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Bu dünyadan sağollaşmadan gedən adam...
Ustad jurnalist Tahir Abbaslının vəfatının ildönümünə

Hər iki ba şın da bo ya boy pən cə rə 
olan uzun bir dəh liz. Gün çı xan da 
işıq aşa ğı baş da kı pən cə rə dən 
dəh li zə do lur, gün ba tan da yu xa rı 

baş da kı pən cə rə dən sü zü lür. Sə hər 
pil lə kən lə be şin ci mər tə bə yə qal xa raq 
dəh li zə bir nə fər da xil olur və as ta ad-
dım lar la gə lir. Ar xa sın da kı pən cə rə dən 
dü şən işıq da or ta boy lu, arıq bə dən li 
ol du ğu se zi lən adam la qa baq-qən şər 
qa lan da ilk ola raq ey nə yi və onun qa lın 
bö yü dü cü şü şə sin dən ba xan yor ğun 
göz lə ri diq qə ti mi çə kir...

Ta hir Ab bas lı ya dım da be lə qa lıb. Onun la 
ilk də fə gö rü şən də ne cə gör dü yü mü də qiq 
ya dı ma sa la bil mi rəm, am ma “Mə də niy yət” 
qə ze ti re dak si ya sın da ün siy yət də ol du ğu-
muz 11 ili (2010-2021) xa tır la dıq ca tə səv vü-
rüm də ön cə bu mən zə rə can la nır. İş otaq la-
rı mız dəh li zin yu xa rı ba şın da, ya na şı idi. İşə 
gə lən də çox vaxt qa pı da rast la şar dıq. Şən-
bə və ba zar gün lə ri re dak si ya da iş ol ma sa 
da, o, de mək olar ki, hər həf tə so nu gə lər di. 
Əs lin də, qə zet çi li yin gün də lik qa ça qaç-qov-
ha qov lu, qay nar iş ha va sın dan da ha çox 
məhz bu sa kit-sü kut lu mü hit də onu kə nar-
dan seyr et mək, “ya zı la bo ra to ri ya sı”nı gör-
mək im ka nım olur du.

Ya zı la rı nın ək sə ri sü ku ta qərq olan iş 
ota ğın da tək ba şı na, ka ğız-qə ləm lə (son 
il lər də isə çə tin lik lə də ol sa, “ram et di yi” 
kom pü te rin mo ni tor və kla viatu ra sı ilə) üz-
üzə qa lan da do ğu lur du. Ara bir bu sü ku tu 
qa pı nın açı lıb-ör tül mə si po zur du. Bu za-
man lar ya ça yı tə zə lə mək üçün çı xır dı, ya 
da “qəm tü tə yi”ni yan dır maq üçün. Pa pi-
ros tüs tü sün də var-gəl et dik cə göz lə ri bir 
nöq tə yə zil lə nir, çox vaxt da ye rə ba xır dı. 
Be lə və ziy yət də onu mü şa hi də edən də 
mə nə elə gə lir di ki, o, bey nin də ki fi  kir lə ri, 
ya za ca ğı cüm lə lə ri içi nə çək di yi tüs tü nün 
acı sın dan da ke çi rə rək ər sə yə gə ti rir, ci-
la la yır dı. 

Axır vaxt lar səh hə ti əv vəl ki ki mi iş lə mə yə 
im kan ver mir di; qə zet də həf tə də, bə zən iki 
həf tə dən bir ya zı la rı dərc olu nur du. Am ma 
nə ya zı lar!... Sər löv hə sin dən son nöq tə si-
nə dək oxu cu nu fi  kir üm ma nı nın, söz dü zü-
mü nün, mə na də rin li yi nin seh rin də sax la-
yan, hər ab za sı pub li sis tik takt, bə dii löv hə, 
mə hək da şı olan mətn lər... 

Əs lin də, on la rın re dak tə yə eh ti ya cı yox 
idi. Dü zə liş və də yi şik lik lər əsa sən tex ni ki 
xa rak ter li (bə zi fakt la rın də qiq ləş di ril mə si 

ki mi) olur du. Hər ya zı sı nı iş (və zi fə) gə rə yi 
re dak tor ki mi oxu sam da, özü mü da ha çox 
bu mətn lə rin ilk oxu cu su qis min də hiss edir-
dim. 

