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 � Tanınmış nasir, şair, tərcüməçi Vidadi Babanlı 

artıq 90 yaşın zirvəsindədir. Əməkdar incəsənət xadimi, 
Prezident təqaüdçüsü olan ağsaqqal yazıçı ötən əsrin ikinci 
yarısından üzübəri Azərbaycan ədəbiyyatı üçün “külüng” 
vurur, –desək, mübaliğə etmiş olmarıq. O, “Həyat bizi sınayır”, 
“Vicdan susanda”, “Müqəddəs ocaq”, “Gizlinlər”, “Ömürlük 
əzab”,“Gəlin”, “Ana intiqamı” kimi bir sıra sanballı əsərləri ilə 
çağdaş ədəbiyyatımızda layiqli yerini tutur. Vidadi Babanlı bu gün 
də eyni şövqlə yazıb-yaradır. Yeni bitirdiyi son romanı – “Zəmanə 
adamı” bunu deməyə tam əsas verir.

...Uşaq yaşlarında ara-sıra “Pio-
ner” jurnalında şeirləri çap edilsə də, 
atası onun şair olacağına inanmadığı 
üçün məktəbi bitirdikdən sonra onun 
məsləhəti ilə sənədlərini Tbilisidəki 
Zaqafqaziya Dəmir Yolu İnstitutuna 
verib. Amma gənc Vidadi yaradıcı-
lıq həvəsini öldürə bilmədiyi kimi, 
bu məktəbdə də uzun müddət qala 
bilməyib və birinci kursu bitirəndən 
sonra ailəsindən xəbərsiz Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki 
BDU-nun) yeni açılan filologiya 
fakültəsinə qəbul olunub. Atası isə 
bunu eşidib qəzəblənsə də, sonradan 
onun əsərlərini jurnallarda oxuyanda 
oğluna alqış dolu məktub yazıb.

Vidadi Babanlı 1927-ci il yan-
varın 5-də Qazax rayonunun Şıxlı 
(indiki Muğanlı) kəndində müəllim 
ailəsində doğulub. Ali təhsil aldıqdan 
sonra xalq şairi Səməd Vurğunun 
məsləhəti ilə bir il Sabirabadda 
müəllim işləyib, sonra isə Bakıya 
dönərək "Azərbaycan müəllimi" 
qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi 
vəzifəsində çalışıb. Moskvada 
M.Qorki adına Ədəbiyyat İnstitu-
tuna təhsil almağa göndərilən gənc 
yazar orada aspiranturaya daxil 
olsa da, səhhəti üzündən Bakıya 
qayıtmalı olub. "Ədəbiyyat qəzeti", 
"Azərbaycan" jurnalı redaksiya-
larında işləyib. C.Cabbarlı adına 
"Azərbaycanfilm" kinostudiyasının 

dublyaj şöbəsində baş redaktor əvəzi, 
"Yazıçı" nəşriyyatında baş redaktor 
müavini olub. İlk şeirləri, həmçinin 
"Dönüş" və "Təbrizdə bir gecə" poe-
maları dövri mətbuatda "Vidadi Şıxlı" 
imzası ilə çap olunmuş müəllif son-
radan “Babanlı” təxəllüsünü seçərək, 
"Gəlin" povesti ilə nəsr yaradıcılığına 
başlayıb.

Hekayə, oçerk, publisis-
tik məqalə, povest, roman və 
kinossenarilər yazan Vidadi Babanlı-
nın əsərləri bir sıra xarici dillərə çev-
rilib. Ara-sıra duyğu və düşüncələrini 
ilk gənclik illərində olduğu kimi, po-
eziya dili ilə ifadə edən yazarın "Ki-
şilik haqqında himn" şeirlər toplusu 
2002-ci ildə kütləvi tirajla buraxılıb. 
"Öz evində qonaq" pyesi 2003-cü ildə 
tamaşaya qoyulub.

