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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
DÖVLƏT HİMNİ

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!

Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!

Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,

Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!

Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!

Sözlər: Əhməd Cavad
Müsiqi: Üzeyir Hacıbəyov
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GÜCÜMÜZÜ DƏYƏRLƏRİMİZDƏN ALIRIQ!
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AZƏRBAYCAN 
M İ L L İ  K O M A N D A S I

ƏN BÖYÜK QƏLƏBƏLƏRİ: 
Azərbaycan – Lixtenşteyn 4:0
Azərbaycan – San Marino 5:1

DÜNYA VƏ AVROPA ÇEMPİONATLARININ SEÇMƏ MƏRHƏLƏSİNDƏ
Ən yaxşı nəticəsi: qrupda 4-cü yer (DÇ-2014)

AZƏRBAYCAN MİLLİ KOMANDASININ DÜNYA VƏ AVROPA ÇEMPIONATLARININ 
SEÇMƏ MƏRHƏLƏSİNDƏ, UEFA MİLLƏTLƏR LİQASINDA QAZANDIĞI QƏLƏBƏLƏR

31.08.1996, DÇ-1998 AZƏRBAYCAN 1:0 İsveçrə Bakı
05.06.1999, AÇ-2000 AZƏRBAYCAN 4:0 Lixtenşteyn Bakı
05.06.2001, DÇ-2002 AZƏRBAYCAN 2:0 Slovakiya Bakı
11.06.2003, AÇ-2004 AZƏRBAYCAN 2:1 Serbiya və Monteneqro Bakı
28.03.2007, AÇ-2008 AZƏRBAYCAN 1:0 Finlandiya Bakı
10.10.2009, DÇ-2010 Lixtenşteyn 0:2 AZƏRBAYCAN Vaduz
12.10.2010, AÇ-2012 AZƏRBAYCAN 1:0 Türkiyə Bakı
06.09.2011, AÇ-2012 AZƏRBAYCAN 3:2 Qazaxıstan Bakı
11.10.2013, DÇ-2014 AZƏRBAYCAN 2:0 Şimali İrlandiya Bakı
28.03.2015, AÇ-2016 AZƏRBAYCAN 2:0 Malta Bakı
04.09.2016, DÇ-2018 San Marino 0:1 AZƏRBAYCAN Serravalle
08.09.2016, DÇ-2018 AZƏRBAYCAN 1:0 Norveç Bakı
04.09.2017, DÇ-2018 AZƏRBAYCAN 5:1 San Marino Bakı
11.10.2018, ML-2019 Farer adaları 0:3 AZƏRBAYCAN Torshavn
17.11.2018, ML-2019 AZƏRBAYCAN 2:0 Farer adaları Bakı
08.09.2020, ML-2021 Kipr 0:1 AZƏRBAYCAN Nikosiya
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64 yaşı var, italiyalıdır.

Futbolçu kimi yarımmüdafiəçi mövqeyində 
çıxış edib. A seriyasında “Peskara” (1977/78) 
və “Breşiya” (1980/81) klublarının formasını 
geyinib. 52 oyunda 2 qol vurub.

Məşqçi karyerasına 1990-cı ildə başlayıb.
A seriyasında “Modena” (2002/03), “Breşiya” 
(2003-2005), “Torino” (2007, 2008) və 
“Udinese”yə (2009/10) rəhbərlik edib.
“Breşiya” ilə 2003-cü ildə Intertoto kubokun-
da iştirak edib. 

Həmçinin İspaniyanın “Levante” (2007/08) 
və “Alaves” (2017/18) klublarında baş məşqçi 
olub.

2011-2017-ci illərdə Albaniya millisini çalışdırıb. 
Onun rəhbərliyilə 54 oyun keçirən Albaniya 
komandası Avro-2016-ya vəsiqə qazanıb. 

2001-ci ildə İtaliyada “Gümüş skamya”, 2015-
ci ildə isə “Xüsusi qızıl skamya” mükafatlarına 
layiq görülüb.

10 iyul 2020-ci ildən Azərbaycan millisinin 
baş məşqçisidir.

AZƏRBAYCAN MİLLİSİNİN
BAŞ MƏŞQÇİSİ

CANNİ
DE BYAZİ
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SERBİYA 
M İ L L İ  K O M A N D A S I

ƏVVƏLKİ GÖRÜŞLƏR:
Azərbaycan və Serbiya komandaları bundan əvvəl Avro-2008-in seçmə mərhələsində 
qarşılaşıblar. 2006-cı ildə Belqradda keçirilən oyun serblərin qələbəsilə başa çatıb – 1:0. 
Növbəti il Bakıdakı qarşılaşmada da komandamız məğlub olub – 1:6.
Rəqiblərin 2015-ci ildə Avstriyada keçirilən qoldaşlıq görüşündə də Serbiya futbolçuları 
qələbə qazanıb – 4:1. 
Yeri gəlmişkən, Serbiya 2006-cı ildən əvvəl Serbiya və Monteneqronun tərkibində olub. 

BAŞ MƏŞQÇİSİ:
Draqan Stoykoviç
56 yaşı var, serbiyalıdır.
Futbolçu kimi vətənində “Radniçki Niş” və 
“Srvena Zvezda”, həmçinin Fransada “Marsel”, 
İtaliyada “Verona” və Yaponiyada “Nagoya 
Grampus” komandalarında çıxış edib, yarım-
müdafiəçi mövqeyində oynayıb.
“Marsel”lə 1993-cü ildə UEFA Çempionlar Liqa-
sının qalibi olub.
1983-2001-ci illərdə Yuqoslaviya yığmasının 
heyətində 84 oyun keçirib (onlardan 44-də ka-
pitan olub) və 15 qol vurub.
1990 və 1998-ci illərin dünya çempionatında 
çıxış edib, 1990-cı ildə yarışın rəmzi yığmasına 
daxil edilib.
1984 Los Anceles Olimpiadasının bürünc 
mükafatçısı olub.
2001-ci ildə futbolçu karyerasını başa vur-
duqdan dərhal sonra dörd il müddətinə Yuqo-
slaviya Futbol Assosiasiyasının, 2005-2007-ci 
illərdə isə “Srvena Zvezda” klubunun prezidenti 
olub.
Daha sonra məşqçiliyə başlayıb və Yaponi-
yanın “Nagoya Grampus” (2008–2013) və Çinin 
“Guangzhou R&F” (2015–2020) komandalarını 
çalışdırıb.
2010-cu ildə “Nagoya Grampus” ilə Yaponi-
ya çempionu olub və çempionatın ən yaxşı 
məşqçisi seçilib.
Həmçinin 2016-cı ildə Serbiyanın ən yaxşı məşqçisi seçilib.
2021-ci ilin martından Serbiya millisinin baş məşqçisidir.
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Azərbaycan millisi bu ölkənin komandası ilə Avro-2004-ün seçmə mərhələsində eyni 
qrupda mübarizə aparıb.
2003-cü ildə Podqoritsada keçirilən oyun 2:2 hesabı ilə başa çatsa da, Bakıda Azərbaycan 
futbolçuları Serbiya və Monteneqro komandasını məğlub edə biliblər – 2:1.

