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 � Hər il yanvarın ortalarında 

Azərbaycanda yaranmış Şərqin ilk operası 
“Leyli və Məcnun”un ərsəyə gəlməsinin 
ildönümü ölkəmizdə öyünclü sənət hadisəsi 
kimi yad edilir. Bu unudulmaz tarixin 111-ci 
ildönümü ərəfəsində ilk milli operamızın yaradıcı 
truppasının fəal iştirakçısı olmuş Mirmahmud 
Kazımovskinin ad və soyadını daşıyan, sənət 
sevgisini yaşadan nəvəsi ilə müsahib olduq.

Xatırladaq ki, 
Kazımovskilər ailəsi milli teatr 
və televiziya tariximizdəki 
sanballı xidmətləri ilə 
sənətsevərlərə yaxşı 
məlumdur. Baba Kazımovs-
ki – Mirmahmud Mirələkbər 
oğlu milli oyanış və istiqlal 
mübarizəsi dövründə teatr 
sənətinə gəlmiş, görkəmli 
aktyor, pedaqoq, müxtəlif janrlı 

səhnə əsərlərinin müəllifi, rejis-
sor kimi məşhurlaşmışdır. 

Professional teatr 
xadimilərinin ilk nəslinə 
mənsub olan bu fədakar ziyalı 
zəngin və şərəfli yaradıcılıq 
yolu keçmiş, 1938-ci ildə 
respublikanın Əməkdar ar-
tisti adına layiq görülmüşdür. 
1897-ci ildən səhnəyə qədəm 
qoymuş, 58 illik ömrünün 42 
ilini milli teatrımızın inkişafına 
həsr etmiş Mirmahmud Kazı-
movski 1906-cı ildə yaradılmış 
Bakı Müsəlman Teatrının ilk 
üzvlərindən biri və təşkilatçısı 
olmuşdur. 

XX əsrin əvvəllərindən Mir-
mahmud Kazımovski peşəkar 
artist kimi tanınmağa başla-
mış, Qoqolun “Müfəttiş”ində Fi-
lippoviç, Nəcəf bəy Vəzirovun 
“Pəhləvani Zəmanə” əsərində 
Cahangir bəy, Şəmsəddin 
Saminin “Gavə” əsərində zabit 
və kəndli rollarında, “Müsibəti-
Fəxrəddin” əsərində Əhməd 
rolunda, eyni zamanda, bir sıra 
Qərbi Avropa dramaturqlarının 
tamaşalarında uğurla çıxış 
etmişdir. Şekspirin “Otello” 
faciəsi onun yaradıcılığında 
xüsusi yer tutmuşdur. Mirmah-
mud Kazımovskinin milli teatr 
tariximizdə xidmətlərindən biri 
də Azərbaycan qadınlarının 
səhnəyə gələ bilmədikləri bir 
dövrdə onları məharətlə əvəz 
etməsi olmuşdur. 

Mirmahmud Kazımovski so-
vet dövründə aktyorluqla yanaşı, 
pedaqoqluq da etmiş, dramatur-
giya ilə də məşğul olmuşdur. O, 
teatr sahəsində Ə.Haqverdiyev, 
H.Cavid, S.S.Axundov, 
C.Məmmədquluzadə, Cəfər 
Cabbarlı kimi görkəmli sima-
larla əməkdaşlıq etmişdir. 
Azərbaycan kinosu sahəsində 
də rejissor kimi fədakarlıqla 
çalışan Mirmahmud Kazı-
movski adını “Neft və milyonlar 
səltənətində”, “Bismillah”, 
“Bakılılar”, “Kəndlilər”, “Sovqat” 
filmlərinin tarixçəsinə yazmışdır.

