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Ermənilər Tbilisinin qədim erməni 
şəhəri olduğunu iddia edirlər

 � Yaşadıqları ölkələrdə separatizmlə məşğul 
olan, xəstə şüur, uydurma ideyalar üzündən saxtakarlıq 
və yalandan əl çəkməyən, Azərbaycan şəhəri İrəvanı 
paytaxt elan edən ermənilər qonşu Gürcüstanın paytaxtı 
Tbilisinin də qədim erməni şəhəri “Tpxi” olduğunu 
iddia edirlər. Hələ sovet dönəmində, 1961-ci ildə 
B.S.Nalbandyanın İrəvanda çap olunan “Tbilisi qədim 
və orta əsrlərin ədəbi mənbələrində” adlı saxta əsərində 
Tbilisi qədim erməni şəhəri kimi təqdim olunmuşdur. 

Bu günlərdə Gürcüstanın 
“Saerto” qəzetində 2017-ci 
il dekabrın 7-də “Ermənilər 
Tbilisinin adını dəyişdirmək 
istəyirlər” adlı yazıda müəllif 
Georgi Qorqadze bu əsassız 
iddialara qarşı Gürcüs-
tan hökumət orqanlarının 
passivliyini kəskin tənqid 
etmişdir: “Biz unutmamalı-
yıq ki, hələ keçən əsrdə (XX 
əsr) ermənilər Gürcüstana 
qarşı müharibəyə başladılar. 
Lakin onda heç nə əldə edə 
bilmədilər. Ancaq ermənilər 
arzulayırlar ki, əlverişli şərait 
yarandıqda, əlbəttə, başqala-
rının köməyilə onlar Tbilisini 
“qaytaracaq” və onu “Tpxi” 
adlandıracaqlar”. 

Bunlar erməni separatiz-
minin, saxtakarlığın, əsassız 
iddiaların və həyasızlığın bariz 
təzahürüdür.

Bədnam qonşularımız 
Tbilisinin ermənilər tərəfindən 
salındığını və əksər şəhər 
merinin erməni olduğunu iddia 
edirlər. Halbuki ermənilər öz 
xislətlərinə uyğun olaraq, bəzi 
rus soyadlarını saxtalaşdıraraq 
erməniləşdirməyə cəhd ediblər. 
Məsələn, onlar qədim Tbilisi-
nin merləri olan rus zadəgan 
nəslindən İzmayılovu İzma-
yılyans və İvanı Ovanes kimi 
təqdim edirlər. 

Ermənilərin Tbilisiyə 
əsassız iddiaları gürcü-erməni 
qarşıdurmasına səbəb ol-
muşdur. Vətənpərvər gürcü 
ziyalıları ermənilərin bu cür 

əsassız iddialarını ifşa etmişlər. 
1897-ci ildə Tbilisidə nəşr 
olunan “İveriya” qəzetində çap 
olunmuş və ermənilərə həsr 
olunmuş bir məqalədə bir çox 
ritorik suallar verilir: “Tiflis 
hansı əsasla erməni şəhəridir: 
coğrafi mövqeyinə görəmi, 
ərazi qanunlarına görəmi, 
yaxud hansı beynəlxalq hü-
quqla? Ermənilər haradadır, 
Tiflis harada? Onların haradan 
haraya əlləri uzanır? Onların 
satın aldıqları evlər onlara 
məxsusdurmu, bunu hələ 
aydınlaşdırmaq lazımdır. Lakin 
Tiflis Gürcüstan ərazisində 
yerləşir. Burada heç nə 
ermənilərə məxsus deyildir”. 
İlya Çavçavadze, Akaki Serete-
li kimi görkəmli gürcü ziyalı-
ları bütün xəyanətlərinə görə 
erməniləri ittiham etmişlər.