BİLİRSİNİZMİ?
Azərbaycan futbolunun fəxri Anatoli Banişevski 1965-1972-ci illərdə SSRİ yığmasının 
heyətində 4 oyunda Serbiyanın sələfi olan Yuqoslaviyanın yığma komandasına qarşı çıxış 
edib və 1 qol vurub.
Həmçinin 1970-ci ildə Moskvada keçirilmiş SSRİ – Yuqoslaviya yoldaşlıq görüşündə (4:0) 
Bakının “Neftçi” komandasının hücumçusu Vitali Şevçenko da çıxış edib: o, 20-ci dəqiqədə 
oyunda hesabı açıb.

2019-cu ilin iyununda Lvovda Avro-2020-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində Ukrayna ko-
mandasına 0:5 hesabı ilə uduzan Serbiya millisi tarixində (2006-cı ildən) ən böyük məğlu-
biyyətə uğrayıb.
Maraqlıdır ki, 2020-ci ilin noyabrında isə serblər Belqradda UEFA Millətlər Liqası çərçivəsində 
Rusiya komandasına 5:0 hesabla qalib gələrək ən böyük qələbələrindən birini qazanıblar.

2020/21 mövsümündə Azərbaycan Premyer Liqasında Serbiyadan 6 futbolçu çıxış edir ki, 
onlardan müdafiəçi Voyislav Stankoviç “Neftçi”nin, qapıçı Saşa Stamenkoviç və müdafiəçi 
Filip İvanoviç “Sabah”ın, yarımmüdafiəçi Uroş Matiç “Qarabağ”ın, müdafiəçilər Nemanya 
Ancelkoviç və Lazar Corceviç isə “Zirə”nin şərəfini qoruyur.
Bu futbolçulardan Voyislav Stankoviç 2010-cu ildə Serbiyanın əsas millisində 1 oyun keçirib. 
Uroş Matiç isə vaxtilə ölkəsinin U-19 yığmasında çıxış edib.

***

***
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Serqey Milinkoviç-Saviç
Milinkoviç-Saviç Serbiya Milli komandasının lider 
oyunçularındandır. Serbiyanın müxtəlif yaş qru-
plarında çıxış edən oyunçu 2017-ci ildən əsas milli-
nin şərəfini qoruyur. 20 oyuna 3 qol vurub. 26 yaşlı 
futbolçu 2015-ci ildən İtaliyanın “Latsio” klubunda 
çıxış edir. Oyunçu İtaliya klubunda 184 oyuna 34 
qola imza atıb.
 
Luka Yoviç
Luka Yoviç 2018-ci ildən Serbiya millisinin şərəfini 
qoruyur. Hücumçu 11 oyuna 5 qol vurub. 2019-cu 
ildə Almaniyanın “Ayntraxt” (Frankfurt) koman-
dasında göstərdiyi gözəl oyundan sonra (54 oyun, 
25 qol) “Real”a  (Madrid) transfer olan futbolçu 
orada özünü yaxşı tərəfdən göstərə bilməyib (21 
oyun, 2 qol) və 2021-ci ildə yenidən “Ayntraxt” 
klubuna qayıdıb.
 
Duşan Vlaxoviç
2000-ci ildə Serbiyanın Belqrad şəhərində anadan 
olan Vlaxoviç ölkəsinin ən istedadlı oyunçuların-
dan sayılır. Milli komandada 4 dəfə meydana çıxan 
oyunçu artıq 1 qola da imza atıb. 2018-ci ildə “Par-
tizan” klubundan İtaliyanın “Fiorentina” klubuna 
transfer olunan oyunçu bu komandada da gözəl 
oyunları ilə yadda qalır.

SERBİYANIN İZLƏMƏLİ
FUTBOLÇULARI

Serqey Milinkoviç-Saviç

Duşan Vlaxoviç

Luka Yoviç
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RƏHİM SADIXOV İLƏ
MÜSAHİBƏ “Ölkənin bir

nömrəli komandasında çıxış etmək 
mənim üçün fəxrdir”

UEFA Millətlər Liqasında milli komandanın heyətində debüt 
edən futbolçulardan olan Rəhim Sadıxov Kipr yığmasına 
qarşı oyunda özünü yaxşı tərəfdən göstərməyi bacardı.

 Baş məşqçi Canni De Byazının güvəndiyi 
futbolçulardan olan Sadıxov Azərbaycan 
milli komandasında oynadığı üçün fəxr
etdiyini bildirir. 
 - Səni tanımayan-
lar üçün özünü qısa 
olaraq necə təqdim 
edərdin?
- Sadıxov Rəhim 
Fuad oğlu. 1996-cı 
il iyulun 18-də Rusi-
yanın paytaxtı Mosk-
va şəhərində anadan 
olmuşam. Uşaqlığım 
bütünlüklə bu ölkədə 
keçib.
- Rusiyada doğu-
lub boya-başa çat-
mısan. Azərbaycana 
bağlılığın barədə 
məlumat verərdin...
- Atam Fuad Sadıx-
ov Bakıda anadan 
olub. O, Azərbaycan 
vətəndaşı olub, daha 
sonra Rusiya Federa-
siyasına köçüb. Anam 

isə Rusiya vətəndaşı 
olub. İki yaşım olarkən 
bir müddət ailəmlə 
Bakıda yaşamışam. 
Lakin yaşım az old-
uğundan həmin dövrü 
xatırlamıram. Hazır-
da atamın iki bacısı 
Azərbaycanda yaşayır. 
Bibilərimlə və onların 
övladları ilə əlaqəm 
var.
- İlk dəfə U-17, daha 
sonra isə U-19 Azər-
baycan millisinin for-
masını geyinmisən. 
Azərbaycandan təklif 
alanda hansı hissləri 
keçirdin?
- 16 yaşım olanda 
məni Azərbaycanın 
17 yaşadək futbolçu-
lardan ibarət milli 

komandasına dəvət 
etdilər.  Ailəmlə 
məsləhətləşdikdən 
sonra Azərbaycana 
gəldim və milli ko-
mandanın formasını 
geyinməyə başladım. 
Bu, mənim üçün yeni 
bir mərhələyə qədəm 
qoymaq anlamı verirdi. 
Əlbəttə, Azərbaycan 
millisinin formasını 
geyindiyim üçün xoş 
hisslər keçirdiyimi 
deyə bilərəm.