Ya zı ər sə yə gə lib ça pa qə dər mər hə lə-
lər dən (kor rek tu ra, sə hi fə lə mə) ke çə nə dək 
onun üzə rin də əsir di. Be lə za man lar da is-
tə di yi nə nail ol ma yın ca ti şə si ni ye rə qoy-
ma yan hey kəl tə ra şa, əlin də fır ça mol bert 
önün dən çə kil mə yən rəs sa ma, not və rə-
qin dən ay rıl ma yan bəs tə ka ra bən zə yir di. 
Yə qin ona gö rə, möv zu su nə olur sa-ol sun, 
hər ya zı sın da da xi li bir mu si qi eca zı, söz lə 
rəng pa lit ra sı, məx su si kom po zi si ya eff  ek ti 
var dı.

Onun bə dii pub li sis ti ka sı nın möv zu 
və əha tə dairə si çox ge niş idi: əsr lə rin o 
üzün də qal mış ta rix dən şa hi di ol du ğu muz 
gün lə rə, mə də niy yət dən ədə biy ya ta, in-
cə sə nət dən el mə dək. Söz mül kü nün sul-
tan la rı, mu si qi, teatr, ki no, təs vi ri sə nət 
ko ri fey lə ri haq qın da ya zı la rı tək cə Azər-
bay can la məh dud laş mır, Şərq li-Qərb li 
dün ya mə də ni ir si ni əha tə edir di. Kon fut-
si dən Uluq bə yə, Şo pen dən Da li yə, Tols-
toy və Dos to yevs ki dən Hü qo və Bal za ka-
dək bir çox la rı nın ədə bi-bə dii port ret lə ri ni 
fərq li ça lar və ra kurs dan oxu cu la ra ta nıt-
mış dı... 

Onun uzun il lər ça lış dı ğı “Mə də niy yət” qə-
ze tin də dərc edil miş Azər bay can söz-sə nət ir-
si ün van lı ya zı la rın dan seç mə lər bu gün lər də, 
və fa tı nın il dö nü mü ərə fə sin də ki tab ha lın da 
nəşr olu nub.

Ta hir Ab bas lı nın us tad jur na list, mü tə fək-
kir ya zar ol du ğu nu onu ta nı yan lar, ya zı la rı nı 
oxu yan lar yax şı bi lir lər. Bil mə yən lər isə bu 
ki tab dan bi lə cək lər... 

Oxu cu su nu fi  kir dər ya sı na qərq edən, 
söz üm ma nın da ba tı ran qə ləm sa hi bi nin 
yad da şı ma ilk həkk olun muş yor ğun göz lə-
ri ni, də rin dü şün cə li si ma sı nı bir də kön lü nə 
ya tan məc lis lər də, re dak si ya da kı əla mət dar 
təd bir-top lan tı lar da seyr et mək var dı. Be lə 
za man lar da onun məc li si dər hal ələ al ma ğı 
ba ca ran, eks promt mi zan lar qu ran bir re jis-
sor tə bin də də gö rür dük...   

Re dak si ya ya hər gəl di yin də sa lam laş dı-
ğı mız ki mi, ge dən də də sa ğol la şır dıq. Hə-
min cü mə gü nü sa ğol laş ma dan get miş di. 
Am ma ye ni ya zı sı nı təh vil ver miş di. Ba zar 
er tə si gə lə cək və sə hi fə yə çı xan dan son-
ra bir də göz dən ke çi rə cək di... Sə hi fə lən di, 
növ bə ti həf tə dərc olun du. Am ma onun xə-
bə ri ol ma dı... 

Tan rı nın ona yaz dı ğı ömür pa yı nın son bir 
ayı nı xəs tə xa na da – reani ma si ya pa la ta sın-
da ke çir di. “Tac lı” xəs tə lik za ma nı nın ağır 
dö nə min də, qa pa lı xəs tə xa na re ji min də, 
təəs süf ki, bi zim də on dan fak ti ki xə bə ri miz 
ol ma dı. Hə kim lə rin ver di yi iki-üç kəl mə lik 
növ bət çi mə lu mat lar dan sa va yı...

2021-ci il iyu lun 18-də onun bu dün ya dan 
köç dü yü xə bə ri ni al dıq. 

...Son ya zı sı Ca han gir Ca han gi rov haq-
qın da idi. Ta le yin söz qis mə ti nə bax ki, axı-
rın cı ab zas da bəs tə ka rın “Fü zu li” kan ta ta-
sın dan duy du ğu fey zi qə lə mə ala raq ya zı nı 
bu söz lər lə bi tir miş di: Al lah rəh mət elə sin... 
Ta hir Ab bas lı nın mət bu yad daş da qa lan 
son söz lə ri... 

