
6 yaddaş
Sirk sənətinin parlaq ulduzu

Çoxlarıonu“Uşaqlığınsongecəsi”filmindəyaratdığıMəcnun
obrazıiləxatırlayır.Özünəməxsusdavranışı,xarizmatikgörü
nüşüilədiqqətiçəkənMəcnun.Bəli,düzxatırladınız,Xalqartisti
XosrovAbdullayevdənsözaçıram.Buil95yaşıtamamolan

mərhumsənətkarrolaldığıfilmlərdədəyaddaqalıb.Ammao,akt
yorluqdanöncətanınmışsirkartistiidi.

XosrovAbdullaoğluAbdullayev
1926-cıilin29yanvarındaŞama-
xıda anadan olub. 1942-ci ildə
Moskvadakı Dövlət Sirk Sənəti
Məktəbini bitirib. Dövrün məşhur
jonqlyorlarındanolanaktyor30il-
dənartıqbusahədəfəaliyyətgös-
tərib.1977-ciildəXalqartistifəxri
adına layiq görülüb. “Uşaqlığın
son gecəsi”, “Cəsurlarmeydanı”,
“Oqızı tapın”, “Sirkmeydançası”
vəs.filmlərdəçəkilib.

Aktyor öz xatirələrində sirk sə-
nətinə gəlişini vaxtilə Şamaxıda
məhəllələrinə gələn bir dilənçinin
göstərdiyi hiyləgərlik nömrəsin-
dəntəsirlənməsiiləəlaqələndirib:
“Sonralar bunun hədsiz sadə ol-
duğunu başa düşmüşdüm. Lakin
o zaman necə həvəslənmişdim-
sə,13yaşımdabirbaşaMoskvaya
– sirk məktəbinə üz tutmuşdum.
Qəbulkomissiyasınınecəinandır-
mağa çalışdığımı, özünəinamla,
kələ-kötür rus dilimlə onları necə
yorduğumu gözəl xatırlayıram.
Fokusubacardığımı sübutetmək
üçün onlara mənə, heç olmasa,
bircədiri toyuqverindeyəyalva-
rırdım...”.
İlksərbəstsirkartistikimifəaliy-

yətəbaşlamasındaklounjonqlyor

Aleksandr Karaşkeviçlə görüşün
böyük roluolur.Oözköhnə rek-
vizitləriniXosrovahədiyyəedirvə
bu rekvizitlər ona şəxsi çıxışını
hazırlamaqda kömək edir. Xos-
rov Abdullayevin istedadı tez bir
zamanda diqqət çəkir və 1953-
cü ildə ənməşhur sirk ustaların-
danbəhsedən“Cəsurlarmeyda-
nı” filminə (rejissorlar – S.Qurov,
Y.Ozerov) dəvət edilir.Moskvada
yaşamasına baxmayaraq, mil-

li ənənələri unutmur. 1954-cü il-
dəmillixüsusiyyətləriəksetdirən
nömrəiləçıxışedir,tamaşaçılarda
maraqyaratmağanailolur.
Yaraşıqlı görünüşü və artistiz-

mi onun sənətinin uğur açarı idi.
XosrovAbdullayev“Karandaş”lə-
qəbli kloun,SSRİXalqartistiMi-
xail Rumyantsevlə tərəf-müqabil
olmaqla bərabər, məşhur illüziya
ustasıEmilKionunassistentikimi
çıxışedirdi.
Xosrov Abdullayev həyat yol-

daşı, Rusiya və Azərbaycanın
ƏməkdarartistiLidiyaAbdullaye-
va ilə dünyanın 50-dək ölkəsin-
də çıxış edib. Onların haqqında
1974-cü ildə “Xosrov və Lidiya
Abdullayevlər”, 1978-ci ildə isə
“Sirk mənim həyatımdır” filmləri

lentə alınıb. Asiyadan başlaya-
raqAfrikavəAvropatamaşaçıla-
rıbucütlüyü temperamentlərinə,
çılğınlıqlarına və əsrarəngiz ba-
carıqlarına görə heyranlıqla al-
qışlayırdı.Qeydetməkyerinədü-
şərki,LidiyaAbdullayevasirkdə
çıxışına qədər məşhur “Beryoz-
ka” ansamblının üzvü olmuşdu.
1976-cı ildəcütlük “Sirkbugün”
kollektivini və “İllüziya revyüsü”
adlıattraksionuyaradır.Bu,dün-
ya sirk sənətində bir hadisə idi.
Çünki kollektiv sirklə sənətin bir
çoxnövlərininsinteziniyaratmış-
dı.XosrovAbdullayevmüsahibə-
lərinin birində belə deyirdi: “Sirk
və digər sənət növlərinin sintezi
nəinki bu günün, deyərdim ki,