1918-ci il dekabrın 
9-da ingilislərə arxalanan 
Ermənistan ərazi iddiala-
rı irəli sürərək Gürcüstana 
müharibə elan etdi. Erməni 
cəlladı, quldur və terrorçusu 
daşnak Ermənistanın “general” 
rütbəsi verdiyi Dro–Drasta-
mat Kanayan dekabrın 14-də 
Axalkalakini, dekabrın 20-də 
Şulaveri, dekabrın 25-də Tiflisi 
işğal etdi. İngilislərin köməyilə 
tərəflər arasında 1918-ci il 
dekabrın 31-də barışıq yarandı, 
Tiflis ermənilərdən xilas oldu. 
Bundan sonra Gürcüstanda 
ermənilər əleyhinə düşmənçilik 
gücləndi, erməni əhalisi 
Tiflisdən qovuldu, Gürcüs-

tan Erməni Şurası üzvləri, 
“Daşnaksütyun” partiyasının 
liderlərindən ibarət Gürcüs-
tan Parlamentinin üzvləri 
həbs edildi, bütün erməni 
milislərinin silahları alındı 
və işdən azad edildi. Tiflisin 
ermənilərdən təmizlənməsinin 
birinci mərhələsinə başlandı, 
iclaslarda erməni dilində çıxış 
etmək qadağan edildi. 

İosif Stalin və Lavrenti 
Beriya Tiflisin ermənilərdən 
təmizlənməsini gücləndirdilər, 
1936-cı ildə Tiflis Tbilisi ad-
landırıldı. 1949-cu ildə Tbilisi 
məkrli “antisosial” elementlər 
kimi ermənilərdən ikinci dəfə 
təmizləndi. 

Gürcü elitasını ən çox qı-
cıqlandıran Gürcüstanda yaşa-
yan erməni əsilli tarixçi Levan 
Taktakişvilinin saxtakarlıqla 
Tiflisin ermənilər tərəfindən və 
ermənilərin vəsaiti ilə tikilməsi 
iddiasını irəli sürməsidir. 
Gürcüstan tarixşünaslığında isə 
haqlı olaraq ermənilərin 200 
il əvvəl rus generalı Paske-
viç tərəfindən Gürcüstana və 
Tiflisə köçürüldüyü göstərilir. 

Bu gün erməni icması 
müasir Tbilisidə Avlabar-
da məskunlaşıb. Ermənilər 

Gürcüstan hesabına da “Böyük 
Ermənistan” yaratmaq iddia-
sındadırlar. Onlar Gürcüstanın 
Samtsxe-Cavaxetiya bölgəsini 
öz əraziləri hesab edirlər. 
Abxaz-gürcü münaqişəsində 
Abxaziyanın hərbi struktur-
larına daxil olan “Baqramyan 
adına batalyon” gürcülərə 
qarşı amansız qətllər, cinayətlər 
törətmişdir. Ermənilər Gürcüs-
tanın paytaxtı Tbilisiyə həsrətlə 
baxaraq onu “itirilmiş erməni 
şəhəri” siyahısına aid edirlər. 
Azərbaycanın qədim yaşayış 
məskəni olan, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin Ermənistana 
verdiyi İrəvanı özlərinə paytaxt 
etmiş ermənilər Gürcüstanın 
paytaxtını da özlərininki hesab 
etməklə erməni həyasızlığının 
ən bariz nümunəsini nümayiş 
etdirirlər. Gürcüstan hökuməti 
ermənilərin əsassız iddiaları-
nın qarşısını almaq üçün sərt 
mövqe tutmalı, təsirli tədbirlər 
görməlidir. Əks halda, Gürcüstan 
daha məkrli planlarla, həyasız 
iddialarla üzbəüz qala bilər.

Vahid ÖMƏROV, 
AMEA Qafqazşünaslıq 

İnstitutunun 
gürcüstanşünaslıq  

şöbəsinin müdiri

“İlk dəfə  səs verirəm” Suraxanıda 
bu mövzuda tədbir keçirilib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Bilik Fondu, Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti 
və Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin birgə 
təşkilatçılığı ilə Suraxanı rayonundakı  Gənclər evində 
“İlk dəfə  səs verirəm” mövzusunda maarifləndirici 
tədbir keçirilib. 