…Yeniyetməlik və gənclik 
illərimizdə həvəslə oxuduğumuz 
bədii ədəbiyyat nümunələri sırasında 
Vidadi Babanlının “Vicdan susanda” 
və Nodar Dumbadzenin “Ağ bay-
raqlar” əsərləri də vardı. Nəyə görə 
bu iki əsərin adını çəkdim? Məsələ 
burasındadır ki, N.Dumbadze “Ağ 
bayraqlar”ı yazan zaman ölkəsinin 
daxili işlər nazirinin razılığı ilə, özü 
də başqa kimsənin xəbəri olmadan bir 
müddət təqsirləndirilən şəxs qismində 
milisin istintaq təcridxanasında 
kriminal ünsürlərlə eyni kamerada 
qalıb. Məqsədi də o olub ki, həmin 

məkanın daxili dünyasını yaxından 
öyrənməklə ortaya təsirli və inandırıcı 
bir əsər qoya bilsin. Bu barədə hər 
birimiz həvəslə danışırdıq. Amma bil-
mirdik ki, sən demə, gürcü ədibindən 
əvvəl Azərbaycan yazıçısı Vidadi 
Babanlı da buna bənzər addım atıb. 
“Vicdan susanda” yazılan ərəfədə o, 
Elmlər Akademiyasına gedərək, EA 
prezidentinin müavini – tənqidçi, 
ədəbiyyatşünas Məmməd Arif 
Dadaşzadəyə müraciət edib. Əsərinin 
baş qəhrəmanı kimyaçı olduğuna görə 
bu sahənin bəzi sirlərini öyrənmək 

istəyib. Etiraz olunmayıb və yazıçını 
Neft Kimya Prosesləri İnstitutuna 
kitabxanaçı təyin ediblər. Təzə iş 
yoldaşları isə elə biliblər ki, o da kim-
yaçıdır. Beləcə, “kitabxanaçı” yazar 
daha çox alimlərin arasında, laborato-
riyalarda olaraq prosesləri müəyyən 
qədər mənimsəyib. Romanın maraqlı 
çıxmasının, illərcə əl-əl gəzməsinin 
bir səbəbi də, çox güman ki, budur.

Bizim gənclik illərimizin gözəl 
filmlərindən biri də Vidadi Babanlının 
ssenari müəllifi olduğu “Həyat bizi 
sınayır” filmi idi. Yeri gəlmişkən, 
həmin əsər də yazılmazdan öncə 
Vidadi müəllim, necə deyərlər, 
“kəşfiyyat”a gedəsi olub və bir 
müddət Sumqayıtda, fəhlə yataqxana-
sında tərbiyəçi işləyib. Filmdə ssenari 
müəllifinin canlı müşahidələrindən 
gen-bol istifadə edilib.

...1993-cü ilin qış fəsli idi. 
O vaxtlar çalışdığım Azərbaycan 
Televiziyasının ədəbi-dram verilişləri 
baş redaksiyasına Vidadi müəllim 
vətənpərvərlik mövzusunda şeirlərini 
təqdim etmişdi. Efir üçün nə isə hazır-
lamaq mənə həvalə olundu. Şeirlərlə 

tanışlıqdan sonra Vidadi müəllimə 
bildirdim ki, bunları cəbhə bölgəsində 
döyüşçülərimizin qarşısında oxu-
sanız, lentə alıb yaxşı bir veriliş 
hazırlayarıq. Dərhal razılaşdı və biz 
onunla Qazax rayonuna, əsgərlərin 
görüşünə yola düşdük. Yolboyu 
ağsaqqal yazıçı maraqlı söhbətlər 
elədi. Qazaxın Balacəfərli kəndində, 
düşmənlə təmas xəttinin yaxınlığında 
onun döyüşçülərimizlə görüşü də 
çox maraqlı keçdi. Vidadi müəllimin 
döyüş ruhlu, yüksək pafoslu şeirlərini 
əsgərlər sevə-sevə dinləyib xeyli 

alqışladılar. Çəkiliş qrupumuzun işi 
də uğurlu alındı.

Cəbhə bölgəsinə səfərimizdən 
bir neçə ay sonra Vidadi Babanlının 
həmin şeirləri “Hoydu, dəlilərim, 
hoydu” adlı yeni kitabında işıq üzü 
gördü.