sabahın sirkidir. Özümü illüziya
janrında sınamaq, bu janrda öz
yolumu tutmaq uzun illər məni
düşündürürdü.İllüziyamənidaha
genişnömrələrvədahacanlıob-
razlar yaratmağa sövq edirdi...”.
Xosrov Abdullayevin yaratdığı
sirkkollektivihaqqındaSSRİ-nin
sirksənətinədairbirsıranəşrlə-
rindəməlumatlar yer alıb. Onun
sənəti və sənətə gətirdiyi yeni-
liklərgeniş təhliledilərəkyüksək
qiymətləndirilib.
Xalq artisti Xosrov Abdullayev

1980-ci il martın 31-də Novosi-
birskdə (Rusiya), həyat yoldaşı
LidiyaAbdullayeva isə2012-ci il-
dəvəfatedib.HərikisiMoskvada
dəfnolunub.

Lalə AZƏRİ

Qədim Azərbaycan memarlığının 
yorulmaz tədqiqatçısı

Azərbaycanmemar
lığındaizqoyan
görkəmlisənətkar
lardanbiridəDövlət

mükafatılaureatı,profes
sorDavudAxundovolub.
O,AzərbaycanınQədim
vəErkənOrtaəsrlərdövrü
memarlığınahəsretdiyi
elmiəsərləriiləmemarlıq
elmimizininkişafınatöhfə
lərbəxşedib.

Davud Axundov 14 fevral
1918-ci ildəBakıdaAzərbay-
canınilkdiplomluelektrik-mü-
həndisiolmuş,BelçikaLyejKralUniversite-
tini bitirmiş ziyalıAğaAxundovun ailəsində
dünyaya göz açıb.Ortaməktəbi bitirdikdən
sonraAzərbaycan Sənaye İnstitutunun (in-
dikiAzərbaycanDövlətNeftvəSənayeUni-
versiteti)Memarlıq-inşaatfakültəsindətəhsil
alır. 1942-ci ildə layihəçi-memar kimi əmək
fəaliyyətinə başlayır. Bakı, Sumqayıt, Ağ-
dam,Mingəçevirvədigərşəhərlərdəbirsıra
yaşayış binalarının layihələrini işləyir. İşinə
məsuliyyətlə yanaşan gənc memarın layi-
hələri əsasında 1949-1963-cü illərdə Bakı,
Krasnovodsk (Türkmənbaşı), Mahaçqala,
Həştərxan və s. şəhərlərdə 100-dən artıq
çoxmərtəbəli yaşayış evi, yataqxana, klub,
sənaye binaları tikilir. Memarlıq sahəsin-
dəböyük təcrübəqazananDavudAxundov
1963-cü ildə Azərbaycan Politexnik İnstitu-
tuna (indikiAzərbaycanMemarlıqvə İnşaat
Universiteti) dəvət olunur. 1968-ci ildə na-
mizədlik (fəlsəfədoktoru),1980-ci ildəelm-
lər doktorluğu dissertasiyalarımüdafiə edir.
1970–2003-cüillərdəbutəhsilocağınınMe-
marlıqkonstruksiyalarıkafedrasınınmüəllimi
olur.BumüddətərzindəqədimAzərbaycan
memarlığınınnəzəriməsələlərinədairdiqqə-
təlayiqelmiəsərləryazır.
QədimAzərbaycandövlətiQafqazAlbaniya-

sınınbütpərəstlikvəxristianlıqdövrümemarlı-
ğınınilktədqiqatçısıkimitanınanDavudAxun-
dovmemarlıqdabuistiqamətinəsasınıqoyur.
“QədimvəOrtaəsrlərAzərbaycanmemarlığı”
(1986,rusdilində)adlımonoqrafiyasındaQaf-
qaz Albaniyası dövründə memarlığın inkişaf
mərhələlərini araşdırır.Odahasonra islama-
qədərki və ondan sonrakı dövrün memarlıq
abidələriiləbağlıdaaraşdırmalaraparırvəye-
nielmidəlillərortayaqoyur.

