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28 yanvar 2022-ci il, Bakı. “Fairmont” hotelin möh-
təşəm “Nizami Gəncəvi” zalı. Hər il olduğu kimi, bu il 
də yanvar ayının sonu “Zəfər” Beynəlxalq İdman Mü-
kafatı ötən il ərzində fərqlənmiş idmançıların, idman 
mütəxəssislərinin, tutduğu vəzifədən, məşğul olduğu 
sahədən asılı olmayaraq, Azərbaycan idmanının təbli-
ğinə, inkişafına öz dəstəyini əsirgəməyənlərin və sadəcə 
idmansevərlərin görüşünə gəldi. 14 dəfə ardıcıl olaraq 
keçirilən, hətta ötən il pandemiyanın ən sərt vaxtı, bütün 
tədbirlərin təxirə  salındığı bir durumda belə, onlayn da 
olsa “Zəfər” öz qaliblərini seçə bildi. 

“Zəfər 2021” isə qalib və veteran idmançıları, məşq-
çiləri, idman ictimaiyyətini və respublikamızda öz fəaliy-
yətilə xüsusi yeri olan şirkət və media nümayəndələrini 
Bakının müasir simvolu sayılan “Aloav Qullələri”ndə 
salamladı. Mərasimin daimi aparıcısı olan Sənan Şəfi-
zadənin “giriş sözündən” sonra “İdman Azərbaycan” 
kanalının xüsusi hazırladığı “Ötən ilə nəzər” telejurnalı 
qonaqları sanki bir qatara yığaraq 2021-ci ilə apardı. 
Telejurnalda idmançılarımızın il ərzində uğurlu çıxışla-
rı, eləcə də ev sahibliyi etdiyimiz beynəlxalq yarışlarla 
yanaşı qəhrəman Ali Baş Komandan İlham Əliyev cə-
nablarının başçılığı ilə müzəffər ordumuzun vətən mü-
haribəsində şanlı qələbəsinə həsr olunan paradın belə öz 
əksini tapması qonaqlara xüsusi ovqat bəxş etdi. 

Tədbirdə  çıxış edən “Sportsman” jurnalının baş re-
daktoru və “Zəfər” mükafatının təsisçisi Rəşad Qəmər-
şahoğlu, Milli Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, 
BŞGİBİ-nin rəisi Raqif Abbasov, “Olimpiya dünyası” 

qəzetinin baş redaktoru, əməkdar jurnalist Murad Fər-
zəliyev və başqaları qalib idmançıları salamlayaraq, 
bütün Azərbaycan idmançılarına yeni-yeni qələbələr 
arzuladılar. Təqdimetmə mərasimi estrada ulduzlarının 
çıxışları, rəngarəng rəqs nömrələri, uduşlu lotoreya 
oyunları ilə hələ uzun müddət yaddaşlarda qalacaq.

P.S. “SPortSman” tədbirin keçirilməsində 
göstərdikləri dəstəyə görə, Azərbaycan idmanının 
dostları və qardaşları olan - müasir və ən rahat ofis 
mebelinin yeganə ünvanı, daimi tərəfdaşımız “Offis-
sa Dizayn”a, dünya şöhrətli brendlərlə rəqabət belə 
apara bilən, Azərbaycan brendləri olan kişi geyimləri 
butiki “Mario Russo” və “Danilov” ayaqqabılarına, 
hər zövqə uyğun, ecazkar “Hyundai” avtomobilləri 
təqdim edən “Auto Azərbaycan”a, dadıyla insanlara 
xöş ovqat bəxş edən daimi tərəfdaşımız “Azgranata” 
şərablarına, daimi tərəfdaşımız, böyükdən kiçiyə ha-
mının sevimlisi olan, 100 % təbii “Vita1000” meyvə 
şirələrinə, bütün idmansevərlərin sevimli idman butiki 
olan “Volks Sport”a,  hər damlasında həyat olan da-
imi tərəfdaşımız “Sirab” mineral sularına, avtomobil 
həvəskarlarının rəğbətini qazanmış “Azart Tüninq 
Servis”ə, saçlarımızın qeydinə qalan daimi tərəfda-
şımız “Otaçi” şampunlarına, Fəxriyyə Xələfovadan 
- Ətri ilə hamını bihuş edən Azərbaycan brendi - “Nu-
ray” ətirlərinə, çox dadlı tortları ilə süfrəmizin bəzə-
yi olan “Dolciaria cake hause”a və bu gözəl məkanı 
təqdim edən, Bakının müasir simvolu olan “Fairmont” 
hotelə xüsusi təşəkkürlərini çatdırır!
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İlİn İdmanÇıSı – rafİq HüSeynOV 
TOKİO OLIMPİADASININ MÜKAFATÇISI, 
DÜNYA ÇEMPİONU

İlİn İdmanÇıSı – mete qaZOZ (türkİyə)
TOKİO OLIMPİADASININ QIZIL MÜKAFATÇISI  

İlİn qadın İdmanÇıSı – İrİna ZaretSka
TOKİO OLİMPİADASININ GÜMÜŞ MÜKAFATÇISI, 
DÜNYA ÇEMPİONU

İlİn qadın İdmanÇıSı – BUSenaZ  
Sürmelİ (türkİyə) TOKİO OLİMPİADASININ 
QIZIL MÜKAFATÇISI

İlİn Veteran İdmanÇıSı – yalÇın qaralı
WKC NÖVLƏRİNDƏ KARATE-DO ÜZRƏ DÜNYA 
VƏ AVROPA ÇEMPİONU

İlİn məŞqÇİSİ – qUrBan taĞıyeV 
MİLLİ KARATE FEDERASİYASININ 
BAŞ MƏŞQÇİSİ

İlİn mİllİ kOmandaSı – aZərBayCan  
ParalİmPİya kOmandaSı 
TOKİO OLİMPİADASINDA 19 MEDAL

İlİn federaSİyaSı – aZərBayCan 
GİmnaStİka federaSİyaSı 
DÜNYA ÇEMPİONATI VƏ BEYNƏLXALQ 
YARIŞLARIN TƏŞKİLATÇISI 

İlİn İdman klUBU – “neftÇİ” İk  
İL ƏRZİNDƏ ÖLKƏMİZƏ ƏN ÇOX 
MEDAL QAZANDIRAN KLUB

İlİn fİtneSS klUBU - Vİtr fİtneSS  
MÜASİR AVADANLIĞI VƏ DİETİK MƏTBƏXİ İLƏ 
İDMANSEVƏRLƏRİN ƏN SEVİMLİ MƏKANI

İlİn İdman JUrnalİStİ - rÖVŞən Bİnnətlİ 
İDMAN AZƏRBAYCAN KANALININ 
DİREKTORU 

İlİn İdman JUrnalİStİ - mUrat ekrem 
Çİmen (türkİyə - trt SPOrt) 

İlİn İdman BUtİkİ – WOlkS SPOrt
PEŞƏKAR FƏALİYYƏTİ İLƏ İDMANÇILARIN 
RƏĞBƏTİNİ QAZANMIŞ BUTİK

İlİn fUtBOlÇUSU -  emİn maHmUdOV

İlİn İdman Saatı – Vmf admıral V4125 
AZƏRBAYCAN İSTEHSALI OLAN, APARICI 
SAAT BRENDLƏRİNDƏN HEÇ NƏ İLƏ GERİ 
QALMAYAN MİLLİ BREND 

İlİn İdman aVtOmOBİlİ – HyUndaı elantra 
TAM YENİ VƏ ECAZKAR BİR MODEL

aZərBayCan İdmanının təBlİĞİndəkİ 
xİdmətlərİnə GÖrə – mUrad fərZəlİyeV 
ÖTƏN AY 20 YAŞINI QEYD EDƏN “OLİMPİYA 
DÜNYASI” QƏZETİNİN BAŞ REDAKTORU

İdmanın təBlİĞİndəkİ xİdmətlərİnə 
GÖrə - kaya mUZaffer ılıCak (türkİyə)
DÜNYA NARKOTİKLƏ MÜBARİZƏ APARAN 
İDMANÇILAR FEDERASİYASININ PREZİDENTİ 

aZərBayCan İdmanının İnkİŞafındakı 
xİdmətlərİnə GÖrə – rUSlan məmmədOV 
HƏR ZAMAN İDMANÇILARIN YANINDA 
OLAN, ONLARA BACARDIĞI DƏSTƏYİ 
GÖSTƏRƏN  MARİO RUSSO BRENDİNİN 
RƏHBƏRİ

“Zəfər 2021” Beynəlxalq İdman mükafatı
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fevralın 4-ə “pekin-2022” 
XXıV Qış olimpiya oyunları-
nın açılış mərasimi keçirilib. 
İdmansevərlərin hələ 2008-ci 
il Yay olimpiya oyunlarından 
yaxşı tanıdığı məşhur “Quş 
yuvası” stadionu növbəti dəfə 
olimpiya oyunlarının mərkə-
zinə çevrildi.

1 saat 40 dəqiqə davam edən 
açılış mərasimi üçün xüsusi şou 
proqram hazırlanmışdı. Maraqlı 
və rəngarəng şouda 3 minə yaxın 
gənc iştirak edib. “Pekin-2022” Qış 
Olimpiya Oyunlarına 19 minə yaxın 
könüllü cəlb olunub.

Açılış mərasimində Çin Xalq 
Respublikasının Sədri Si Cinpin ilə 
yanaşı, bir neçə ölkənin dövlət və 
hökumət başçıları, rəsmi şəxslər, 
BMT-nin baş katibi Antonio Qu-
terreş, BMT Baş Assambleyasının 
sədri Abdulla Şahid, Beynəlxalq 

Olimpiya Komitəsinin prezidenti 
Tomas Bax iştirak ediblər. Azər-
baycanı mərasimdə Baş nazirin 
müavini Əli Əhmədovun rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti təmsil 
edib.

Açılış mərasiminin əsas 

məqamlarından biri atletlərin pa-
radı olub. Olimpiya ənənəsinə 
əsasən, ilk olaraq Yunanıstan ko-
mandasının keçidi olub. Azərbay-
can paraddan keçən 42-ci ölkə 
olub. Dövlət bayrağımızı fiqurlu 
konkisürən Vladimir Litvintsev da-
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şıyıb. Olimpiya oyunlarında ən bö-
yük komandalar Çin, ABŞ, Kanada, 
Rusiya Milli Olimpiya Komitəsidir. 
Sonda ev sahibi Çin komandası-
nın idmançılarının keçidi olub. Elə 
24-cü Qış Olimpiya Oyunlarının 
ən böyük heyəti də (387 idmançı) 
məhz Çindir.

“Pekin-2022” Qış Olimpiya və 
Paralimpiya oyunlarının təşkilat ko-

mitəsinin prezidenti Çay Çinin və 
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin 
prezidenti Tomas Baxın çıxışların-
dan sonra Çin Xalq Respublikasının 
Sədri Si Cinpin XXIV Qış Olimpiya 
Oyunlarını açıq elan edib.

Təntənəli açılış zamanı müxtəlif 
rəqs elementləri və kompozisiyalar 
nümayiş olunub. Vizual şouda xüsu-
si qrafika ilə hazırlanan buz parçası-

nın üzərində əvvəlki olimpiadaların 
tarixləri əks etdirilib. İşıq effektləri 
vasitəsilə rəmzi “qar dənəciyi” fiqur-
ları üzərində iştirakçı ölkələrin adla-
rı stadionun üzərində görünüb. Çin 
kalliqrafiya sənəti üzrə müasir tex-
nologiyalar əsassnda Qış Olimpiya 
Oyunlarının keçirildiyi 24 şəhərin 
adı canlandırılıb. Daha sonra işıq ef-
fektləri vasitəsilə rəmzi “qar dənəci-
yi” fiqurları üzərində iştirakçı ölkələ-
rin adları stadionun üzərində əks 
olunub. Təşkilatçılar komandaların 
üzvlərini onların öz dillərində salam-
lamağı da unutmayıblar.

Çinin Olimpiya Çempionlarının 
müşayiəti ilə Olimpiya bayrağı are-
naya götirilib və məşəl alovlandırılıb. 
Qış Olimpiya Oyunları fevralın 20-
dək davam edəcək. 