Vidadi Babanlı o ədəbi nəslin 
nümayəndəsidir ki, Azərbaycana və 
dünyaya İsmayıl Şıxlı, İsa Muğanna, 
Sabir Əhmədli, Bəxtiyar Vahabzadə, 
Nəbi Xəzri, Qabil kimi görkəmli 
yazıçı və şairlər  bəxş edib. İndiyədək 
45 kitabı çıxmış Vidadi müəllimin də 
geniş oxucu auditoriyası var. Onun 
“Vicdan susanda” romanında XX 
əsrin ikinci yarsında Azərbaycanda 
elmi-texniki tərəqqinin həyata və 
məişətə, insanların psixologiyasına, 
cəmiyyətdə yeniləşmə prosesinə ciddi 
təsirindən, ətraf mühitin, ana təbiətin 
mühafizəsi  məsələlərindən və habelə, 
mənəviyyatdakı aşınmalardan bəhs 
olunur. Əsərdə vicdanın ən böyük 
mənəvi keyfiyyət olması ideyası aşıla-
nır. Vicdanı olanların heç bir zaman 
paxıllıq, bədxahlıq nə olduğunu 
bilmədiyi, pis əməllər törətmədiyi 

göstərilir. Amma, təəssüf ki, vicdanı 
susan kəslər çox şeyə göz yumurlar 
və bu da cəmiyyətə böyük zərbələr 
vurur...

Vidadi Babanlının əsərlərinin 
bədii siqləti barədə ünlü tənqidçilər, 
filoloqlar geniş məqalələr yazıb-
lar. AMEA-nın müxbir üzvü, Milli 
Məclisin deputatı, Əməkdar elm 
xadimi Nizami Cəfərovun, filologi-
ya elmləri doktoru Vaqif Yusifli və 
başqaları onun yaradıcılığını yüksək 
dəyərləndiriblər. N.Cəfərov görkəmli 
nasirin haqqında yazdığı məqalələri 

2010-cu ildə ayrıca kitab kimi çap 
elətdirib.

Professor Qəzənfər Kazımovun 
da Vidadi Babanlı yaradıcılığı barədə 
maraqlı qeydləri var: “Vidadi Baban-
lını və qəhrəmanlarını dövrün mühüm 
problemləri düşündürür: ekologiya 
məsələləri, bədnam 37-ci il, elmi-
texniki tərəqqinin xeyirli tərəfləri ilə 
bərabər, gətirdiyi bədbəxtliklər, insan 
mənəviyyatına vurulan zərbələr... 
Əsərin (“Vicdan susanda” – Ə.N.) 
gənc qəhrəmanı Vüqar və onun elmi 
rəhbəri Söhrab Günəşli, bu ailənin 
dostları və tanışları həyatın şirin-
liyini də, acısını da zaman-zaman 
dadmalı olurlar. Mərhəmət xanımın 
mərhəmətsiz niyyətləri Günəşlini 
daim mənəvi sarsıntılara doğru 
sürükləyir...

“Vicdan susanda” romanının 
qəhrəmanı kimi, “Müqəddəs ocaq” 
romanının qəhrəmanı Xalis də 
aspirantdır. Yüksək arzularla yaşa-
yır. O, son dərəcə xeyirxah bir işlə 
məşğuldur: xərçəng xəstəliyi ilə 
mübarizə yollarını düşünür, otlar-
dan, çiçəklərdən dərman hazırlayır 

və bu yolla həmin bəlanın  kökünü 
kəsmək istəyir. Təbiət gözəlliklərinin 
təsviri, bu əsrarəngiz aləmdə həqiqi 
məhəbbət, təbabətin təbii otlar və 
çiçəklərlə inkişafına dair qədim 
elmin dirçəldilməsi, heyvandarlı-
ğın, təsərrüfatın qayğı ilə inkişaf 
etdirilməsi, insan sədaqəti, ağsaqqal 
sözü əsərin əsas məziyyətləridir.