Tədbirdə qarşıdakı Prezident 
seçkilərində ilk dəfə səsvermə hü-
ququndan istifadə edəcək gənclər 
iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü 
ilə Suraxanı Rayon Gənclər 
və İdman Baş İdarəsinin rəisi 
Amil Bağırov açaraq, gənclərin 
cəmiyyətin inkişafındakı rolundan 
danışıb. 

Suraxanı rayon 31 saylı 
seçki dairəsinin sədri İlham 
Bayramov məntəqələrdə seçkilərə 
hazırlıqla bağlı görülən işlər 
barədə məlumat verib və gəncləri 
səsvermə günü fəal olmağa 
çağırıb.

Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyası-
nın gənclər siyasəti və idman 
məsələləri şöbəsinin məsul 
əməkdaşı Kənan Firdovsi-
oğlu ölkədə aparılan gənclər 

siyasətindən söz açıb.  
Bakı Şəhər Gənclər və İdman 

Baş İdarəsinin rəisi Raqif Abba-
sov ölkədə gənclərin inkişafına 
yaradılan şəraitdən danışıb və 
yeni nəslin nümayəndələrinin 
bu şəraitdən səmərəli 
bəhrələndiklərini bildirib. 

Bilik Fondunun apa-
rat rəhbəri, professor İsaxan 
Vəliyev tədbirin əhəmiyyətini 
qeyd edərək, gənclərin seçki 
hüquqi ilə bağlı keçiriləcək 
maarifləndirici tədbirlərin coğ-
rafiyasının genişləndirilməsi və 
bu fəaliyyətin Bilik Fondu ilə 

əlaqələndirilməsinin zəruriliyini 
vurğulayıb. İ.Vəliyev bildirib ki, 
beynəlxalq ekspertlər qüvvədə 
olan Seçki Məcəlləsinin seçkilərlə 
bağlı bütün qanunvericilik nor-
malarını özündə əks etdirərək, 
Avropa standartlarına uyğun tərtib 

olunduğunu birmənalı şəkildə 
təsdiqləyirlər. Xüsusən, gənclik 
belə bir məcəllənin verdiyi 
imkanlardan maksimum yarar-
lanmağa çalışmalı, seçkidə fəal 
iştirak etməli və nəticələrə kölgə 
salmaq istəyən qüvvələr olarsa, 
onların qarşısına fakt və dəlillərlə 
çıxmağa səy göstərməlidir. 

Bilik Fondunun aparat rəhbəri 
deyib ki, nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatlar növbəti dəfə 
Azərbaycanda şəffaf və demok-
ratik seçkilərin keçiriləcəyini 
indidən proqnozlaşdırıblar. 

Tədbirdə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti yanında 
İdarəçilik Akademiyasının hüquq 
kafedrasının müdiri, hüquq 
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
Fəxrəddin Nağıyevin “Seçki 
qanunvericiliyi: hüquqlarımız 
və vəzifələrimiz” mövzusunda 
məruzəsi dinlənilib.  Məruzəçi 
gənclərin hüquq və vəzifələrindən 
söhbət açaraq, seçki hüququnun 
hüquqi əsası olan Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyası 
və Azərbaycan Respublikası-
nın Seçki Məcəlləsinin bir sıra 
müddəalarının mahiyyətini tədbir 
iştirakçılarına izah edib. 

Qonaqlar ilk dəfə səs verəcək 
seçicilərin suallarını ətraflı şəkildə 
cavablandırıblar.  