“Onların dəstəyi 
sayəsində buralara 
qədər gəlib çıx-
mışam”
- Azərbaycan milli 
komandasını seçməy-
ində ailənin nə 
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dərəcədə rolu oldu?
- Təəssüf ki, valideyn-
lərimi uzun illər öncə 
itirmişəm, hər ikisi 
dünyasını dəyişəndə 
çox kiçik yaşda idim. 
Qardaşım mənim üçün 
ailəm deməkdir. Azər-
baycan millisindən 
təklif aldığım zaman 
qardaşım və dostlarım 
mənə dəstək oldu-
lar. Onların dəstəyi 
sayəsində buralara 
qədər gəlib çıxmışam. 
- 2019-cu ilin sen-
tyabrında karyeranı 
Azərbaycanda davam 
etdirirsən. Rusiyadan 
köçüb buraya uyğun-
laşmaqda nə kimi 
çətinliklərin oldu?
- Karyeram ərzində 
yalnız Moskva klu-
blarının formasını 
geyinmişdim. Azər-
baycan millisindən 
təklif aldığım zaman 
istər-istəməz çox nar-
ahat idim. Çünki məni 
qarşıda yeni ölkə, yeni 
mədəniyyət və yeni 
həyat gözləyirdi. Buna 
baxmayaraq, Azər-
baycana olduqca tez 
uyğunlaşdım. “Sumqa-
yıt”da hər kəs məni 
isti qarşıladı, məhz bu 
amil daha tez uyğun-
laşmağıma səbəb 
oldu.
- İlk vaxtlar əsasən nə 
kimi çətinliklərlə 
qarşılaşdın?
- Ünsiyyət baxımından 
çətinliklə üzləşsəm 

də, bunu artıq ara-
dan qaldırmışam. Bu 
məsələdən başqa, 
çətinlik yaşamadım. 
Məni çox yaxşı qa-
rşıladılar, ilk gündən 
kollektivə qay-
nayıb-qarışdım. Klubu-
muzdakı ailə ortamı 
daha tez uyğun-
laşmağıma kömək 
oldu.

“Artıq çətin bir dövrü 
arxada qoyduğumuzu 
düşünürəm”

- Bir qədər karyer-
an barədə danışaq. 
Rəhim Sadıxov poten-
sialını tam aça bilib-
mi?
- Həm şəxsi həyat-
da, həm də idman 
həyatımda özümə 
qarşı çox tələbkaram. 
Hətta bacarığımın 
böyük hissəsini ortaya 
qoya bilmədiyi-
mi düşünürəm. Bu 
səbəbdən üzərimdə 
daha çox çalışıram. 
Zəif cəhətlərimi ara-
dan qaldırmaq üçün 
məşqlərdə əlim-
dən gələni edirəm. 
Gələcəkdə həm klubu-
ma, həm də Azər-
baycan millisinə daha 
çox fayda verəcəyimə 
ümid edirəm.
- Pandemiya siz id-
mançılara necə təsir 
göstərdi?
- Pandemiya nəinki 
futbolçulara, məncə, 

hər kəsə mənfi təsir 
göstərdi. Bu müddət 
ərzində olduqca çətin 
bir dövr keçdik. İki aya 
yaxın evdə oturmağa 
və məşqsiz qalmağa 
məcbur olduq. Yalnız 
evdə hazırlaşırdıq ki, 
bu da peşəkar idmançı 
üçün yetərli deyildi. 
Artıq çətin bir dövrü 
arxada qoyduğumuzu 
düşünürəm.
- Karantin tətbiq ol-
ması bir çox insan-
ların psixologiyasına 
mənfi təsir göstərir. 
Futbolçular necə, 
psixoloji təsirə məruz 
qalırmı?
- Pandemiya dövrü 
şəxsən mənə çox 
pis təsir etdi. Bir fut-
bolçunun 3-4 ay id-
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mansız qalması çox 
ağır bir durumdur. 
Əlbəttə, bu vəziyyət 
insanda psixoloji çətin-
lik yaratmış olur.

“Zamanla daha yaxşı 
olacağıma inanıram”

- İlk dəfə Millətlər 
Liqasında Kipr 
yığması ilə oyunda 
Azərbaycan millisinin 
formasını geyindin. 
Azərbaycan milli ko-
mandasında oynamaq 
sənin üçün nə məna 
kəsb edir?
- Milliyə dəvətdən 
öncəki altı ay müd-
dətində “Sumqayıt”-
dakı çıxışım dövründə 
ölkəm haqqında çox 
şey öyrəndim. Azər-

baycan kimi ölkədə 
yaşamağım və ölkənin 
bir nömrəli koman-
dasında çıxış etmək 
mənim üçün fəxrdir.
- Ümumiyyətlə, mil-
lidəki debütünü, 
çıxışını necə qi-
ymətləndirirsən?
- Düşünürəm ki, daha 
yaxşı ola bilərəm.
- Səni milli koman-
danın əsas üzvü say-
maq olarmı?
- Bu sualı məşqçilər 
korpusu cavablandır-
sa, daha düzgün olar. 
Bir futbolçu olaraq 
məşqçilərin verdiyi 
tapşırıqları maksi-
mum yerinə yetirməyə 
çalışıram. Əvvəldə 
dediyim kimi, zamanla 
daha yaxşı olacağıma 
inanıram.