Vidadinin əsərləri sevilir və 
oxunur. Biz gözümüzü “Gəlin” po-
vestinin, “Vicdan susanda” romanının 
təsiri altında açmışıq. Bu əsərlər 
dəfələrlə Azərbaycan dilində, Mosk-
vada 100-150 min tirajla nəşr olunub, 
keçmiş İttifaq miqyasında geniş 
şöhrət qazanıb, xarici dillərə çevrilib. 

“Müqəddəs ocaq” romanının jur-
nal variantı nəşr olunan kimi, əsər rus 
dilinə tərcümə edildi. Bu hal onunla 
əlaqədardır ki, yazıçı Vətənini, dilini 
sevir, etnik, etnoqrafik xüsusiyyətləri, 
xalqın vərdiş və adətlərini, ağrı-acı və 
istəklərini, gözəl, varlı təbiətini təsvir 
etməkdən yorulmur.

Yazıçının “Gizlinlər” romanında 
sovet dönəmində yaradıcı ziyalıların 
doğru söz demək, həqiqəti yazmaq 
uğrunda mübarizədə düçar olduq-

ları çətinliklər, məhdudiyyətlər önə 
çəkilir, ədəbi-ictimai mühit göz qarşı-
sında ustalıqla canlandırılır. “Ömür-
lük cəza”romanı da maraqla oxynan 
əsərdir. Əsərin qəhrəmanı işgüzar və 
xeyirxah insandır. Amma addımbaşı 
harın və fırıldaqçıların bəd əməlləri 
ilə üzləşir. Romanda ülvi məhəbbət, 
ictimai-siyasi məsələlər, psixoloji 
problemlər realistcəsinə təsvir edilir.

Onu da qeyd edək ki, Vidadi Ba-
banlı öz müasiri olan yazıçı Valentin 
Rasputinin tərcüməçisi kimi tanınır. 
Rus həmkarının “Mariyaya pul lazım 
idi” və “Sonuncu möhlət” əsərlərini 
dilimizə məharətlə çevirib.

Dahi mütəfəkkir Bəhmənyarın 
müdrik kəlamlarından birində deyilir: 
“Elə adamlar axtarın ki, onlarla 
söhbət yaxşı kitaba bərabər olsun, elə 
kitablar da axtarın ki, mütaliəsi filo-
soflarla söhbətə dəysin”. – Bu sözləri 
bütünlüklə 90 yaşlı yubilyar nasirimiz 
Vidadi Babanlıya aid etmək olar.

Əli NƏCƏFXANLI, 
 Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

üzvü, şair, 
 “Xalq qəzeti”

Vidadi Babanlı – 90

 Mənalı ömrün zirvəsində

“Ən böyük arzum ustadın 
adına layiq sənətçi olmaqdır”

 � Müqəddəs muğam sənətimizin təbliği və 
inkişafı, onun qorunması, dünya musiqi incilərinin 
Azərbaycanda tanıdılması kimi layihələrə dövlət 
başçımızın, Heydər Əliyev fondunun prezidenti, 
UNESCO-nun  və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, 
Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın 
diqqət və qayğısı danılmazdır. Bu mənada 2005-ci 
ildən başlayaraq, ilaşırı keçirilən Muğam Televiziya 
müsabiqələri  xalqımız tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. 

2015-ci ildə bu layihənin 
onilliyi Beynəlxalq Muğam 
Mərkəzində böyük təntənə ilə 
qeyd olundu. Bu on ildə bir 
çox gənc muğam ifaçılarımız 
ölkənin yüksək fəxri adlarına 
layiq görülmüş, Azərbaycan 
incəsənətini dünyanın hər 
yerində layiqincə təmsil 
etmişlər. 

Bir çoxu isə ölkənin nüfuzlu 
musiqi kollektivlərində çalı-
şaraq ustad müəllimlərindən 
öyrəndiklərini həvəslə gənc 
nəslə öyrətməyə davam edir.

Belə ümidverici gənc 
muğam ifaçılarından biri də 
“Muğam-2015”  V Muğam Te-
leviziya müsabiqəsinin laureatı, 
bu gün isə Milli Konservatori-
yanın I kurs magistri Səriyyə 
Pirimovadır.