“Xalq qəzeti”

 � Berlin şəhərində keçrilən “İTB 2018” beynəlxalq turizm sərgisində  
ölkəmizi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “AZAL” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, 
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, 25 turizm şirkəti və 4 
mehmanxana təmsil edib.  Həmçinin, burada  respublikamızda keçirilməsi 
nəzərdə tutulan “EXPO 2025” ümumdünya sərgisi təbliğ edilib.  Bu barədə 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Ölkəmizin təmsil olunduğu stend 
ziyarətçilərin, o cümlədən turizm bazarı 
peşəkarlarının və potensial turistlərin diqqətini 
cəlb edib. Azərbaycan stendində ölkəmizin 
məşhur turizm istiqamətləri barədə təkliflər, 
turizm potensialı və görməli yerləri haqqında 
məlumat diqqət çəkib.

Sərgi zamanı Azərbaycan milli stendinə 
Azərbaycan Respublikasının Almaniya Federa-
tiv Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri Ramin Həsənov, Ümumdünya Turizm 

Təşkilatının baş katibi Zurab Pololikaşvili və 
“AZAL” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-
prezidenti Eldar Hacıyev tamaşa etmişlər.

Sərgi çərçivəsində BMÜTT-nin 
təşkilatçılığı ilə İpək yolu ölkələrinin turizm 
nazirlərinin 8-ci görüşü keçirilib. İclasda 
İpək yolu mədəni turizm marşrutunun inkişaf 
strategiyası və digər mühüm məsələlər 
barədə müzakirələr aparılıb. Bununla yana-
şı, mədəniyyət və turizm nazirinin müavini 
Nazim Səmədovla  Ukraynanın İqtisadi İnkişaf 

və Ticarət Nazirliyi turizm şöbəsinin müdiri 
Oksana Serdiuk, Almaniya Səyahət Assosiasi-
yasının prezidenti Norbert Fibiq, “TUI Group” 
şirkətinin prezidenti Michael Frenzel, həmin 
şirkətinin icraçı direktoru Ralf Horter, “BBC” 
telekanalın nümayəndəsi Sergey Stanovkin, 
“Messe Berlin” şirkətinin Rusiya və MDB 
üzrə nümayəndəliyinin rəhbəri İrina Keyko 
və “ITB Asia” sərgisinin biznesin inkişafı 
meneceri Edvin Zee ilə görüşləri keçirilib 
və ikitərəfli əməkdaşlıq barədə geniş fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Ülviyyə VAHİDQIZI, “Xalq qəzeti”

Berlin turizm sərgisində  
Azərbaycan da təmsil olunub

 � Dost gəlişi bayram olur, – deyirlər. Dili dilimizdən, dini 
dinimizdən, qanı qanımızdan olan türk qardaşlarımızın uzaq 
yollar, məsafələr aşıb, qardaş məmləkətin baş kəndi – Bakıya təşrif 
buyurmaları bu dəfə bəlkə də onqat bayram təsiri yaşatdı. 

Bu günlərdə Bakı, Gəncə, Quba, 
İsmayıllı, Qəbələ, Şəkidə, bir sözlə, 
tanınmış türk şair və sənətçilərin 
qədəm basdığı çox yerdə heyrətamiz 
coşqu və ovqat dolu unudulmaz anlar 
yaşandı! Qəlbləri sözlü, nəğməli, can 
bir qəlb dostlar bir-biri ilə həsrətində 
olduqları canlı ünsiyyətdən doya 
bilmirdilər.  

Əziz oxucular, sizi çox nigaran 
qoymayıb, mətləbə keçirəm: Bu 
günlərdə mənzil-qərargahı Antalyada 
yerləşən Avrasiya Türk Şairləri və 
Sənətçiləri Federasiyasını (ASKEF) 
təmsil edən 43 şair və rəssam türk 
xalqlarının əbədi birliyinə dərin ümid 
və sevgi hissləri ilə Bakıya təşrif 
buyurub.  

Qeyd edək ki, ASKEF türk 
dünyasında ilk sənət qurumu hesab 
olunur. Qurumun yönəldiciləri türk 
qardaşlarımız arasında “Dil və könül 
birliyi”nə qovuşmaq arzusu ilə baş-
ladıqları bu mühüm missiyanı qərarlı 
surətdə davam etdirmək zəmindədir. 

