
27 fevral 2022-ci il, bazar10
Azərbaycanda və qardaş Türkiyədə 

uzun illər alim, həkim, rəssam, şair, 
tənqidçi, tərcüməçi, müəllim, jurna-
list kimi fəaliyyət göstərmiş Əli bəy 
Hüseynzadə həmin sahələrin hər birində 
silinməz izlər qoymuşdur. 

Böyük mütəffəkkirin ideya-yaradı-
cılıq istiqaməti çoxşaxəli görünsə də, 
sonda məslək və amalca birləşirdi. 
Bu dahi insan ictimai-siyasi fəaliyyəti, 
çoxyönlü elmi-bədii yaradıcılığı ilə ən 
böyük bir arzusunu gerçəkləşdirməyə 
– soydaşlarını ən yaxşı Şərq və Qərb 
dəyərlərinə qovuşdurmaqla müstəmləkə 
əsarətindən qurtarıb öz istiqlalına 
qovuşdurmağa çalışmışdır. Əli bəyin 

güclü erudisiyasından qaynaqlanan bu 
mübarizənin nəticəsi və bəhrəsi olaraq 
ən ideal nümunə kimi Şərqin ilk de-
mokratik dövləti olan Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti yaranmışdır. Bu istiqlal 
dolayısı ilə AXC-çilərin manifesti hesab 
edilən “Füyuzat” dərgisinin sosial və 
şüuraltı təsirinə cavab olaraq meydana 
çıxmışdır. 

Ensiklopedik zəka sahibinin siya-
si, fəlsəfi, dilçilik, etnoqrafik, dini və s. 
sahələrə aid görüşləri cəmiyyətin idrak 
bazasının sosial tarazlıq əmsalına 
xidmət edirdi. Tədqiqatçıların dediyi 
kimi, onun düşünüb-yazdıqları ziyalı 
kütlə üçün nəzərdə tutulsa da, milli ide-
oloq Əli bəy hər kəsin bunları anlayacaq 
səviyyə əldə etməsi üçün kifayət qədər 
maariflənmə təklif edirdi: özünədönüşün 
altqatında dərketmə və təhlil bacarığı 
dayanır! 

Fizikanın məşhur qanunlarından 
biri belədir cismin fiziki forması kənar 
təsir zamanı deformasiyaya uğrayaraq 
dəyişikliyə məruz qalır. Dövlət də kənar 
qüvvələrin təsiri ilə bahəm, tərkibcə 
də sabit qala bilmədiyi üçün dəyişir, 
zaman da fiziki təsirin nəticəsi olaraq bu 
möhtəşəmliyi tarix səhnəsindən çıxarır, 
yerinə başqalarını “dəvət edir”. 

Psixologiyanın ümumi qanunla-
rından biri isə belədir: heç vaxt ya-
şamadığın hiss uğrunda mübarizə 
apara bilməzsən! Yaxud, dövlətsizliyin 
cəzası əsarətdir! Türk qövmünün 
siyasi qurumsuz qaldığı dönəmlərdə 
imperiyalar onun azadlığını “həzm-
rabedən keçirərək” bu anlayışa maddi 
olaraq xitam vermişlər. Amma azad-
lığın, dövlətçiliyin dadı genetik ko-
dun tərkibində rezus-faktor sistemini 
tənzimləyərək qanla daşınmışdır.

Coğrafiyada isə paralellər və me-
ridianlar birlikdə Yer kürəsinin dərəcə 
torunu əmələ gətirir. Əslində, dövlətçilik 
də belə bir strategiya əsasında forma-
laşır. Paralellər – fitri zəka və istedad 
sahibləridir ki, onların məqsəd və 
məramı eyni olduğu üçün bir idarəçilik 
təzahürü yaratmaq fikri ilə bərabər ad-
dım atarlar. Amma onlar bu yolda bunu 
tək bacarmazlar. Bunun üçün meridi-
anlara – fərqli bacarıqlara sahib olan 
kütləyə – sıravi xalqa ehtiyac duyarlar. 

