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Bu il Mə də niy yət Na zir li yi nin nəş ri olan 
“Mə də niy yət/Cul tu re” jur na lı nın fəaliy yə tə 
baş la ma sı nın 55 ili ta mam olur. 1967-ci il də 
“Mə də ni-maarif işi” adı ilə nəş rə baş la yan 
jur nal, 2012-ci il dən “Mə də ni hə yat”, 2015-ci 
il dən “Mə də niy yət.AZ” adı ilə işıq üzü gö rüb, 
2020-ci il dən nəşr hə ya tı nı “Mə də niy yət/
Cul tu re” adı al tın da da vam et di rir.

Okt yab rın 7-də Ba kı Eks po Mər kə zin də VIII 
Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si çər çi və sin də jur na lın 
55 il li yi qeyd olun du.

“Mə də niy yət/Cul tu re” jur na lı nın baş re dak to-
ru, Əmək dar mə də niy yət iş çi si, fi  lo lo gi ya üz rə 
fəl sə fə dok to ru Zöh rə Əli ye va nəş rin ta ri xin dən, 
o cüm lə dən re dak si ya nın son il lə ri əha tə edən 
fəaliy yə tin dən ət rafl  ı söh bət aç dı. Jur na lın çap 
və elekt ron ver si ya sı, müx tə lif rub ri ka la rı, di-
zay nı, xü su si bu ra xı lış la rı haq qın da slayd-şou 
ilə ge niş təq di mat edil di. Vur ğu lan dı ki, jur nal 
Azər bay ca nın bü tün re gion la rın da ya yı lır.

“Mə də niy yət/Cul tu re” həm çi nin Ali At tes ta si-
ya Ko mis si ya sı nın el mi nəşr lər si ya hı sı na da xil 
edi lib və hər sa yın da Azər bay can, elə cə də in-
gi lis və rus dil lə rin də el mi mə qa lə lər dərc olu-
nur. Bir çox alim lə ri miz öz mə qa lə lə ri ni jur na lın 
sə hi fə lə rin də gör mək is tə yir lər. Nəş rin rub ri ka-
la rı mü tə ma di ola raq ye ni lə nir. “Qa ra bağ Azər-
bay can dır!”, “Səh nə dən hərb mey da nı na”, “Mə-
də niy yət dən əbə diy yə tə”, “Mul ti kul tu ra lizm”, 
“Ədə biy yat”, “Mu si qi”, “Teatr” və s. rub ri ka lar da 
jur na lın ge niş möv zu dairə si əha tə olu nur.

Azər bay can Mət buat Şu ra sı nın səd ri, “525-
ci qə zet”in baş re dak to ru, Əmək dar mə də niy-
yət iş çi si Rə şad Mə cid əla mət dar yu bi ley lə 
bağ lı jur na lın kol lek ti vi ni təb rik et di. Vur ğu la-
dı ki, baş re dak tor tə rə fi n dən edi lən təq di mat 
kol lek ti vin öz işi nə bö yük şövq, hə vəs və mə-
su liy yət lə ya naş dı ğı nı gös tə rir.

Ədə biy yat şü nas, pro fes sor Asif Rüs təm li 
də təb rik lə rə qo şu la raq bil dir di ki, Azər bay ca-
nın mət buat ta ri xi nin ilk dövr lə rin də çap olu-
nan jur nal la rın ço xu nun öm rü uzun ol ma yıb. 
“Mə də niy yət/Cul tu re” jur na lı nın 55 ya şı çox 
dol ğun yaş dır və bö yük uğur dur. Jur nal yal nız 
Azər bay can mə də niy yə ti ni əha tə et mir, da ha 
ge niş çər çi və də özü nü təq dim edir. 