Bu məqamda ASKEF-in başqanı, 
görkəmli şair, publisist Savaş Ünalın 
izahını dinləmək yerinə düşər:

– ASKEF öz rəhbər yönətmənləri, 
17 ölkədə fəaliyyət göstərən 
dərnəkləri və üzvləri ilə bərabər 
böyük bir ailədir. Bu günə qədər 
onun xəttilə 14 dəfə uluslararası sənət 
toplantısı keçirilib. 15-ci toplantının 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
yaranmasının bir əsrlik şərəfli yubi-
leyi ərəfəsində Bakıda keçirilməsi 
əlamətdar hadisədir. Biz müstəqil 
Azərbaycanın paytaxtı gözəl Bakının 
artıq bütün  türk dünyasının mədəni 
mərkəzinə çevrilməsinin fərqindəyik 
və bundan hədsiz qürur duyuruq. 

Yeri gəlmişkən, ölkəmiz artıq 5-ci 
dəfədir ki, ASKEF-in illik toplan-
tısına ev sahibliyi edir. Qurumun 
Azərbaycan nümayəndəliyinin 
rəhbəri,  Azərbaycan Yazıçılar Birli-
yinin (AYB) “Güney Azərbaycanı” 
şöbəsinin müdiri, tanınmış şair  və 
publisist Sayman Aruz dedi ki, 
qardaş türk dövlətləri arasında 
uzun onillər boyu, hətta az qala, 
quşların üzərindən ötə bilmədiyi 
tikanlı sərhədlərin mövcud olduğu 
dönəmlərdə belə, türk xalqları öz 
müştərək folkloru, ədəbiyyatı, musiqi-
si ilə öz aralarında qırılmaz körpülər 
yaradıblar. Biz əminik ki, budəfəki 
toplantı türk xalqları arasındakı bu 
bağlılığı daha da gücləndirəcək. 

Beləliklə, bir həftə əvvəl Türkiyə, 
İraq, Kiprin müxtəlif şəhər və 
bölgələrindən Antalyada toplaşan,  
yolboyu başqa türk məmləkətlərindən 
də onlara qoşulan şair və sənətçilər 
qarşısında Türkiyə və Azərbaycan 
bayraqları dalğalanan, üzərində isə 

“İki dövlət, bir millət” şüarı yazılmış 
“Mersedes” avtobusla Antalyadan 
yola çıxdılar. Türkiyəli görkəmli 
şair Qönçə xanım Aydəmir deyir 
ki, Qazaxda Azərbaycan torpağına 
qədəm basanda həyəcandan göz 
yaşlarını saxlaya bilməyib, dönə-
dönə əyilib azərbaycanlı qardaşla-

rımızın müqəddəs torpağını öpərək 
sevincindən çox kövrəlib. 

Qonaqlar sərhəddən birbaşa 
qədim Nizami yurdu – Gəncəyə 
gəliblər. Əlamətdar haldır ki, ASKEF-
in 15-ci toplantısı nəinki türk dün-
yasında, bütün müsəlman Şərqində 
ilk demokratik respublika sayılan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
ilk paytaxtı məhz Gəncə şəhəri olub. 
Gəncə ziyalıları qonaqları hərarətlə 
qarşılayıb, onlara cümhuriyyətin şanlı 

tarixi barədə geniş məlumat veriblər. 
Sənətçilər dahi Nizaminin 

məqbərəsini dərin ehtiramla ziyarət 
ediblər, sonra şəhərin tarixi-
mədəniyyət abidələri, gəzməli-
görməli yerləri ilə tanış olublar. 
ASKEF-in rəhbəri Savaş bəy 
vurğuladı ki, bu milli ruhlu qədim 
şəhərdə aparılan abadlıq-quruculuq 
işlərinin vüsətindən hamı kimi, o da 
çox məmnun qalıb.  