Azərbaycanı Pekin Olimpiada-
sında Vladimir Litvintsev və Yekate-
rina Ryabova təmsil edəcəklər. Hər 
iki idmançımız fiqurlu konkisürmə 
yarışlarında mübarizə aparacaq. 
Vladimir Litvintsev kişilərin, Yekate-
rina Ryabova qadınların yarışında 
buz üzərinə çıxacaqlar. V.Litvintsev 



fevralın 8-də və 10-da buz üzərinə 
çıxacaq. Y.Ryabova isə fevralın 15-
də və 17-də bacarığını nümayiş et-
dirəcək.

Artıq fevralın 2-dən idmanın bir 
neçə növü üzrə yarışlara start veri-
lib. Olimpiya Oyunları üzrə yarışlar 
üç fərqli yerdə keçirilir. Bunlar “Quş 
yuvası” stadionu daxil olmaqla bəzi 
idman arenalarının yerləşdiyi “Olim-
piya” parkı, Pekinin Yançin rayonu 
və açıq məkan yarışlarının keçi-
riləcəyi Canciakou şəhəridir. Hər 
üç yerdə də “Atletlər kəndi” fəaliy-
yət göstərir. “Pekin-2022” Olimpiya 
Oyunları üçün 39 məkan ayrılıb ki, 
onun 12-si idman arenasıdır.

Olimpiya Oyunlarında 91 ko-
manda ümumilikdə idmanın 15 
növü üzrə yarışacaq.

Olimpiya Oyunlarından da-
nışarkən təbii ki, pandemiyanı 
da unutmamalıyıq. Çünki “Pe-
kin-2022” COVID-19 pandemiyası 
dövrünə təsadüf edən ikinci Olim-
piadadır. Ev sahibi ölkə idman fes-
tivalı vaxtı atletlərin və heyət üzv-
lərinin sağlamlığını qorumaq üçün 
epidemiya əleyhinə sərt qaydalar 

tətbiq edir. Belə ki, yanvarın 23-
dən etibarən “Qapalı sistem” tətbiq 
olunur. Xaricdən gələn atletlərin və 
heyət üzvlərinin “Olimpiya kənd-
ləri”ndən və yarəşların keçiriləcə-
yi arenalardan kənara çıxmasına 
icazə verilmir. Pandemiya ilə əlaqə-
dar Olimpiya Oyunlarını arenalarda 
izləmək üçün xaricdən tamaşaçılar 
da qəbul edilmir. Yerli tamaşaçılara 
isə açıq bilet satışı ləğv edilib. Yal-

nız dəvətnamə əsasında məhdud 
sayda tamaşaçı yarışlara məkan-
larda izləyə biləcək. Proqnozlara 
əsasən, yarışlara ümumilikdə 150 
min tamaşaçı izləyə biləcək. Başqa 
sözlə, COVID-19 pandemiyası 
idmansevərləri “Tokio-2020” Yay 
Olimpiya Oyunlarından sonra “Pe-
kin-2022” Qış Olimpiya Oyunlarını 
da arenalarda izləməkdən məhrum 
etdi.
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Pekin Olimpiadasının  
emblemi, şüarı, talisman və 

medalları...
Pekin Olimpiadasının rəssam 

Lin Cunzhen tərəfindən hazırlanmış 
emblemi Çindəki donq (qış fəsli) ilə 
oxşarlıq daşıyır. Emblemin əsas ele-
mentinin yuxarı hissəsi konkisürən 
fiquruna, aşağı hissəsi isə xizəkçi-
nin siluetinə bənzəyir. Emblem Çinin 
dağ silsilələrini, idman meydança-
larını, xizək enişlərini və konkisür-
mə meydançalarını simvollaşdırır. 

Emblemin aşağısında “Pekin-2022” 
yazısı və beş Olimpiya halqası var.

Oyunların talismanı buzdan kost-
yum geyinən pandadır. Talismanın 
adı Bin Dvendvendir. Dizaynerlər 
ona buzdan kostyum geyindiriblər. 
çin dilində "bin" sözünün bir neçə 
mənası var, o cümlədən buz, tə-
mizlik və güc, “dundun” isə sağlam, 
güclə və şən deməkdir. Təşkilat ko-
mitəsinin press-relizində bildirilir ki, 
buz kostyumu, qızıl ürəyi və bütün 
idman növlərinə sevgisi ilə panda 
Olimpiya Oyunlarının əsl ruhunu 

dünya ilə bölüşməyə hazırdır.
“Birgə gələcək üçün!” Pekin 

Olimpiadasının şüarıdır. Bu, şüar 
dünyanın çətinlikləri, o cümlədən 
koronavirus pandemiyasının yarat-
dığı problemləri aradan qaldırmaq 
üçün bütün insanları birgə işləməyə 
çağırır.

Olimpiadanın medallarının on-
layn təqdimatı 2021-ci ilin oktyabrın 
26-da baş tutub. Diametri 87 milli-
metr olan bu medallar "Tong Xin" 
(Çincə "bütövlükdə") adlanır. Qızıl 
medallar zərli gümüşdən, gümüş 
medallar təmiz gümüşdən, bürünc 
medallar isə misdən hazırlanır.

Medalların forması klassik görü-
nüşə malikdir və 2008-ci ildə keçi-
rilən XXIX Yay Olimpiya Oyunlarının 
mükafatlarını xatırladır. Mükafatların 
müəyyən oxşarlığı Pekinin həm Yay, 
həm də Qış Olimpiya oyunlarına ev 
sahibliyi edəcək ilk şəhər olması ilə 
bağlıdır.

Medalların ön tərəfində mərkəz-
də beş olimpiya halqası həkk olu-
nub, onların ətrafında buz, qar və 
bulud naxışları ilə əhatə olunmuş 
XXIV “Pekin-2022” Qış Olimpiya 
Oyunları yazısı var.

Vidadi Baxşiyev



fevralın 5-7-si tarixlərində 
paris, 52 ölkədən 283 id-
mançını cüdo üzrə mötəbər 
yarışlardan olan “Böyük Də-
bilqə” turnirində öz ətrafında 
topladı.

Azərbaycan cüdoçuların-
dan Məmmədəli Mehdiyev (90 
kq) və Uşanqi Kokauri (+100 kq) 
fərqlənərək  turnirinin gümüş me-
dallarını qazanıblar. Ümumi hesab-
da isə komandamız yeddinci yerlə 
kifayətlənməli olub.

Mehdiyev və Kokauri finala qə-
dər hər ikisi üç görüş keçirərək qı-
zıla iddiali olduqlarını sübut etdilər. 

Məmmədəliyə braziliyalı Rafael 
Makedoya qalib gəlmək üçün bir 
dəqiqədən az vaxt lazım olub və 
sonrakı döyüşlərdə o, türkiyəli Mixa-
il Zqankanı və gürcüstanlı Beka 
Qviniaşvilini səhv etməyə məcbur 
edib. Finalda ona tanınmış yapo-
niyalı Sanşiro Murao rəqib olub. 
Rəqiblər dəfələrlə üz-üzə gəliblər 
və bir-birilərini çox yaxşı tanıyırlar. 
Mehdiyev üçün ən yaddaqalan qar-
şıdurma üç il əvvəl Düsseldorfda 
onun qalib gəldiyi Böyük Dəbilqə 
yarışında final döyüşü olub. Lakin 
bu dəfə Parisdə o, Muraoya vaza-
ri xali ilə məğlub olaraq ilin debüt 

turnirində gümüşlə kifayətlənməli 
oldu.

Kokauri isə bir neçə il əvvəl 
Fransa paytaxtında  bürünc medal 
qazandığı nəticəsini yaxşılaşdırıb. 
O, bütün görüşlərini vaxtından əv-
vəl qələbə ilə başa vuraraq finala 
yüksəlib. Yarımfinalda mövsümə 
Portuqaliya Qran Prisini qazanmaq-
la başlayan koreyalı Min-Yonq Kim 
üzərində qələbə xüsusilə əlamətdar 
oldu. Uşangiyə rəqibini məğlub et-
məyə  cəmi 57 saniyə lazım olub. 
Həlledici döyüşdə isə  idmançımız 
Monqol idmançısı Tsetsenzegel 
Odkhuuya ipponla məğlub olaraq, 
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“BÖyük dəBİlqə”dən 2 GümüŞ

Məmmədəli Mehdiyev
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qızıl qazanmaq şansını qaçırıb. 
Turnirə iki qələbə ilə başlayan 

Kəramət Hüseynov (60 kq), fəxri 
kürsünün bir addımlığında dayan-
dı. Bu mərhələdə o, ötənilki dün-
ya çempionatında cüdoçumuzdan 
məğlubiyyətin qisasını alan yapo-
niyalı Ryuju Naqayamaya, bürünc 
uğrunda mübarizədə isə gurcustanli 
Jaba Papinaşviliyə ipponla uduza-
raq yalnız beşinci yerdə qərarlaşdı.

Digər cüdoçularımız öz imkan-
larından xeyli aşağı çıxış ediblər. 
Umid edirik ki, onlar növbəti turnir-
lərdə daha yaxşı çıxış edərək ölkə-
mizi layiqincə təmsil  edəcəklər.

Paris 2022 “Böyük Dəbilqə” ya-
rışlarında isə, ümumi hesabda qələ-
bəni yeddi qızıl qazanan yaponlar 
qeyd ediblər. 4 qızıl geri qalan Fran-
sa idmançıları isə ikinci yerə sevi-
niblər. 

Parisdə təşkil edilən “Böyük də-
bilqə” turnirindən sonra cüdoçuların 
dünya reytinq cədvəli açıqlanıb.

Yarışda gümüş medal qazanan 
Uşanqi Kokauri (+100 kq) 4 pillə irə-
liləyərək 12-ci yerə yüksəlib (2376 
xal). Turnirdə ikinci yeri tutan digər 
cüdoçumuz Məmmədəli Mehdiyev 
(90 kq) isə 1 pillə irəliləyib. İdmançı-
mız 3920 xalla 5-ci yerdədir.

İlk onluqda yer alan cüdoçuları-
mızdan Kəramət Hüseynov (60 kq, 
2992 xal, 4-cü yer), Orxan Səfərov 
(66 kq, 3280 xal, 6-cı yer) və Zelim 
Kotsoyevin (100 kq, 3092 xal, 9-cu 
yer) mövqeləri dəyişməyib. İlk iyir-
milikdə yer alan cüdoçularımızdan 
isə Hidayət Heydərov (73 kq, 2580 
xal, 11-ci yer) əvvəlki mövqeyində 
qalıb. Murad Fətiyev (81 kq, 2384 
xal, 13-cü yer) 1, İrina Kindzers-
ka (+78 kq, 2570 xal, 14-cü yer), 
Rüstəm Orucov (73 kq, 2412 xal, 
14-cü yer) hərəyə 2 pillə geriləyiblər.

Vidadi Baxşiyev

Məmmədəli Mehdiyev

uşanqi kokauri

uşanqi kokauri



Şahmat üzrə azərbaycan millisinin üzvü, 
üçqat avropa çempionu, dünya reytinqində 
beşinci sırada qərarlaşan Şəhriyar Məm-
mədyarov azərbaycan Şahmat federasiya-
sının mətbuat xidmətinə müsahibə verib. 
Müsahibəni təqdim edirik.

- nüfuzlu Veyk-an-Zee superturnirində 
uğurlu çıxışınız münasibətilə sizi təbrik edirik. 
maqnusa məğlubiyyətdən sonra ikinci yer-
lə kifayətlənməli oldunuz. turnirdə çıxışınızı 
necə qiymətləndirirsiniz?

- Sözsüz, turnirdə daha yaxşı çıxış edə bilər-
dim. Dünya çempionu Maqnus Karlsen ilə vacib 
partiyada məğlub oldum. Bundan sonra yarışın 
qalibi olmaq şansım azaldı. Yekunda ikinci yeri 
tutdum. Veyk-An-Zee superturniri böyük tarixə 
malik yarışdır. Belə güclü turnirdə ikinci yeri tut-
maq yaxşı nəticədir. Belə yüksək səviyyəli yarış-
da dörd oyunda qələbə qazanmaq yaxşı göstəri-
cidir. Çıxışımdan razı qaldım.

- dünya çempionu maqnus karlsenə qalib 
gəlmək üçün necə oynamaq lazımdır?