Atasının sənət yolunu, 
həmin nəslin professisonallıq 
ənənəsini ləyaqətlə davam 
etdirən oğul Rauf Kazımovski-
nin adı isə Azərbaycan milli efir 
və ekran yaradıcılığı tarixinə 
görkəmli radio və ilk televizi-
ya rejissoru kimi yazılmışdır. 
Onun radio üçün hazırladığı 
“O olmasın, bu olsun” tama-
şası “Qızıl fond”a daxil olmuş, 
televiziyada quruluş verdiyi 
“Leyli və Məcnun” tamaşası ilə 
bu şöhrətli əsər ilk dəfə kütləvi 
auditoriyaya çıxarılmışdır. Rauf 
Kazımovskinin çəkdiyi 7 film 
Azərbaycan kino sənətində 
yeni bir yön açmışdır. Onun 
yaradıcılığının çiçəklənən vax-
tında – 48 yaşında dünyasını 
dəyişməsi formalaşmaqda 
olan milli televiziya rejissorluğu 
sahəsində ciddi itki sayılmışdır.

Ailə şəcərəsini böyük 
həvəs və sədaqətlə davam 

etdirən nəvə – Raufun oğlu 
Ələkbər Kazımovski televiziya 
filmləri yaradıcılığı sahəsində 
istedadlı rejissor kimi tanınmış, 
qısa müddətdə 15-dən artıq 
ekran əsərinə quruluş vermiş, 
gənc yaşlarında Əməkdar 
incəsənət xadimi fəxri adına 
layiq görülmüşdür. Təəssüf ki, 
Ələkbərin də ömür yolu atası 
kimi yarımçıq qırılmış, onun 

da vaxtsız ölümü dərin hüzn 
doğurmuş, ölkəmizdə televizi-
ya rejissorluğunun inkişafına 
növbəti zərbə olmuşdur.

Kazımovskilər ailəsinin 
digər davamçıları da bu gün 
incəsənət sahəsində çalı-
şır, milli mədəniyyətimizin 
tərəqqisinə xidmət göstərirlər.

Bugünlərdə Rauf 
 Kazımovskinin o biri oğlu, 
babasının adını daşıyan Mir-
mahmud Kazımovski redaksi-
yamıza gəlmişdi. Müsahibimiz 
ilk olaraq Birinci vitse-prezi-
dent, Heydər Əliyev Fondunun 
rəhbəri Mehriban Əliyevanın 
milli incəsənətimizin inkişafına 
göstərdiyi diqqət və qayğıdan, 
xüsüsən, Azərbaycan muğamı-
nın dünyada tanıdılması üçün 
gerçəkləşdirdiyi tədbirlərdən 
böyük məmnunluqla söhbət 
açdı. 

Dünyaya gözünü tanın-
mış incəsənət adamlarının 
çevrəsində açan Mirmahmud 
bildirdi ki, atası Rauf Kazı-
movski incəsənətin müasir 
sahələri ilə məşğul olsa da, 
bütün varlığı ilə muğama 
bağlı idi. Sevincli anlarında da, 
kədərlı olanda da muğama qu-
laq asır, daha çox Cabbar Qar-
yağdıoğlunun səs yazılarını 
səsləndirirdi. Bu da səbəbsiz 
deyildi. Ailələrində Cabbar 
Qaryağdıoğlu şəxsiyyətinə və 
sənətinə hədsiz sevginin nə ilə 
bağlı olduğunu açıqlayan Mir-
mahmud daha sonra bildirdi:

– İlk təhsilini professional 
teatr rejissorluğumuzun banisi 
Hüseyn Ərəblinski ilə birlikdə 
alan babam Mirmahmud 
onunla möhkəm dost imiş. Bu 
yaxınlıq babamı da Hüseynlə 
birlikdə teatr sənətinə 
gətirmişdir. Onların gəncliyi 
milli ziyalılarımızın atası sayı-
lan, istedadlı soydaşlarımızın 
təhsil, elm və sənət sahəsində 
yolgöstərəni olan Həsən bəy 
Zərdabinin yaxın əhatəsində 
keçmişdir. 1906-cı ildə Bakıya 
gələn gənc müəllim və pub-
lisist Üzeyir Hacıbəyli da bu 
çevrəyə düşmüşdür. 