Bu dün ya dan sa ğol laş ma dan get sə də, 
yaz dı ğı axır cüm lə Al la hın adı və rəh mi ilə 
bağ lı ol du.

Al lah rəh mət elə sin... 
Vüqar Əliyev

Bu də fə “Şu şa nın si ma la rı” rub ri ka sın da XX əs rin əv vəl lə rin də 
Qa ra ba ğın, Şu şa nın ic ti mai-mə də ni hə ya tın da, maarif çi li yin in ki-
şa fın da ya xın dan iş ti rak edən zi ya lı la rı mız dan bi ri, şair, pe da qoq, 
təz ki rə çi Xos rov Axund za də haq qın da söz aça ca ğıq. 

Xos rov Mir zə li oğ lu Axund-
za də 13 iyul 1889-cu il də Şu şa 
şə hə rin də dün ya ya göz açıb. 
Ata sı Mir zə li Zey na lab din oğ lu 
Aşiq mü tə rəq qi fi  kir li zi ya lı, şair 
və mu si qi şü nas olub. Xos rov Şu-
şa şə hər (keç miş “Ni ko lays ki”) 
mək tə bin də təh sil alır. 1905-ci il-
də or ta mək tə bi mü vəff  ə qiy yət lə 
ba şa vu rur. Ata sı nın da ra zı lı ğı ilə 
Av ro pa da təh sil al maq is tə yir. An-
caq onun bu ar zu su baş tut mur. 
Ailə yə bəd bəxt lik üz ve rir. Ata sı 
qəfl  ə tən dün ya sı nı də yi şir. Al tı nə-
fər lik ailə nin yü kü onun üzə ri nə 
dü şür. O, 1906-cı il dən 1917-ci 
ilə dək Şu şa da müəl lim iş lə yir.

Xos rov Axund za də ədə bi ya-
ra dı cı lı ğa da ma raq gös tə rir, 
“Şaiq” tə xəl lü sü ilə şeir lər ya zır. 
Onun bə dii ya ra dı cı lı ğa ma raq 
gös tər mə sin də Şu şa nın məş hur 

si ma la rı Xur şid ba nu Na tə van, 
Mir Möh sün Nəv vab, Sü ley man 
Sa ni Axun dov, Əb dür rə him bəy 
Haq ver di yev, Nə cəf bəy Və zi rov, 
Fi ri dun bəy Kö çər li, Üze yir bəy 
Ha cı bəy li və baş qa la rı nın bö yük 
tə si ri olub.

X.Axund za də ka tib lik lə də 
məş ğul olub, bir sı ra əsər lə rin 
üzü nü kö çü rüb, araş dır ma lar 
apa rıb. 1919-cu il də Hə mi də xa-
nım Ca van şir-Məm məd qu lu za-
də on dan Mir zə Cə li lin “Ölü lər” 
əsə ri nin üzü nü kö çür mə si ni xa-
hiş edir. Əsə rin tez bir za man da 
üzü nü kö çü rür və Hə mi də xa nı-
ma təq dim edir. Hə mi də xa nım 
son ra Mir zə Cə lil haq qın da xa-
ti rə lə rin də bu fak tı da vur ğu la yır.

Gör kəm li pe da qoq və şair Azər-
bay can Xalq Cüm hu riy yə ti döv-
rün də mək təb lə rin mil li ləş di ril mə si 

və ana di lin də təh si lin ən fəal tə-
rəf dar la rın dan bi ri ki mi ta nı nıb.

1920-ci il də Şu şa da təş kil 
edi lən “Nə ri ma niy yə” və “Ha şi-
miy yə” mək təb lə rin də dərs de-
yən X.Axund za də 1928-ci il dən 
Xo ca vənd ra yo nun da pe da qo-

ji fəaliy yə ti ni da vam et di rir. O, 
1932-ci il də ye ni dən Şu şa ya qa-
yı dır və bu ra da müəl lim lik lə ya-
na şı, sa vad sız lı ğın ləğ vi hə rə-
ka tın da da ya xın dan iş ti rak edir. 
1935-ci il dən Şu şa şə hər küt lə vi 
ki tab xa na sı nın mü di ri ki mi ge niş 
maarif çi lik işi apa rır.