AlimuzunmüddətXIIəsrabi-
dəsi kimi təqdim edilən Bakı-
dakıQızqalasınınqədimtarixə
malikolduğunubildirir.Qalanın
bizim eradan əvvəlki dövrlərə
aidMitraməbədi, yəniGünəş
məbədi olması haqqındakı el-
midəlillərinəbirçoxalimşüb-
hə ilə yanaşır.Ancaq sonrakı
araşdırmalar qalanın müdafiə
məqsədilə tikilmədiyini, xari-
ci mütəxəssislərin də qalanın
təyinatı ilə bağlı rəyləri onun
eramızdanəvvəlkidövrlərəaid
odməbədivəyarəsədxanaol-
duğunusöyləməyəəsasverir.

Görkəmlimemarınqalanınfunksiyasıiləbağlı
yanaşmasıdiqqətixüsusiləcəlbedir.Obildirir-
diki,butikiligözətçifunksiyasınıyerinəyetirə
bilməz. Üstəlik müdafiə məqsədləri üçün də
yararsızdır.Alimqalanınöntərəfindəyerləşən
pəncərələritədqiqedərkənbeləqənaətəgəlir
ki,əgərqalamüdafiəfunksiyasınıyerinəyeti-
rirdisə,ozamanonunpəncərələridördtərəfə
baxmalıidi.Bupəncərələrisəyalnızbirtərəfə
yönəlib.Eyni zamandakiçikölçülüpəncərələr
hücumlardanmüdafiəüçünəlverişlideyil.
Davud Axundovun nəzəriyyəsinə əsasən,

Bakının simvolu olan Qız qalası, əslində,
zərdüştlük məbədi və qədim rəsədxanadır.
Bufikirqalanınəvvəlqəbulolunmuş, tikilmə
məqsədiləbağlıtəsəvvürlərintaməksihesab
edilir.Bunabaxmayaraq,onunbuistiqamətdə
apardığı araşdırmalar, irəli sürdüyü ideyalar
qalanıntarixibarədəyeniyanaşmalarınorta-
yaçıxmasınavəsiləolub.
Professor Davud Axundov gənc kadrların

yetişməsindədəqayğısınıəsirgəməyib.Onun
elmirəhbərliyialtında18namizədlikvə1dok-
torluqdissertasiyasımüdafiəedilib.1988-ciil-
dənömrününsonunakimiMemarlıqvəİnşaat
Universitetində doktorluq dissertasiyalarının
müdafiəsiüzrəixtisaslaşdırılmışElmişuranın
sədriolub.
Əməyiyüksəkqiymətləndiriləngörkəmliali-

məAzərbaycanmemarlığınıninkişafındaxid-
mətlərinə görə 1990-cı ildə Dövlət mükafatı
verilib.1992-ci ildəBeynəlxalqŞərqÖlkələri
MemarlıqAkademiyasının həqiqi üzvü seçi-
lib. 2002-ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edi-
lib.HəminilPrezidentinfərditəqaüdünəlayiq
görülüb.ProfessorDavudAxundov19noyabr
2003-cüildəvəfatedib.

Savalan FƏRƏCOV

əvvəli səh. 1-də
İnsan məsləyinə sevgi ilə sarılanda

peşəsi həyatının nicatı olur, uğur əldə
etməsinə zəmin yaradır. Əsgər Məm-
mədoğlu da sevdiyi sənətinəməhz is-
rarısayəsindəqovuşabilib.O,9fevral
1946-cı ildəBakıdadünyayagözaçıb.
Ailədədördbacı,ikiqardaşolublar.Əs-
gərin 12 yaşı olanda atası dünyasını
dəyişib. Həmin vaxtlarda 3 bacısı ailə
həyatıqursada,azyaşlıqardaşı,təhsil
alanbacısıvəanasıonunümidinəqa-
lıb.Evinbütünyükünüüzərinəgötürən
Əsgərtum,dondurmasatmaqla,sonra-
larisəzavoddatornaçıişləməkləailənin
dolanışığınaköməkedib.Ammasəhər
erkənqazancdalıncaqaçan,axşamla-
rı yorğun-arğın evinə tələsən gənc bir
gün də olsun aktyor olmaq istəyindən
əlçəkməyib.Bunaqarşıolananasıisə,
nəhayət ki, oğlunu fikrindən daşındıra
bilməyəcəyini anladıqdan sonra onun
busənətəgəlməsinəicazəverib.