Babamın atama 
dediklərindən belə bir məlumat 
bizə çatıb ki, o zaman 22 
yaşlı Üzeyir Hacıbəylini ilk milli 
operamızı yaratmağa məhz 
Həsən bəy həvəsləndirmişdir. 
Bu işdə ünlü xanəndə Cabbar 
Qaryağdıoğlunun da ciddi 
təsiri və köməyi olmuşdur. 
Əvvəla, Şuşada Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyevin hazırla-
dığı “Məcnun Leylinin qəbri 
üstündə” tamaşasında Cabbar 
Qaryağdıoğlunun yaratdığı 
Məcnun obrazı o zaman hələ 
uşaq olan Üzeyir bəyin qəlbinə 
bir toxum kimi düşmüş və 
musiqiyə bələd olması artdıq-
ca onda həmin tamaşanı ayrı-
ca operaya çevirmək arzusunu 
cücərtmişdi. İkincisi, Cabbar 
Qaryağdıoğlu 1908-ci il yanva-
rın 13-də (yeni təqvimlə 25-də 

– T.A.) Tağıyev Teatrında 
həyata vəsiqə alan Şərqin ilk 
operasının tamaşaya qoyul-
masında Üzeyir Hacıbəyliyə 
və Hüseyn Ərəblinskiyə çox 
kömək eləmişdi. Operanın 
səhnəyə qoyulmasında ba-
carıqlı aktyorluğundan əlavə, 
həm də gözəl səsi olan babam 
da yaxından iştirak etmiş, 
 Leylinin anası, altıncı və yed-
dinci ərəb rollarını oynamışdır.

Azərbaycan xanəndəlik 
sənətinin ən görkəmli 
nümayəndələrindən biri, 
bəstəkar, musiqi xadimi, Xalq 
artisti Cabbar Qaryağdıoğlu ilə 
babamın tanışlığı və dostlu-
ğu da elə o zaman yaranmış 
və illər keçdikcə davam edib 
möhkəmlənmişdi. Atam da 
həmişə onu “Cabbar əmi” – 
deyə xatırlayır, sənətindən 
məftunluqla söz açırdı. O bildi-
rirdi ki, Cabbar əmi muğamın 
sirli pərdələrini aça-aça insanı 
ilahi bir gözəllik məqamına 
yüksəldir, başa düşənlərə mi-
silsiz bir zövq bəxş edir. Atam 
həm də təəssüflə deyirdi ki, biz 
bu sənətkarın qədrini layiqincə 
bilmirik, vaxtilə oxuyanda 
başına qızıl səpilən Cabbarın 
qızıldan heykəlini qoymuruq. 

Bax beləcə babadan 
ataya, ondan da biz nəvə-
nəticələrə müqəddəs bir 
Cabbar əmi sevgisi keçib. Biz 
Kazımovskilər ailə bioqrafiya-
mızın belə bir bənzərsiz sənət 
xadimi ilə bağlılığı ilə fəxr 
edirik. Təbii ki, Cabbar əmi 
ilə bağlı görülməli işlər bizi də 
qayğılandırır.

Nəvə Mirmahmud 
söhbətin bu yerində bildirdi:

– Son 15 ildə Cabbar 
Qaryağdıoğlu kimi musiqi 
korifeylərinin sonrakı nəsillərə 
əmanət qoyub getdiyi muğam 
sənətinin dövlət səviyyəsində 
himayə olunması, onun qo-
runması və inkişafının yüksək 
səviyyədə təmin edilməsi 
Kazımovskiləri hamıdan 
çox sevindirir və razı salır. 
Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamları ilə bir zaman 
Yasamal qəbiristanlığında 
Cabbar Qaryağdıoğlunun yeri 
itməkdə olan məzarının abad-
laşdırılması, ölməz sənətkara 
qəbirüstü abidə qoyulması, 
150 illik yubileyinin təntənə ilə 
keçirilməsi, ölkəmizdə muğam 
sənətinin şərəfinə yaradıl-
mış misilsiz Muğam evində 
bu sənətin qüdrətli simaları 
sırasında Cabbar əminin də 
büstünün olması olduqca 
sevindiricidir. 

Lakin bir məsələ hələ 
də həllini gözləyir. Bu da 
ondan ibarətdir ki, 1948-ci 
ildə respublika hökuməti 
Bakıda Fəxri xiyabanının 
yaradılması haqqında qərar 
verəndə bu işin özülünün 
xalqımızın 15 görkəmli 
şəxsiyyətinin məzarlarının bu-
raya köçürülməklə qoyulması 
nəzərdə tutulmuşdu. Nədənsə, 
sonrakı illərdə hətta erməni 
Yeremyanın məzarı da Fəxri 
xiyabana köçürülsə də, Vida-
dinin, Seyid Əzimin, Sabirin 
məzarları ilə yanaşı, Cabbar 
Qaryağdıoğlunun da qəbri 
əvvəlki yerində qalmışdır.