Qonaqlar martın 6-sı axşam Bakı-
ya gəliblər. Səhərisi gün Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin Natəvan klu-
bunda ASKEF-in Azərbaycan 

nümayəndəliyinin təşəbbüsü və 
təşkilatçılığı ilə Ankarada nəşr olunan 
“Qababağdan, Kərkükdən Çanaqqa-
laya” şeir antologiyasının təqdimat 
mərasimi keçirilib. 

Azərbaycanın Xalq şairi Fikrət 
Qoca qonaqları salamlayaraq dedi 
ki, dost üzünə bizim hər birimizin 
qəlbləri də, süfrələri də açıqdır.

ASKEF başqanı Savaş Ünal 
həmin tədbir iştirakçılarına bir daha 
qurumun məram və hədəflərini 
açıqlamağı özünə borc bildi. Sonra 

qeyd etdi ki, qurumun 15-ci toplantısı 
çərçivəsində bugünkü tədbirdə “Qa-
rabağdan, Kərkükdən Çanaqqalaya” 
toplunu təqdim etmək arzusundayıq. 

Məlumat üçün bildirək ki, bu,  
türkdilli poetik nümunələrdən top-
lanmış sayca üçüncü antologiyadır. 
Ankarada nəfis şəkildə işıq üzü görən 
nəşrdə 8 ölkədən 188 şairin şeiri 
toplanıb. Burada ən çox azərbaycanlı 
şairlərin poetik nümunələrinə yer 
ayrılıb. Şeirlərin böyük bir qismi Qa-
rabağa, Xocalı soyqırımı qurbanları-

na, hazırki ağır durumda olan Kərkük 
sakinlərinin sıxıntılarına, Çanaqqala 
zəfərini qanı ilə yazan qəhrəmanlara 
və başqa tarixi mövzulara həsr olu-
nub.  

Tədbirdə minnətdarlıq hissilə 
qeyd olundu ki, antologiyaya daxil 
olan şeirlərin toplanaraq nəşrə 
hazırlanmasında ASKEF rəhbərinin 
yardımçısı Yəhya Azəroğlunun, baş 
redaktor Qönçə Aydəmirin, ASKEF-
in Azərbaycan təmsilçiliyinin rəhbəri 
Salman Aruzun, müavini Sona 
İsmayılovanın, tanınmış şair Eldar 
İsmayılın və başqalarının böyük rolu 
olub. 

Təqdimat mərasimində bir çox 
maraqlı çıxışlar oldu, dostluğu, qar-
daşlığı, vətənpəvərliyi vəsf edən par-
laq, bir-birindən gözəl və məzmunlu 
şeirlər, həzin şərqilər səsləndi.

ASKEF başqanının yardımçı-
sı, görkəmli şair, publisist Yəhya 
Azəroğlu çıxışında özünün maraqlı 
həyat hekayətindən bəzi həyəcanlı 
anları yada salaraq dedi: 

– Biz ailədə doqquz uşaq idik. 
İqdırda yaşayırdıq. Nazçıvandan ora 
Sovet illərində repressiyaların başlan-

dığı 1930-cu illərin əvvəllərində köç-
müşük. Amma, hər zaman rəhmətlik 
anam radionu açar, Azərbaycan 
mahnılarını dinlərdik. Bu şərqilər bizə 
Zəmzəm suyu qədər məhrəm təsir 
bağışlayırdı. Azərbaycan şərqilərinin 
təsiri ilə xəyallarımızda Bakıya, 
Azərbaycana qaranquşlarla birgə 
qanad açardıq... 

Tədbirdə Sayman bəyin dilindən 
səslənən türkmən şairi Əli Yurdakulun   
misraları  hamıya sonsuz bir coşqu 
bəxş etdi: 

Bizə verdi əziz Mövlam hədiyyə, 
Türkməneli, Azərbaycan, Türkiyə, 
Uzun hava çağırdım deyə-deyə,
Çanaqqala, Qarabağla, Kərküküm”.  