- Müxtəlif vaxtlarda M.Karlsen üzərində qələ-

bəmiz olub. Mütəmadi olaraq yarışlarda qarşılaşı-
rıq. Qələbələrimiz olur. Sadəcə, o, daha çox qalib 
gəlir. Dünya çempionu titulunu bütün turnirlərdə 
sübut etməyə çalışır. O, dünyanın bir nömrəli 
şahmatçısıdır. Tarixdə dahi şahmatçılar olur. Bi-
zim dövrümüzdə də Maqnus Karlsen kimi dahi 
şahmatçı var. Onunla mübarizə aparmaq çətindir.

- niderlandda verdiyin müsahibədə sabiq 
dünya çempionu Vişvanatan anandı axtar-
dığını söyləmisən. yəni, anand olmadığına 
görə turnirin ən yaşlı şahmatçısı olmaq səni 
təəccübləndirib?

- Azərbaycan milli komandası həmişə ən gənc 
kollektivlərdən sayılıb. İlk dəfə olimpiadada oyna-
yanda orta yaş həddimiz 16 idi. Biz hər zaman 
gənc komanda kimi yadda qalmışıq. Veyk-An-Zee 
turnirində ən yaşlı iştirakçı olduğumu öyrənəndə 
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ŞəhrİYar MəMMəDYaroV: 
Sankİ maqnUS karlSen İlə deyİl, 
kOmPüterlə Oynayırdım



məyus oldum. Ona görə deyirdim, Anand harda-
san? Yaşa görə onu axtarırdım (gülür). Bu, əl-
bəttə ki, bir zarafat idi. Amma yekunda ən yaşlı 
üç şahmatçı ilk dördlükdə qərarlaşdı. Yəni, yaşa 
baxmayaraq, yaxşı oynadıq.
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- yayda milli komandalar arasında ümum-
dünya Şahmat Olimpiadası keçiriləcək. Bu 
yarış milli komanda üçün önəmli hesab edilir. 
Bu barədə nə deyə bilərsiniz?

- Milli komandanın oyunları hər zaman önəm-
lidir. Bilirsiniz ki, Olimpiada mühüm yarışdır. Olim-
piadalarda ən yaxşı nəticəmiz Norveçdə olub - 
əlavə əmsallara görə 2-5-ci yerləri bölüşmüşük. 
Olimpiadada çox böyük uğurumuz olmayıb. Ha-
zırda zaman var. Azərbaycan Şahmat Federasi-
yasının yeni rəhbərliyi ilə təlim-məşqlərdə iştirak 
etmək imkanımız olacaq. Çalışacağıq ki, Olimpia-
dada uğurlu nəticə göstərək. Ümid edirəm, builki 
nəticə ən yaxşısı olacaq.

- Bu yaxınlarda “məmmədyarovlar” şah-
mat məktəbi yaradıldı. Vaxt olduğu zaman 
Şəhriyarı məktəbdə görmək imkanımız ola-
caq?

- Vaxt tapdıqca şahmat məktəbinə gəlməyə 
çalışacağam. Hazırda dünya şahmat reytinqində 
ilk beşlikdə qərarlaşıram. Bu nəticə dünya şah-
mat tacı ilə bağlı fikirləşməyə imkan verir. Əsas 
vaxtımı hazırlığa və oyunlarıma yönəldirəm. Vaxt 
olanda, sözsüz, gənclərlə görüşürəm, seans təş-
kil edirik. İmkan olanda məktəbə də gələcəyəm.

- Bu gündən etibarən təlim-məşq toplanı-
şına yollanırsınız. Bu barədə danışmaq olar?

- Bu, bir sirdir. Heyəti açıqlamaq istəmirik. 
Qarşıda Belqrad və Berlin Qran-priləri olacaq. Bu, 
iddiaçılar turnirində iştirak üçün son şansdır. Ona 
görə 15 günlük təlim-məşq toplanışına başlayırıq. 
Bütün diqqətim hazırlığa yönəlib.
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- maqnus karlsen ilə partiya barədə danış-
maq istərdim. dünya çempionu sanki Şəhri-
yara qarşı xüsusi hazırlaşmışdı?

- Şahmatda səhvsiz oynamaq çox çətindir, 
nadir hallarda olur. Kompüterdən fərqli cəhətimiz 
budur. Yəni, kompüter səhv etmir, şahmatçı isə az 
da olsa səhvə yol verir. Maqnus mənimlə oyunda 
səhvə yol vermədi. Sanki Maqnusa qarşı deyil, 
kompüterə qarşı mübarizə aparırdım. Bir insanın 
bu səviyyədə oynaması real deyil. Nə demək olar, 
bu, Maqnusdur. Onun oyununun səviyyəsi hamını 
şoka saldı. Belə səhvsiz oyun oynamaq çətindir. 
Fikrimcə, bu partiya Maqnusun ilin ən yaxşı par-
tiyalarından biri olacaq. Dünya şahmat tacı uğ-
runda görüşdə Yan Nepomnyaşi ilə mübarizədə 
səhvləri olurdu. Amma Veyk-An-Zeedə mənimlə 
mübarizədə səhvə yol vermədi.

- maqnus karlsen kompüterə qalib gələ 
bilər?

- Turnirdən əvvəl düşünürdüm ki, kompüterə 
qalib gəlmək mümkün deyil. Kompüter səhv et-
mir. Ona necə qalib gəlmək olar? Sadəcə heç-
heçə etmək olar. Kompüterlə heç-heçə böyük 
uğurdur. Maqnus həmin gün mənimlə oynadığı 
oyunu oynasa, kompüterə uduzmayacaq.

- maqnus şahmat tacı uğrunda görüşdə ru-
siya təmsilçisi yan nepomnyaşi üzərində çox 
asan qələbə qazandı. Bu fikirlə razısınızmı?

- Turnirdə ilk yarıda Yan yaxşı müqavimət 
göstərdi. İkinci yarıda problemlər başladı. İlk məğ-
lubiyyət ona çox pis təsir etdi və özünü toplaya 
bilmədi. Maqnusun belə qələbə qazanacağını 
gözləmirdik.
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onunla hələ Bakıya gəldi-
yi gün görüşmək istəyirdik. 
əvvəlcə, “tezdi” deyirdi, 
daha sonra qış toplanışın-
dan dərhal sonraya saxladıq, 
nəhayət, kubokun 1/4 finalı-
nın ilk matçından sonraya. 
Və budur, “Böyük” görüş 
baş tutdu. “Sabah” ın baş 
məşqçisi çox, olduqca çox 
qapalı insan olsa da... Yaxın 
oturun, Murad Musayev də 
Sport24.az-ın açıq sualların-
dan yalnız diplomatiya ilə 
ötuşə bilmədi.

 - futbolçu olmamısınız. Bil-
mək maraqlı olardı ki, nə mane 
olub buna?

- Sadəcə, istedadım yox idi. Oy-
naya bilərdim. Krasnodar diyarında 
birinciliyin səviyyəsi çox yüksəkdi. 
Təxminən Rusiyanın II Divizionu ki-
midi, orda oynaya bilərdim. Amma 
başa düşürdüm ki, böyük futbolçu 
olmayacam. Eyni zamanda futbo-
lu çox sevirdim. Başa düşdüm ki, 
uşaqlarla işləmək çox xoşuma gə-
lir. İdman institutunda oxuduğumda 
bunu praktikada həyata keçirməyi 
sevirdim. Başa düşdüm ki, futbolu 
sevirəm, amma yüksək səviyyədə 
oynaya bilməyəcəm. Qərara gəldim 
ki, yüksək səviyyəli futbola məşqçi 
kimi düşüm. Beləcə artıq 21 yaşın-
da məşqçiliyə başladım.

- Joze mourinyo kimi - o mə-
nada ki, o da futbolçu olmayıb. 
amma avropanın, dünyanın ən 
məşhur məşqçilərindəndi. Belə 
demək olarmı, mourinyo idealı-
nızdı?

- Bu, əvvəl idi ki, futbol oyna-
mayanın məşqçi olması nadir hal 
idi. İndi isə görürük belə deyil. Gö-
rürük ki, dünyanın dahi məşqçisi, 
hansı ki futbol oynamayan yəqin, 
Arriqo Sakkidi. O, futbolda inqilab 

edib, 1-ci olub. Sonra Mourinyo 
oldu, Andre Villaş-Boaş. Rusiyada 
Leonid Slutskidi. İndi Almaniyada 
belə nəsil - Yulian Naqelsman var, 
görürük necə uğurla işləyir. Əvvəl 
futbolçu olması məşqçi üçün va-
cib idisə, indi bu, ikinci plana ke-
çir. Amma gizlətmirəm, bu, mənə 
müəyyən çətinliklər yaradırdı. Fut-
bolçu olan çox şeyi başa düşürdü, 
çünki özü bunu keçib. Amma fut-
bol oynamayan məşqçi çox kitab 
oxumalıdı. O, bir az başqa cür 
baxır və çox öyrənməli, oxumalı, 
təhsilini artırmalıdı futbolçu olanla 
müqayisədə. Çünki sonuncu çox 
şeyi keçib. Ümid edirəm ki, may 

ayında PRO kateqoriyamı ala bilə-
cəm. Sadəcə, pandemiyaya görə 
uzandı. 

- futbolçu olmayandan son-
ra inamımız var ki, yaxşı məşqçi 
ola bilərsiniz? Belə deyim ki, hər 
yaxşı futbolçudan yaxşı məşqçi 
olmaz və buna dəfələrlə şahid ol-
muşuq....

-  Necə deyək, həmişə futbolu 
sevirdim. Əlbəttə, inanırdım ki, yax-
şı məşqçi ola bilərəm. Bəxtim ona 
gətirdi ki. yaxşı müəllimlərim oldu 
məqçiliyə yenicə başladığımda. 
Onlar məndən yaşca böyük idilər.

- konkret kimləri qeyd edərdi-
niz bu baxımdan?

- Elə indi korpusumda işləyən 
Artur Olenini, habelə Aydın Mirzə-
yevi. Onlar birlikdə işə başladığım 
məşqçilərdən idilər, mənə ilk vaxt-
lar lazım olan şeyləri izah edirdilər. 
Digər məşqçilər də var idi ki, mənə 
kitablar verirdilər, hər gün məndən 
imtahan götürürdülər. Onda 21-22 
yaşım var idi. Bəxtim çox gətirdi ki, 
ətrafımda belə məşqçilər var idi, 
hansılar mənə çox şey verdilər. On-
ların çoxundan nələrisə götürdüm 
özüm üçün, nəsə öz fikirlərim də 
yarandı.  

mUrad mUSayeV: “fUtBOlÇU Ona 
GÖrə Olmadım kİ…”



"qarabağ"la türkiyədə bir 
oteldə qalmaq və xatirində 
qalan nazim Süleymanov
- Bura gələnədək azərbaycan 

futbolu deyəndə, sizin üçün ilk 
növbədə nə assosiasiya olunur-
du? maraqlıdı, təlim-məşq topla-
nışlarında klublarımızdan kimin-
ləsə yollarınız kəsişmişdimi?

- Futbolunuzla bağlı ilk assosiasi-
ya yəqin ki, "Qarabağ"dı. Bu koman-
da daim avrokuboklarda oynayıb və 
ön planda olub. Həm Çempionlar 
Liqasında, həm də Avropa Liqasın-
da oyunlarını izləmişəm. Görürdüm 
ki, həmişə layiqli çıxış ediblər. Hətta 
bir dəfə bu komandayla təlim-məşq 
toplanışında yolum kəsişib. Bu, hələ 
"Krasnodar"ın gənclər komandasını 
çalışdırdığım dövrdə idi. Onda "Qa-
rabağ"la Türkiyədə bir hoteldə qa-
lırdıq. Bəzi futbolçularıyla ünsiyyət 
qurdum. Onlar mənə Bakıda yaşa-
yışları, Azərbaycan çempionatının 
necə təşkil olunması haqda danış-
dılar. Orda çoxu rusca danışırdılar. 
Daha köhnə xatirələrim isə yəqin ki, 
"Neftçi"ylə bağlıdı. Bu, hələ SSRİ 
dövründəki komanda idi ki, güclülər 
dəstəsində çıxış edirdi. Nazim Sü-
leymanovu qeyd edərdim ki, hansı 
ki Rusiya Premyer Liqasında çıxış 
edirdi. Çox texnikalı futbolçu idi.