Milli mücadiləni bu təbii-taixi qanu-
nauyğunluqlar orbitinə yönləndirən Əli 
bəy Hüseynzadənin koordinant sistemi 
milli mübarizə potensialını silkələyib 
hərəkətə gətirmək üçün bir-biri ilə 
kəsişən üfüqi və şaquli sistem yaratmaq 
uğrunda çarpışırdı. Şaquli xətt ondan 
ibarət idi ki, əvvəlcə ideoloji şüurları for-
malaşdırmaq, üfüqi xətt isə əlinə qılınc 
verərək irəli şığımaq prinsipi ilə yaşat-
maq. Nəticə isə milli dövlət yaratmaq 
reallığını həyata keçirməkdir.

Yazıçı-publisist öz amalını “Füyu-
zat” jurnalının hər nömrəsində bir az 
da irəli gedərək açıqlamağa çalışırdı. 
Təbii ki, bu, çar Rusiyası imperiyaçı-
ların nəzərindən yayınmadı. Əli bəyin 
avazı yaxşı gəlirdi, oxuduğu isə Qu-
ranla səsləşən mütərəqqi dünyabaxış 
müddəaları idi. Belə bitkin ictimai və ya 
sosial-siyasi mövqe rus ağalığını qıcıq-
landırmaya bilməzdi. Çar Rusiyasının 
jurnalın bağlanması ilə ilgili göndərdiyi 
ulitimatum birbaşa qorxunu əks etdi-
rirdi. “Füyuzat”ın fəaliyyətini özü üçün 
mövcud siyasi böhranın təkanverici 
qüvvəsi sayan Rusiya mətbuat sen-
zurası dərginin birillik ömrünə “stop!” 
əmri verdi. Amma bu mənəvi partlayışın 
cəmiyyətə təsirsiz ötüşmədi. 

Əli bəyin elmi-fəlsəfi yaradıcılığı-
nın zirvəsi sayılan “Siyasət və fürusət” 
əsərində “fürusət” sözü “at minmək” 
mənası daşısa da, əslində, müstəmləkə 
siyasətinin asılılığa uğramış əyalətlərdə 
“at oynatması”nın qəddarcasına 
nümayişini pisləmişdir. Əsər felyeton 
təsiri bağışlayır. Sərlövhəyə gətirdiyi 
açıqlamasında müəllif deyir: “Burada 
qarelərim, təəccüb edib deyəcəklər ki, 
canım, idareyi-məmləkət ilə, hikməti-
hökumət ilə atların nə münasibəti 
var?! Qarelər ingilis olsa idi, buna heç 
təəccüb etməzlər idi”. 

“Siyasət və fürusət” əsəri Rusiya 
Duma “xadimlərinin” qulamı və İran 

nazirlərinin təmsilçiləri ilə olan dialoqdan 
ibarətdir. Müəllif İranda rus Puruşkeviçə 
diktə edilən hekayə və məsəlləri 
onun yadına salmaqla əsl mövqeyini 
Ənuşirəvanın xaraba bazarda rastlaş-
dığı bayquşun indi özünün qonşusu 
olması ilə açıqlayır. Puruşkeviç İranda 
bayaqkı avam “müdavimlərdən” sonra 
bu cür təlimçinin olmasına təəccüblənir. 
Necə olub ki, İranın “tərəqqipərvər 
qüvvələri” Rusiya dumasına həsəd 
aparır?

Əli bəyin mətbuat dili ağır ərəb və 
fars kəlmələri, izafət birləşmələri ilə 
zəngin olsa da, o, türk dilinin əhatə 
dairəsini, leksik, qrammatik arealını 
yüksək dəyərləndirirdi. Onun Türkiyə 
təhsili, dünyagörüşü çoxillik zamanı 
özündə birləşdirirdi. Bu da dövrün 
osmanlı ləhcəsinin aşkar təsirinin 
nəticəsi idi. Sözügedən dövrdə osmanlı 
ədəbi dilinin üslub forması onun leksik 
içliyinə təsir edərək qarışıq dillərin leksik 
vahidlərindən yararlanırdı. Odur ki, indi 
anlaşıqsız görünən söz və ifadələr onun 
dilində əksər hissə təşkil edirdi. 