ASKEF-in fəal üzvlərindən biri, 
azərbaycanlı tanınmış şair Şöhlət 
Avşarın türk ellərinə xitabən qələmə 
alınmış misraları da onun öz gur 
səsində çox möhtəşəm səsləndi: 

 Sən Oğussan, Beyrəksən 
  atın belində,

Sən Qorqudsan, müdriksən  
  hikmət dilində,

Atillasan, Nadirsən  
  qeyrət qəlbində,

Türk ölər, hicrət edər,  
  fəqət qul olmaz!

Şair, öyrətmən, filosof Fırat 
Öçal isə Türkiyənin Bərqəma 
şəhərindəndir. Dedi ki, onun doğma 
şəhəri dünya tarixi mirasının ən yaxşı 
qorunub saxlandığı 999 şəhərdən 
biridir. Fırat bəy fəxrlə qeyd etdi ki, 
son illər Türkiyədə kitab satışları 
artıb. Onun fikrincə, türk xalqlarının 
övladlarının ən modern biliklərə 
mükəmməl yiyələnmələri hava, su 
kimi zəruridir. Ata-babalarımız öz 
şərafətli qılıncları ilə tarix yazıblarsa, 
çağdaş türk gəncləri savad və bilik 
sahibləri olmalıdırlar. 

Yeri gəlmişkən, Fırat bəy 

Bakıya həyat yoldaşı Baksen Öçal 
ilə təşrif buyurub. Baksen xanım 
Türkiyənin istedadlı rəssamlarından 
biridir. ASKEF-in 15-ci toplantı-
sı çərçivəsində təşkil olunan rəsm 
sərgilərində nümayiş etdirmək üçün 
rəsmlərini gətirib. Sərgi AYB-nin 
üçüncü mərtəbəsindəki geniş foyedə 
düzənlənmişdi. Buradakı rəsm və tab-
lolara hər kəs dərin maraqla tamaşa 
edirdi. 

Tədbirdə Türkiyənin Muğla 

şəhərindən təşrif buyurmuş şair 
və rəssam Minəl Aşq xanım ilə 
ünsiyyətdən də çox məmnun qaldım. 
Minəl xanım qeyd etdi ki, bu dəfə 
Bakıda onun üç tablosu nümayiş etdi-
rilir. Tablolardan ikisini Azərbaycanın 
rəsm muzeylərinə hədiyyə etməyi 
düşünür. Bir rəsmini isə azərbaycanlı 
bir dostuna hədiyyə edəcək. O, Bakıda 
azərbaycanlı həmkarları, tanınmış 
rəssamlar Ramiz Murad Abbasov, İlqar 
Əkbərov və Nazilə Gültac ilə sıx yara-
dıcılıq əlaqələrinin olduğunu bildirdi. 

Minəl xanım, həmçinin nəql etdi 
ki, o, bir neçə il əvvəl Naxçıvanda ol-
muş, burada görkəmli rəssam Bəhruz 
Kəngərliyə həsr olunmuş tədbirdə 
iştirak etmişdir. Onun sözlərinə görə, 
Naxçıvan şəhəri, bu qədim diyarın 
görkəmli şair və rəssamları, bütün 
qonaqpərvər insanları yaddaşında 
silinməz izlər qoymuşdur. 

Ertəsi günü qonaqlar 
Azərbaycanın şimal bölgəsinə – Qu-
baya gedərək burada insanları türk, 
müsəlman olduqları üçün 1918-ci ildə 
diri-diri torpağa basdıran erməni van-
dallarından “yadigar qalan” kütləvi 
məzarlığı ziyarət etdilər. Qonaqlara 

məlumat verildi ki, daşnaklar Qubada 
9 gün ərzində 16 min insanı – qadın, 
uşaq, qoca bilmədən vəhşicəsinə 
qətlə yetiriblər. Qubada kütləvi 
məzarlıq 2007-ci ildə adi bir təsadüf 
nəticəsində aşkar olunub. Burada 
bir-birinin üstünə qalanan 2 mindən 
çox insanın sümükləri aşkar edilib. 
2013-cü ildə Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin sərəncamı ilə Quba 
Soyqırımı Abidə Kompleksi yaradılıb. 