- Onunla hazırda moskva mO-
İk-inin qapıçılarla işləyən məşqçi-
si dmitri kramarenko da koman-
da yoldaşı idi...

- Daha çox Nazim Süleymanov 
yadımda qalıb (gülür).

 

"əlbəttə, Ponomaryovla 
məsləhətləşirdim, amma daha çox 

öz qiymətimə güvənirdim"
- Və idman direktorunuz İqor 

Ponomaryov. O, SSrİ dövründə 
"neftçi"nin liderlərindən, penal-
tiləri dəqiq yerinə yetirmək üzrə 
bütün çempionatda rekordçu idi...

- Ponomaryov 80-ci illərdə oy-
nayıb, həmin vaxt uşaq idim. Buna 
görə də onun oyununu təəssüf ki. 
xatırlamıram. Hərçənd, Ponomar-
yov haqda eşitmişəm.

- maraqlıdı, nələri?

- Bilirəm ki, Olimpiya çempionu-
du, "Neftçi"nin, Azərbaycan futbio-
lunun əfsanəsidi. Həmçinin xaricdə 
çıxış edib. İndi "Sabah"da idman 
direktorudu, tez-tez söhbətləşirik. 
Onun futbola sağlam baxışı var. 
Yaxşı ünsiyyətə malilik. Və görünür 
ki, yaxşı məşqçidi. Hər halda, mən 
gələnədək baş məşqçi əvəzi məhz 
Ponomaryov idi və həmin iki matçın 
ikisində də qalib gəlib.

- məhz İqor anatolyeviç "Sa-
bah"ı enişdən çıxardı, uğurlu se-
riyanın təməlini qoydu və siz də 

bunu davam etdirdiniz. maraqlıdı, 
komandanın "sükan"ını Pono-
maryovdan qəbul edəndə, nə fikir 
mübadiləsi apardınız, onunla nəy-
lə məsləhətləşdiniz? Hər halda, 
o, xeyli vaxtdı mətbəxin içindədi, 
komandanı yaxşı tanıyır...

- Ponomaryovun həmişə açıq in-
san olduğunu demək olar. Hansısa 
sualım varsa, daim onu cavablan-
dıracaq. Ancaq daha çox öz ana-
lizim vardı gördüklərimə əsasən. 
Komandanı qəbul edəndə, keçmiş 
oyunlarına baxmışdım və məndə 
təəssürat yaranmışdı. Buna görə 
gördüklərimə əsasən öz qiymətimə 
bel bağlayırdım. Əlbəttə, Ponomar-
yovla məsləhətləşirdim, amma daha 
çox öz qiymətimə güvənirdim. 

"azər daim 5-li müdafiədə 
solda oynayıb, maraqlıdı, 
"neftçi"də baş məşqçisi 

ondan necə istifadə edəcək"
- emin mahmudov, ramil Şey-

dayev, indi də azər əliyev. Bu 
futbolçuları rusiya Premyer liqa-
sından yaxşı tanıyırsınız. necə 
xarakterizə edərdiniz onları bir 
oyunçu kimi?

- Müxtəlif oyunçulardı, hamsı ay-
rı-ayrı mövqelərdə çıxış edir. Rusi-
yada oynayırdılar.

- yəqin, çətin idi möhkəmlən-
mələri - eminə "Spartak"da, ra-
milə "Zenit"də...

- Demək çətindi. Onlar Rusiyada 
özlərini yaxşı göstərirdilər. Yadımda 
qalan odur ki, yaxşı təəssürat oyat-
mışdılar. Bəli, burda görürük ki, həm 
Şeydayev, həm də Mahmudov daha 
açıldılar, parlaq oynadılar. Emin 
hazırda həm "Neftçi"nin, həm də 
millinin lideri hesab olunur. Şeyda-
yev də yaxşı futbol nümayiş etdirir. 
Buna görə düşünürəm ki, Azərbay-
cana gəliş onların xeyirlərinə dəydi. 
Azər Əliyevə isə qarşıda Azərbay-
can futbolunda ilk addmlar atmaq 
lazım gələcək. Rusiyada özünü 
böyük həcmdə iş görə bilən futbol-
çu kimi göstərdi. Bir neçə möqvedə 
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çıxış edə bilər - həm cinahda vinger 
kimi, həm də hücumameylli futbolu 
kimi. İndi maraqlıdı, "Neftçi"nin baş 
məşqçisi Azəri necə istifadə edə-
cək, hansı sxemdə. O, adətən 5 
müdafiəçiylə oynayır, amma bizimlə 
son matçda 4-lü oynadı. Buna görə 
maraqlıdı Əliyevi harda necə istifa-
də edəcək. 

 "rusiyadan tanıdığım 
azərbaycanlı futbolçular 

haqda fikirlərim var - kim ki 
bura gələ bilər"

- "krasnodar"ın əsas koman-
dasına gəlişinizədək azərbaycan-
lı futbolçularla işləmək imkanınız 
olub?

- Bəli, akademiyada işlədiyim-
də gənclər komandasında Ruslan 
Rzayev vardı. 1998-ci il təvəllüdlü 
futbolçudu. İndi səhv etmirəmsə, 
Rusiya çempionatının II liqasında 
oynayır. Cinah oyunçusudu, cinah 
hücumçusudu, çox sürətlidi. Ros-
tovdan idi, ordan çoxlu futbolçu 
vardı bizdə. Biri Mütəllibov idi. Kras-
nodarlı futbolçular da vardı bizdə, 
Novruzov idi birinin soyadı. İndi on-
lar haqda xüsusi eşitmirəm, amma 
Ruslan haqda məlumatım var.

- Həmin azərbaycanlı futbol-
çular necə idilər? İşlərinə nə 
dərəcədə peşəkar yanaşırdılar?

- Heç bir fərqi yox idi azərbay-
canlıdı, yoxsa başqası. Onlar Rusi-
yada anadan olublar, mentalitetləri 
və yaxud başqa bir şey baxımdan 
heç bir şeylə seçilmirdilər rusiya-
lı uşaqlardan, bütün millətlərdən. 
Ümumiyyətlə, heç bir problem yox 
idi onlarda. 

- Postsovet məkanında olan 
gənc belə azərbaycanlı futbol-
çuları gələcəkdə "Sabah"a cəlb 
etmək fikrindəsiniz? Çünki azər-
baycanda eyni zamanda legioner 
limitinin olduğunu də unutma-
yaq... 

- Başa düşürəm, bu haqda düşü-
nürəm. Anlayıram ki, indi çoxları bu 
yolla gedir. Götürək onu ki, indi Azər 
Əliyev də bura gəlib. O, vətəndaşlı-
ğışını dəyişməyə hazırdısa... Çünki 
Rusiyada da legioner limiti var, orda 
yerli futbolçu kimi çıxış edirdi. İndi 
vətəndaşlığını dəyişsə, Rusiyada 
legioner sayılacaq. Özümün işlədi-
yi, tanıdığım futbolçular haqda dü-
şünürdüm. Bilirəm ki, "Krasnodar"ın 
akademiyasında çox yaxşı futbol-
çular var, hansıların Azərbaycan 
kökləri var. Səhv etmirəmsə, orda 
Ruslan Çebanov var. O, Rusiya yığ-
masında oynayır, çox yaxşı mərkəz 
yarımmüdafiəçisidi. Eləcə də Omar 
Popov, mərkəz hücumçusudu. 2003 
və 2004-cü il təvəllüdlü futbolçular-
dı. Onlar özlərini çox yaxşı göstərir-

lər. İndi oynayan azərbaycanılardan 
Premyer Liqadan Ayaz Quliyevdi ki, 
hazırda Tula "Arsenal"ının futbolçu-
sudu. Kamran Əliyev də var - həm 
Premyer Liqada çıxış edib, həm 
də I liqada. Onlar da özlərini yax-
şı göstəriblər, yadda qalıblar. Bəli, 
Rusiyadan tanıdığım azərbaycanlı 
futbolçular haqda fikirlərim var - kim 
ki bura gələ bilər. Amma bu məsələ 
haqda hələ heç bir addım atmıram. 

"Hələ ki heç nə etməmişik, 
heç nəyə nail olmamışıq və 

buna görə bütün qiyməti 
mayın sonuna saxlayaq"

- Bu mövsümkü "Sabah"ı 3 
hissəyə bölərdik - ilk dövrədəki 
oyunlarını təklif alandan sonra 
izlədiyiniz komanda, ikinci dövrə-
də ən çox xal toplayanlardan biri 
olan komanda və qış fasiləsində 
artıq özünüzün toplanış keçdi-
yiniz komanda. İrəliləyişi necə 
səciyyələndirərdiniz? effektivlik 
dərəcəsi faiz etibarilə nə qədərdi?

- İndi ümumiyyətlə tərəqqi, ef-
fektivlik haqda danışmaq, bu mövzu 
haqda heç fikir bidlirmək istəməz-
dim. Çünki yolun yalnız başlanğı-
cındayq. Proqressimiz haqda may-
da danışarıq - nə vaxt ki çempionat 
bitəcək. Hələ ki heç bir şey etmə-
mişik. Çempionatda 5-ci yerdəyik, 
Kubokda mərhələ keçməmişik. İnidi 
demək ki, ay, nəsə elədim, dəyişdim 
- ümumiyyətlə, buna hazırlaşmıram. 
Hətta istəmirəm ki, futbolçular bunu 
eşitsinlər. Çünki qiymət verməyə 
heç nə yoxdu. Bir daha deyirəm ki, 
hələ heç nə etməmişik, heç nəyə 
nail olmamışıq. Buna görə bütün 
qiyməti mayın sonuna saxlayaq. 

- təvazökarlıq etsəniz də, fakt 
faktlığında qalır - həmin koman-
dadı ki, ilk dövrədən sonra cəmi 
1 xalı vardı, qələbəyə həsrət qal-
mışdı. amma siz gəldiniz və hər 
şey dərhal yaxşılığa doğru də-
yişdi, "Sabah"ı mübarizəyə qay-
tardınız. axı, bu komandanın po-
tensialı var idi ki, hamı bunu bir 
ağızdan deyirdi. yəni, artıq yaxşı 
işlər görməyə imkan tapmısınız 
bu 3 ayda...



- Başa düşürəm nə haqda da-
nışırsınız. Amma dərin analizə baş 
vurmaq istəməzdim. Çünki bizim 
futbolçularda, heç kimdə eyforiya 
olmamalıdı. Hətta dediniz ki, yax-
şı nəticələr qazanmağa başladıq, 
amma nə qədər oyun oldu ki, şans-
lar 50-50-yə idi - "Neftçi", "Keşlə"yə, 
hətta "Səbal"ə qalib gəldiyimiz matç-
larda. Çox çətin idi. Çox ağır yoldu, 
həqiqətən indi hansısa qiymət ver-
mək, analiz aparmaq istəməzdim. 
Sadəcə, işləmək lazımdı hər gün, 
hər növbəti matçımız bizim üçün ən 
əsasdı. Ümimiyyətlə, heç nəylə fikri-
ni dağıtmaq lazım deyil. Buna görə 
futbolçulara mümkün qədər az mü-
sahibə verməyi bildirmişəm. Çünki 
indi heç danışmaq lazım deyil. Bəli, 
3 oyun ardıcıl udduq, amma nə ol-
sun... Bu, hələ heç nə demək deyil. 
Hər şeyi unudub, işləməyə davam 
eləmək lazımdı. İndi sizə müsahibə 
verirəm və bundan sonra heç kimlə 
xüsusi danışmayacam. Çünki sev-
mirəm bunu — hələ heç nə etmə-
misən, yalnız müsahibələr verirsən, 
qiymət verirsən.

- axı, mətbuata fikirləriniz, ko-
mandaya qiymətiniz maraqlıdı. 
Bu da bizim işimizdi...

- İstərdim ki, həm mətbuat, həm 
də azarkeşlər komanda meydanda 
oynayanda, ondan zövq alasınız. 
Bax, bu, ən əsasıdı.

- azarkeş zövq ala bilər, amma 
mənim işim yazıb-pozmaq, müsa-
hibə almaqdı....