Mu si qi şü nas, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
pro fes sor Züm rüd Da daş za də, Əmək dar jur-
na list, pro fes sor Qu lu Mə hər rəm li də jur na lın 
əmək daş la rı na xoş ar zu la rı nı bil dir di lər. Hər 
iki na tiq nəş rin in di ki sə viy yə yə çat ma sın da 
baş re dak tor Zöh rə Əli ye va nın ro lu nu  xü su si 

qeyd edə rək, onun vax ti lə Azər bay can Te le-
vi zi ya sın da kı fəaliy yə ti ni, mə də niy yət lə bağ lı 
ha zır la dı ğı ve ri liş lə ri də ya da sal dı lar. “XX əs-
rin əv vəl lə rin dən bu ya na açı lan qə zet lər və 
təş ki lat la rın adın da iki söz da ha çox vur ğu la-
nır – maarif və mə də niy yət. Maarifl  ə mə də niy-
yət bir yer də olan da isə da ha gö zəl olur. Bu iş-
lə ri ər sə yə gə ti rən ya ra dı cı kol lek ti və tə şək kür 
edi rəm”, – de yə Qu lu Mə hər rəm li vur ğu la dı.

Təd bir də da ha son ra jur na lın daimi ya zar la-
rın dan fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru, şair Akif 
Azalp müəl li fi  ol du ğu “Xa rı bül bül” şeiri ni söy lə di.

Son da Zöh rə Əli ye va iş ti rak çı la ra tə şək kü-
rü nü bil dir di, xa ti rə şə kil lə ri çək di ril di.

Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar 
Ruhəngiz Qasımova vəfat edib

Azər bay can mu si qi mə də-
niy yə ti nə it ki üz ve rib. Ya ra-
dı cı lı ğı ilə ge niş sə nət se vər 
küt lə lə rin də rin rəğ bə ti ni 
qa zan mış gör kəm li bəs-
tə kar, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Ru hən giz Qa sı mo va 
okt yab rın 9-da, 82 ya şın da 
və fat edib.

Ru hən giz Na ğı qı zı Qa-
sı mo va 1940-cı il iyu lun 
12-də Ba kı şə hə rin də ana-
dan olub. İlk mu si qi təh si li-
ni pay taxt da kı 2 say lı Uşaq 
mu si qi mək tə bin də alıb. 

A.Zey nal lı adı na Ba kı Mu si qi Tex ni ku mu nun Mu si qi nə zə-
riy yə si və bəs tə kar lıq şö bə sin də, da ha son ra isə Ü.Ha cı-
bəy li adı na Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın (in di ki 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı) Bəs tə kar lıq fa kül tə sin də təh si li-
ni da vam et di rib, 1973-cü il də pro fes sor Cöv dət Ha cı ye vin 
sin fi  ni bi ti rib.

Ru hən giz Qa sı mo va nın özü nə məx sus dəst-xət ti, mil li ko-
lo ri ti ilə fərq lə nən ya ra dı cı lı ğı müx tə lif mu si qi janr la rı nı əha tə 
edir. O, “Mə zə li əh va lat” ope ret ta sı, “Mə nim əs rim” sim fo nik 
poema sı, “Qı zıl oğ lan” mu si qi li na ğı lı, ka me ra və sim fo nik or-
kestr lər üçün süita lar, çox lu say da mah nı və ro mans lar, elə cə 
də teatr və te le vi zi ya ta ma şa la rı na mu si qi lə rin müəl li fi  dir.

Bəs tə ka rın ya ra dı cı lı ğın da mah nı jan rı xü su si yer tu tur. 
“Ana can, dos tum ev lə nir”, “Utan caq oğ lan”, “Xə zər”, “Yol lar”, 
“Azər bay can”, “Gənc lik” və s. mah nı la rı Rə şid Beh bu dov, 
Gü la ğa Məm mə dov, Xu ra man Qa sı mo va, Azər Zey na lov ki-
mi gör kəm li mü ğən ni lə rin, “Qa ya”, “Se vil” vo kal-inst ru men tal 
an sambl la rı nın ifa sın da məş hur la şa raq mu si qi se vər lə rin mə-
həb bə ti ni qa za nıb.