Əlibaba Məmmədov,  
Xalq artisti:

– Səriyyənin gözəl səsi, 
yüksək səs diapazonu, ən baş-
lıcası isə gözəl musiqi duyumu 
və qavrama qabiliyyəti var. 
Xanəndə üçün vacib amillərdən 
biri də onun şerə, qəzələ maraq 
göstərməsidir ki, bu həvəs onda 
var. Müsabiqə boyu az vaxtda 
bir çox muğam dəstgahları 
ilə birlikdə “Dəşti” kimi çətin 
muğamı oxuyub öhdəsindən 
gələ bilibsə, tam əminliklə deyə 
bilərəm ki, onun gözəl gələcəyi 
var.

Səriyyənin  ən böyük arzusu 
saz çalıb-oxumaq idi. Təhsil 
aldığı Qaradağ rayonu Səngəçal 
qəsəbəsi 222 nömrəli orta 
məktəbin demək olar ki, bütün 
tədbirlərində yaxından iştirak 
edir, böyük şövqlə söylədiyi 
şerlərin müəllim və şagirdlər 
tərəfindən alqışlarla qarşılan-
mağı onu daha da söz və musiqi 
dünyasına bağlayırdı.

Lakin şeirə, sözə olan 
məhəbbəti nə qədər güclü olsa 
da, saz sənətinə olan maraq ona 
bir an rahatlıq vermirdi. Doq-
quzuncu sinfədək Səriyyənin 
saza olan həvəsinin sönmədiyini 
görən atası Azad kişi, nəhayət 
ki, ona saz alır. Və onu 
qəsəbədəki 28 nömrəli musiqi 
məktəbinin saz sinfinə qoyur. 

Əslən Qarabağdan, Ağda-
mın Gülablı kəndindən olan 
valideynləri musiqinin, xüsusən  

də, muğam sənətinin  nə demək 
olduğunu yaxşı bilirdilər. Anası 
Şərafət xanımın  gözəl səsi 
vardı. Vaxtilə Gülablının “Nənə 
qızlar” ansamblının solisti olub. 
Taleyinə qaçqınlıq qisməti 
düşmüş ailə Ağdamın işğalından 
sonra Səngəçal qəsəbəsində 
məskunlaşmışdır. Balaca 
Səriyyənin  gözəl  səsi olduğunu 
da bilirdilər. Lakin nə biləydilər 
ki, nə vaxtsa bu qız böyüyəndə 
sazıyla deyil, xoş avazıyla xal-
qın ruhunu oxşayacaq.

Bütün bunlar mütləq olacaq. 
Hələlik isə sazı həvəslə öyrənir. 
“Baş sarıtel”, “Qoca qartal”, 
“Yanıq Kərəmi”, “Ağarma 
saçım”, “Nar ağacı – nar çiçəyi” 
və bir çox digər aşıq havala-
rının mahir ifaçısı kimi bədii 
özfəaliyyət kollektivlərinə baxış 
müsabiqələrində uğurla çıxış 
edirdi.

Səriyyə musiqi məktəbinin 
ən istedadlı şagirdlərindən biri 
idi. Üç illik proqramı bir ildə 
yerinə yetirmişdi. Xüsusən də 
muğam oxumağı daha çox xoş-
layırdı. Ən qəribəsi də o idi ki, 
heşç bir muğam dərsi keçmədən, 
müəllimdən dərs almadan 
muğamların şöbələrinin adlarını 
bilməsə də, radiodan, televiziya-
dan eşidib öyrəndiklərini dəqiq 
oxumağa çalışırdı. Görünür, 
muğama olan bu həvəs ona 
irsən keçmişdir, deyə musiqi 
məktəbinin saz müəllimi Şahin 
Həsənov sözünə davam edərək 
Səriyyənin sənədlərini Milli 

Konservatoriyaya verməsini 
tövsiyə edir. İmtahandan öncə 
bir neçə ay tanınmış xanəndə, 
pedaqoq Sabir Abdullayevdən  
dərs alır. Qəbul imtahanında 
Səriyyənin oxuduğu “Mirzə 
Hüseyn segahı” münsiflər 
heyəti – xalq artistləri Arif 
Babayev, Səkinə İsmayılova, 
Əməkdar müəllim  Qəzənfər 

Abbasov tərəfindən bəyənilir. 
2012-ci ildə o, qəbul imtahanını 
müvəffəqiyyətlə verib Xalq 
artisti Əlibaba Məmmədovun 
sinfinə qəbul olunur.

