
19 yanvar 2020-ci il, bazar10
Şamaxıda 20 Yanvar faciəsinin 30-cu 
ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

Tədbirdə rayon rəhbərliyi, 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının bi-
rinci prorektoru, fəlsəfə elmləri 
doktoru Əlikram Abdullayev, 
akademiyanın kafedra mü-
diri, tarix üzrə fəlsəfə dokto-
ru Firdovsiyyə Əhmədova, 
akademiyanın müəllimi Zaur 
Məmmədov, yazıçı-publisist 
Rafiq Səməndər, rayon ziya-
lıları və şəhid ailələri iştirak 
ediblər.

Tədbirdən əvvəl Rafiq 
Səməndərin 20 Yanvar faciəsi 
qurbanlarına həsr olunmuş 
təkrar nəşr edilən “Şəhidlər” 
kitabı oxuculara təqdim olunub.

Tədbir şəhidlərin əziz 
xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla 
yad edilməsi ilə başlayıb.

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Tahir Məmmədov 
Qanlı Yanvar faciəsinin XX əsr 
boyu xalqımıza qarşı yeridilən 
düşünülmüş siyasətin növbəti 
təzahürü olduğunu qeyd 
edib, ölkəmizin suverenliyi və 
azadlığı uğrunda şəhid olan 
qəhrəmanların əziz xatirəsinin 

əbədi yaşayacağını bildirib. 
Faciə zamanı keçmiş Sovet 
ordusunun xalqımızın silah-
sız övladlarını, mülki əhalini 
vəhşicəsinə qətlə yetirdi-
yini bildirən natiq bu hərbi 
təcavüzün insanlığa qarşı 
törədilmiş ən ağır cinayətlərdən 
biri olduğunu diqqətə çatdırıb.

Rayon rəhbəri ümummilli 
lider Heydər Əliyevin 1990-cı il 
yanvarın 21-də Azərbaycanın 
Moskva şəhərindəki Daimi 
Nümayəndəliyinə gələrək 
SSRİ rəhbərliyinin törətdiyi bu 
cinayəti  qətiyyətlə pislədiyini 
xatırladaraq faciəyə ilk dəfə 
siyasi-hüquqi qiymətin də məhz 
ulu öndər tərəfindən verildiyini 
vurğulayıb. Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən Azərbaycan 
tarixinin qanlı səhifəsi olan 
20 Yanvar hadisələri barədə 
əsl həqiqətlərin beynəlxalq 
ictimaiyyətə geniş çatdırıl-
ması, 20 Yanvar şəhidlərinin 
ailə üzvləri və əlillərin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi 
istiqamətində verdiyi sərəncam 
və fərmanlara diqqət çəkib və 

Azərbaycanın Birinci vitse-pre-
zidenti Mehriban Əliyevanın 
rəhbəri olduğu Heydər Əliyev 
Fondu tərəfindən bu sahədə 
mühüm işlərin görüldüyü bildi-
rilib.

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Firdovsiyyə Əhmədova bildi-
rib ki, 20 Yanvar qəhrəmanlıq 
və milli mübarizə tariximizin 
növbəti səhifəsidir. Xalq milli 
birliyini qoruyaraq müstəqil 
dövlət qurmaq mübarizəsini 
davam etdirdi. Şəhidlərimizin 
ruhu, milli şüurumuz, ge-
netikamız bizdən – hər bir 
azərbaycanlıdan müstəqil 
dövlətimizi qorumağı və inkişaf 
etdirməyi tələb edir.

Tədbirdə qanlı hadisənin şa-
hidi olmuş yazıçı-publisist Rafiq 
Səməndər, Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının müəllimi 
Zaur Məmmədov və Şamaxı 
Rayon Ağsaqqallar Şurası-
nın sədri Mayıl Alıcanov çıxış 
edərək 20 Yanvar faciəsinin 
xalqımızın azadlıq mübarizəsi 
tarixində şərəf və qəhrəmanlıq 
səhifələrindən biri olduğunu, 
müstəqil Azərbaycanın yaradıl-

masında əsas bünövrə təşkil 
etdiyini qeyd ediblər.

Sonda Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının birinci pro-
rektoru, fəlsəfə elmləri dok-
toru Əlikram Abdullayev çıxış 
edərək müstəqillik yolunda 
digər xalqların da oxşar faciələr 
yaşadığını, amma 1990-cı 
ildə Azərbaycanda törədilən 

qırğının daha amansız və 
genişmiqyaslı olduğunu 
söyləyib: “Təəssüflər olsun ki, 
dünyada hələ də qərəzli, ikili 
standartlar hökm sürür və 20 
Yanvar faciəsi barədə bütün 
həqiqətlər bəşəriyyətə bu 
gün də geniş açıqlanmır, bəzi 
ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar 
hələ də susmağa üstünlük 
verməkdədirlər”.