Ru hən giz Qa sı mo va 1978-ci il dən Azər bay can Bəs tə kar lar 
İt ti fa qı nın üz vü, ha be lə uzun il lər təş ki la tın İda rə He yə ti nin üz-
vü olub, “Mah nı” böl mə si nə rəh bər lik edib. 

Bəs tə kar lıq la ya na şı dra ma turq ki mi də fəaliy yət gös tə rib. 
“Yol lar gö rü şən də”, “Öm rün yol la rı”, “Qon şu qon şu ol sa” te le-
vi zi ya ta ma şa la rı nın lib ret to, həm çi nin özü nün bir sı ra mah nı-
la rı nın mətn müəl li fi  dir. 2015-ci il də ədə bi ya ra dı cı lı ğı na gö rə 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nə üzv qə bul edil miş di.

Res pub li ka nın mu si qi hə ya tın da fəal iş ti rak edən Ru hən-
giz Qa sı mo va Azər bay can Te le vi zi ya və Ra diosun da mu si qi 
re dak to ru, “Azər bay can te le fi lm”  ya ra dı cı lıq bir li yin də səs re-
jis so ru ki mi fəaliy yət gös tə rib. Həm çi nin müx tə lif mah nı fes ti-
val la rı nın, est ra da mü sa bi qə lə ri nin ke çi ril mə sin də fəal iş ti rak 
edə rək, mil li mu si qi mə də niy yə ti mi zin in ki şa fı na mi nə yo rul-
ma dan ça lı şıb.

Ru hən giz Qa sı mo va nın mu si qi mə də niy yə ti mi zin in ki şa fın-
da xid mət lə ri  döv lə ti miz tə rə fi n dən yük sək qiy mət lən di ri lib. 
O, 2005-ci il də  res pub li ka nın “Əmək dar in cə sə nət xa di mi” 
fəx ri adı, 2019-cu il də “Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den-
ti nin Fəx ri dip lo mu” ilə təl tif edi lib, 2015-ci il dən Pre zi dent tə-
qaüd çü sü idi.

Ya ra dı cı lı ğı mil li mu si qi mə də niy yə ti mi zin mü hüm his sə si ni 
təş kil edən gör kəm li bəs tə kar, fəal ic ti mai xa dim, gö zəl in san 
Ru hən giz Qa sı mo va nın işıq lı xa ti rə si xal qı mı zın qəl bin də ya-
şa ya caq.

Al lah rəh mət elə sin.
Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı

“Mədəniyyət/Culture” jurnalının
55 illiyi qeyd olundu

So vet re ji mi nin 30-cu il lər rep res si-
ya sı əsa sən mil li özü nü dər kə xid mət 
edən lə ri, xal qın gə lə cə yi üçün ça lı-
şan la rı, ic ti mai-mə də ni fəal la rı hə də fə 
al mış dı. Şair, pe da qoq, ədə biy yat şü-
nas və mət buat xa di mi Əmin Abid də 
öm rü nü Və tə ni və xal qı üçün ya şa yan 
zi ya lı lar dan idi. Bu na gö rə də rep res-
si ya nın cən gin dən qur tu la bil məz di...

Əmin Mü təl lib oğ lu Əh mə dov (Abid) 
1898-ci ilin bir pa yız gü nün də Ba kı da 
zi ya lı ailə də dün ya ya göz açıb. İb ti dai 
təh si li ni ana sı Rey han xa nı mın ev də 
aç dı ğı mək təb də alır. Son ra şə hər də ki 
III Alek sandr (oğ lan lar) gim na zi ya sın da 
təh si li ni da vam et di rir. 

