 
haqqı ödəyəcək. Oyun-
çunun birdəfəlik transferi 
üçün isə İstanbul klubunun 
4,35 milyon avro ödəməsi 
lazımdır.

Qeyd edək ki, “Qalata-
saray” Onyekurunu üçün-
cü dəfə heyətinə qatıb. 
İlk dəfə 2018/2019 möv-
sümündə “Everton”dan 
icarəyə götürülən futbolçu 
2020-ci ildə də “Mona-
ko”dan icarəyə götürü-
lüb. Nigeriya yığmasının 
üzvü İstanbul təmsilçisinin 
heyətində ümumilikdə 56 
oyuna çıxıb, 18 qol və 8 
məhsuldar ötürmə ilə yad-
da qalıb.

Səudiyyə Ərəbistanda fərqli şəhər trası hazırlanacaq
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“Qalatasaray” sabiq futbolçusunu yenidən heyətinə qatıb