X.Axund za də ni ic ti mai mü-
hit də da ha çox ta nı dan “Xa ti-
rə lər” ad lı ki ta bı olub. XIX əsr 
Azər bay can ya zı çı və şair lə ri nin 
Şu şa nın ta ri xi yer ad la rı ilə bağ-
lı lı ğın dan bəhs edən bu ki tab 
bir çox cə hət dən təq di rə la yiq-
dir. Təx mi nən 70 il lik bir döv rü 
əha tə edən əsər də Azər bay can 
xal qı nın maarif və mə də niy yə ti-
nin in ki şa fın da bö yük rol oy na-
yan zi ya lı la rın fəaliy yə ti ək si ni 
ta pıb. Bu ra da ey ni za man da 
ailə-məişət, adət-ənə nə, keç mi-
şin ağ rı lı-acı lı gün lə ri, köh nə di-

ni mək təb lər də təd ris “üsul la rı” 
diq qət mər kə zi nə çə ki lib. 

Mər hum pro fes sor Əli yar Qa-
ra bağ lı “Xos rov Axun dov-Şaiq 
haq qın da” xa ti rə sin də ya zır: “Cə-
lil Məm məd qu lu za də və Hə mi də 
xa nım la, Üze yir bəy Ha cı bəy li və 
Sü ley man Sa ni Axun dov la şəx-
sən dost və ta nış olan Xos rov 
Şaiq, ümu miy yət lə, Qa ra bağ, xü-
su sən Şu şa şə hə ri haq qın da ən 
də rin mə lu ma ta sa hib idi. Bu na 
gö rə də Şu şa nın ta ri xi ilə ma raq-
la nan lar hə mi şə ona mü ra ciət 
edər və ay dın ca vab alar dı lar”.

Ta nın mış zi ya lı həm də Mir 
Möh sün Nəv va bın “Məc li si-fə-
ra mu şan” ədə bi məc li si nin üz vü 
olub. Nəv vab la ya xın ün siy yət 
qu rub, onun hə yat və ya ra dı cı-
lı ğı ilə bağ lı ma te rial la rı top la-
yıb. Mən bə lər də gös tə ri lir ki, ilk 
də fə ola raq M.M.Nəv vab haq-

qın da mo noq ra fi k əsə ri də o ya-
zıb. Çün ki ata sı Mir zə li Aşiq də 
Nəv vab la ya xın dost olub. On-
lar ədə biy yat və mu si qi yə dair 
bir çox mə sə lə lər ba rə də bir gə 
mü za ki rə lər apa rıb lar. 1913-cü 
il də “Oru cov qar daş la rı” mət-
bəəsin də çap olu nan “Təz ki-
re yi-Nəv vab” ki ta bın da 100-ə 
ya xın Qa ra bağ şairi haq qın da 
mə lu mat ve ri lib. Hə min ki tab da 
Xos rov Şaiqin maarif və mə də-
niy yə tin in ki şa fın dan bəhs edən 
“Ey və tən daş lar, gə lin, elm əxz 
edib aqil olaq” mis ra sı ilə baş-
la nan şeiri də yer alıb. Onu da 
qeyd edək ki, X.Axund za də nin 
şəx si ar xi vin də Nəv va bın xa ti rə-
si nə həsr et di yi “Şu şa nın ça yı” 
poema sı qo ru nub sax la nı lır.

X.Axund za də öm rü nün son la-
rı na ya xın bö yük hə vəs lə şeir və 
qə zəl lə ri ni bir ye rə top la yıb “Məc-
mueyi-əşa ri” adı ilə çap et dir mə-
yə ça lış sa da, bu işi axı ra çat dı ra 
bil mə yib. Maarif xa di mi 10 may 
1960-cı il də Şu şa şə hə rin də və-
fat edib.

Savalan Fərəcov

Adı Rəşadət, özü rəşadətli...
Şə hid lik ün va nı əbə diy yət olan uca bir zir və dir. Şə hid lər isə 
şüur lu şə kil də ölü mü gö zə ala bi lən qəh rə man lar dır. On lar 
Və tə nin dar gü nün də son dam la qan la rı na qə dər dö yü şüb 
şə ha dət şər bə ti ni içən mərd oğul lar dır. Bö yük şairi miz Hü seyn 
Ca vi din de di yi ki mi, “Ölüm var ki, hə yat qə dər də yər li...”.

Və tən mü ha ri bə sin də tor-
paq la rı mı zın düş mən dən 
azad edil mə sin də şə hid lik 
zir və si nə uca lan igid lə ri miz-
dən da ha bi ri – 18 yaş lı Rə-
şa dət Vü qar oğ lu Mu sa yev 
haq qın da söz aça ca ğıq. 