Ali təh sil al maq üçün 1914-cü il də Tür-
ki yə yə get mək is tə yir. An caq I Dün ya mü-
ha ri bə si nin baş lan ma sı bu na ma ne olur. 
O, qar da şı şair Əlab bas Müz ni bin na şi ri 
və re dak to ru ol du ğu “Di ri lik” və “Ba ba yi-
Əmir” jur nal la rın da işə dü zə lir. Müx tə lif 
im za lar la he ka yə, şeir, mə qa lə və tər-
cü mə lər dərc et di rir. 1918-ci il də ilk mil li 
və müs tə qil döv lə ti miz olan Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti qu ru lur. Bu nun la di gər 
azər bay can lı gənc lər ki mi, onun da xa-
ric də ali təh sil al maq ar zu su ger çək lə şir. 
İs tan bul Uni ver si te ti nin Ədə biy yat fa kül-
tə si nə qə bul olu nur. Tə lə bə lik döv rün də 
“Azər bay can türk lə ri nin ədə biy yat ta ri xi” 
ad lı mo noq ra fi k əsə ri ni ya zır. 1920-ci il də 
Cüm hu riy yət sü qut edir, və tən dən gə lən 
acı xə bər lər onun ya ra dı cı lı ğın da da özü-
nü gös tə rir. “Ye ni Qaf qaz”, “Azə ri-türk”, 
“Od lu yurd” və di gər jur nal lar da “Gül tə kin” 

tə xəl lü sü ilə şeir lər dərc et di rir. Si bir sür-
gün lə ri nə, tə qib və təh qir lə rə qar şı eti raz 
sə si ni ucal dır. Şairin Tür ki yə də qə lə mə 
al dı ğı şeir lər si ya si mü ha cir lə rin kö mə yi 
ilə dərc olu nan “Buz lu cə hən nəm” ad lı ki-
ta bın da ək si ni ta pır.

Əmin Abid 1927-ci il də Azər bay ca na 
qa yı dır, xü su si lə Ba kı da baş qa bir ov qat-
la qar şı la şır. İs tan bu la oxu ma ğa get di yi 
za man mil li şüur yük sək, xalq da özü nü-
dərk hiss lə ri güc lü idi. İn di isə o, bun la rın 
ta mam ək si ni mü şa hi də edir. So vet re ji-
mi nin apar dı ğı yad laş dır ma, mil li də yər-
lə ri he çə en dir mə si ya sə ti nin, müs tə qil 
dü şün cə sa hib lə ri nin tə qib edil mə si nin 
şa hi di olur. Qə lə mi ni sün gü yə çe vi rə rək 
özü nü od la ra-alov la ra vu rur:

Xə zə rin su yun da çox göz ya şım var,
Bağ rı na yas lan mış dərd li ba şım var.
Dün ya ya gəl dim mən – top ra ğım ol dun,
Al tay lar dan en dim – du ra ğım ol dun...

Əmin Abid bol şe vik lə rin açıq tə qib və 
təh did lə rin dən sar sıl sa da, yük sək təd-
qi qat çı lıq qa bi liy yə ti ilə mən sub ol du ğu 
xal qın ədə biy ya tı nı, folk lo ru nu araş dır-
maq işin də hə vəs dən düş mür. Ək si nə, 
səy lə ri ni da ha da ar tı rır. Ba kı Döv lət Uni-
ver si te tin də işə dü zə lir. Pe da qo ji fəaliy-
yət lə ya na şı, qə zet və jur nal lar da müasir 
və klas sik ədə biy ya ta, şi fa hi xalq ya ra dı-
cı lı ğı na dair el mi mə qa lə lər dərc et di rir. 
Təd ris ocaq la rın da, dər nək lər də “Oğuz-
na mə”, “Azər bay can ədə biy ya tı nın baş-