Natiq bildirib ki, 20 yanvarda 
müstəqillik uğrunda canların-
dan keçən şəhidlərimizin idealı 
olan müstəqil ölkəmiz bu gün 
Prezident cənab İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə inkişaf edir, dün-
yada öz sözünü deyən güclü 
dövlətlər sırasında adı çəkilir. 
20 Yanvar hadisəsi xalqımız 
üçün təkcə böyük faciə deyil, 
eyni zamanda, Azərbaycanın 
azadlığı, müstəqilliyi və ərazi 
bütövlüyü uğrunda mübarizə 
tarixində qəhrəmanlıq 
salnaməsidir.

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Bunların əksəriyyəti o 
gecə faciəmizin canlı ekran 
salnaməsini yaradan, silah 
əvəzinə kinokamera götürmüş 
kinooperatorlarımızın çəkdikləri 
qiymətli kadlar əsasında ya-
radılmışdır. C.Cabbarlı adına 
“Azərbaycanfilm” kinostudi-
yasının “Salnamə” studiyası-
nın operatorları hadisələrin 
qızğın nöqtələrində olmuş 
və ən dəhşətli məqamları 
lentə köçürmüşlər. O dövrdə 
“Salnamə” sənədli filmlər 
studiyasının direktoru işləmiş 
kinorejissor, ssenarist, Xalq 
artisti Xamis Muradov həmin 
gecə baş verənlərin lentə alın-
masını vətəndaşlıq borcu kimi 
dəyərləndirir: “Bu gün nümayiş 
olunan kadrlar fədakar kino 
işçilərinin əməyidir və həmin 
kadrlara görə heç kim özünü 
qəhrəman hesab etməməlidir. 

Bu, bizim vətəndaşlıq borcu-
muz idi. Ölkədəki vəziyyətlə 
bağlı “Salnamə” studiyasının 
tərkibində xüsusi qərargah 
yaradılmışdı. Hər gecə bir nəfər 
növbətçi qalırdı. Çünki rayonlarla 
da əlaqələrimiz vardı. Bakıda 

hadisələr elə cərəyan etmişdi 
ki, artıq tanklar gəlib Biləcəri 
yaxınlığında dayanmışdılar. 
Həmin hadisə günü işdən evə 

gələndən sonra dostlar mənə 
zəng vurdular ki, qoşun bu gün 
şəhərə girəcək. Kinostudiya-
ya qayıtmalıydım. O vaxt Karl 
Marksın heykəli olan ərazidən 

keçəndə hərbçilər silahlardan 
işıqsaçan güllələr atmağa baş-
ladılar. Bir sözlə, güllə yağışı-
nın altında birtəhər studiyaya 
çatdıq. Demək olar ki, hamı 
yığışmışdı. Operatorlar qruplara 
bölünüb “Salyan kazarması”nın, 

Filarmoniyanın qarşısına, 
Biləcəriyə, metronun 20 Yanvar 
( o vaxtkı “XI Qızıl ordu) stan-
siyası istiqamətinə yollandılar. 
Əsgərlər studiyanın qabağında 
yanan lampaları daşla vurub 
söndürürdülər. Biz çəkilən 
materialları gizlədirdik. Çoxunu 
dostlarımın evində saxlayırdım”.

Vahid Mustafayevin “Qanlı 
Yanvar” 20 Yanvar hadisələrinin 
25-ci ildönümünə həsr olun-
muş ekran əsərini beynəlmiləl 

kollektiv ərsəyə gətirib. Filmdə 
Azərbaycan, ABŞ, İran, Rusiya 
və Türkiyədən tanınmış aktyorlar 
rol alıblar. 

Sonradan 20 Yanvar 
faciəsindən bəhs edən bir neçə 
film çəkilib. Qeyd edək ki, bu 
gün də Mədəniyyət Nazirliyinin 
20 Yanvar faciəsinə həsr olun-
muş sərgi və anım mərasimləri 
“Salnamə” studiyası tərəfindən 
lentə alınır. Bütün bunlar gələcək 
nəsillərə ötürüləcək tarixi 
sənədlərin əsasını təşkil edir.