“Bütün qarşılaşma-
lara final oyunu kimi 
yanaşmalıyıq”

- Milli komandada 
yeni baş məşqçi, yeni 
futbolçular var. Milli 
komandanın Millətlər 
Liqasındakı çıxışı necə 
dəyərləndirirsən?
- Mənə bu haqda 
nəsə danışmaq çətin-
dir. Çünki mən də bu 
kollektivdə yeniyəm. 
Nəticələrimiz istədi-
yimiz kimi olmasa 
da, bəzi oyunlarda 
uğurlu çıxış etdiyimizi 
düşünürəm. Kipr mil-
lisinə qarşı oyunu xü-

susi qeyd edə bilərəm. 
Zamanla daha yaxşı 
yerlərə gələcəyimizə 
inanıram, bunun üçün 
də çox çalışırıq.
- Millətlər Liqasında 
rəqiblər nisbətən bi-
zimlə eyni gücdə olan 
komandalar idi. Dünya 
çempionatının seçmə 
mərhələsində isə Av-
ropanın güclü koman-
daları yer alıb. Mil-
limizin qrupunu necə 
dəyərləndirirsən?
- Qrup mərhələsindəki 
bütün rəqiblərimiz çox 
güclü kollektivlərdir. 
Bizi qarşıda olduqca 
çətin oyunlar gözləyir. 
Rəqibin kimliyindən 
asılı olmayaraq, ilk 
növbədə özümüzə 
inanmalıyıq. Bütün 
qarşılaşmalara final 
oyunu kimi yanaş-
malıyıq.
- Baş məşqçi Can-
ni De Byazı haqda 
fikirlərini bölüşməyin 
maraqlı olardı...
- Canni De Byazi 
ilə yeni çalışmağa 
başlamışıq. Onun ol-
duqca xoş aurası var. 
Xarakterli məşqçi old-
uğu kimi, ünsiy-
yətcildir, futbolçuları 
çox yaxşı motivasi-
ya edə bilir. Canni De 
Byazi kimi bir məşqçi 
ilə çalışmaq, məncə, 
hər bir futbolçu üçün 
xoşdur.
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“e-Milli”
komandanın
heyəti 
müəyyənləşdi
“e-Milli” komandanın heyətini formalaşdırmaq 
üçün ölkəmizin ən yaxşı konsol oyunçularının 
iştirakı ilə ildə bir dəfə heyətə seçimlər təşkil 
olunur. Bu ilki seçimlərə E-Milli Liqanın 2020-
ci il mövsümündə ən yaxşı nəticə göstərmiş 
16 oyunçu dəvət olunub. Gərgin keçən müba-
rizədə Taleh Məhərrəmov, Nurlan Ayazlı, Firuz 
Buksayev, Ramil Nəbiyev 1/2 final mərhələsinə 
vəsiqə qazanmaqla Azərbaycanı “e-AVRO 
2021”-də təmsil edəcək “e-Milli” komandanın 
yeni heyətini təşkil ediblər. Final oyununda 
Taleh Məhərrəmov Nurlan Ayazlıya qalib gəlib. 
 
Qeyd edək ki, “e-AVRO 2021”-in 
seçmə mərhələsi 15-29 mart və 12-26 
aprel tarixlərində keçiriləcək. 

Seçmə mərhələdə 10 qrup qalibi komanda 
birbaşa qrup mərhələsinə vəsiqə qazanacaq. 
İkinci yerdə qərarlaşmış komandalar isə 
yenidən iki qrupa bölünəcək və hər qrupda ilk 
3 yeri tutan komanda qrup mərhələsinə və-
siqə qazanacaq. “e-Milli” komandamız seçmə 
mərhələdə Fransa, Danimarka, Albaniya, 
Norveç və Uelslə birgə “İ” qrupunda mübarizə 
aparacaq.
May-iyun aylarında keçiriləcək qrup 
mərhələsində 16 “e-Milli” komanda 4 qrupda 
mübarizəni davam etdirəcək. İkinci dəfə təşkil 
olunan “e-AVRO 2021”-in final mərhələsi 9-10 
iyul tarixlərində keçiriləcək.
Çempionata hazırlıq məqsədilə komandamız 
yoldaşlıq oyunları və turnirlərdə iştirak edir. 
Türkiyə Futbol Federasiyası tərəfindən təşkil 
olunmuş turnirdə “e-Mil-
li” komandamız ikinci 
yeri tutub. 6-7 mart tar-
ixlərində Şərqi Avropa 
ölkələrinin komandaları 
arasında təşkil edilmiş 
turnirdə iştirak edən 
“e-Milli” komandamız 
bu turnirdə də ikinci 
yerə yiyələnib.
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24 mart 2021 | 23:45

Portuqaliya Azərbaycan

30 mart 2021 | 20:00

Azərbaycan Serbiya

1 sentyabr 2021 | 22:45

Lüksemburq Azərbaycan

4 sentyabr 2021 | 20:00

İrlandiya Azərbaycan

7 sentyabr 2021 | 20:00

Azərbaycan Portuqaliya

9 oktyabr 2021 | 20:00

Azərbaycan İrlandiya

12 oktyabr 2021 | 22:45

Serbiya Azərbaycan

11 noyabr 2021 | 21:00

Azərbaycan Lüksemburq

1 : 0

20 AZƏRBAYCAN - SERBİYA    30 Mart

Millimizin oyunlarının təqvimi
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24 mart 2021 | 20:45

Portuqaliya Azərbaycan

30 mart 2021 | 18:00

Azərbaycan Serbiya

1 sentyabr 2021 | 20:45

Lüksemburq Azərbaycan

4 sentyabr 2021 | 18:00

İrlandiya Azərbaycan

7 sentyabr 2021 | 18:00

Azərbaycan Portuqaliya

9 oktyabr 2021 | 18:00

Azərbaycan İrlandiya

12 oktyabr 2021 | 20:45

Serbiya Azərbaycan

11 noyabr 2021 | 18:00

Azərbaycan Lüksemburq

1 : 0
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Yüksək keyfiyyətdə

https://drive.google.com/file/d/1XI5Gp6K5UXo60HgMV4HTfru04-fBU84C/view?usp=sharing
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Milli komandanın kiçik 
azarkeşləri
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“PAŞA SIĞORTA”YA 
XÜSUSİ MÜKAFAT 
TƏQDİM OLUNUB

