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Tədqiqatçı-jurnalist Ənvər Çingizoğlu dünyasını dəyişib 

Ta nın mış jur na list, pub li sist, təd-
qi qat çı, Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Ən vər Çin gi zoğ lu iyu lun 
10-da və fat edib. 

Ən vər Çin giz oğ lu Fə rə cov 10 may 
1962-ci il də Cəb ra yıl ra yo nu nun Xu-
da yar lı kən din də ana dan olub. Əs-
lən Fü zu li ra yo nu nun Araz Yağ lı vənd 
kən din dən dir. 

1990-cı il də Ba kı Döv lət Uni ver si-
te ti nin Jur na lis ti ka fa kül tə si ni bi ti rib. 
Bir müd dət Fü zu li ra yo nu nun “Araz” 
qə ze tin də ədə bi iş çi ki mi ça lı şıb. 
1994–2014-cü il lər də Azər bay can Te-
le vi zi ya sı və Ra diosun da müx tə lif və-
zi fə lər də iş lə yib. 2014-cü il dən “Azər-
bay can te le fi lm” Ya ra dı cı lıq Bir li yin də 
baş re dak to run müavi ni olub, ey ni za-

man da “Soy” dər gi si nin baş re dak to ru 
ki mi fəaliy yət gös tə rib. 

Ən vər Çin gi zoğ lu öm rü nün 30 ilə 
ya xın bir döv rü nü Azər bay can xal qı nın 
folk lor və et noq ra fi  ya sı nın araş dı rıl-
ma sı na həsr edib. Həm çi nin öl kə mi zin 
xan lıq lar döv rü, Cə nu bi Azər bay can 
ta ri xi, elə cə də Qa ra bağ eli nin məş hur 
si ma la rı ilə bağ lı təd qi qat lar apa rıb, bir 
sı ra soy la rın nə sil şə cə rə si ni öy rə nib. 
Araş dır ma la rı on lar la ki tab va si tə si lə 
ic ti maiy yə tə çat dı rı lıb. 

Tər tib et di yi “Mə həm məd bəy Aşi-
qin şeir lə ri” (2000), “Rza qu lu bəy Və-
zi ro vun əsər lə ri” (2005), “Qa ra bağ 
1918–1920-ci il lər də” (2010), “Bay-
ram xan Ba har lı. Əsər lə ri” (2013), 
“Mə həm məd Rə fi  Ən sa ri. Dəs tur ül-
mü luk” (2015), “Mir zə Rza xan Ər fə. 
Xa ti rat” (2017) və s. ki tab la rı ma raq la 
qar şı la nıb. 

Sse na ri si əsa sın da “Av şar lar” 
(1996), “Xur şid ba nu Na tə van” (2012), 
“Zən gə zur qar ta lı” (2012), “Nəv vab” 
(2014), “Sa rı si min sı zıl tı sı” (2016), 
“Kə mi nə” (2018) və s. sə nəd li fi lm lər 
çə ki lib.

Ən vər Çin gi zoğ lu 2019-cu il də 
“Əmək dar mə də niy yət iş çi si” fəx ri 
adı na la yiq gö rül müş dü.

Al lah rəh mət elə sin.

“Şuşanın simaları” Şuşanın tarixi ilə maraqlananlar
çox vaxt ona müraciət edərdilər

“Cavid hikməti” yeni redaksiyada işıq üzü görüb

Hü seyn Ca vi din Ev-Mu ze yi 
bö yük Azər bay can şairi və 
dra ma tur qu Hü seyn Ca vi din 
ana dan ol ma sı nın 140 il li yi 

ərə fə sin də ədi bin əsər lə rin dən seç-
mə afo rizm lə ri ye ni re dak si ya da, 
əla və lər edə rək nəşr et di rib. 

Oxu  cu  la  rın ma  ra  ğı  nə  zə  rə alı  na  raq, 
cib dəf  tər  çə  si for  ma  tın  da nəşr olu  nan 
ki  ta  ba mü  tə  fək  kir şairin in  san  lıq, haqq-
əda  lət, və  tən, mil  lət, qa  dın, mə  həb  bət 

haq  qın  da müd  rik söz  lə  ri da  xil edi  lib. 
Afo  rizm  lər H.Ca  vi  din “Ana”, “Ma  ral”, 
“Şeyx Sə  nan”, “Şey  da”, “Uçu  rum”, “İb -
lis”, “Afət”, “Pey  ğəm  bər”, “To  pal Tey -
mur”, “Kn  yaz”, “Sə  ya  vuş”, “Xəy  yam”, 
“İb  li  sin in  ti  qa  mı” pyes  lə  rin  dən, “Azər” 
poema  sın  dan və mə  qa  lə  lə  rin  dən se -
çi  lib.

Ye ni nəş rin tər tib çi si Hü seyn Ca vi din 
Ev-Mu ze yi nin baş di rek to ru, Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si Gül bə niz Ba ba xan-
lı, re dak to ru aka de mik Tey mur Kə rim-

li, nəş rə ha zır la ya nı ta rix üz rə fəl sə fə 
dok to ru Ca vid Cə fə rov dur.

Mirvarid Dilbazinin məzarı 
ziyarət edilib

İyu  lun 12-də Xalq şairi Mir  va  rid Dil -
ba  zi  nin (1912-2001) və  fa  tı  nın 21-ci il -
dö  nü  mü mü  na  si  bə  ti  lə mə  za  rı zi  ya  rət 
edi  lib.

“Mir  va  rid Dil  ba  zi Poezi  ya Məc  li  si” İc -
ti  mai Bir  li  yi  nin səd  ri, şair-pub  li  sist Gül  lü 
El  dar To  mar  lı Xalq şairi  nin ya  ra  dı  cı  lı -
ğın  dan söh  bət açıb. Bil  di  rib ki, və  fa  tın -
dan il  lər keç  sə də, Mir  va  rid Dil  ba  zi bu 
gün də se  vi  lə  rək oxu  nur. Onun “Bə  növ -
şə  lər üs  tə göz yaş  la  rı” ki  ta  bı “Mir  va  rid 
Dil  ba  zi Poezi  ya Məc  li  si” İc  ti  mai Bir  li  yi 
tə  rə  fi n  dən ki  ril əlif  ba  sın  dan la  tın qra -

fi   ka  sı  na kö  çü  rü  lə  rək ye  ni  dən çap olu -
nub. 

“Qa  zax” Xey  riy  yə İc  ti  mai Bir  li  yi  nin 
səd  ri İl  ham Pir  məm  mə  dov Mir  va  rid Dil -
ba  zi  nin 110 il  li  yi ərə  fə  sin  də sil  si  lə təd -
bir  lə  rin ke  çi  ril  di  yi  ni bil  di  rib. 

Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı, aka  de  mik 
Ni  za  mi Cə  fə  rov, fi   lo  lo  gi  ya üz  rə elm -
lər dok  to  ru Va  leh Nə  si  bov, şair Ra  fail 
İn  cə  yurd, pro  fes  sor Rüs  təm Ka  mal, 
şairin qı  zı Xa  ti  rə Dil  ba  zi, Ta  rix İns  ti  tu -
tu  nun di  rek  tor müavi  ni Əli Mə  hər  rə  mov 
və baş  qa  la  rı çı  xış edə  rək Mir  va  rid Dil -
ba  zi  ilə bağ  lı xa  ti  rə  lə  ri  ni bö  lü  şüb  lər.
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