Son illər studiyada 
vətənpərvərlik mövzusun-
da filmlər ərsəyə gətirilib. Bu 
filmlərdə 1988-ci ildən bəri 
ölkəmizə qarşı həyata keçirilən 
düşmənçilik siyasəti, xalqımı-
zın başına gətirilən faciələr 
fərqli rejissor yozumlarında 
xronoloji ardıcıllıqla kinolentin 
yaddaşına köçürülüb. Bu sıraya 
“Xatirələrdə yaşanan ömür”, 
“Vətən qeyrəti”, “Mən evə qayı-
dıram” filmlərini aid etmək olar. 
Hərbi vətənpərvərlik mövzu-
sunda ekranlaşdırılan “Mən evə 
qayıdıram” bədii filmi 1990-cı 
illərin real hadisələri əsasında 
çəkilib. Film Azərbaycanın hərbi 

təyyarəçilərinin qəhrəmanlıq 
hekayətindən bəhs edir.

Demək olar ki, Azərbaycanda 
və xarici ölkələrdə hər il 20 
Yanvara həsr olunmuş rəsm 
sərgiləri keçirilir. Elə bu il də belə 
sərgilərin təşkili nəzərdə tutulur.

Milli İncəsənət Muzeyində 
təşkil olunacaq sərgidə 
rəssamlardan Mikayıl Abdul-
layev, Böyükağa Mirzəzadə, 
Hafiz Məmmədov, Vidadi 
Nərimanbəyov, Sara  Manafova, 

Şamo Abbasov, Cahangir 
Rüstəmov, Fərman Qulamov, 
Arif Hüseynov, Elmira Şahtax-
tinskaya, Xanlar Əhmədov və 
Sahib Quliyevin “Bakı müsibəti”, 
“19 yanvar 1990-cı il”, “Şəhidlər”, 
“Narahat axşam”, “Təcavüz”, 
“Şəhidlərə ithaf”, “Allah bizə 
kömək olsun” və s. tabloları 
nümayiş olunacaq.

Rəssamlarımızdan 
R.Heydərzadənin “Şəhid”, 
N.Rəhmanovun “20 Yanvar”, 
R.Məmmədovun “O qan yerdə 
qalmaz”, O.Quliyevin “Qırğın” 
və s. əsərləri müxtəlif sərgilərdə 
nümayiş olunacaq. 

Xalça muzeyində də bu qanlı 
faciə ilə bağlı tədbir keçiriləcək. 
20 Yanvar şəhidləri İlham Allah-
verdiyev və Fərizə Nəbiyevaya 
həsr olunmuş Səməd Təbrizlinin 
müəllifi olduğu “Sədaqət” xalçası 
tədbir iştirakçılarına təqdim 
olunacaq. Anım mərasimində 
“Qürur” Şəhid Ailələri Xeyriyyə 
İctimai Birliyinin, 20 Yanvar 
Cəmiyyətinin üzvləri və faciənin 
şahidləri çıxış edərək öz acı 
xatirələrini bölüşəcəklər.

Tədbirin bədii hissəsində 
Xalça muzeyinin dərnək üzvləri 

“Şəhidlər yaşayır” adlı rəsm 
sərgisi, Azərbaycan Dövlət Gənc 
Tamaşaçılar Teatrınin “Mənim ağ 
göyərçinim” adlı tamaşasından 
bir hissə təqdim olunacaq.

Xalqımızın başına gətirilən 
faciələrin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılması baxımından musiqi 
əsərləri də önəmli rola malikdir. 
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqın-
dan öyrəndik ki, son illər ərzində 
Qanlı Yanvara və şəhidlərə 
həsr olunmuş 20-dən artıq əsər 
quruma təqdim edilib. Vaxtilə 
görkəmli bəstəkarlar Cövdət 
Hacıyevin “Şəhidlər” simfoniyası 
(1990), Hacı Xanməmmədovun 
“Əlimdə sazım ağlar” solist və 
xalq çalğı alətləri orkestri üçün 
poeması (1991), Azər Rzaye-
vin “Bakı-90” simfoniyası, Vasif 
Adıgözəlovun “Qəm karvanı” 
oratoriyası və digər əsərlər 
faciənin miqyasını notların dili ilə 
nəql edir. Qanlı tarixdən keçən 
müddətdə bu nümunələrin sıra-
sına yeni-yeni əsərlər daxil olub, 
faciəvi hadisəyə müxtəlif yanaş-
malar nümayiş etdirilib.

Bəstələnən musiqilər ta-
nınmış musiqi kollektivlərinin, 
orkestrlərin ifasında hüzn günü 
ərəfəsində xarici ölkələrin 

müxtəlif konsert salonların-
da da səsləndirilərək dünya 
ictimaiyyətinin diqqətini bir daha 
bu faciəyə yönəltməyə xidmət 
edir. Son illər 20 Yanvar faciəsi 
və şəhidlərə həsr olunan mu-
siqi əsərlərinin arasında Arif 
Mirzəyevin “Yanvar passionları” 
matəm messası, Nazim Quli-
yevin “Şəhidlər” operası, Oqtay 
Rəcəbovun “Çingiz” oratoriyası, 
Zabitə Məmmədovanın “Elegiya” 
solist, xor və orkestr üçün əsəri, 
Tahir Əkbərin “Hər birimiz Müba-
rizik, Fəridik” qiraətçi, solistlər, 
xor və orkestr üçün balladasını 
qeyd edə bilərik.