– Açığını deyim ki,  ən çox 
qorxduğum da məhz Əlibaba 
müəllim idi. Onun muğam 
müsabiqələrində  obyektiv 
çıxışlarını, heç kəsə güzəştə 
getməməsini, hətta sənət dost-
larının gənc ifaçılara yüksək bal 
verməsinə baxmayaraq,  kəskin 
etiraz  etdiyinin çox  şahidi 
olmuşam.  Bu səbəbdən taleyinə 
qaçqınlıq qisməti düşmüş gənc 
xanəndənin  nə  güvəndiyi bir 
kimsə yox, nə də çətin məqamda 
pənah aparacağı adam, – deyə 
Səriyyə Pirimova o günlərini 
yada saldı. – Ancaq taleyim 
üzümə gülmüşdü.  Əlibaba 
müəllimi yaxından tanıdıqca, 
onu  daha çox sevdim. O, mənə 
təkcə müəllim yox, qayğıkeş bir 
ata oldu.  Dərs zamanı  nə qədər 
sərt və tələbkar idisə, dərsdən 
kənar bir o qədər mehriban  və 
qayğıkeş idi.

2015-ci il V Muğam Tele-
viziya  müsabiqəsində Əlibaba 
Məmmədov Səriyyə Pirimo-
vanın  iştirak  etməsini tövsiyə 
edir.  Azərbaycanın bütün 
bölgələrindən 500-ə yaxın gənc 
ifaçı  müsabiqədə  iştirak etmək 
arzusunda olduqlarını bildirirlər. 
Təəssüf ki, şansı  gətirən, 
dəyərli münsiflər  tərəfindən 
seçilən  yalnız 20 nəfər olur. Bu 
ifaçılardan biri də məhz Səriyyə 

Pirimova olur. Dinləmələrin  
birinci turunda müğənnidən 
yüksək səs diapazonu tələb 
edən  “Qatar”, ikinci turunda 
isə  ən çətin muğamlardan 
sayılan “Dəşti”ni  oxuyur. Ən 
qəribəsi  də odur ki,  bütün 
münsiflər heyəti–Xalq artistləri  
Arif Babayev, Səkinə İsma-
yılova, Ağaxan Abdullayev, 

Mənsum İbrahimov, Ramiz 
Quliyev, Əməkdar incəsənət 
xadimləri, layihənin  təşkilatçısı 
Nadir  Axundov  və Sərdar 
Fərəcov Səriyyənin  ifasına 
yüksək bal versələr də, Əlibaba 
müəllim: Mənim balam, oxuma-
ğına oxudun. İnsafən pis də oxu-
madın, yüksək də bal topladın. 
Bununla belə mən istədiyimi 
səndən ala bilmədim. Odur 
ki, sənə bir bal aşağı qiymət 
verirəm.  Belə getsə, gələcək 
dinləmələrdə  müsabiqəni tərk 
edə bilərsən, – dedi. 

Ustadın bu tövsiyəsi 
Səriyyənin qulağında bir sırğa 
oldu. İndi o, daha çox özü 
haqqında deyil, ustadın tələbəsi 
adına layiq xanəndə olmağı 
haqqqında düşünürdü. 2-3 aylıq 
müsabiqə 3-4 illik proqramı 
mənimsəmək demək idi. Bu az 
vaxtda həm ritmik muğamları, 
həm muğam dəstgahlarını, qaval 
çalmağı, qəzəlliyatı öyrənməli 
idi. Bir sözlə, yalnız gərgin 
zəhməti, qabiliyyəti  və sənətə 
rəğbəti sayəsində insan  öz 
arzusuna çata bilər. Müsabiqə 
boyu Səriyyə Pirimova “Ba-
yatı Şiraz”, “Mahur”, “Qatar” 
“Mirzə Hüseyn segahı”, “Dəşti” 
muğamlarını ifa etmişdir.