Müsahibimiz sonda bil-
dirdi ki, görkəmli şair Mikayıl 
Müşfiqin nəşinin qalıqlarının 
tapılması ilə bağlı mətbuatda 
gedən yazılara Prezident 
İlham Əliyevin həssas 
münasibəti sənətsevərlərdə 
belə bir ümid yaradır ki, res-
publika hökumətinin 71 il əvvəl 
çıxardığı gərəkli bir qərarın 
da yerinə yetirilməsi, nəhayət, 
başa çatdırılacaq.

Müstəqillik illərində 
dillərə düşən bir məsəl 
yarandı: “Unutsaq – unu-
dularıq”. Nə yaxşı ki, 
xalqımızın qədirbilənliyi 
ona bəla gətirən unutqan-
lığına həmişə üstün gəlir. 
Qədirbilənlik hər sahədə 
gərəklidir, yaxşılarının çoxal-
masına xidmət edir. Sənətə 
və sənətkara münasibətdə 
isə qədirbilənlik milli 
dəyərlərin mötəbər qoruyu-
cusudur.

T. AYDINOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Təqvim yada salır

Qədirbilənlik milli dəyərlərin 
MÖTƏBƏR QORUYUCUSUDUR

“Su İdmanı sarayı” MMC 
2019 – cu ildə istifadə olunacaq dəsmal, xalat, fitə və sair 

ləvazimatların yuyulmasının satınalınması üçün

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
 Lot-1.Dəsmal, xalat, fitə və sair 

ləvazimatların yuyulmasının  satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış iki-
qat bağlamada yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, analo-
ji işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Bağlanılacaq müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maddi-texniki 
bazaya malik olmalıdırlar. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
100 (yüz) manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Səbail rayonu, 
akademik Əhəd Yaqubov küçəsi 15 nomrəli  
ünvanda yerləşən  Su İdmanı sarayından 
(əlaqələndirici şəxs- Bəhruz Zeynizadədən, 
telefon: 055-530-99-98) ala bilərlər.

Təşkilat- “Su İdmanı sarayı” MMC
H\h- AZ58PAHA-

38090AZNHC0290048918
VÖEN- 1701859441                                    

Bank- “PAŞA Bank” ASC
Kod- 505141 
VÖEN- 1700767721
M\h- AZ82NABZ01350100000000071944
SWIFT- PAHAAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (tender təklifi zərflərin 

açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 
ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
haqqında müvafiq vergi orqanından arayış; 

- iddiaçının son bir illik fəaliyyəti haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir illik maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları;

- iddiaçının tenderdə iştirakına təsir edə 
biləcək digər müvafiq məlumatlar.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 18 fev-
ral  2019-cu il saat 17.00-dək, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə  27 fevral  2019-cu il saat 17.00-dək 
Bakı şəhəri, Səbail rayonu, akademik Əhəd 
Yaqubov küçəsi 15 nömrəli ünvanda yerləşən 
Su İdmanı sarayının tender komissiyasına 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri  28 fevral  2019-cu 
il saat 12.00-da Bakı şəhəri, Səbail rayonu, 
Akademik Əhəd Yaqubov küçəsi 15 nömrəli  
ünvanda yerləşən “Su İdmanı sarayı”nda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 10 yanvar 

2019-cu il tarixli nömrəsində 
Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə 
Ekspertizası Mərkəzinin 
dəftərxana və təsərrüfat 
mallarının satınalınması 
məqsədilə dərc edilmiş 
tenderində iş həcmlərinə 
aydınlıq gətirilməsi üçün id-
diaçıların təklif təminatlarının 
qəbulu vaxtı 19 fevral 2019-cu 
il saat 17.00-a, təkliflərin açılı-
şı isə 20 fevral 2019-cu il saat 
11.00-a dəyişdirilir. 