Bu illərdə işıq üzü görən bir 
çox bədii və araşdırma kitabla-
rında da 20 Yanvar faciəsinin 
mahiyyətindən bəhs olunub. 
Azərbaycan Milli Kitabxa-
nasından verilən məlumata 
görə, son 4 ildə Azərbaycan 
və rus dillərində Qanlı Yanvar 
hadisələri ilə bağlı onlarca nəşr 
kitabxanaya təqdim edilib. Yazıçı 
Vahid Məhərrəmovun ”Qanlı 
gecə, qanlı tarix: 20 Yanvar 
faciəsi haqqında”, Niftalı Şıxların 
“Dünyamızın 20 Yanvar faciəsi”, 
Məzahir Süleymanzadənin “20 
Yanvar: güllələnmiş qəzet”, 

Mədinə Qasımovanın 
“Ağla, qərənfil, ağla” və 
“İ mertvıe pobejdayut” 
(“Ölülər də qalib gəlir”), 
Şəmkir Təhməzlinin “1990-
cı il Qanlı Yanvar izləri” və 
faciədən bəhs edən digər 
əsərlər kitabxananın fon-
dunda yer alıb.

Günahsız insanların 
qətli ilə nəticələnən 20 
Yanvar faciəsi imperiya 
rəhbərliyinin Azərbaycana 
qarşı xəyanətkar siyasətinə 
dözməyən, öz azadlığına, 
müstəqilliyinə can atan 
xalqımızın mübarizliyini, 
əyilməzliyini nümayiş etdir-

di. Zaman-zaman bu hadisəni 
özündə əks etdirən yeni-yeni 
sənət nümunələri yaranacaq.

Qeyd edək ki, ötən dövr 
ərzində 20 Yanvar faciəsi ilə 
bağlı qiymətli sənət nümunələri 
yaradılmış, bu əsərlərdə 
Azərbaycanın azadlığı yolunda 
şəhid olmuş Vətən övladları haq-
qında bədii-sənədli materiallar 
əks olunmuşdur. Hazırda elə 
bir muzey, kitabxana yoxdur ki, 
orada xalqımızın ağrılı yaddaşı-
na çevrilmiş Qanlı Yanvar faciəsi 
ilə bağlı kitablar, rəsm əsərləri 
toplanmasın.

20 Yanvar faciəsinin 30-cu 
ildönümü ilə bağlı Mədəniyyət 
Nazirliyinin tabeliyində olan bü-
tün mədəniyyət müəssisələrinə 
bu tədbirləri yüksək səviyyədə 
keçirmək barədə tapşırıq veril-
mişdir.

Azərbaycan Dövlət Tarix 
Muzeyinə gələnlər bir anlıq 
da olsa, divardan asılmış bir 
xalça önündə ayaq saxlamadan 
keçmirlər. Bu, rəssam Fəxrəddin 
Əli və xalçaçılar Şəkər 
Ələsgərova və Ədibə Elbayeva 
tərəfindən toxunulmuş “Şəhidlər” 
xalçasıdır. 

20 Yanvar faciəsi azadlığına, 
müstəqilliyinə can atan xalqımı-
zın mübarizliyini nümayiş etdirdi. 
Bu mövzu nə qədər ağrılı olsa 
da, yaradılan əsərlərdəki yüksək 
vətənpərvərlik ruhu bizi mübariz 
olmağa səsləyir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Bu il 20 Yanvar faciəsinin anım 
mərasimləri Nizami Kino Mərkəzində keçirilən 
“Vətənpərvərlik kinosu həftəsi” ilə başladı. 
Proqrama şəhidlərin xatirəsini yaşadan filmlər 
daxil edilmişdir. 

1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Bakıda totalitar kommunist rejimi 
tərəfindən törədilmiş hərbi təcavüz nəticəsində dinc əhaliyə divan tutulması insanlığa 
qarşı ən ağır cinayətlərdən biri kimi bəşər tarixinə qara hərflərlə yazılıb, yüzlərlə insa-
nın qətlə yetirilməsi, yaralanması və itkin düşməsi totalitar sovet rejiminin cinayətkar 
mahiyyətini bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirib. Qeyd olunan fikirlər dünən Şa-
maxıda keçirilən 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümünə həsr olunmuş anım tədbirində 
səsləndirilib.

20 Yanvar faciəsinə 
həsr olunmuş sənət əsərləri
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