AFFA-nın inzibati 
binasında keçirilən 
görüş zamanı AF-
FA-nın İcraçı
vitse-prezidenti 
Elxan Məmmədov 
tərəfdaşlara Azər-
baycan futboluna 
davamlı dəstəklərinə 
görə təşəkkür edib. 
O qeyd edib ki, tərəf-
daşlıq çərçivəsində 
həyata keçirilən istər 
kütləvi futbol, istərsə 
də rəqəmsal layihələr 
böyük maraqla qa-
rşılanır. 2019-cu ildə 
ölkə üzrə keçirilmiş 
araşdırmada AF-
FA-nın “PAŞA Sığor-
ta” ilə tərəfdaşlıq 
çərçivəsində həyata 

keçirdiyi “Məhəllə 
futbolu” layihəsi 
respondentlərin ən 
yüksək faizinin  (42%) 
məlumatlı olduğu 
kütləvi futbol layihəsi 
olub (Nielsen 2019).
Mükafatı “PAŞA 
Sığorta” şirkəti adın-
dan qəbul edən 
İdarə Heyəti sədrinin 
müavini Tural Əliyev 
AFFA ilə tərəfdaşlıq 
çərçivəsində fəali-
yyətdən razı old-
uqlarını bildirib: “Artıq 
10 ildir davam edən 
bu əməkdaşlığımızı 
nəzərə alaraq 
bildirmək istərdim 
ki, PAŞA Sığorta 
şirkəti olaraq bizim 

üçün Azərbaycanda 
futbolun inkişafına 
dəstək hər zaman 
diqqət mərkəzində 
olmuşdur və bu is-
tiqamətdə AFFA ilə 
olan əməkdaşlığımız 
xüsusi önəm kəsb 
edir”- deyə o, öz fikri-
ni yekunlaşdırıb.
Qeyd edək ki, “PAŞA 
Sığorta” 2011-ci ildən 
AFFA-nın rəsmi tərəf-
daşıdır.

Əvvəlki illərdə AFFA-nın Konfransında 
təqdim olunan mükafat budəfəki 
Konfrans onlayn formatda təşkil 
olunduğu üçün bir gün öncə təqdim 
olunub. AFFA-nın Konfransında
mükafatın təqdim olunması ilə bağlı 
iştirakçılara məlumat verilib.
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MİLLİDƏ
DEBÜT 
EDƏNLƏR
MİLLİDƏ GƏNCLƏŞDİRMƏ
SİYASƏTİ APARAN CANNİ
DE BYAZİ BAŞ MƏŞQÇİ
OLDUĞU DÖVRDƏ 10 
YENİ OYUNÇUYA ŞANS 
VERİB. 



İtaliyalı mütəxəssis daha çox gənclərə 
güvənməklə milli komandanın heyətini
formalaşdırmağa çalışıb. Canni De 
Byazının rəhbərliyi altında Millətlər
Liqasında və Sloveniya ilə keçirilmiş 
yoldaşlıq oyununda debüt edən futbolçular:

Rəhim Sadıxov 
Kipr – Azərbaycan
Əli Qurbani 
Monteneqro – Azərbaycan
Azər Salahlı
Monteneqro – Azərbaycan
Şahruddin Məhəmmədəliyev
Azərbaycan - Kipr
Elvin Bədəlov
Azərbaycan - Kipr
İsmayıl İbrahimli
Azərbaycan - Kipr
Amin Seydiyev
Azərbaycan - Kipr
Musa Qurbanlı 
Sloveniya – Azərbaycan
Xəyal Nəcəfov 
Azərbaycan – Monteneqro
Şəhriyar Əliyev
Lüksemburq – Azərbaycan
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Futbol həyəcanı məhəllənizə gəlir

“Böyük futbola gedən yol məhəllədən başlayır” prinsipinə əsaslanaraq, sağlam həyat tərzinin 
təbliği və uşaqların futbola marağının artırılması məqsədilə Azərbaycan Futbol Federasiyaları 
Assosiyasıyası (AFFA) tərəfindən “Məhəllə futbolu” layihəsi 2016-cı ildə yenidən bərpa edilib. 
Layihə cərçivəsində futbol oynamaq üçün həyətlərdə bir səyyar futbol meydançası quraşdırılır 
və sakinlərin istifadəsinə verilir.

2016-cı ilin yay aylarında Bakının iki məhəlləsində tətbiq edilmiş layihə 2017-ci ildən etibarən 
“PAŞA Sığorta”nın dəstəyi ilə Bakıda və digər şəhərlərimizin məhəllələrində davam edir.

Səyyar meydançaların əhalinin istifadəsinə pulsuz verilməsi ilə yanaşı, meydançalarda AFFA-
nın təyin etdiyi məşqçilər tərəfindən pulsuz futbol dərsləri də keçirilir. Əhalinin futbola marağını 
artırmaq üçün mütəmadi olaraq milli komandalarımızın üzvləri meydançaları ziyarət edir və 
məhəllə sakinləri ilə birgə futbol oynayırlar.
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Meydançanın quraşdırılması üçün bir neçə şərti nəzərinizə çatdırırıq:
1) Meydançanın yerinin uzunluğu 27 m., eni 15 m. ölçülərə tam uyğun olmalıdır;
2) Meydança quraşdırılacaq ərazinin səthi düz olmalıdır;
3) Quraşdırılan meydança məhəllə sakinlərini narahat etməməli, məhəllə sakinləri və avtomobillərin 
hərəkətinə mane olmamalıdır;
4) Məhəllədən 1 nəfər məsul şəxs quraşdırılan meydança və təqdim olunan avadanlıqlara cavabdeh 
olmalıdır.

Əgər meydançanın sizin məhəllənizdə də quraşdırılmasını istəyirsinizsə, AFFA-nın 
rəsmi Facebook səhifəsi və ya marketing@affa.az ünvanı vasitəsilə müraciət edə 
bilərsiniz.
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The new Nike Mercurial. 
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AFFA-NIN
RƏSMİ 
MAĞAZASINDA 
BÜTÜN
MƏHSULLARA 
ENDİRİM
EDİLİB

%

Endirim-
dən yarar-
lanmağa 
tələsin. 
Məhsullar 
limitli
saydadır.
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“SPORTENT”
LAYİHƏSİNİN İLK 
MƏRHƏLƏSİ BAŞA 
ÇATIB