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 21 dekabr 

2018-ci il və 8 yanvar 2019-cu il 
tarixli nömrələrində dərc edimiş 
Laçın Rayon İcra Hakimiyyəti 
Başçısının Qayğı Qəsəbə 
İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə 
Nümayəndəliyinin tender elan-
larında tender təklifi dəyərinin 
2 faizi həcmində bank təminatı 
(zərflərin açıldığı tarixdən sonra 
60 bank günü qüvvədə olmalıdır) 
bəndindəki  2 faiz rəqəmi 1 faiz 
kimi oxunmalıdır.

Tender komissiyası 

 � Qanlı Yanvar gecəsinin qurbanlarından biri – 
Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının aspirantı olmuş 
Yusif Sadıqov haqqında söz açmaq istəyirik. Müsahibimiz 
şəhidin bacısı, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Səyalı 
Sadıqovadır.

– Səyalı xanım, qardaş itkisi 
ağır dərddir, təsəlli yalnız bu ola 
bilər ki, Yusif canını xalqımızın ən 
say-seçmə övladları ilə bir sırada, 
Vətən yolunda qurban verib. Qar-
daşınız xatirinizdə necə qalıb?

– Yusif Sadıqov 1964-cü ildə 

Göyçə gölünün sahilində yerləşən 
Cil kəndində dünyaya göz açmış-
dı. Bu cah-cəlallı obalar, oymaqlar 
onun ilhamına, istedadına qol-qanad 
vermişdi. Bu yurdun ab-havası 
Yusifi şair qəlbli, təbiət vurğunu kimi 
böyütmüşdü. Zahirən sakit, daxilən 
qaynar, coşqun təbiətli bir oğlan 
idi. Gözəl şeirlər yazırdı. Ədəbiyyat 
həvəskarları arasında istedadlı şair 
kimi tanınmağa başlamışdı. Ancaq 
güclü məntiqi, iti yaddaşı onu daha 
çox riyaziyyat elminə bağlamış-
dı. Məktəbdə oxuyarkən dəfələrlə 
olimpiadalarda iştirak edib qalib 
gəlmişdi. Orta məktəbi 1981-ci ildə 
qızıl medalla bitirib Bakı Dövlət 
Universitetinin mexanika-riyaziyyat 
fakültəsinə daxil olmuşdu. Oxuduğu 
illərdə Moskvada, Vilnüsdə keçirilən  
riyaziyyat olimpiadalarında diplom-

lara layiq görülmüşdü. Universiteti 
fərqlənmə diplomu ilə bitirib Elmlər 
Akademiyası Mexanika-Riyaziyyat 
İnstitutunun aspiranturasına daxil 
olmuşdu. Minimumların hamısından 
“əla” qiymətlər almışdı, işini başa 
çatdırmış, aspirantların konfransında, 
institut seminarlarında uğurlar qazan-
mışdı. İnstitutun əməkdaşları Yusifin 
şəxsində gələcəyin görkəmli alimini 
görürdülər. O, hələ gənc yaşlarından 
əsl Azərbaycan ziyalısına xas olan 
dünyagörüşü, insani keyfiyyətləri, 
səmimiliyi ilə hörmət qazanmışdı. 

Nişanlı idi. Toyuna hazırlaşırdıq. 
Yanvarın 20-də ad günü idi, 26 yaşı 
tamam olacaqdı...

– Qardaşınızı əlinizdən almış 
o gecə, o gün yaddaşınızda hansı 
izlər qoyub?

– 1990-cı ilin ilk ayı yaman 
qanlı-qadalı gəldi. Hamının səbr 
kasası dolmuş, dözümü tükənmişdi. 
Yurd-yuva qeyrəti, el-oba isməti 
milləti “ ölüm, ya olum” məqamına 
gətirmişdi. Yanvarın əvvəllərindən 
davam edən mitinq və nümayişlər, 
respublika rəhbərliyinin vəziyyətə 
nəzarət edə bilməməsi, mərkəzin 
təxribatçı əməlləri 20 Yanvar faciəsi 
üçün zəmin hazırladı. Sov.İKP MK 
katibi B.Girenko fövqəladə vəziyyət 
elan edilməyəcəyi, qoşunların şəhərə 
girməyəcəyini bəyan etdi və bununla 
da əhali aldadıldı. Bu rəsmi bəyanat 

insanlarda ümid yaratdı. Heç kim 
Alma-Ata (indiki Almatı) və Tbilisi 
hadisələrində güc işlədildiyinə görə 
beynəlxalq aləm tərəfindən ittiham 
olunan sovet rəhbərliyinin silaha əl 
atacağını gözləmirdi.