Uğurun mənbəyi...
Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan

Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və
kino aktyorluğu fakültəsini bitirən sənət
vurğunu 1977-ci ildən etibarən Akade-
mikMilliDramTeatrınınaktyorheyətinə
qəbuledilib.BeşilsonraSumqayıtDöv-
lət Dram Teatrında, bir müddət sonra
isəTədrisTeatrındaçalışıb.1987-ciildə
yenidən Akademik Milli Dram Teatrına
qayıdırvəsənəttaleyiniömrününsonu-
nadəkbuməkanlabağlayıb.Burdaxa-
rakterik rollar yaratmaqla yanaşı,Azər-
baycan Televiziyasında istehsal olunan
tamaşalarda maraqlı personajlarla sə-
nətsevərlərin rəğbətini qazanıb. Kiçikp-
lanlı rollar oynamasına baxmayaraq,
özünəməxsusyaradıcılıqüslubunagörə
böyük tamaşaçıauditoriyasınınsevimli-
sinə çevrilib. Teletamaşalarda yaratdığı
narsatanoğlan(“Qatarda”),şair(“Evləri
köndələnyar”),milisişçisi(“Yaşıleynəkli
adam”), nökər (“Mehmanxana sahibə-
si”),Dəmirqaya(“TopalTeymur”)vəbaş-
qarollaraktyorunpeşəkarlığınıbirdaha
sübutedib, tamaşalarınmövzu tamlığı-
na,sevilməsinəəlavəzəminyaradıb.
Xalqartisti,tanınmışteleviziyarejis-

soruRamizHəsənoğluaktyoruböyük
hörmət hissi ilə xatırlayır: “Əsgəri ilk
dəfə “Qatarda” televiziya tamaşasın-
da çəkmişəm. Yaradıcılıq fantaziya-
sı çox idi, çəkilişlərdən əvvəlmüxtəlif
təklifərverirdi.Rollarıepizodolsada,
ustad aktyor idi. Elə aktyorlar var ki,
epizod rolu ilə daha çox yadda qalır,
nəinki baş rolla.Teatr, kino sənətində
belə ustad aktyorlarımız olub ki, on-
ların yaradıcılığı həmişə sənətə uğur
gətirib. Onlardan Sadıq Saleh, Qafar

Həqqi,AbbasRzayevvəbaşqalarının
adınıçəkməkolar.Onlarböyükməktəb
keçdiklərinəgörəkiçikobrazlarıböyük
rolkimitəqdimedirdilər.Əsgərdəbelə
aktyorlardanidi.O,azdanışır,çoxdin-
ləyirdi.Savadlı,sənətinisevən,məsu-
liyyətliinsanidi.Sənətinəhəmişəciddi
yanaşırdı.Bunagörədə sevilirdi.Sə-
nəti həmişə yüksək səviyyədə təqdim
etdiyinəgörə tamaşaçıların yaddaşın-
daəbədiqalacaq”.

Kinoya keçid...
Teatr peşəkarlarının kinoya gəlməsi

bilavasitəsənətinuğurudur.Yaradıcılıq
üslubufərqliolanƏsgərMəmmədoğlu
“Mozalan” satirik kinojurnalındayarat-
dığırolları ilədiqqətçəkməklə20-dən
artıqbədiifilmdəçəkilib.
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında

istehsal olunan “Rəqiblər” novellası və
“Bəyin oğurlanması” filmindən savayı,
“Alma almaya bənzər” lirik-macəra fil-
mində doğum evində gözləyən adam,
“Xoşbəxtlikqayğıları”ndaƏlövsət,“Qərib
cinlərdiyarında”nağıl-filmindəcinƏsra,
“Şir evdən getdi” nağıl-filmində yanğın-
söndürən, “Yol əhvalatı” kinokomediya-
sındaaeroportdakıadamvəbaşqarol-
ları aktyorun fərdi yozum və mizanları
sayəsindəmaraqlaizlənildi,sevildi.
Aktyorun kino yaradıcılığını uğurlu

adlandıranXalqartistiXalidəQuliyeva
həmkarınınsənətəyanaşmatərzindən
hörmətləsözaçır:“ƏsgərMəmmədoğ-
ludünya kinoarenasına çıxmağapo-
tensialıolanaktyoridi.Ohəmistedadı,
həmdəfakturasınagörəfərqliidi,seçi-
lirdi.Heçvaxtonukitabsızgörməzdik.
Çoxmütaliəedərdi.