Qısa 
xülasə
Avropanın 6 milli futbol 
assosiasiyasından olan 
təxminən 400 gənc fut-
bolçu arasında aparılan 
beynəlxalq sorğu zamanı 
oyunçulara ikinci karyer-
alarına münasibətləri ilə 
bağlı suallar verilib. 
Hədəf qrup peşəkar və 
yarı-peşəkar komanda-
larda və futbol liqalarında 
hazırda çıxış edən 18-30 
yaşlı futbolçulardan ibarət 
olub.
Sorğu 2020-ci ilin iyul 

ayında 395 futbolçu 
arasında aparılıb. Peşəkar 
və yarı-peşəkar futbolçu-
lar üçün nəzərdə tutulmuş 
onlayn kəmiyyət sorğu-
su hazırlanıb və müxtəlif 
ölkələrdən olan futbolçular 
arasında keçirilib.  
Sorğunun 328 iştirakçısı 
sualları tam cavablandırıb 
və həmin cavablar hazırkı 
hesabatda təhlil edilir. 
Respondentlər əsasən:
Sloveniya (37%; 122 
nəfər), Şimali Makedoniya 
(32%; 106 nəfər) və Azər-
baycan (18%; 60 nəfər) 
sakinləri olmuş,
kişi cinsindən (83%; 273 

nəfər) olmuş,
16-30 yaşlı (89%; 293 
nəfər) olmuş,
əksəriyyəti (58%; 135 
nəfər) tam-ştat işçi ol-
maqla, futbol oynadıqları-
na görə klubları tərəfind-
ən ödənişlə təmin 
olunmuşdur (73%; 240 
nəfər).
Sorğu məhz hazırda çıxış 
edən gənc futbolçuların 
futbolu bitirəndən sonrakı 
karyeraları barədə fikirləri-
ni əldə etmək üçün hazır-
lanıb.      
Sorğunun nəticələri 
göstərir ki, futbolçular 
sahibkar (istər mütəxəs-

AFFA-nın iştirakçısı olduğu “SportEnt” – idmançılara 
ikili karyera imkanı yaradılmasını nəzərdə 
tutan layihəyə Avropa Birliyinin “Erasmus+” proqramı 
çərçivəsində qrant ayrılıb. Layihənin ilk mərhələsi bu 
yaxınlarda tamamlanıb. İlk mərhələ çərçivəsində 
iştirakçı ölkələrdən olan peşəkar və yarı-peşəkar 
futbolçular arasında sorğu keçirilib, sorğunun 
nəticələri əsasında layihənin növbəti mərhələləri 
müəyyən olunub.



35OYUN PROQRAMI

sis, istər ictimai və təhsil 
proqramlarını təşkil edən 
və ya qeyri-kommersiya 
təşkilatlarını idarə edən 
sahibkar, istər startaplara 
sərmayə yatıran sahibkar, 
istərsə də innovativ məh-
sul, xidmət və texnologi-
yalar yaradan sahibkar) 
olmaqda maraqlıdırlar. 
Oyunçular sahibkarlıq 
fəaliyyətləri zamanı inti-
zam, komanda işi, səbirli-
lik, hörmət və dayanıqlılıq 
kimi müxtəlif bacarıqların-
dan faydalana bilərlər.  
Sorğunun nəticələri 
nəzərə alınmaqla tövsiyə 
olunur ki, futbolçulara sa-
hibkarlıq sahəsində təlim 

keçilsin. Burada məqsəd 
onların futbol karyerasın-
dan sonra alternativ peşə 
imkanı ilə təmin olunması 
və ya futbolçu olduqları 
müddətdə idman sahəsinə 
biznes nöqteyi-nəzərindən 
yanaşmaq qabiliyyətinin 
formalaşdırılmasıdır. Onlar 
futboldan sonrakı karyer-
aları ilə bağlı mentorluq 
dəstəyinin göstərilməsini 
yüksək qiymətləndirir və 
sahibkarlıq mövzusundakı 
təlimlərə vaxt ayırmağa 
həvəslidirlər. Sahibkar 
olmaq iqtisadi baxımdan 
gəlir əldə etmək imkanı 
ilə yanaşı, peşəkar inkişaf 
imkanı da yaradır ki, bu 

da oyunçuları bu cür təlim 
kurslarında iştiraka sövq 
edən əsas amildir.   
Bu hesabatın əsas 
bölmələri aşağıdakılardan 
ibarətdir:  
layihə barədə ümu-
mi məlumat və onun 
məqsədləri,
layihə üçün istifadə edilən 
metodologiya,
sorğunun nəticələri,
həmin nəticələrin təhlili,
çıxarılan nəticələr və töv-
siyələr.

Geniş hesabatla tanış olmaq 
üçün linkə keçin:
https://www.sportent.org/survey
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10 aydan artıq vaxtda 
zalda məşq keçməməsinə 
rəğmən, millimiz qələbə 
ilə başlanğıc etdi. Doğ-
ma meydanda rəqibini 
4:1 hesabı ilə üstələyən 
komandamız növbəti 
sınağına Afinada çıxdı. 
Qrupumuzun ən aşağı 
reytinqli komandası 
olan Yunanıstan yığması 
mübarizəyə ilkin seçmə 
mərhələdən başlamış, 
pley-off oyunlarında Tür-
kiyə millisi ilə qarşılaşmış, 
hər iki oyunda heç-heçə 
qeydə alınsa da, səfərdə 
daha çox qol vurması 
sayəsində çıxışını davam 
etdirmək hüququ qazan-
mışdı. Joze Alesio Da Sil-
vanın başçılığı altında ko-

mandamız oyunun taleyini 
demək olar, birinci hissədə 
həll etdi. Eduardo və Vas-
souranın qolları sayəsində 
üstünlük qazandığımız 
duelin yekununu Çovdarov 
müəyyənləşdirmişdi. 
Növbəti iki oyunda isə 
millimiz eyni komanda ilə 
üz-üzə gəldi. Moldova ilə 
duel əvvəlcə Bakıda baş 
tutdu. Futzalımızın məbə-
di hesab edilən Bakı İd-
man Sarayında həm oyun, 
həm də nəticə baxımın-
dan turnir cədvəlindəki 
ən yaxın rəqibinə heç bir 
şans verməyən yığmamız 
maksimum nəticə ilə lider-
liyini möhkəmləndirdi. Bu 
komandaların səfərdəki 
oyununda da millimiz 5 

qol vurdu. Ancaq Bakıda-
kı görüşdən fərqli olaraq 
öz qapısından 1 yox, 3 top 
buraxmalı oldu. Bunun-
la da xal ehtiyatını 12-yə 
yüksəldən və qrupda ilk 
“2-liy”i təmin edən milli-
miz Avropa çempionatının 
final mərhələsində iştirak 
etmək hüququ da qazan-
dı. Düzdür, bu mərhələnin 
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başa çatmasına hələ 2 tur 
var. Bu qalan oyunlar isə 
millimizin liderliyi təmin 
etməsi baxımından vacib-
dir. İki dueldən birində 
qazanılacaq qələbə həll-
edici mərhələyə lider kimi 
yollanmağımıza imkan 
verəcək. Millimizlə birgə 
daha 5 komanda - Bosnya 
Herseqovina, Xorvatiya, 
İtaliya, Rusiya və İspaniya 
yığmaları final mərhələsinə 
vəsiqəni təmin edib.
Onu da qeyd edək ki, 
futzal üzrə Azərbaycan 
millisi indiyə qədər beş 
dəfə - 2010, 2012, 2014, 
2016 və 2018-ci illərdə 
Avropa çempionatının 
final mərhələsində işti-
rak edib. Debüt ilindəcə 
qitənin ən güclü 4 yığması 
sırasında yer almağı baca-
ran komandamız sonrakı 
4 yarışın 2-də ¼ finala 
yüksəlib. Məlumat üçün 
bildirək ki, millimiz 2016-cı 
ildə həm də dünya çempi-
onatının final mərhələsində 
iştirak edib və mübarizəni 