Şəhriyar, Ə.Vahid, 
S.Ə.Şirvani, Hacı Mail və bir 
çox digər şair və qəzəlxanların  
söz dünyasının muğamla düzgün 
tələffüz  və oxunuşuna çalışır. 
Müsabiqənin  az əhəmiyyət kəsb 
etməyən  bir cəhəti  də ondadır 

ki, müsabiqə boyu iştirakçılar 
həm ustad xanəndələrin lent 
yazılarını dinləyir, həm də 
Azərbaycanın digər bölgələrində 
Naxçıvan, Fizuli, Ağcabədi, Xır-
dalan, Mərdəkan və başqa şəhər, 
rayon  və qəsəbələrdə  muğam 
dinləmələri  təşkil olunurdu.  
Buna ilk “qastrol” səfərləri də 
demək olardı.

...Dövlət imtahanında 
Səriyyə Pirimovanın Konserva-
toriyanin böyük zalında “Leyli 
və Məcnun” operasında oynadı-
ğı Leylinin anası obrazı imtahan 
komissiyasının üzvləri –Xalq 
artistləri Siyavuş Kərimi, Səkinə 
İsmayılova, Arif Babayev, 
Mənsum İbrahimov tərəfindən 
yüksək dəyərləndirilir. Leyli 
rolunda Zümrüd Məmmədova, 
Məcnun rolunda isə Mirələm 
Mirələmov çıxış etmişlər. Bu 
gün Səriyyə Pirimova Milli 
Konservatoriyanın magist-
ridir.  Əlibaba müəllimin 
– ustad xanəndənin sevimli 
tələbələrindən biridir.  Ən böyük 
arzusu müəllimin  adına layiq 
sənətçi olmaqdır.

Bəzən Şirvan, Göyçə, 
Borçalı, Tovuz, Gədəbəy aşıq 
məktəbi ifadələri kimi Qarabağ, 
Bakı, Şirvan muğam məktəbi 
ifadələrinə də rast gəlirik. Bu 
dəyişməz həqiqət olsa da, kiçik 
məzmun daşıyır. Unutmayaq 
ki, tarixin hansısa məqamında 
həmin məktəblərin  hamısı bütöv 
Azərbaycan mədəniyyətini for-
malaşdırır.  Bunun üçünsə ustad 
sənətkarlarımızın uzaqgörənliyi, 
milli təəssübkeşliyi lazım-
dır. Bu baxımdan yüksək 
improvizə incəliklərinə və 
muğamla sözün sintezinə malik 
olan Bakı muğam məktəbinin 
görkəmli nümayəndəsi Əlbaba 
Məmmədovun Qarabağ muğam 
məktəbinin  gənc təmsilçisinə 
ustadlıq etməsi xüsusilə təqdir 
olunmalıdır. Adama elə gəlir ki,  
Qarabağın gənc ifaçılarının səsi 
qızıl kərpic, Əlibaba müəllimin 
ustadlığı isə memar incəliyidir. 
Bu iki ünvandan  bəhrələnən 
muğam sarayımızın min illər 
yaşayacağına hamımız inanırıq.

Rafiq SALMANOV,  
“Xalq qəzeti”  

Əməkdar mədəniyyət işçisi  

İki turdan sonra iki lider

Bakıda keçirilən qadınlar arasında şahmat 
üzrə növbəti Azərbaycan çempionatının ilk iki 
turunda ən yaxşı nəticəni Ülviyyə Fətəliyeva və 
Günay Məmmədzadə göstərmişlər. Onlar start 
turlarında rəqiblərinə qalib gəlib, hərəyə 2 xal 
toplamışlar. 