lan ğı cı” möv zu la rın da mə ru zə lər lə çı xış 
edir. “Azər bay can türk lə ri nin ədə biy yat ta-
ri xi”, “Türk ədə biy ya tın da ba ya tı-ma ni nö-
vü”, “Ba ya tı nın türk xalq la rı ədə biy ya tın da 
möv qe yi”, “Azər bay can ədə biy ya tı nın qə-
dim abi də lə rin dən” mo noq ra fi k əsər lə ri, 
ey ni za man da “Ki ta bi-Də də Qor qud”un 
mət ni haq qın da mə lu mat”, “XVII əsr Azər-
bay can ədə biy ya tı”, “Ədə biy ya tı mız ta ri-
xin də Sa bi rin möv qe yi”, “Mir zə Şə fi  haq-
qın da apa rı lan təd qiq lə rə bir ba xış”, “Türk 
el ədə biy ya tı na el mi bir ba xış (“Oğuz na-
mə”)” ki mi mə qa lə lə ri mət buat da dərc 
olu nur. Gər gin el mi ax ta rış la rı nə ti cə sin də 
Mə həm məd Fü zu li nin “Söh bə tül-əs mar” 
əsə ri ni aş kar edir və elm alə mi nə ta nı dır. 

Ali min ya ra dı cı lı ğı nın ən ma raq lı sə-
hi fə lə ri folk lo ru muz la, qə dim qay naq la-
rı mız la bağ lı olub. Mən bə lər də gös tə ri lir 
ki, Əmin Abi din fi k rin cə, qə dim türk das-
tan la rı nın ahəng dar mət ni – vur ğu nun 
cüm lə lə rin so nu na sa lın ma sı, cüm lə və 
ifa də lə rin tək ra rı və s. za man keç dik cə 
ci la la na raq he ca vəzn li şeiri for ma laş-
dı rıb. O, qə dim şeir lə ri mi zi “vəzn li şeir” 
ad lan dı rıb. Fi kir lə ri ni əsas lan dır maq 
üçün “Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta nı-
nın Drez den ki tab xa na sın da sax la nı lan 
nüs xə sin dən nü mu nə lər ve rib. Bu das-
ta nın müs tə qil bir əsər de yil, “Oğuz na-
mə”nin tər kib his sə si ol du ğu nu bil di rib.

Əmin Abi də gö rə, vəzn li şeir dən təd ri-
cən he ca vəz ni ya ra nıb. İlk nü mu nə ki-
mi Mah mud Kaş ğar lı nın “Di va ni-lü ğət it-

türk” əsə rin də qo ru nub sax la nı lan ata lar 
söz lə ri ni mi sal gös tə rib. O, bu nun la da 
ki fa yət lən mir. Da ha qə dim qay naq la rı 
önə çə kir. Or xon-Ye ni sey abi də lə rin də 
də 7 he ca lı şeir şək li nin ol du ğu nu söy-
lə yir və on dan nü mu nə lər ve rir.

Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, Cüm-
hu riy yə tin bol şe vik lər tə rə fi n dən iş-
ğa lı na eti raz ola raq yaz dı ğı üs yan kar 
şeir lər, xü su si lə gənc lər tə rə fi n dən ma-
raq la qar şı la nır. Mü ha ci rət də olan zi ya-
lı la rı mız isə onun ya ra dı cı lı ğı nı bö yük 
hə yə can la iz lə yir lər. Tür ki yə də və di gər 
öl kə lər də sı ğı na caq tap mış Cüm hu riy-
yə tin hö ku mət üzv lə ri Gül tə ki nin şeir lə ri 
ilə nə fəs alır və onun mil li azad lıq ruh lu 
əsər lə ri ni yük sək qiy mət lən di rir lər.

Mü ba riz şair giz li şə kil də ya yı lan və-
tən pər vər lik möv zu sun da kı şeir lə ri ilə 
gənc nəs lin mil li azad lıq mü ba ri zə si ru-
hun da ye tiş mə sin də önəm li rol oy na yır. 
Hə min şeir lə rin bi rin də müəl lif iş ğal çı 
bol şe vik re ji mi nə, müs təm lə kə zül mü nə 
qar şı eti ra zı nı be lə ifa də edir:

...Qal dıq ca rus lar da di ya rım mə nim,
İn ti qam ola caq şüarım mə nim.