Ədibin “Türk dilini öyrənməyin 
fəvaidi” adlı məqaləsində “türk dilində 
bir ədəbiyyat mövcud ola bilməz” fikrini 
doğuranlara qarşı etirazı vardır: “xeyr, 
türklər bir ədəbiyyata, hətta mütənəvve 
və şayani-diqqət, müfid bir ədəbiyyata 
malikdirlər. Lakin bu ədəbiyyata dair 
asarın başlıca nümunələri nadir və 
bahalıdır, çox kərrə ancaq əl yazısı 
halında bulunur və bu növ kitablardan 
bir məcmuə, bir kitabxana təşkili böyük 
bir pul məbləğinin sərfinə möhtacdır” 
(səh.80). Türklərin ilk bədii təfəkkürü 
şifahi şəkildə mövcud olmuş, böyük 
qismini yazıya köçürməyə həvəs 
göstərməmişlər. Burada o, qədim ya-
zıların, mətn və hekayələrin şərhsiz və 
təfsirsiz olduğunu qeyd edərək oxunma-
sı üçün imlasının müvafiq olmamasına 
təəssüflənmişdir.

Ə.Hüseynzadə çağdaş dilimiz 
ilə müqayisədə çətin başa düşülən 
tərzdə çıxış etsə də, amma hər za-
man milli sözlərdən ibarət təmiz dil 
arzu etmişdir. “Yenə dil müşkilatı” adlı 
məqaləsində həmkarlarının fikrini 
dəstəkləyərək yazırdı: “Kəza xalis 
türkcə kəlmələrin cəmi-ərəbi qaidəsilə 
cəmləndirilməsini Əsədulla bəylə 
bərabər, biz də heç bir surətlə təcviz 
edəməyiz”. Çünki dilin çətinliyi dövrün 
ən ümdə məsələlərindən biri olan teatr 
və mədəniyyətin inkişafı üçün də əngəl 
yarada bilərdi. Dramaturgiya xalq danı-
şıq dilinə əsaslandığına görə teatr milli 
mədəniyyətin tərkib hissəsi kimi dilin 
əlvanlığına köklənir. 

Qafqaz müsəlmanları arasın-
da Həsən bəy Zərdabi və Mirzə 
Fətəli Axundzadənin təşəbbüsünü 
dəyərləndirən Əli bəy uzun müddət 
sükut və tənəzzülə təəssüf edərək bu 
barədə “Şiller” məqaləsində yazırdı: 
“Bunların hər ikisi də öz məsləklərində 
böyük bir istedad, qabiliyyət göstərmiş 
olduqları halda təşəbbüs etdikləri paydar 
olmayıb tərk edildi. İki işığın ikisi də sön-
dü, həm də xeyli müddət şölələnməmək 
üzrə söndü. Səbəbi nə idi? Səbəbi bu 
idi ki, meydani-mücahidədə tək qalan 
adam qəhrəman olamaz. Bu kimi xeyirli 
işlərin paydar və qabili-tərəqqi olması 
üçün münasib bir cəmaət və öylə bir 
cəmaətin ayıqlığı lazım idi”. 

Əli bəy Hüseybzadə XX əsrin 
əvvəllərində bu sahəni dirçəltmək və 
ardıcıl olması üçün yeni dramaturqların 
formalaşması və teatrın inkişafı üçün 

Avropa yazarlarını tərcümə etməyi lazım 
bilirdi. 

Teatr kimi mətbuatı da tərəqqi və 
dirçəlişin əsas dayaq nöqtəsi he-
sab edən ədib dövrünün ən yayğın 
(populyar) mətbu orqanı olan “Molla 
Nəsrəddin” və “Dəbistan” jurnallarını 
“qaranlıqlar içində işıq” sayırdı. Eyni adlı 
yazısında “Qəmli bir zamanda böylə bir 
müzhik qəzetənin çıxması qərib görünsə 
də, onun təhtində bol-bol axan göz yaş-
ları gizlidir”,– deyə dərginin məzmunu 
ilə mövqeyini müqayisə edərək hər 
ikisinin haqlı olduğu qənaətinə gəlirdi. 
Məqalənin bir maraqlı tərəfi də on-
dan ibarətdir ki, Əli bəyin bu yazısı 
elə “Molla Nəsrəddin” üslubundadır. 
Nadanlığın “qoz kötükləri”nə bənzəyişi 
dövrün savad və ziya cəhətdən bərbad 
olan müsəlman cəmiyyətinin acınacaqlı 