- Elə ona görə sizinlə görüşdüm. 
Başa düşürəm ki, bəzən mediay-
la ünsiyyət qurmalıyam. Burda ol-
duğum uzun müddət deyil və sizə, 
kolleqalarınıza hörmət etməliyəm, 
danışmalıyam. Amma siz də məni 
başa düşün - çoxu mən zəng edən-
də, ona görə imtina etmirəm ki, ün-
siyyətdən boyun qaçırıram, kiməsə 
yuxarıdan baxıram. Yox! Sadəcə, 
danışmaqdan daha çox işləməyə 
adət etmişəm. Rusiyada ildə 1-2 
dəfə danışırdım mediayla. Hər gün 
televiziaya, efirə dəvətim vardı, mü-
sahibə yarım ildə bir dəfə verirdim. 
"Krasnodar"dan gedəndən isə ümu-
miyyətlə, həftədə 3 dəfə məni tele-
vizyada gözləyirdilər. Ondan da imti-

na edirdim, ona görə ki, fikrim belədi 
- baş məşqçinin yerinə komandası 
meydanda danışmalıdı, nəinki özü 
danışsın, hansısa qiyməti, sözü ver-
sin. Baxışım belədi.

"Uşaqlıqdan tanıdığımız 
futbolçunu geri qaytarmaqla 

başqalarına göstərmək 
istəyirdim ki..."

- "krasnodar-2"dən yaxşı tanı-
dığınız gənc cinah müdafiəçisi ni-
kolay Baçkonu antalyada baxışa 
çağıraraq geri qaytardınız. Səbəb 
nə oldu ki, onunla müqavilə bağ-
layası olmadınız?

- Rusiyadan gəlib burda oyna-
maq üçün gərək bu mövqedə çıxış 
edən yerli futboçudan bir baş üstün 
olasan. Nikolay özünü pis göstər-
mədi. Amma hesab elədik ki, yerli 
futbolçularımız hazırkı anda güclü-
dülər. Bəzən bizim yerli futbolçular 
fikirləşirlər ki, onlara qarşı həddən 
artıq sərtəm, tələbkaram. Amma 
yanıma futbolçu gəldi ki, hansını 
uşaqlığından tanıyıram. Görəndə 

38 спортсман  № 132 / 2022

S P O R T S M A NfUtBOl



39спортсман  № 132 / 2022

SaBaH fkS P O R T S M A N

ki, bizim yerli futbolçular ondan bir 
az güclüdü, fərq yoxdu. Çox istər-
dim ki, Baçko "Sabah"da baxış-
dan uğurlu keçərək komandaya 
düşərdi. O, həm futbolçu kimi 
çox yaxşıdı, həm də insan kimi. 
Amma verdiyim qərarla başqala-
rına göstərmək istəyirdim ki, sizi 
tanıyıram-tanımıram, fərqi yoxdu, 
bir futbol meyarı var - futbol keyfiy-
yəti. Bu, uyğundursa, ok, deyilsə, 
üzürlü sayın. 

 

"Bizdə dediyiniz sehrli 
çubuq yoxdu, bizdə 

bir şey var..."
- qış transferlərində çox fəal 

olmadınız. Belə demək olarmı ki, 
komandanı mövsümün sonuna 
möcüzə kimi görürən avropa-
ya çıxarmağı reallaşdırmaq və 
bundan sonra gurultulu transfer 
etmək fikrindəsiniz? yəni, rusi-
yadan sizə yaxşı tanış olan fut-
bolçuları cəlb etməyi düşünürsü-
nüz?

- Axı, heç bir məşqçi müqavilə 
imzalanmadan deməz ki, hansı 

futbolçuları transfer edəcək. Bu, o 
demək deyil ki, tək mən beləyəm. 
Dünyada heç bir məşqçi reallaş-
mayan transferi açıqlamaz. Yaydan 
danışırsınız, birinci onda avroku-
boklara düşmək lazımdı, ora doğ-
ru addım atmaq gərəkdi. Dediyiniz 
kimi, "Sabah" mövsümə çox çətin 
başladı, ilk dövrədən sonra cəmi 1 
xalı vardı. İndi rəqiblərimizə çatma-
ğa çalışırıq və bizdən yuxarıda ge-
dən komandalarla xal fərqimiz bö-
yükdü. Ancaq digər tərəfdən, hələ 
qarşıda 14 tur var və buna görə bu 
günlə yaşayırıq. İstəyirik oyundan 
oyuna gedək, istəmirik nəyisə ar-
zulayaq. Hazırda bizim üçün final, 
növbəti oyunumuz olan "Qəbələ"ylə 
görüşdü. Bunun ardından "Neftçi"y-
lə Kubokda cavab matçımız olacaq. 
İndi şərti olaraq 2-ci yerdə getsəy-
dik, 1-ci pillədəkiylə 1 xal fərqimiz 
olsaydı, Avropa haqda düşünə 
bilərdik. Ancaq indi geridəyik, daim 
xal fərqini azaltmağa çalışırıq. Bu 
isə çox çətindi. Ona görə fikirləşmi-
rik sabah nə olacaq. Amma klubun 
inkişaf startegiyası var və artıq indi-
dən hansı mövqeləri gücləndirmək 

istədiyimizi müəyyənləşdirmişik. 
Skaut qrupumuz bu yöndə futbolçu 
axtarışı üzərində işləyir. Bu, ondan 
asılı olmayacaq ki, Avropaya düşə-
cəyik, ya yox. Onu başa düşməliyik 
ki, hansı futbolçuların yayda müqa-
vilələri bitəcək, anlaşmaları uzadıla-
caq, ya yox. İstəyirik ki, bu, strate-
giya olsun, o haqda mövsüm başa 
çatanda danışmayaq. Artıq indidən 
başa düşməliyik ki, yayda nə ola-
caq və transferlərimiz hansı yerdə 
olacağımızdan asılı deyil. İstəyirik 
inkişaf edək, bunu həyata keçirək. 
İndi də transfer edə bilərdik. Amma 
istəyirik ki, yeni transfer bizi güclən-
dirsin. Hazırda bizə çox müxtəlif fut-
bolçular göndərirdirlər. Lakin hesab 
elədik ki, bu fasilədə çox transfer 
etməyək. Komandamıza transfer 
konkret gücləndirmə məqsədilə ol-
sun. 

- klub rəhbərliyi qarşınıza av-
rokuboklara çıxmaq vəzifəsini 
qoymadığını saytımıza açıq şə-
kildə bəyan edib. Bəs, maraqlı-
dı, özünüz qarşınıza bu mövsüm 
hansı hədəfi qoyursunuz? nəzərə 
alaq ki, həm çempionatdan, həm 



də kubokdan avrokuboklara çıx-
mağınız yetərincə realdı...

- Bu gün yeni tsiklə başlayı-
rıq. Başlıca məqsədim və vəzifəm 
komandanı buna maksimal yaxşı 
hazırlamaqdı, futbolçular məşqlər-
də hərəkətləri yerinə yetirsinlər, 
hər nəzəriyyəmi başa düşsünlər 
və "Qəbələ"ylə matça maksimum 
yaxşı vəziyətdə gəlsinlər. Əsəs və-
zifəmiz odu ki, bizdə tərəqqi olsun 
- oyun keyfiyyətində, tələblərin başa 
düşülməsində. İlk növbədə onu istə-
yirik ki, komanda kimi yaxşı olaq. 
Bax, bu, əsas vəzifəmdi. Başqa heç 
bir şey haqda fikirləşmirəm, fikir-
ləşmək istəmirəm. Bilirəm ki, məşq 
prosesində keyfiyyətli olacağıqsa, 
böyük həcmdə iş görə biləcəyiksə, 
mental cəhətdən güclü olacağıqsa, 
onda yaxşı nəticələrimiz də olacaq. 
Amma indi o haqda danışmaq istə-
mirəm ki, 5, 6 xal geri qalırıq. Bu, 
məni narahat eləmir. Məni maraq-
landıran bugünkü, sabahkı məşqi-
miz və "Qəbələ"ylə qarşıdakı mat-
çımızdı. İstəyirəm ki, hansısa bir 

nəticəyə keyfiyyətlə gəlib çataq, 
kombinasiyalı, hücum futbolu oy-
nayaq. Yalnız bu yolla inkişaf edə 
bilərik. İnkişafın tək yolunu bunda 
görürəm. Bu, cari ildə bizi avroku-
boklara  çıxaracaqsa, buna çox şad 
olacam. Yox, bunun üçün növbəti il 
lazım olacaqsa, onda buna nail ol-
mağa çalışacağıq. İstənilən halda, 
prioritet keyfiyyət və hər gün daha 
yaxşı olmaqdı. 

"Səlahət olmadığı 
matçlarda hiss elədik ki, 
paltardəyişmə otağında 

artıq bir az başqa atmosferdi"

- futbolçularınızdan Səlahət 
ağayevin üzərində dayanmaq 
istəyirəm. Çünki o, həm yeni ka-
pitanınızdı, həm də "1 nömrə"niz. 
Ona hər iki planda necə qiymət 
verərdiniz?

- Səlahətin komandada olduğu 
və olmadığı dövrdə fərqi hiss elədik. 
O, noyabrın sonu - dekabrın əvvəlin-

də bir neçə matçı sağlıq durumunda 
problemə görə buraxdı. Onda hiss 
elədik ki, paltardəyişmə otağında ar-
tıq bir az başqa atmosferdi. Görürük 
ki, Səlahət futbolçuları dəstəkləmək, 
ruhlandırmaq üçün düzgün sözləri 
tapa bilir. O, yaşca böyük kimi gənc-
lərə düzgün yol göstərə bilir - təkcə 
oynamaq baxımından yox, məişət-
də özünü aparmaq, inzibatçılara, 
klubun işçilərinə kömək etmək pla-
nında da. Görünür ki, uşaqlar ona 
hörmət edirlər və qulaq asırlar. Mey-
danda isə görürəm ki, Səlahət də 
hər gün əmək sərf edir, işləyir. Buna 
görə indi bizdə kapitan, "1 nömrə"di. 

- Və sizə məhz belə kapitan la-
zım idi və dediniz ki, yeni kapitan 
məhz Səlahət olsun...

- Açığı, mən gələnədək o artıq 
kapitan idi. Hansında ki, Ponomar-
yov komandanı 2 matça çıxarmışdı. 
Sadəcə, pauza götürdüm ki, görüm 
vəziyyət necədi. Gördüm ki, heç 
nəyi dəyişmək lazım deyil. Səlahət 
bu funksiyanı tam həcmdə yerinə 
yetirir. 
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 "ruslan olmasaydı, 
mənə qat-qat çətin olardı, 

xüsusilə..."
- qış fasilənizdə ilk transferi-

niz məhz qapıya oldu. Saşa Sta-
menkoviç gedəndən sonra Bela-
rusdan qapıçı gətirdiniz. amma 
nəzərə alaq ki,  aleksandr neça-
yev bu mövsüm cəmi 1 oyun ke-
çirib...

- Bu məsələdə qapıçılar üzrə 
məşqçilərə etibar etməyə adət et-
mişəm. Saşanın getməyə məcbur 
olduğunu öyrənəndə, qapıçılar üzrə 
köməkçim Vitali Kovalyov dedi ki, 
bizə təcrübəli qolkiper lazımdı. Rəh-
bərlik, seleksiya qrupu ona namizəd-
ləri göndərirdi və o da seçimini edir-
di. Bunda özüm iştirak etməmişəm. 
Çünki etibarla bağlı səbəbini az əv-
vəl sizə dedim. Yeni qapıçımıza vaxt  
lazımdı ki, adaptasiya olsun. İndi o 
da ciddi olmayan bir zədə alıb. Bir 
həftədən artıq komandada yoxdu - o 
mənada ki, ümumi qrupda çalışmır. 
Aleksandrda da adapatsiya prosesi 
gedir. Amma görünür ki, təcrübə-
li oğlandı. Fikrimcə, o, ümumilikdə 
qapı mövqeyimizi gücləndirəcək. 

- kovalyov "Sabah" Premyer 
liqada çıxış edəndən - 2018-ci 
ilin yayından komandadadırsa, 
ruslan qafitullin siz gələndən 
sonra cəlb olunub. azərbaycan-

lı köməkçilərinizin olması sizin 
üçün nə dərəcədə önəmliydi?