Əmin Abid düş mən lər dən in ti qa mı nı 
gənc lə ri mil li azad lıq uğ run da mü ba ri zə-
yə ha zır la maq la alır dı. O, mil lət sev gi si nə, 
və tən pər vər li yi nə gö rə tə qib edi lir və iş dən 
çı xa rı lır. Ey ni za man da mət buat da tən qid 
hə də fi  nə çev ri lir. Be lə bir çə tin şə rait də 
açıq mü ba ri zə nin müm kün süz lü yü nü gö-

rür və el mi mü ba ri zə yo lu nu se çir. Çox çə-
tin lik lə də ol sa, qə dim və or ta yü zil li yin qay-
naq la rı nı araş dı rır. Əl də et di yi nailiy yət lə ri 
sis tem ləş dir mə yə ça lı şır. Am ma hə ya tı nı 
rep res si ya tu fa nın dan xi las edə bil mir. Adı 
türk mil lət çi lə ri nin si ya hı sı na sa lı nır. Maarif 
sa hə sin də apa rı lan “tə miz lə mə” əmə liy ya tı 
əsa sən türk ədə biy ya tı, coğ ra fi  ya və ta rix 
müəl lim lə ri nə qar şı yö nəl di lir di. Bun dan 
son ra onun Ba kı da iş lə mə si da ha da çə-
tin lə şir. Məc bu riy yət qar şı sın da qa lan alim 
1929-1934-cü il lər də Ağ daş, Qu ba və Ağ-
dam ra yon la rın da müəl lim iş lə yir.

Sta lin dik ta tu ra sı min lər lə gü nah sız in-
san ki mi Əmin Abi di də qa ra köl gə ki mi 
iz lə yir di. 14 iyul 1938-ci il də həbs edi lir. 
Tür ki yə yə ca sus luq da, gənc lər ara sın da 
pan tür kiz mi təb liğ et mək də gü nah lan dı-
rı lan mil lət se vər zi ya lı hə min ilin okt yab-
rın 21-də gül lə lə nir.

Savalan Fərəcov

Üzeyir bəyin ədəbi-mədəni irsi 
əbədiyaşar və həmişə aktualdır

“Üzeyir Hacıbəyli. Seçilmiş əsərləri” kitabının təqdimatı keçirildi
5-9 okt yabr ta ri xin də ke çi ri lən 
VIII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi-
si bir-bi rin dən ma raq lı təd bir və 
təq di mat lar la yad da qal dı.

Okt yab rın 6-da sər gi çər çi və-
sin də Ba kı Eks po Mər kə zin də 
“Üze yir Ha cı bəy li. Se çil miş əsər-
lə ri” ki ta bı nın təq di ma tı ke çi ril di.

Ki ta bın tər tib çi si və re dak to ru Kə-
rim Kə rim li da hi bəs tə ka rın nəşr də 
yer alan bu fi  kir lə ri ni diq qə tə çat dır-
dı: “Bə şə riy yət ta ri xin də elə şəxs lər 
var ki, on lar öz lə ri üçün ana dan ol-
ma yıb lar, bəl kə bü tün xal qa və hət-
ta ümu min sa niy yə tə xe yir gə tir mək 

və tə rəq qi si nə sə bəb ol maq üçün 
ya ra nıb lar. Bu cür adam lar nəin ki 
sağ lı ğın da, bəl kə ölən dən son ra da 
ca maata mən fəət ve rir lər...”.

Qeyd olun du ki, Azər bay can xal-
qı nın bö yük oğ lu nun qə lə min dən 
çı xan bu cüm lə lər onun san ki özü 
haq qın da ya zı lıb. Üze yir bəy Azər-
bay can mə də niy yə ti nin və in cə sə-
nə ti nin sim vol la rın dan bi ri dir. Onun 
ədə bi-mə də ni ir si əbə di ya şar və 
hə mi şə ak tual dır. Bəs tə ka rın se-
çil miş əsər lə rin dən iba rət bu  ki tab 
da Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə rən-
ca mı ilə elan edi lən “Şu şa İli”nə bir 
töh fə dir. Ki tab da Üze yir Ha cı bəy li-

nin mə qa lə lə ri, fel ye ton la rı, 
açıq mək tub la rı, mi niatür-
lə ri, ko me di ya la rı və s. top-
la nı lıb.