Çempionatın medalları uğrunda iyir-
mi şahmatçı mübarizə aparır. Yarışın ən 
yüksək reytinqə malik iştirakçısı Gülnar 
Məmmədovadır (2401). O, ilk iki turda 1,5 xal 
qazanmış və liderlərdən yarım xal geri qalır. 

Turnir İsveçrə sistemi üzrə keçirilir və 9 
turdan ibarətdir. Sonuncu turun görüşləri fevra-
lın 17-də oynanılacaq.

Tatami ustalarımız Parisdə

Dünən Fransa paytaxtında cüdo üzrə 
"Böyük dəbilqə" turnirinə start verilmişdir. 
İdmanın bu növündə ən mötəbər yarışlardan 
biri hesab edilən Paris sınaqlarında 60-dan çox 
ölkənin təmsilçiləri mübarizə aparırlar. 

Azərbaycan idmançıları da Rio-de-Janeyro 
Olimpiadasının gümüş mükafatçıları Rüstəm 
Orucov (73 kq) və Elmar Qasımov (100 kq) 
başda olmaqla turnirə geniş heyətlə yola 
düşmüşlər. Cüdoçularımızdan birinci olaraq 
mübarizəyə Orxan Səfərov (60 kq), Nicat 
Şıxəlizadə (66 kq), Rüstəm Orucov və onun 
kimi 73 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Hidayət 
Heydərov qoşulmuşlar. Bu çəkilərdə medallar 
uğrunda həlledici görüşlər dünən axşam keçi-
rilmişdir.

Fevralın 23-də və 28-də

Qadın voleybol komandaları arasında Çem-
pionlar Liqası turnirindəki iki təmsilçimizdən 
biri "Azərreyl" qrup mərhələsinin dördüncü tu-
runda Fransanın "Senr-Rafael" klubu üzərində 
asan qələbədən (3:0 ) sonra pley-off görüşlərinə 
vəsiqə qazanmaq məqsədinə çox yaxınlaşmış-
dır. 

Hazırda qrupumuzun turnir cədvəlinə 
başçılıq edən Türkiyənin "Fənərbaxça" koman-
dasının 12 xalı vardır. İkinci pillədə irəliləyən 
"Azərreyl" 9, "Tauron"(Polşa) isə 3  xal topla-
mışlar, fransızlar hələ xal qazana bilməmişlər.

Bəs Azərbaycan voleybolçuları qrupda 
son iki oyunu nə vaxt keçirəcəklər? Voley-
bol pərəstişkarlarımıza xatırladaq ki, bu 
görüşlərdən birincisi fevralın 23-də Bakıda 
"Fənərbaxça" ilə olacaq, Polşada "Tauron"la 
oyun isə fevralın 28-nə  təyin edilmişdir. 

 Oqtay BAYRAMOV,    
“Xalq qəzeti”

İDMAN

ABŞ bütün vasitələrlə özünü və müttəfiqlərini 
Şimali Koreyadan müdafiə etməyə hazırdır

 � Rəsmi Vaşinqton bütün vasitələrlə özünü 
və müttəfiqlərini Şimali Koreyadan müdafiə 
etməyə hazırdır.

APA-nın RİA Novosti 
agentliyinə istinadən verdiyi 
xəbərə görə, bu barədə ABŞ 

Prezidenti Donald Tramp və 
Yaponiya Baş naziri Sindzo 
Abenin görüşünün yekun-

larına dair qəbul olunan 
bəyanatda deyilir.

“ABŞ və Yaponiya 
Şimali Koreyanı nüvə 
silahı proqramların-
dan imtina etməyə və 
təxribatlara son qoymağa 
çağırır. Amerika Birləşmiş 
Ştatları bütün hərbi im-
kanları ilə ərazisinin və 
müttəfiqlərinin qorunması 
məramına sadiqdir”, – deyə 
bəyanatda qeyd olunur.

D.Tramp və S.Abe, 
həmçinin ABŞ-Yaponiya-
Cənubi Koreya üçlü-
yünün əməkdaşlığının 
vacibliyini vurğulayaraq, 

Şimali  Koreya üzrə BMT 
qətnamələrinin yerinə 
yetirilməsinə çağırıblar. 