- Bəli, yerli məşqçilərsiz bizə çə-
tin olardı. Komandada olmaları müs-
bət haldı. Mütləq yerli köməkçin də 
olmalıdı. Təbii ki, biz də bunu istə-
yirdik. Yerli futbolçular Ruslana çox 
böyük hörmət bəsləyirlər. Ruslan 
onlarla çox ünsiyyət qurur, mentali-
tetlərini bilir. Onlar da Qafitullinə çox 
etibar edir. Görünür ki, yaxşı tamam-
lama olub Ruslanın gəlişiylə. Fikrim-
cə, o olmasaydı, mənə qat-qat çətin 
olardı. Xüsusən yerli uşaqlarla. Rus-
lan onlarla eyni dildə danışır.

 

"İsayev hər oyunda, hər 
məşqdə iş həcminə görə 
ən çox “rəqəmləri” olan 

futbolçumuzdu"
- "Sabah"ın liderlərindən olan 

aleksey İsayev də rusiya futbo-
lunun yetirməsidi, bir vaxtlar "Ze-
nit"in futbolçusu olub. maraqlıdı, 
onu həmin vaxtdan xatırlayırdı-
nız?

- Yox. Onunla burda tanış oldum 
- ilk dəfə Azərbaycanda gördüm. 
Aleksey inkişafa can atan oğlan-
dı. Praktiki olaraq hər oyunda, hər 
məşqdə iş həcminə görə ən çox 
“rəqəmləri” olan futbolçumuzdu. Və 
görürük ki, İsayev həm "10 nömrə" 
mövqeyində oynaya bilir, həm də "8 

nömrə". Əvvəl "Sabah"da "10 nöm-
rə" idisə, indi geri çəkilərək "8 nöm-
rə" funksiyasını yerinə yetirir. Gö-
rürük ki, əvvəl onun son ötürmələri 
çox idisə, indi hücumların təşkilində 
böyük həcmdə iş görür, hücumları 
qurur. Ona şahid oluruq ki, İsayev-
də müdafiə oyununda da inkişaf var. 
O, komanda yoldaşlarını çox yaxşı 
sığortalayır, təkbətək mübarizələrdə 
çox yaxşı olub. Görünür ki, hər gün 
daha yaxşı olmağa çalışır, özünə 
qarşı çox tənqidi yanaşır. Məqsədi 
tərəqqiyə nail olmaqdı. Buna görə 
indi yaxşı təsir bağışlayırsa, bu 
əməyinin nəticəsidi. 

- İspaniyalı hücumameylli ya-
rımmüdafiəçiniz kristian Sebal-
yos isə uzun müddətdi oynamır, 
son vaxtlar adı protokolda belə 
olmur. Zədədən sonra hələ tam 
hazır ola bilmir, rəqabətdə udu-
zur?

-  Sebalyosda problem sağlıq 
durumuyla bağlıdı. O, bütün tə-
lim-məşq toplanışlarını buraxıb. Son 
1 həftədə ümumi qrupda işləyib. 
Əzələsiylə bağlı müəyyən problemi 
vardı. Yetərincə xoşagəlməz zədədi. 
Yəni, heç nə edə bilməzsən, amma 
vaxt lazımdı ki, zədə keçsin. Ha-
zırda səhhəti yetərincə yaxşıdı və 
komandayla birgə hazırlaşır. Ümid 
edirəm ki, yaxın zamanda öz forma-
sını bərpa edəcək və komandamızın 
gücünə güc qatacaq.

 

"Onu yalnız ona görə 
komandaya götürüm ki, o 

murad musayevdi?" 
- qış fasiləsindən sonra çem-

pionatda ilk sınağınız bu mövsüm 
ən baxımlı oyun göstərən koman-
dalardan olan "qəbələ"ylə ola-
caq. Hazırda 2-ci pillədə gedən bu 
komandanı necə dəyərləndirərdi-
niz? maraqlıdı ki, "Sabah"a təyi-
natınızdan sonra ilk rəqib məhz 
"qəbələ" olmuşdu. Sadəcə, qə-
bələdəki matçı tribunadan izləyib, 
bundan sonra komandanı götür-
müşdünüz...

- İntzamlı komandadı, dəqiq 
oyun dəst-xətti var. Aşkar görünür 
ki, nə istəyirlər, necə pressinq et-



mək, hücumu necə tamamlamaq 
istəyirlər. Hazırda qərarlaşdıqları 
mövqeyə tam layiqdirlər. Əlbəttə, 
bizə çox maraqlı olacaq belə rəqiblə 
qüvvəmizi sınamaq. 

- yeri gəlmişkən, orda da mu-
rad musayev var, amma futbol-
çu...

- (gülümsəyir) Görmüşəm. 
- maraqlıdı, onu komandanızda 

görmək istərdiniz?
- (ürəkdən gülür) Yalnız ona görə 

ki, Murad Musayevdi?
- yox, bir azərbaycanlı futbolçu 

- mərkəz müdafiəçisi kimi...
- "Qəbələ"nin futbolçusuna qiy-

mət verə bilmərəm. Bu, mən tərəf-
dən düzgün olmaz ki, kimisə istə-
yirəm. O, "Qəbələ"nin futbolçusudu, 

baş məşqçisi var. Belə şərhlərdən 
yan qaçıram (gülür).  

"Səfər qolu ləğv 
olunmasaydı, "neftçi"ylə 
duelimizdə heç bir şey 

deməzdi"
- Statistikayla aranız necədi? 

O mənada ki, inanırsınız, ciddi ya-
naşırsınız?

- Statistikayla əlbəttə, maraqla-
nırıq. 

- rəqib statistikasını nəzərdə 
tuturam ki, "neftçi" üçün 1/4 fi-
nal sanki lənətlənib. O mənada ki, 

son 3 mövsümdə məhz bu mər-
hələdə dayanır...

- Yox, belə statistikaya baxmı-
ram, belə statistika mənə maraqlı 
deyil. Oyunlarımıza baxıram ki, nə 
qədər pressinq eləmişik, kəsərli 
ötürmələrimiz, top qəbulumuz və s. 
Bunu izləyirəm, amma dediyinizin 
statistikaya heç bir aidiyyatı yoxdu. 

- Sizcə, səfər qolu ləğv olun-
masaydı, yarımfinal şansınız 
"neftçi"dən daha çox olardı? 

- Axı, səfər qolunun indi heç bir 
fərqi yoxdu.

- mən də onu nəzərdə tuturam 
ki, vəziyyəti necə dəyişdirir?

- Yox, düşünürəm ki, heç bir 
şey dəyişməzdi. "Neftçi" çox güclü 
rəqibdi və böyük dəyişiklik yoxdu 

səfər qolunun ləğvində. İndi olduğu 
kimi olardı. Mətbuat konfransında 
dediyim kimi, şanslar əlbəttə, yenə 
50-50-di. 

 

"təklif göndərdiyimiz Vaqner 
lavla bağlı informasiyanı 
Berdıyevdən öyrəndim"
- Həmin konfransdan söz düş-

müşkən, Vaqner lava təklif gön-
dərməyinizdən də söz açdınız. 
aydın məsələdi ki, rusiya Prem-
yer liqasından onu yaxşı tanıyır-
sınız. amma nəzərə alaq ki, Vaq-
nerin artıq 38 yaşı var. yəni siz də 

hesab edirsiniz ki, futbolçunun 
pasportu meydandı?

- Vaqnerlə bağlı informasiyanı 
Kurban Berdıyevdən öyrəndim.

- Hansı ki, lavın son klubu 
"kayrat"da baş məşqçisi idi...

- Bəli, Berdıyev yetərincə sərt 
məşqçidi. Vaqneri böyük peşəkar 
kimi xarakterizə elədi, çoxlu güclü 
keyfiyyətinin qaldığını vurğuladı. La-
vın böyük usta olmaqla yanaşı, sağ-
lamlığına, məşqlərinə çox peşəkar 
yanaşdığını bilirdik. Praktiki olaraq 
matçları buraxmır. Bu üzdən onu 
"Sabah"a dəvət eləməyə çalışırdıq. 

- "krasnodar"da işləyəndə 
onu dəvət etmək istəmisiniz? 

- Mən işləyəndə Vaqner Rusiya-
da deyildi - Braziliyada, Türkiyədə 
çıxış edirdi. Heç vaxt belə imkanım 
olmayıb.

- O mənada nəzərdə tuturam 
ki, məhz belə hücumçunu sevir-
siniz?

- Əlbəttə. Kim sevmirdi ki onu? 
Vaqner Rusiya çempionatları tarixin-
də oynamış ən güclü legioner deyil-
sə belə, ən güclü hücumçulardan 
biridi.

 

"Görsək optimal variant 
iki hücumçudursa, problem 

deyil - iki forvardla da 
oynamaq olar"

- Hücumçularınız taran tipli-
di - xulio Sezar rodriges, mixeil 
eqrelidze, Sizə məhz belə cüssəli 
forvardlar lazımdı, yoxsa Vaqner 
kimi bəstəboy, cəld, sürətli, texni-
kalı? Sizə fərqi varmı?

- Hücumçuların model xarakte-
ristikasını götürsək, əlimizin altında 
hər birinin bir sıra müsbət cəhətləri 
var. Onların hesabına çalışırıq öz 
oyunumuzu quraq. Hücumçuları-
mıza Tiemoko Fofananı da əlavə 
edərdim. Onun da mərkəz hücum-
çusu olduğunu demək olar. Hücum-
çularımızın hamısı bir az fərqlidi. 
Rodriges topdan yuxarıda-aşağıda 
yaxşı yapışıb, saxlayıb qoruya bi-
lir, oyunu yaxşı başa düşür. Ondan 
təkcə son nöqtəni qoymaqda deyil, 
hücumu yaxşı qurmaqda da yarar-
lanmaq olar. Üstəlik, uğurlu möv-
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sümlərini elə burda - Azərbaycanda 
keçirib, çoxlu qol vurub. Ümid edirik 
ki, məhsuldarlığını qaytaracaq. An-
caq məşqdə çox yaxşı işləyir, çalışır 
Xulio. Mixeil gənc hücumçudu, daha 
çox cüssəli oğlandı. Fofana daha 
çox rəqib hücumçularının arxasında 
açılır, yetərincə cəlddi, böyük həcm-
də iş görə bilir. Vaqnerdən söz saldı-
nızsa, iki mərkəz hücumçusu ilə də 
oynamaq olar axı.

- əlbəttə, amma nədənsə klub-
larımız artıq xeyli vaxtdı belə oy-
namırlar... 

- Bu, komandada olan futbolçu-
lardan asılıdı. "Krasnodar"da işlə-
diyimdə həmişə 4-3-3 sxemlə oy-
nayırdım. Sərəncamımda Berq və 
Ari olduğu halda, başa düşürdüm 
ki, niyə 1 hücumçu qoyum, iki yaxşı 
hücumçum varsa. Onlar bir-birləri-
ni çox gözəl tamamlayırdılar. İndi 
burda görsək optimal variant iki 
hücumçudursa, problem deyil - iki 
forvardla da oynamaq olar. Vaqnerə 
təklif göndərməyimiz o demək de-
yil ki, kimsə pisdi. Həmişə o adam 
oynayır ki, məşqdə daha çox çalışır, 
oynamağa daha çox haqq edir, buna 
layiqdi.  

"Sabah"ın sabahı, 
azarkeşlərə hər zaman 

minnətdarlıq və muradın 
muradı"

- "Sabah"ın mənasını bilirsi-
niz. maraqlıdı, "Sabah"ın sabahını 
necə görürsünüz?

- Ümid edirəm ki, yaxın gələcək-
də "Sabah"ın öz bazası, stadionu 
olacaq. Çünki bunlar klubun inkişaf 
fundamentidi - baza, stadion, mey-
dançalar və s. Çox ümid edirəm ki, 
bunların olması "Sabah"ın inkişa-
fında növbəti addım olacaq. Fikir-
ləşirəm ki, həmçinin akademiyamız 
tərəqqi etməlidi. İndi "Sabah"ın bu 
baxımdan müəyyən uğurları var. 
Amma orda da çox iş var və ümid 
edirəm ki, bu hissə möhkəm olacaq. 
Artıq indidən bizə ikinci komanda-
mızdan yaxşı futbolçular gəlib və bu 
proses gələcəkdə davam edəcək. 
Ona da çox ümid edirəm ki, hər növ-
bəti ayda komandamızın oyunlarına 
daha çox azarkeş gələrək dəstək-

ləyəcək. Bu, çox vacibdi. İstənilən 
halda, futbol azarkeşlər üçündü. 
Azərbaycanda stadionlarda çox 
azarkeşin olmasını istəyirəm. Bu 
zaman biz də yaxşı işləməliyik ki, 
tamaşaçı komandamıza baxmağa 
gəlsin.