Da ha son ra müs tə qil “Şah 
Mat” teat rı nın akt yor la rı tə rə fi n dən 
Üze yir Ha cı bəy li nin “Müali cə” səh-
nə ci yi (re jis sor Mir Qa bil Ək bə rov, 
akt yor lar Ca vid Ca vad za də, Or xan 
Abı şov) can lan dı rıl dı.

Üze yir Ha cı bəy li nin Ev-Mu ze-
yi nin di rek to ru, Xalq ar tis ti Sər dar 
Fə rə cov da hi bəs tə ka rın ya ra dı-
cı lı ğın dan da nış dı, ki ta bın ça pı na 
gö rə “TEAS Press” nəş riy yat evi-
nə tə şək kü rü nü bil dir di.

Çı xış lar dan son ra Üze yir Ha cı-
bəy li nin Ba kı da kı ev-mu ze yin dən 
vi deogö rün tü lər nü ma yiş et di ril di. 

Son da Azər bay can Döv lət Xor 
Ka pel la sı nın so lis ti Fi dan Rüs tə-
mo va bəs tə ka rın “Ar şın mal alan” 
ope ret ta sın dan Gül çöh rə nin ari-
ya sı nı ifa et di.

N.Məmmədli

BXA-da “Zəfər yolu”nun müzakirəsi

Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sın da (BXA) Azər-
bay can Döv lət Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın 
“Zə fər yo lu” ta ma şa sı nın mü za ki rə si ke çi ri lib. 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə sin də qa zan dı ğı mız ta ri xi 
Qə lə bə yə həsr olu nan ta ma şa nın müəl li fi və qu-
ru luş çu re jis so ru, Xalq ar tis ti Azər Pa şa Ne mə tov, 
rəs sa mı Əmək dar mə də niy yət iş çi si İl ham El xa-
noğ lu, bəs tə ka rı Xalq ar tis ti Si ya vuş Kə ri mi dir.

Mü za ki rə BXA-nın İn cə sə nət fa kül tə si nin Sə nət-
şü nas lıq, İc ti mai fən lər ka fed ra la rı və Ki tab xa na-in-
for ma si ya mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şib.

Təd bir şə hid lə ri mi zin əziz xa ti rə si nin bir də qi-
qə lik sü kut la yad edil mə si ilə baş la yıb.

Sə nət şü nas lıq ka fed ra sı nın mü di ri Şəh la Əli-
ye va, hə min ka fed ra nın pro fes so ru, Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Ra fi q Sa dı xov və Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın ədə bi his sə 
mü di ri Çin giz Ələs gə rov “Zə fər yo lu” ta ma şa sı nı 
təh lil edib lər. 

44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də N say lı hər bi his-
sə də kəş fi y yat bö lük ko man di ri, ma yor El nur İsa yev 
və kö nül lü ola raq Fü zu li, Xo ca vənd və Kəl bə cə rin 
azad olun ma sın da iş ti rak et miş BXA-nın III kurs tə-
lə bə si Va leh Mir zə za də dö yüş yol la rın dan söh bət 
açıb lar. Şə hid və qa zi lə ri mi zin keç di yi qəh rə man lıq 
yo lu nu əks et di rən vi deo nü ma yiş et di ri lib.

Son da Ki tab xa na-in for ma si ya mər kə zi nin mü di-
ri İra də Ağa ye va çı xış edə rək Və tən mü ha ri bə si-
nin ta ri xi mi zin şan lı sal na mə si ol du ğu nu vur ğu la-
yıb, bu ki mi təd bir lə rin əhə miy yə tin dən bəhs edib.