Yusif də bir vətəndaş, ziyalı 

kimi düşünür, yollar axtarırdı. Vətən 
uğrunda mübarizə onun başlıca 
amalına çevrilmişdi. 1988-ci ildən 
bəri xalqımızın başına gətirilənlər 
Yusifi rahat buraxmırdı. Üzündəki 
daimi təbəssüm gözlərimiz önündəcə 
yavaş-yavaş sönməyə, yox olmağa 
başlamışdı.

Yanvarın 19-dan 20-nə keçən 
gecə dəhşətli qırğın törədildi. Qan 
su yerinə axdı. Neçə ocağın şamı 
söndü, neçə ana övlad, neçə bacı 
qardaş, neçə körpə ata itirdi o müdhiş 
gecədə. O gecə yerin-göyün üzünə 
qara kəlağayı salmışdılar elə bil. Hər 
yan, hər tərəf adamda vahimə oyadır-
dı. Çox narahat idi, elə bil, havası çat-
mırdı Yusifin. Atəş səsləri eşidiləndə 
evdə dözə bilmədi, küçəyə çıxdı...

...Şaxtalı, sazaqlı, hüznlü bir 
səhər açıldı o gecədən sonra. Qan 
içində boğulan Bakı ən faciəli anlarını 
yaşayırdı. Ah-nalə, fəryad göylərə 
bülənd olmuşdu. Bu dəhşətli qırğının 
şahidi olmuş insanlar ağıllarını itirmək 
dərəcəsinə çatmışdılar. Təsəlliyə söz 
də qalmamışdı.

Hamı ağlayırdı, özü də hön-
kür-hönkür, fəryad qopara-qopara. 
Lakin şahidlərin selə dönmüş göz 
yaşları tökülən bu günahsız qanlar-
dan qat-qat artıq olsa da, onu yuyub 
təmizləməyə qadir deyildi. Göz yaşı 
ilə suvarılan şəhid qanından qırmızı 
qərənfillər bitmişdi küçələrdə, mey-
danlarda.

Başını itirmiş adamlar evdən 
çıxıb bir daha geri dönməyənlərini 
axtarırdılar, özü də dirilər  arasında 
yox, ölülər içərisində. Dəhşətə 
bax, əzizlərinin meyitini tapanlar 
şükür edirdilər. Çünki artıq məlum 
olmuşdu ki, qaniçən vəhşilər öz 
cinayətlərinin izini  itirmək üçün 
yaralıların və şəhidlərin bir hissəsini 
yük maşınları ilə aradan çıxara 
bilmişdilər.

Yusifin arzularını həyata 
keçirməyə qoymayan qatillər Bakını 
qana boyadı. Yanvar böhranı nəticə 

etibarilə respublika hakimiyyət or-
qanlarının iradəsizliyi və xalqdan ayrı 
düşməsi, müxalifətin fəal hissəsinin 
avantürizmi, bütün siyasi dayaq-
larını itirmiş mərkəzi hakimiyyətin 
səbatsızlığı nəticəsində baş verdi. 

– Səyalı xanım, 20 Yanvarda 
baş verənlər bütün xalqın faciəsi 
idi. Keçirdiyimiz qürur hissinə bax-
mayaraq, həmin tarixi bu gün də 
Ümumxalq Hüzn Günü kimi qeyd 
edirik. Sizin üçün isə bu, həm də 
bir ailə faciəsi idi...

– Bizim ailənin faciəsi, əslində, iki il 
əvvəldən başlanmışdı. Öz halal ata-ba-
ba yurdundan, isti od-ocağından zorla 
ayrılmış, köçkünə, qaçqına, didərginə 
çevrilmiş bir ailə qərib bir mənzildə 
məskunlaşmışdı. Anam əlini göyə 
qaldırıb şükür edirdi ki, oğlunun meyiti 
tapılmayıb. Meyiti tapılmayıbsa, deməli 
sağdır. Sağdırsa, deməli gələcək. Olan-
ların çoxundan anam xəbərsizdi... 