- "neftçi"lə kubok matçından 
sonra diqqətimi o çəkdi ki, tribu-
nalardakı azsaylı azarkeşlərinizə 
tək yaxınlaşaraq onları alqışladı-
nız...

- Hər matçdan sonra onlara 
yaxınlaşıb təşəkkürümü bildirirəm. 
Tribunada iki nəfər olacaqsa, onla-
rın yanına gedəcəyik. Çünki onlar 
üçün oynayırıq, hər gün onlar üçün 
məşq edirik. Futbol insanlar üçün 
bayramdı. Həftəboyu öz işlərində 
əmək sərf edirlər, həftəsonu sta-
diona gəlirlər müsbət emosiyalar 
almaq üçün. Üstəlik, onlar müxtəlif 
bannerlər düzəldirlər. Komandanı 
hər cür dəstəkləməyə çalışırlar. Qə-
bələdə oyunumuzda gördüm ki, çox 
azarkeşimiz gəlmişdi. Baxmayaraq 
ki, komanda onda son pillədə idi. 
Bu diqqət çox vacibdi. Buna görə 
bizə göstərdikləri dəstəyə görə on-
lara hər matçdan sonra minnətdarlıq 
eləməliyik. Hər yerdə azarkeşlərə 
qarşı belə münasibət göstərmişəm. 
Krasnodarda da azarkeşlərlə indiyə-
dək yaxşı münasibətim qalıb. Burda 
da görürəm ki, azarkeşlər komanda-

nı, ilk gündən məni necə dəstəklə-
yirlər. Əlbəttə, onlara minnətdaram. 
İlk növbədə onlar üçün oynamağa 
çalışırıq. Böyük ümidlərim var ki, 
yaxın gələcəkdə "Sabah"ın avroku-
boklarda debütü olacaq.

- məhz sizinlə - klubun tarixinə 
düşməyiniz baxımından...

- (gülür) Əlbəttə, istərdik ki, bu, 
mənimlə olsun. Bu zaman inkişa-
fın davamı sürətli olur. "Sabah"ın 
sabahını (bunu azərbaycanca de-
yir-müəllif.) bax, belə görürəm.

- murad adının da mənasını bi-
lıməmiş olmazsınız...

- Bəli - arzu deməkdi. 
- eləsə futbolda, azərbaycan-

dakı karyeranızda əsas arzunuz 
nədi?

- "Sabah"ın inkişaf yollarının hə-
yata keçməsini. İstərdim ki, bütün 
bunlara bir yerdə edək. Arzulayı-
ram ki, komanda hər həftə tərəqqi 
eləsin, dayanmayaraq yaxşı olsun. 
Gələcəklə bağlı gəlincə, həmişə ən 
yüksək yerlər uğrunda mübarizə 
aparmağa adət etmişəm. Sözləri 
dağıtmağa öyrəşməmişəm. İnanın 
ki, komandada bu gün gördüyünüz 
münasibət olacaqsa, tərəqqi daim 
davam edəcəksə, onda yaxın gələ-
cəkdə qarşımıza ən yüksək vəzifələr 
qoyacağıq. 

MEhMaN SülEYMaNoV



Tanınmış Yunan-ro-
ma güləşçisi, azərbay-
can respublikasının 
əməkdar idman ustası 
və əməkdar məşqçisi 
İlham umayevin 60 yaşı 
tamam olub.

Ötən əsrin 80-ci illərində Azər-
baycan idmanının parlaq sima-
larından biri olan İlham Umayev 
1962-ci il yanvarın 14-də dünya-
ya gəlib.

O, 1972-ci ildən Bakının Ba-
kıxanov qəsəbəsindəki idman 

təmayüllü internat məktəbində 
güləşlə məşğul olmağa başlayıb, 
fərdi məşqçisi respublikamızın 
əməkdar məşqçisi İqdam Ələk-
bərov olub.

1980-ci ilin avqustunda karye-
rasının ən böyük uğuruna imza 
ataraq Türkiyənin Bursa şəhərin-

də keçirilən Avropa birinciliyində 
qızıl medal qazanıb.

Beynəlxalq uğurlarına görə 
1980-ci ildə - 18 yaşında SS-
Rİ-nin beynəlxalq dərəcəli idman 
ustası adına layiq görülüb.

1982-ci ildə isə Belarusda ke-
çirilən Gənclərin Ümumittifaq İd-
man Oyunlarında Azərbaycanın 
şərəfini layiqincə qoruyaraq Yu-
nan-Roma güləşində çempionluq 
sevinci yaşayıb.

Əsasən 48 kq çəki dərəcəsin-
də yarışan və Bakının “Dinamo” 
cəmiyyətini təmsil edən İlham 
Umayev, ümumiyyətlə, ötən əs-
rin 70-80-ci illərində müxtəlif yaş 
qruplarında Yunan-Roma güləşi 
üzrə dəfələrlə SSRİ çempionu 
olub. O, həmçinin böyüklər ara-
sında ümumittifaq və beynəlxalq 
yarışların, o cümlədən 1985-ci 
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İlHam 
UmayeV 60

18 yaşında beynəlxalq idman 
ustası adına layiq görülən həmyerlimiz
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ildə İsveçdə keçirilən Dünya ku-
bokunun, İvan Poddubnının xa-
tirəsinə həsr olunmuş turnirlərin 
qalibi və mükafatçısı, Azərbay-
can və SSRİ güləş yığmalarının 
üzvü olub.

80-ci illərin əvvəllərində ilin 
yekunlarına əsasən, Azərbay-
canın ən yaxşı idmançıları siya-
hısında yer alıb.

“Güləşmək istəyirəm, ata” 
(1997) kitabında İlham Umayev 
güləşçi kimi belə xarakterizə 
olunur: “Güləş xalçası üzərin-
də sürət və mükəmməl texnika 

İlhamı yaşıdlarından fərqləndi-
rirdi. O, fəndləri bir göz qırpı-
mında elə sürətlə işlədirdi ki, ən 
adlı-sanlı rəqibləri belə müdafiə 
olunmağa macal tapa bilmir-
dilər”.

O, həmçinin Birinci Qarabağ 
müharibəsinin veteranıdır.

Tanınmış güləşçi İlham 
Umayevi yubileyi münasibətilə 
təbrik edir, sağlam həyat arzu-
layırıq.

rasim Mövsümzadə



əslində, lionel Messi-
nin yenidən “Ballon d’or”, 
yəni “Qızıl top”u qazan-
ması mənim üçün təəc-
cüblü deyildi. argentinalı 
iyul ayında milli komanda 
ilə, nəhayət, “2021 Copa 
américa” turnirində çem-
pionluğu qazandıqdan 
sonra onun mükafata əsas 
namizəd olması ilə bağlı 
geniş təbliğat aparılmışdı. 
Eyni zamanda, polşanın 
Sport.pl saytı yayda 2021-
ci ilin “Qızıl top”una əsas 
namizədlərin kim olacağı 
ilə bağlı jüri üzvlərinin 
ilkin rəyini dərc edəndə 
Messiyə aşkar rəğbət hiss 
olunmuşdu.

“Ballon d’Or”un sorğusunda 
dünyanın 200-ə yaxın ölkəsin-
dən jurnalistlər iştirak edir. Əgər 
respondentlərin əksəriyyəti Mes-
siyə səs veribsə, bununla razılaş-
malıyıq. Aşkar üslünlük olmasa 
belə, hər halda qalib ikinci sırada-
kı Robert Lewandowskini 33 xal 
qabaqlayıb. Amma səsvermənin 
şəffaflığına şübhə yoxdur. 2000-ci 
ildən münsiflər heyətinin üzvü kimi 
əminliklə deyə bilərəm ki, sorğu-
nu keçirən “France Football” nəşri 
kimə səs verməklə bağlı heç kimə 
təsir və təzyiq etmir. Buna ehtiyac 
da yoxdur. Sadəcə insanlarda, o 
cümlədən jurnalistlərdə Messiyə 
qarşı hələ də böyük sevgi, pərəstiş 
var.

Yeri gəlmişkən, Messinin 2021-
ci ilin “Qızıl top”unu qazanması 

münasibətilə sosial şəbəkə sə-
hifəmdə onu bu sözlərlə təbrik et-
dim:

M arvelous (Ecazkar)
E njoyable (Xoş)
S uccessful (Uğurlu)
S corer (Qolçu)
I mpressive (Təsiredici)

Amma məncə, Avropa çempio-
natı, hətta UEFA Çempionlar Liqa-
sı indi “Copa América” turnirindən 
daha güclü yarışdır. Ona görə də 
anketimdə ilk iki yerdə Çempion-
lar Liqasının qalibi “Chelsea”nin 
futbolçularının adlarını yazmışdım 
– fransalı N'Golo Kanté məndən 
6 xal, həmçinin Avropa çempionu, 
italiyalı Jorginho isə 4 xal aldı.

Hələ mayda “Ballon d’Or”un 
sorğusunda kimə səs verəcəyi-
mi təxmin etmişdim. “Chelsea”nin 
Avropanın ən güclü klub turnirin-
də çempionluğu qazanmasında 
əsas pay sahibi olan Kanté, düz-
dür, Fransa millisi ilə Avro-2020-də 
uğurlu çıxış etməsə də, məncə, 
“Qızıl top”a layiq idi.

Kimin kimə səs verdiyinə bax-
saq, Aruba, Estoniya, Portuqaliya 
və San-Tome və Prinsipidən olan 
jurnalistlər də mənim kimi düşü-
nüblər. Amma yekunda Kanté 5-ci 
ldu.

Etiraf edim ki, polşalı Lewan-
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favoritim 
kanté idi, 
o da yekunda 
5-ci oldu 
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dowski də seçilsə idi, se-
vinərdim.

Lewandowskinin adını 
anketimdə 3-cü yazmış-
dım, yəni məndən 3 xal 
aldı. O, ötən il “Bayern 
Münhen” və Polşa milli-
si ilə beynəlxalq arena-
da böyük uğur qazana 
bilməsə də, göstərdiyi 
oyuna və statistik göstə-
ricilərinə görə ən yüksək 
mükafatlara layiqdir.

Öz anketimdə daha 
sonra fransalı Karim Ben-
zema (2 xal) və nəhayət, 
beşinci sırada Messinin 
(1 xal) adlarını qeyd et-
mişdim. Yəni Messinin 
yekunda qazandığı 613 
xaldan cəmi birində mə-
nim payım var.

Özü də səs verdiyim futbolçular 
yekunda da, yerləri müxtəlif olsa 
da, ilk beşliyə düşə bildilər.

Mətbuatda belə bir xəbər də 
var ki, “France Football” nəşrinin 
redaktoru Pascal Ferré pandemiya 
səbəbindən ləğv olunmuş 2020-ci 
ilin “Qızıl top”u və onun Lewan-
dowskiyə mümkün verilməsilə bağ-
lı danışarkən bu barədə düşünə 
biləcəklərini deyib. Yəqin ki, hələ 
redaksiyadaxili məsləhətləşmələr 
aparılacaq, jüri üzvlərinin fikirləri 
öyrəniləcək. Göründüyü kimi, asan 
və tez reallaşacaq məsələ deyil.

Heç 2020-ci ildə sözügedən 
məsələ bu qədər gündəm olmamış-

dı. Amma Lewandowskinin 2021-ci 
ildə “Qızıl top”u qazanmaması belə 
söhbətlərə yol açdı.

Amma artıq tarix olan 2020-ci 
illə bağlı üstündən bir-iki il keçən-
dən sonra qərar vermək necə düz-
gündür?

Sabah mükafatın 1956-cı ildən 
əvvəlki qaliblərinin də müəyyənləş-
dirilməsi ilə bağlı təkliflər olmaya-
caqmı? Və ya əvvəllər “Qızıl top”a 
namizəd ola bilməyən, məsələn, 
cənubi amerikalı futbolçular keç-
miş nəticələrə yenidən baxılmasını 
istəməyəcəklərmi? 