“44 gün – tarixi Zəfər” çoxcildliyinin növbəti təqdimatı
Ba kı Eks po Mər kə zin də Mə-
də niy yət Na zir li yi nin Res pub-
li ka Xa ti rə Ki ta bı Re dak si ya sı 
tə rə fin dən çap edi lən “44 gün 
– ta ri xi Zə fər” ad lı üç cild li yin 
I cil di nin (“A-Ə” hərf lə ri üz rə) 
təq di ma tı ke çi ril di.

Okt yab rın 6-da VIII Ba kı Bey-
nəl xalq Ki tab Sər gi si çər çi və sin-
də ger çək lə şən təd bir də çı xış 
edən Res pub li ka Xa ti rə Ki ta bı 
Re dak si ya sı nın baş re dak to ru 
Nə za kət Məm mə do va bil dir di ki, 
Azər bay can xal qı mü ba riz xalq-
dır və mü ha ri bə lər onu sar sı da 
bil mə yib. Çün ki bu xalq ta ri xin 
müx tə lif mər hə lə lə rin də yüz lər lə 
sa vaş gö rüb. 

Və tən mü ha ri bə sin də Qə lə bə-
miz dən da nı şan N.Məm mə do va 
de di ki, tor paq la rı mı zın düş mən 

iş ğa lın dan azad edil mə si ar tıq 
zə ru rə tə və mə nə vi eh ti ya ca çev-
ril miş di. Və tən mü ha ri bə si qəh rə-
man oğul la rın sa yə sin də 44 gü nə 
bu nu real lı ğa çe vir di. Və tən uğ-
run da şə hid və qa zi olan oğul la rı-
mı zın qəh rə man lıq la rı xal qı mı zın 
yad da şı na ədə bi ya zı lıb...”.

Ki tab haq qın da mə lu mat ve rən 
baş re dak tor ilk təq di mat mə ra si-
mi nin Ba kı da, ikin ci si nin Gən cə, 
üçün cü sü nün isə Ma sal lı da ke-
çi ril di yi ni bil dir di: “44 gün – ta ri xi 
Zə fər” ki ta bı nın I cil din də min nə-
fə rə ya xın dö yüş çü – Ap rel dö-
yüş lə rin də, To vuz ha di sə lə rin də, 
həm çi nin Və tən mü ha ri bə sin də 
hə lak ol muş şəxs lər ba rə də en-
sik lo pe dik mə lu mat ve ri lib.

Da ha son ra Azər bay can Res-
pub li ka sı nın İn san Hü quq la rı üz rə 
Mü vək ki li (Om buds man) Apa ra tı-

nın əmək da şı Aza də Nov ru zo va, 
“Mə də niy yət/Cul tu re” jur na lı nın 
baş re dak to ru Zöh rə Əli ye va və 
di gər lə ri çı xış edə rək ki tab haq-
qın da fi  kir lə ri ni söy lə di lər.

Qeyd olun du ki, Res pub li ka 
Xa ti rə Ki ta bı Re dak si ya sı “Ba-
kı-xə bər” qə ze ti ilə bir gə la yi hə 
əsa sın da “Şə hid lər öl məz, Və-
tən bö lün məz!” se ri ya sın dan bə-
dii-pub li sis tik ki tab la rın nəş ri ni 
də hə ya ta ke çi rir. Təd bir çər çi və-
sin də bu se ri ya dan nəşr edil miş 
“El ha ra yı na can de yən şə hid El-
can” ki ta bı nın da təq di ma tı ol du.

Və tən mü ha ri bə si şə hi di El can 
Mu ra dov haq qın da ki ta bın müəl-
li fi  El vin Ari foğ lu,  re dak to ru Kə-
ma lə Mir zə ye va dır. Ki tab “Azə ri” 
po liq ra fi  ya müəs si sə sin də çap 
olu nub.

Nurəddin

“Xəzərin suyunda çox göz yaşım var...”

Da ha son ra müs tə qil “Şah 
Mat” teat rı nın akt yor la rı tə rə fi n dən 
Üze yir Ha cı bəy li nin “Müali cə” səh-
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