İlk dəfə onunla keçmiş “26-lar”Mə-
dəniyyətsarayında tanışoldum.Orda
fəaliyyətgöstərənXalqteatrına,böyük
sənətkar Lütfi Məmmədbəyovun rəh-
bərlik etdiyi dərnəyə gedirdik. Həmin
dərnəkdə Azərbaycan aktyorlarının
bir neçə nəsli yetişib. O vaxt Mikayıl
Mirzə,RasimBalayev də bu dərnəyə
gedirdilər.Onlardost idilər.Əsgərçox
intellektual insanidi.Dünyaədəbiyya-
tından məlumatlı idi. Çox vaxt dünya
teatrından, ən yaxşı aktyorların oyun
üslubundandanışırdı.
“Xoşbəxtlik qayğıları” filmində bir-

likdə çəkiləndə də rola uyğun yozum
verməkdənçəkinmirdi.Çoxmütaliəet-
diyinə,çalışqanlığınagörəobrazınmi-
zanını düzgün müəyyənləşdirirdi. Re-
jissorlar onunla çox rahat işləyirdilər.
Bunagörədəfilmlərinəməmnuniyyətlə
dəvətedirdilər”.

Xalq sevgisi
Bəzənçətinlikləruğu-

ra yol açır. “Uçurumun
kənarına çatmadan
qanadlana bilməzsən”
hikmətinin böyüklü-
yü də bu mənada za-
manla təsdiqini tapır.
Lənkəran Dövlət Dram
Teatrının baş rejissoru,
Əməkdar incəsənətxa-
dimi Oruc Qurbanovun
ƏsgərMəmmədoğlu ilə
bağlı xatirələri aktyo-
run yaradıcılıq səbrinin
genişliyinə, sənət eh-
tiramına daha geniş işıq salır: “Əs-
gərlə oxşar cəhətlərimiz çox idi. O
daatasınıerkənyaşda itirmişdi,mən
də.Oda uşaqlıqdan əzabla böyüdü,
məndə.Bizçoxyaxındostolmuşuq.
Uşaqlıqillərimizinçətinlikləribizidaha
da yaxınlaşdırmışdı. Bakınınməşhur
“Kubinka”adlananköhnəməhəlləsin-
də yaşayırdıq.Orda hər istirahət gü-
nüböyükyarmarkaolardı.İynəatsan
yerə düşməzdi. Əsgərin anası yaxşı
qutablar bişirərdi.O da gətirib satar-
dı,mənisəordasərinsusatırdım.Bir
müddət sonra dolana bilmədiyimizə
görəanamməni8nömrəliuşaqinter-
natməktəbinəverdi.Əsgərisəhərdən
məktəbə gedir, hərdən də getmirdi.
Mənhəristirahətgünüonunlagörüş-
məküçünevimizəgəlirdim.Birdəfəo,
mənə “26-lar” Mədəniyyət sarayında
Xalq teatrı var, gəl ora gedək” dedi.
İkimizdəhəminteatrdaustadrejissor

Lütfi Məmmədbəyovun kursuna get-
məyə başladıq. İlk dəfəMirzəCəlilin
“Danabaşkəndininəhvalatları” tama-
şasındarolaldıq.Beləcə,sənətdə ilk
addımlarımızıatdıq.
1968-ciildəikimizdəİncəsənətİnsti-

tutununkinoaktyorluqkursunadaxilol-
duq.EynizamandaMusiqiliKomediya
Teatrındasəhnə fəhləsikimi işləməyə
başladıq.Dərslərdəfasiləyaranankimi
teatra qaçıb dekorasiyaları qururduq.
Bəzən daşıdığımız taxtalardan çıxan
mıxlar kürəyimizə batırdı. Amma heç
nəyə fikir vermirdik, yenidən instituta
gəlir,sonrayenəikitinməsafədəyer-
ləşən teatra qaçıb tamaşanın növbəti
pərdəsi başlayana kimi dekorasiyanı
qururduq.
İnstitutda kurs rəhbərimiz profes-