Əlbəttə ki, həyatda, o cümlədən 
futbolda hər şey mümkündür. 

Mən də “Qızıl top”un illər üzrə 
qaliblərinin siyahısında 2020-ci ilin 
boş qalmamasını istərdim.

Bir məsələni əminliklə deyə 
bilərəm ki, 2020-ci illə bağlı səs-
vermə olsa, çoxu kimi mən də 
Lewandowskinin qalib gələcəyinə 
inanıram.

“Qızıl top”dan 49 gün sonra 
FIFA da keçirdiyi sorğunun nəti-
cələrinə əsasən, 2021-ci ilin laure-
atlarının adlarını açıqladı. Bu dəfə 
Lewandowski səsvermədə Messini 
qabaqlayaraq ardıcıl ikinci dəfə 
dünyanın ən yaxşı futbolçusu se-
çilərək “The Best” mükafatına layiq 
görüldü.

rasim Mövsümzadə
“Ballon d’or” mükafatı jüri üzvü
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“Dinamo Zaqreb” koman-
dasına keçən Mahir Emreli 
Xorvatiyada legioner həyatı 
yaşayan ilk azərbaycanlı fut-
bolçu olub.

25 yaşlı hücumçuyadək heç bir 
həmyerlimiz Xorvatiyada çıxış etmə-
yib.

Lakin M.Emreli yalnız Azərbay-
can futbolunun yetirmələri arasında 
birincidir. AFFA-nın milliləşdirdiklə-
rini nəzərə alsaq, forvard Xorvatiya 
liqasındakı 3-cü təmsilçimiz olacaq.

Onlardan biri elə xorvatiyalıdır. 
AFFA-nın azərbaycanlılaşdırdığı Fi-
lip Ozobiç əsl vətənində “Hayduk” və 
“Slaven”in formasını geyinib. Xorva-

tiyada çıxış edən digər azərbaycanlı 
da legionerdir. Bu, rusiyalı Ruslan 
Qurbanovdur. O, “Hayduk”un şərəfini 
qoruyub.

Qeyd edək ki, M.Emreli “Dinamo” 
ilə 4,5 illik müqavilə imzalayıb.

fevralın 9-u dünyada Vo-
leybol günü kimi qeyd olunur. 
İdmanın bu növü 1895-ci ilin 
məhz bu günü aBŞ-da bədən 
tərbiyəsi müəllimi olan uilyam 
Morqan tərəfindən yaradılıb.

1957-ci ildə Beynəlxalq Olimpiya 
Komitəsinin Bolqarıstanın paytaxtı 
Sofiyada keçirilən 53-cü sessiyasın-
da Yay Olimpiya Oyunlarının proqra-
mına salınan voleybol ölkəmizdə XX 
əsrin ortalarından məşhurlaşmağa 
başlayıb.

Azərbaycanda qadın voleybolu 
daha çox inkişaf edib. Dünyada ilk və 
4 dəfə Olimpiya mükafatçısı olan vo-
leybolçu məhz Azərbaycan voleybol 
məktəbinin yetirməsi olan İnna Rıs-
kaldır. On səkkiz yaşlı azərbaycanlı 
voleybolçu SSRİ milli komandası ilə 
1962-ci il dünya çempionatında işti-
rak edib. Yalnız finalda məğlub olan 
SSRİ yığması gümüş medala sahib 
olub. Bu gənc azərbaycanlı voley-
bolçunun beynəlxalq arenada ilk 
uğuru olub. İlk altılığın əsas oyunçu-
suna çevrilən İ.Rıskal ardıcıl olaraq 
4 Olimpiya Oyunlarında iştirak edib 
və komandanın liderlərindən birinə 
çevrilib. Voleybolçumuz Yay Olimpiya 

Oyunlarında qazandığı 4 medalla ta-
rixi rekorda imza atıb. Bu rekord hələ 
də yenilənməyib. Belə ki, İ.Rıskalla 
yanaşı, daha bir təmsilçimiz, Bakı vo-
leybolunun yetirməsi Vera Lantratova 
da iki dəfə SSRİ yığmasının tərkibin-
də Olimpiya Oyunlarının mükafatını 
qazanıb. SSRİ yığması kimi böyük 
voleybolçu seçiminə malik olan ko-
mandanın heyətində iki azərbaycan-
lı oyunçu çıxış edib və seçmənin ən 
böyük uğurlarında pay sahibi olublar.

Azərbaycan Voleybol Federa-
siyası (AVF) 1992-ci ildən etibarən 

Avropa Voleybol Konfederasiyasına 
(CEV) və Beynəlxalq Voleybol Fe-
derasiyasına (FIVB) üzv qəbul edilib. 
Bu müddət ərzində federasiya bir çox 
uğurlara imza atıb. Hər il ölkəmizdə 
qadınlar və kişilər arasında respubli-
ka çempionatları keçirilir. Milli koman-
dalarımız isə ölkəmizi beynəlxalq 
yarışlarda layiqincə təmsil edirlər. 
AVF isə CEV və FIVB yarışlarına ev 
sahibliyi edib. Voleybol üzrə qadınlar-
dan ibarət milli komandamız 4 dəfə 
dünya çempionatında, 9 dəfə isə Av-
ropa çempionatının final mərhələsin-
də iştirak edib.

 fevralın 9-u dünyada Voleybol Günü kimi qeyd olunur
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fevralın 3-də gənclər və İdman 
Nazirliyində azərbaycan həndbol 
federasiyasının (ahf) hesabat-seç-
ki konfransı keçirilib.

AHF-nin hazırkı prezidenti, Azərbay-
can Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 
İdarə Heyətinin sədri Saleh Məmmədov 
yenidən federasiya rəhbəri seçilib.

S.Məmmədov 2016-cı il dekabrın 
1-dən AHF-yə rəhbərlik edir.

Təxminən 2 ilə yaxın fasilə-
dən sonra futbol üzrə “Coca-Cola 
Məktəbli kuboku” turnirinin oyunla-
rına yenidən start verilib. İlk olaraq 
oyunlar Beyləqan və Qobustanda 
keçirilib. Təqvimə uyğun olaraq, 
mərhələli şəkildə bütün regionlarda 
turnir bərpa olunacaq.

Xatırladaq ki, orta məktəb şagirdləri 
arasında keçirilən “Coca-Cola Məktəb-
li Kuboku” turniri respublikanın, demək 
olar ki, bütün bölgələrini əhatə edir və ən 
kütləvi idman layihələrindən biridir. CO-
VID-19 pandemiyası ilə əlaqədar turnirin 
təşkilində fasilə yaranmışdı.
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Saleh məmmədov yenidən azərbaycan Həndbol federasiyasının prezidenti seçilib

“Coca-Cola məktəbli kuboku” turnirinə start verilib

Beynəlxalq olimpiya komitəsi (Bok) 2028-ci ildə 
los-ancelesdə keçiriləcək Yay olimpiya oyunlarının 
müvəqqəti proqramına 28 idman növünü daxil edib.

Bu barədə qərar BOK-un sessiyasında qəbul edilib.
BOK əvvəllər qurumun icraiyyə komitəsinin dəstəyi-

ni almış Olimpiya proqramı üzrə komissiyanın təklifi ilə 
razılaşıb. Tokio Yay Olimpiya Oyunlarında debüt edən 
skeytbordinq, sörfinq və qayayadırmanma idman növləri 
28 idman növünə daxildir.

Boks, ağırlıqqaldırma və müasir pentatlonun proq-
rama daxil edilməsi sual altında olduğu üçün müvafiq 
beynəlxalq federasiyalar bu idman növlərini Olimpiya 
proqramında yerlərini saxlamaq üçün islahatları başa 
çatdırmalıdırlar.

2023-cü ilədək Oyunların təşkilat komitəsinə proqra-
ma daxil edilməsi üçün əlavə idman növləri təklif edilə 
bilər. 2024-cü ilin dekabrında isə proqram təsdiqlənə-
cək.

Beynəlxalq Olimpiya komitəsi los-anceles yay Olimpiya 

Oyunlarının müvəqqəti proqramına 28 idman növü daxil edib
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pekin olimpiadasında 3 min metr məsafə üzrə 
yarışan almaniyalı konkisürən klaudiya pexştayn Qış 
olimpiya oyunlarında ən çox iştirak edən idmançı kimi 
yaponiyalı Noriaki kasainin rekordunu təkrarlayıb.

Pekin Olimpiadası 49 yaşlı K.Pexştayn üçün karyerasında 
səkkizinci olub. O, bu göstəriciyə görə, 1992-ci ildən 2018-ci 
ilədək ardıcıl səkkiz Olimpiya Oyunlarında xizəklə tramplindən 
tullanma yarışlarında mübarizə aparmış yaponiyalı N.Kasainin 
rekordunu təkrarlayıb.

Pexştayn eyni zamanda, 48 yaşında 2002-ci il Olimpiada-
sında iştirak edən ABŞ təmsilçisi Anna Abernatinin rekordunu 
geridə qoyaraq Qış Olimpiya Oyunlarının ən yaşlı iştirakçısı 
olub.

Serbiya prezidenti aleksandar 
Vuçiç paytaxt Belqradda dünyanın 
bir nömrəli tennisçisi Novak Coko-
viçlə görüşüb.

Aleksandar Vuçiç Serbiya xalqı-
nı çox yaxşı təmsil etdiyi üçün No-
vak Cokoviçə təşəkkür edib. Serbiya 
xalqının hər zaman Novak Cokoviçi 
dəstəklədiyini bildirən Aleksandar Vu-
çiç tennisçinin Avstraliya açıq turnirin-
də (“Australian Open”) iştirak etmək 
üçün göstərdiyi mübarizənin təqdirə-
layiq olduğunu vurğulayıb.

Novak Cokoviç isə 
dövlət başçısına ver-
diyi dəstəyə və onun 
arxasında dayandı-
ğına görə təşəkkürü-
nü bildirib. O bildirib 
ki, Serbiya Prezidenti 
prosesin siyasi yollarla 
həlli üçün əlindən gələ-
ni edib.

Xatırladaq ki, serbi-
yalı məşhur tennisçi Novak Cokoviç 
“Australian Open” turnirində iştirak 

etmək üçün getdiyi Avstraliyada sər-
həd orqanları tərəfindən saxlanılmış-
dı. Avstraliya Federal Məhkəməsi isə 
tennisçinin vizasını ləğv etmişdi.

qış Olimpiya Oyunları tarixində ən çox iştirak edən idmançı

Serbiya Prezidenti novak Cokoviçlə görüşüb 

fevralın 9-da 
azərbaycan Boks 
federasiyasının 
(aBf) hesabat-seçki 
konfransı keçirilib.

Gənclər və İdman 
Nazirliyinin inzibati bina-
sında təşkil olunan tədbir 
Azərbaycan Respubli-
kasının Dövlət Himninin 
səsləndirilməsi ilə başla-
yıb.

Gənclər və idman 
naziri Fərid Qayıbov tədbirdə çıxış 
edərək konfransın işinə uğurlar arzu-
layıb.

Azərbaycan Boks Federasiyası-
nın baş katibi Nağı Səfərov federa-

siyanın son illərdəki fəaliyyəti barədə 
hesabat məruzəsi ilə çıxış edib.

Daha sonra ABF-in rəhbərliyinə 
seçkilər keçirilib. Əmək və əhalinin 
sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev 
səsvermə nəticəsində Azərbaycan 

Boks Federasiyasının yeni 
prezidenti seçilib.

Məhərrəm Talıbov və Vüsal 
Nəsirli federasiyanın vitse-pre-
zidentləri, Fuad Hacıyev və 
Rövşən Hüseynov isə idarə 
heyətinin üzvü seçiliblər.

Tədbirdə Milli Olimpiya Ko-
mitəsinin vitse-prezidenti Çin-
giz Hüseynzadə çıxış edib.

Azərbaycan Boks Federa-
siyasının yeni prezidenti Sahil 
Babayev çıxış edərək göstə-
rilən etimada görə təşəkkürünü 

bildirib. O, idmanın bu növünün inki-
şafı üçün əlindən gələni edəcəyini, 
bunun üçün mütəxəssislərin rəy və 
təkliflərinin diqqətə alınacağını vur-
ğulayıb.

Sahil Babayev azərbaycan Boks federasiyasının prezidenti seçilib