Səhəri gün şəhid qanından 

laləzara dönmüş küçə və meydanlar-
da, xəstəxanalarda, meyitxanalarda 
qanına qəltan olmuş igidlərin cəsədini 
gördükcə yüz dəfə ölüb-dirilən, müd-
hiş gecənin ağır yükü altında qəddi 
bükülmüş, heydən düşmüş, donuq 
baxışlarından iztirab tökülən, sifətləri 
meyit rəngi almış insanlar arasında 
bir ata da Yusifini axtarırdı. Tapdı da. 
Ancaq bu tapıntı ölümdən də betər 
oldu... Yusifin ancaq qolu tapıldı. Tan-
kın tırtılları altında kəsilmiş sağ qolu. 
Məmməd Aslanın həmin günlərdə 
dillər əzbəri olan “Ağla,qərənfil, 
ağla”şerinin bir bəndi məhz Yusifin 
taleyinə həsr olunmuşdu.

Bu bədənsiz qollara,
Bu uçunan yollara,
Bu yiyəsiz qullara
Ağla, qərənfil, ağla!
Əslində, şəhid olanların hamı-

sı hamının əzizi idi o an. Bu gün 
də belədir, həmişə də belə olacaq. 
Çünki onlar Vətənin azadlığı, millətin 
istiqlaliyyəti uğrunda canlarını 
qurban vermiş, şəhidlik məqamına 
yüksəlmişdilər.

– 20 Yanvar qırğınından 
otuz ilə yaxın vaxt keçir. Bu 
zaman məsafəsindən baxanda 
həmin faciəli hadisələri necə 
qiymətləndirirsiniz?

– Yanvar faciəsi xalqımızın milli 
şüuruna kədərli, eyni zamanda, XX 
əsr Azərbaycan tarixinin dönüş 
əhəmiyyətli hadisəsi kimi daxil ol-
muşdur. Bu mərhələni keçən insan-
lar hiss etdilər ki, keçmiş həyata və 
münasibətlərə qayıtmaq artıq müm-
künsüzdür. Müstəqilliyə doğru hərəkət 
son, həlledici mərhələyə yaxınlaş-
maqda idi və artıq həmin 90-cı ildə 
Azərbaycanda 1918 – 1920-ci illərdə 
müsəlman Şərqində ilk demokratik 
respublikanın ideyaları, rəmzləri, de-
mokratik ənənələri yenidən canlandı-
rılmağa başlanmışdı.

Yanvar dərsləri öyrədir ki, 
ən əsası insan həyatıdır, insan 
şəxsiyyətidir. Bunlar hər hansı 
siyasətdən, hər hansı ideyadan üs-
tündür. Başlıcası, Vətənin ali maraq-
larıdır, onun təhlükəsizliyi, azadlığı və 
bütövlüyüdür. Doğma xalqın keçmişi, 
bugünü, gələcəyi, onun birliyi üçün 
məsuliyyət daşımaqdır.

Tarix ən böyük müəllimdir. "Qara 
Yanvar" bizə təkcə ağrı-acı gətirmədi, 
həm də dərs də verdi. Əgər hadisələrin 
əvvəlində Moskvanın ədalətinə 
bəzi illüziyalar, xəyallar, "buraxılmış 
 nöqsanların düzələcəyinə" ümidləri 
hələ qalırdısa, 20 Yanvarda bu xəyal və 

ümidlər birdəfəlik puç oldu. Mərkəzin 
əməlisalehliyinə inam ruhunda tərbiyə 
almış biz “sovet vətəndaşları” bunu 
dərk etmək çətin və acı idi.

Bu gün soyuq ruzigar Şəhidlər 
xiyabanında sükuta qərq olmuş şəhid 
məzarlarının üstündəki ağacların 
çılpaq budaqlarını xəfif-xəfif yelləyir. 
Şəhidlər öz canlarını ona görə fəda 
etdilər ki, barı, biz tarixin kədərli 
dərslərindən nəticə çıxaraq.  
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