¼ finalda dayandırıb. Ko-
mandamız dünyanın 5 ən 
güclü yığmasından biri 
olub. 
Seçmə mərhələdəki uğur-
lu nəticələr yığmamızın 
UEFA reytinq cədvəlindəki 
mövqeyinə də təsir edib. 
Belə ki, Azərbaycan indi 
bir pillə irəliləyərək beşinci 
sırada yer alıb. 
Avropa çempionatının final 
mərhələsinin oyunları isə 
2022-ci il yanvarın 19-dan 
fevralın 6-dək Niderlandda 
keçiriləcək. İlk dəfə olaraq 
həlledici mərhələdə 16 
komanda iştirak edir. Buna 
qədər iki ildən bir təşkil ol-
unan qitə birinciliyinin final 
mərhələsində 12 komanda 
gücünü sınayırdı. Artıq Av-
ropa çempionatı da 4 ildən 
bir keçiriləcək. 

Millimizin 3-cü qrupda keçirdiyi oyunlar:
Azərbaycan – Slovakiya 4:1
Yunanıstan – Azərbaycan 0:3
Azərbaycan – Moldova 5:1
Moldova – Azərbaycan 3:5

Millimizin növbəti oyunları:
Slovakiya – Azərbaycan (08.04.2021)
Azərbaycan - Yunanıstan (14.04.2021)

№ Komanda O Q H/H M T/F X

1 Azərbaycan 4 4 0 0 17-5 12

2 Slovakiya 4 2 1 1 16-8 7

3 Moldova 4 1 1 2 11-15 4

4 Yunanıstan 4 0 0 4 1-17 0
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AFFA, UNİCEF AZERBAIJAN VƏ
AVROPA İTTİFAQININ MALİYYƏ 
DƏSTƏYİ İLƏ 8 MART
BEYNƏLXALQ QADINLAR 
GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ
XÜSUSİ VERİLİŞ HAZIRLANIB
#qızlarbacarır layihəsi çərçivəsində hazırlanmış buraxılışda AFFA-nın 
İcraçı vitse-prezidenti Elxan Məmmədov, Avropa İttifaqının Azərbaycanda-
kı Nümayəndiliyinin Əməkdaşlıq bölməsinin rəhbəri, müşavir – elçi
Simona Qatti, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı Nümayəndiliyin əməkdaşı 
Səbinə Mütəllimova və Joana Varao, UNİCEF-in Azərbaycandakı
Nümayəndiliyinin rəhbəti Edvard Karvardin fikir bildiriblər.
Elxan Məmmədov
“Azərbaycan Futbol ailəsi 
qadın futbolunun inkişafı-
na 2010-cu ildə başladı. 
O vaxtdan bugünədək 
məqsədlərimiz dəyişmədi. 
Əsas məqsədimiz odur ki, 
oğlanlar üçün yaradılan 
imkanları xanımlarımız 
üçün də yaradaq. Söh-
bət yalnız peşəkar futbol 
oynamaqdan getmir. Təbii 
ki, futbolda digər sahələr 
də mövcüddur; hakim ol-
maq, həkim olmaq, məşqçi 
olmaq, funksioner olmaq, 
administrativ heyətdə 
fəaliyyət göstərmək və 
s. Bu 10 il ərzində bəzi 
müsbət nailiyyətlər qa-

zanmışıq, qadınların fut-
bolumuzda aktivliyi çox-
alıb, peşakar futbolçuların 
sayı da artıb. Hal-hazırda 
bizim müxtəlif yaş qru-
pundan ibarət dörd qızlar 
liqamız fəaliyyət göstərir. 
Bundan əlavə, adminis-
trativ heyətlərdə də qadın 
işçilərin sayı çoxalıb. Onu 
da qeyd etmək istərdim 
ki, keçən il Azərbaycan 
futbolunda hesabat seç-
ki konfransında ilk dəfə 
olaraq İcraiyyə Komitəsinə 
xanım üzv seçilib. O da 
böyük bir nailiyyətdir.”

Edvard Karvardin 
“Biz tez-tez Azərbaycanda 
qız və qadın hüquqlarının 
təbliğinin zəngin tarix-
indən danışırıq. Məsələn, 
Azərbaycan İslam alə-
mində qızların təhsilinə 
dəstək verən və qadınların 
səsvermə hüququnu tət-
biq edən ilk ölkə oldu. Son 
illərdə biz ailə zorakılığının 
və insan alverinin qarşısını 
almaq üçün qızların məc-
buri erkən nikahlarının 
qadağan edilməsi 
məqsədilə bir sıra mühüm 
qanunvericilik aktlarının 
qəbulunun şahidi olduq. 
Biz, həmçinin, qadınlara 
həm gəlir qazanmağa, 
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həm də qazandıqları gəli-
ri idarə etməyə imkan 
verən sahibkarlıq və kiçik 
biznes kimi proqramlara 
investisiyaların artmas-
ını müşahidə edirik. Biz 
də həmçinin UNİCEF-də 
qızların potensialına sər-
mayə qoymaqdan qürur 
duyuruq. Burada məsələn, 
bacarıqların inkişafını 
dəstəkləyən gənclər pro-
qramları vasitəsilə, yalnız 
praktiki vərdişlər deyil, 
həm də liderlik, özünə 
inam bacarıqları inkişaf 
etdirilir, qərarların qəbul 
edilməsində və ictimai 
təşəbbüslərdə qızların 
fəal rol oynaması üçün 
icma daxilində imkanlar 
yaradılır. Biz nəinki qızların 
Azərbaycandakı naili-
yyətləri barəsində, həm 

də gələcəkdə, onların bu 
ölkəyə töhfə verə biləcəyi 
böyük potensial haqqın-
da, məlumatlılığı artırmaq 
məqsədilə, AFFA-da tərəf-
daşlarımızla sıx əmək-
daşlıq edirik”.