İraqın  Ərbil  şəhərində fəaliyyət 

göstərən Türkmən Ədəbiyyatı və Ya-
zarlar Birliyinin sədri  Əsət  Ərbil də 
abidə kompleksini ziyarət edənlərin 
arasında idi. Əsət bəy Qüzey İraq 
parlamentinin 4 il millət vəkili olub. 
Azərbaycana dəfələrlə gəlib. AYB-nin 
üzvüdür. Lakin Quba Soyqırımı Abidə 
Kompleksini ilk dəfədir ki, ziyarət 
edirdi. Əsət bəy dedi ki, bu abidə 
təkcə Azərbaycanda deyil, bütün 
türk dünyasında soyqırımına məruz 
qalmış günahsız insanlara ucaldılan 
möhtəşəm abidədir. Təəssüf ki, türkün 
bu gün də çox yerdə başı qalmaqalda-
dır. Türkün düşmənləri çoxdur. 

Qubadan Bakıya dönəndə av-
tobusda Yəhya Azəroğlu ilə yanaşı 
əyləşmişdim. Yəhya bəy dedi ki, onun 
əvvəllər də türk birliyinin bir həqiqət 
olacağına dərin inancı olub.  Hətta 
gənclik illərində yazdığı şeirlərinin 
birinin məzmunu belədir ki, o, bu 
birliyi görməsə belə, gözlərini  dünya-
ya onun röyaları içində qapadacaq. 
İndi Allaha şükür ki, bu yenilməz 
birlik yaranır, gündən-günə güclənir, 
möhkəmlənir.  

Yəhya bəy sonra dərin əminliklə 
bildirdi: “Bundan sonra dünyada heç 

bir qüvvə türk xalqlarını bir-birindən 
ayrı sala bilməz. Bu xalqların 
dostluğu, qardaşlığı əbədidir, dünya 
durduqca var olacaq!” 

Yəhya bəy sözünə bir qədər ara 
verib yenidən dilləndi: 

– Hər zaman bir yerdə olmağımız 
gərək. Əlbəttə, uzun onillər boyu ayrı, 
fərqli mədəniyyətlər işərisində ya-
şamışıq. O üzdən bir sıra sıxıntıların 
olması təbiidir. Bu yöndə ziyalıların 
öndə olması vacibdir. ASKEF-in də 

əsas məramı məhz budur! 
Məlumat üçün bildirək ki, 

Türkiyəyə yola düşməzdən 
əvvəl qonaqlar digər turizm 
bölgələrimizi – İsmayıllı, Qəbələ 
və Şəki şəhərlərini ziyarət ediblər. 
ASKEF-in  nümayəndə heyətini 
Gürcüstan sərhədinə qədər müşayiət 
edən ASKEF-in Azərbaycan 
nümayəndəliyinin mətbuat xidmətinin 
rəhbəri Sona İsmayılova dedi ki, 
qonaqlar bu  yerlərin qənirsiz 
gözəlliklərinə heyran qaldılar.

Bəli, biz türk igidlərinin Qara-
bağda, Kərkükdə yeni Çanaqqala 
zəfərləri gözləyirik. İki il əvvəl 
Azərbaycan Ordusunun şanlı Aprel 
döyüşləri sübut etdi ki, böyük zəfərə 
aparan yol yaxındadır. Bu yol bütün 
türk xalqlarının birliyindən keçir. Bü-
tün türk elləri, böyüklü-kiçikli bütün 
türk dövlətləri bunu arzulayır! Şairlər, 
sənətçilər yeni zəfərlərin vəsf arzusu 
ilə alışıb-yanırlar. Allah köməyinizdə 
olsun, türk elləri!  

Məsaim ABDULLAYEV,  
“Xalq qəzeti”

Bakıda Avrasiya Türk Şairləri və Sənətçiləri 
Federasiyasının 15-ci toplantısı keçirilib

“Qarabağdan, Kərkükdən Çanaqqalaya”