O, 2002-ci il iyu nun 20-də 
Şə ki nin Baş Göy nük kən din-
də dün ya ya göz aç mış dı. Or-
ta təh si li ni do ğul du ğu kən din 
1 say lı tam or ta mək tə bin də 
alır. 2020-ci il də təh si li ni ba-
şa vu rub Və tən qar şı sın da 
bor cu nu ödə mək üçün hə qi qi 
hər bi xid mə tə yol la nır. An caq 
2020-ci il di gər il lə rə bən zə-
mə yə cək di. Ta ri xi mi zin ye ni 

şan-şöh rət sə hi fə si məhz hə min il də ya zı la caq dı. 27 sent yabr 
gü nün də 30 ilə ya xın bir müd dət də düş mən tap da ğı al tın da olan 
Qa ra ba ğı mı zın azad lı ğı nın ilk ad dım la rı atı la caq dı... 

Ar tıq qi sas gü nü ye tiş miş di. Xal qı mı zın mərd, igid oğul la rı ya-
ğı nın aya ğı nı tor paq la rı mız dan kəs mək üçün ölüm-di rim sa va-
şı na qalx mış dı. Uşaq lıq dan bu ar zu ilə ya şa yan Rə şa də tin də 
is tə yi ger çək ləş miş di. O, dö yüş lə rin ilk gü nün dən ön sı ra lar da 
ye ri ni al mış, si lah daş la rı ilə qorx ma dan düş mən üzə ri nə ge dir di. 
Fü zu li, Zən gi lan, Qu bad lı, Cəb ra yıl uğ run da dö yüş lər də adı ki mi 
bö yük rə şa dət gös tə rir di. Ta ki Fü zu li is ti qa mə tin də düş mə nin 
xain gül lə si nə tuş gə lə nə dək...

Ana sı Sa mi rə xa nım la te le fon əla qə si sax la yan da dö yü şün ən 
qay nar nöq tə lə rin də ol sa da, “Na ra hat ol ma yın, yax şı yam, irə li-
lə yi rik. Qa ra bağ bi zim dir, az qa lıb!” – de yir miş. 

Şə hid ata sı, Föv qə la də Hal lar Na zir li yi Döv lət Yan ğın Nə za rə-
ti Xid mə ti nin eh ti yat da olan ka pi ta nı Vü qar Mu sa yev Rə şa də tin 
özün dən bö yük ba cı sı və ki çik qar da şı üçün nü mu nə ol du ğu nu 
bil di rir: “O, ki çik yaş la rın da çıl ğın, də cəl ol sa da, sö zə ba xan, ürə-
yi yum şaq idi. Oyun caq ta pan ça, av to mat la oy na ma ğı xoş la yır dı. 
Əlin də oyun caq si lah lar la şə kil lə ri də var. Ya şıd la rın dan çe vik li yi ilə 
se çi lir di. İd ma na və hər bi dərs lə rə ma ra ğı da ha çox idi. O, bay raq la 
şə kil çək dir mə yi xoş la yır dı. Hər bi xid mə tə get mə yi nə az vaxt qal sa 
da, tə lə sir di ki, bi rin ci ça ğı rış la get sin. Hə mi şə de yir di ki, Qa ra ba ğı 
biz azad edə cə yik. Axır ki, ar zu su na çat dı. Elə tə səl lim də bu dur...”.

Sa mi rə xa nım oğ lu haq qın da qü rur la da nı şır: “Rə şa dət hə lə 
ba la ca yaş la rın dan bö yük ağac la ra çıx ma ğı se vər di. Ev iş lə rin də 
mə nə kö mək edər di. Mən ha ra sa ge də si ol sam, ba la ca qar da şı nı 
ar xa yın lıq la ona tap şı rıb çı xar dım. Çox mə su liy yət li idi. Bö yü dük cə 
söz lə ri nə, hə rə kət və dav ra nı şı na da ha çox diq qət ye ti rər di. Onun 
adı Rə şa dət idi, 18 ya şın da adı ki mi əmə li də rə şa dət li ol du...”.

Okt yab rın 24-də Fü zu li is ti qa mə tin də ge dən ağır dö yüş də şə-
hid olan Rə şa dət Mu sa yev bir gün son ra Baş Göy nük kən di-
nin “Qəs sab lı” qə bi ris tan lı ğın da tor pa ğa tap şı rı lıb. Pre zi den tin 
sə rən cam la rı ilə ölü mün dən son ra “Və tən uğ run da”, “Fü zu li nin 
azad olun ma sı na gö rə”, “Xo ca vən din azad olun ma sı na gö rə” və 
“Cə sur dö yüş çü” me dal la rı ilə təl tif edi lib.

Ru hu şad ol sun.
Nurəddin

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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