sor,ƏməkdarincəsənətxadimiƏşrəf
Quliyev idi.Kurs işiüçünhazırlanan

“Zorəntəbib”tamaşasındaƏsgərəbaş,
mənəisənökərrolunuvermişdi.Əşrəf
müəllimAkademikDramTeatrında re-
jissorolduğuüçünimkanyaratdıki,biz
kurs işini bu teatrın səhnəsindəoyna-
yaq.BubizimAkademikDramTeatrın-
da ilk addımımızoldu.Taleeləgətirdi
ki, Əsgər bu teatrda qalıb işlədi,mən
isəLənkəranteatrınagetdim.Birneçə
ildənsonraMoskvada(təyinatla)Alire-
jissorluqkursunubitiribSumqayıtteat-
rındabaşrejissorkimiişləməyəbaşla-
dım.Əsgəroqədərdostluğasadiq idi
ki,mənəgörəteatrdançıxıbSumqayıt
teatrına gəldi. Həmin illərdə o, artıq
məhşurlaşmışdı.Mən onun üçün Sol-
tanməcidQənizadəninvodevilləriəsa-
sındahazırladığımtamaşalardarolver-
dim.Həmin tamaşalarlaAzərbaycanın
bütün rayonlarını gəzdik. Bir müddət-
dənsonrayoluuzaqolduğunagörəye-
nidənAkademikDramTeatrınaqayıtdı.

Bir dəfə “Şəhərdəmanyak var” ta-
maşasıüçünƏsgərəroltəklifetdimvə
əsərlətanışolmasıüçünonaverdim.
Ertəsi gün üzü turşumuş halda gəldi
ki,mənbu tamaşadaoynamayacam.
Dedimniyə,rolxoşunagəlmədi?De-
dixoşumagəldi,ammarolmənlikde-
yil,mənepizodaktyoruyam,burolun
mətniçoxdur,onusöyləməyənəfəsim
çatmaz. Mən heç nə demədim. Am-
ma onun etirafı mənə xoş təsir ba-
ğışlamışdı. Çünki başqası olsaydı,
bu roldanqətiyyən imtinaetməzdi.O
isə imkanlarınıölçüb-biçərəkqərarını
vermişdi.
Birdəfəteatrdançıxıbevəgedirdim.

Birdən “Bəyin oğurlanması” filmindəki
“Ələsgər!Nədiey,Ələsgər,Ələsgər...”
sözlərinieşitdim.Dönübbaxdım.Gör-
dümgənclərƏləsgərigördüklərinəgö-
rə ona sevgilərini kino obrazını yam-
sılamaqla bildirirlər. Həmin obrazın
səsinihəttatelefonayerləşdirdiklərinin
dədəfələrləşahidiolmuşam.Xalqonu
çoxsevirdi.

Sonuncu birgə işi-
miz “Mərhumun mesa-
jı” tamaşası oldu. Bir
gün tamaşanın məşqi-
nəgəlmədi.Zəngetdim
ki, xəstələnmisən, niyə
məşqə gəlməmisən?
Dedi “xəstə deyiləm,
dedim bəs hardasan?
Dedi Salyandayam”.
Sonra mənə dedilər ki,
xəstəxanadadır, yaddaş
pozğunluğuyarandığına
görəsənəelədeyib.Biz
kollektivlə onu görməyə
getdik.
Ölümünə bir neçə

gün qalmış Akademik Dram Teatrına
qardaşı ilə gəlmişdi. Biz məşq edir-
dik. Onun rolunu Əməkdar artist Mir-
zəAğabəyliyə vermişdim. Onu görüb
məşqidayandırdıq,hamıətrafınayığıl-
dı.Səhnəyəkədərlə,həsrətləbaxırdı.
Dedimnarahatolma,Mirzəsəniəvəz
edir.Qayıdandaözünözrolunuoyna-
yacaqsan.Ogülümsədi,heçnədemə-
di,həvəssizaddımlarlagetdi.Həmkar-
larımızdanbiriona“Ələsgər,kollektivə
nəsəsözünvarmı?Bizənədeməkis-
təyərdin?”,deyəndədönübxeylibaxdı,
hamımız kövrəlmişdik. O, sağollaşır-
mış kimi əlini qaldırıb “çalışın, xəstə-
lənməyin”dedivə itiaddımlarlagetdi.
Bizçoxpisolmuşduq.Həmingünməş-
qitəxirəsaldıq...”.
Əsgər Məmmədoğlu 2015-ci il de-

kabrın21-dədünyasınıdəyişdi...
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