SƏBİNƏ 
“Qızların öz gələcəyinə, 
öhdəlik və ailələrinə təsir 
edəcək məsələlərlə bağlı 
hələ uşaq yaşlarından söz 
demək haqqı olmalıdır. 
Qərarların qəbul edilmə-
si prosesində qadınların 
bərabər iştirakı ədalət, 
demokratiya, bərabərlik, 
insan hüquqlarına hörmət 
və yaxşı idarəçilik demək-
dir”.

SİMONA 
Gender əsaslı zorakılıqdan 
azad yaşayın. 

“Qız və qadınlara qarşı 
zorakılıq bir çox formada 
baş verir. Dünyada qadın/
qızların üçdə bir hissəsi öz 
həyatında ən azı bir dəfə 
gender əsaslı zorakılığa 
məruz qalır. Avropa İttifaqı 
qadın və qızların gender 
əsaslı zorakılığının qurbanı 
olmaq qorxusundan uzaq 
olduğu, qızların bərabər 
şəkildə dəyərləndirildiyi, 
doğulacaq oğlan uşaqları-
na üstünlük verilmədiyi 
dünyanı dəstəkləməyə 
sadiq qalır”.
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JOANA
Təhsilin köməyi ilə qadın 
və qızların səlahiyyətlərini 
artırın

“Avropa İttifaqı qadın və 
qızların təhsil və təlimini 
dəstəkləyir. İnanırıq ki, bir 
gün bu qadın və qızlar 
lider olacaq, öz icma-
larını inkişaf etdirmək və 
hər kəs üçün daha yaxşı 
gələcək qurmaq yolunda 
öz bacarıqlarından istifadə 
edəcəklər”!

Proqramda qadınlardan 
ibarə 15 və 17 yaşlıq qı-
zlardan ibarət Azərbay-
can milli komandaların 
köməkçi məşqçisi Əminə 
Heydərova və Qadınlardan 
ibarət Milli Komandanın 
üzvü Aysun Əliyevə və 
Ayşən Əhmədova çıxış 
ediblər. 

ƏMİNƏ
“Kiçik yaşlarımdan fut-
bol ilə məşğul olurdum, 
oğlanlar ilə məşq edird-
im. Mənim üçün bir həvəs 
idi. Oğlanlar ilə məşq 
eləməyim mənim üçün 
daha da maraqlı olsa da, 
düşünmürdüm ki, qızlar 
futbol oynayar. Məlum 
məsələdədir ki, Azərbay-
canda mentalitetnən bağlı 
qızların kişi sənəti ilə, yəni 
mənim indi məşğul old-
uğum sənətə az ailələr 
uşaqlarını yönləndirərdi. 
Amma mən sevinirəm ki, 
mənim valideynlərim buna 
əngəl olmadı. 2012-ci ildə 
17 yaşadək qadınlardan 
ibarət komandlar arasın-
da Dünya Çempionatının 
final mərhələsi Azərbay-
canda təşkil olundu. Bir 
çox valideyn öz uşaqlarını 
o çempionata cəlb etdi. 

Ailələrin narahatlığı olsa 
da məşqçilər valideyn-
ləri fikirlərindən döndərib 
qızları futbola cəlb etdilər. 
Sevindirici haldır ki, qızlar 
karyeralarını futbol ilə da-
vam etdirirlər və içlərində 
hakimlik edən, məşqçi 
olan olanlar var. Mən də 
hal-hazırda məşqçi kimi 
fəaliyyət göstərirəm və bu, 
mənim üçün çox sevindiri-
ci  haldır”.

AYSUN
“Hamı kimi mən də 
məhlədə oğlanlarla birlik-
də futbolun sirlərini öyrən-
məyə başlamışam. İlk 
vaxtlar bu oyuna sadəcə 
uşaqlarla birlikdə vaxtımı 
keçirmək üçün baxırdım, 
oynayırdım. Sonra vaxt 
keçdikcə bacardığımı 
gördüm. Evdə televizorda 
futbollara baxırdım, ora-
da gördüyüm hərəkətləri 
məhlədə təkrarlamağa 
çalışırdım. Vaxt keçdikcə 
həvəsim artdı, daha çox 
maraqlanmağa başladım. 
Qardaşım futbola gedir-
di, mən də onun yazıldığı 
komandanın balaca yaş 
qrupuna yazılmaq istəy-
irdim, amma evdəkilər 
icazə vermədi. Buna bax-
mayaraq, mən yenə də 
davam etdim. Bir gün 
məni qardaşımın məşqçisi 
məhlədə oğlanlarla bir-
likdə futbol oynayanda 
gördü və evdə anamla 
danışmışdı ki, icazə versin 
mən futbol oynayım, yaxşı 
gələcəyim ola bilər. Anam 
birinci növbədə normal 
qarşılamadı. Çünki oxu-
mağımı istəyirdi. İnanmırdı 
ki, Azərbaycanda qızın 
futbol oynamağı normal 
qarşılansın. Məşqşim Adil 
müəllim anamın fikirləri-
ni dəyişdi və anam da 

dərslərimi axsatmamaq 
şərti ilə futbol oynamağı-
ma icazə verdi.
Hamının həyatında olduğu 
kimi qohumlarım, qonşu-
larım, qardaşımın dostları 
və ətrafımda olan bir çox 
insan futbol oynamağı-
ma normal baxmırdı. Mən 
isə insanların haqqımda 
nə fikirləşdiyini çox da 
önəmsəmirdim. Çünki 
əsas ailəm mənə dəstək 
olurdu və mən də onların 
dəstəyinə arxalanaraq 
hər gün daha yaxşı məşq 
edirdim. Futbola həvəsi 
olan, idmana həvəsi olan 
hər kəsə demək istəyirəm 
ki qarşınızdakı maneələrə 
baxmayaraq idmanla, 
işinizlə olun, karyera qur-
maq planlarınıza davam 
edin, baryerləri keçin və 
heç kimin sözlərinə fikir 
verməyin. Çünku mən 
bacarmışamsa, siz də 
bacararsız”!
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BİZ BİRLİKDƏ GÜCLÜYÜK!