vəziyyətini analiz edir.
Başqa bir yazısında (“Kuhi-Qaf və 

simurğ”) məsələyə bu şəkildə yanaşır: 
“Ərəblərin “Huristan” dedikləri məkan 
Qafqaziyyə deyilmi? –deyə sual edir. 
Cavabını isə özü belə verir: Əvət cismən 
və bədənən hur və mələk qədər gözəl 
xəlq? Lakin gözəl cisimdə də gözəl ruh 
və fikir olmaq lazım gəlir!.. Öyləmidir? 
Əlbəttə, öylədir. Ruh və fikir gözəlliyinin 
əlaməti nədir? Şübhəsiz, hüriyyət və 
azadlıqdır, azadlığa meyildir!.. Başqala-
rını bilməm, bəncə, böylədir!”.

Ədəbi tənqid də yazıçı-publisistin 
qələmini sınadığı sahədir. Bu baxım-
dan Əli bəy Abdulla bəy Cövdətin 
ingiliscədən tərcümə etdiyi “Şilyon 
məhbusu” əsəri barədə yazırdı: ”Bayron 
yazdığı hər əsərdə öz ruhuna tərcuman 
olmuşdur. Bayronun qəhrəmanları Bay-
ronun heç qeyri deyildir”. Əsərdə Boni-
var adlı alim, fazil bir aydınlı vətəninin 
azadlığı uğrunda fədakarlıq edərkən 
tutulur və İsveçrədəki Şilyon qalasında 
həbs edilir. Bonivarın idealı Əli bəyi o 
qədər cəzb etmişdir ki, bu əsəri rus, 
fransız dillərində oxuduqdan sonra 
türkcəyə çevrilmiş variantına da nəzər 
salırdı. Hətta türkcə çevirimin digər 
dillərdəkindən daha təsirli olduğunu 
qeyd edirdi. Məqalə “Həyat” qəzetinin 
1906-cı il, 68,69 nömrəli buraxılışlarında 
çap edilmişdir. 

Çox güman ki, bu uzaqgörən 
şəxsiyyət illər sonra öz taleyinin də 
Bonivar kimi acılı keçəcəyini hiss 
etmişdi, fərq sadəcə qala məhbəsində 
yox, ölkəsindən kənarda yaşamaq 
məcburiyyətinə olacağını hiss etmişdi. 
Həqiqətən də, çar Rusiyasının təzyiqi al-
tında olan ölkəsinın azad vətəndaşı ola 
bilməyəcəyini qabaqcadan düşünmüş-
dü. Siyasi və ideoloji təfəkkür baxımın-
dan sovet cəmiyyəti ilə də səsləşməyən 
dünyagörüşünü qorumaq məqsədi ilə 
ikinci vətən kimi Türkiyəni seçmişdi. 
Ona görə bu əsər türk dilində bu qədər 
təsirli olmuşdu.

Əli bəy Hüseynzadənin fikir və ideya 
istiqaməti hər zaman öz üslubuna sadiq 
qaldığı üçün sovet dönəmində heç 
cür “bəraət” almamış, bu mütəfəkkir 
insanın imzası “parçala, hökm sür” 
siyasətinin qorxulu kabusu kimi mürtəce 
düşüncəyə qarşı güclü silah sayılmışdır. 
Yetmiş illik bu nəhəng qurum ideolo-
qun açıq fikirlərini xalqların özgürlü-
yünün mənəvi dəstəyi hesab etdiyi 
üçün onun fəaliyyətini uzun illər diqqət 
mərkəzindən yayındırmış, amma bu 
məqsəd tam gerçəkləşmə imkanı əldə 
etməmişdir. 

İllər keçəndən sonra Əli bəyin 
yazılı prinsipləri mükəmməl yolla milli 
ictimaiyyətə sızmış, bu əvəzsiz qay-
naqdan güc alan həmfikirlərinin sonsuz 
fədakarlığı sayəsində, nəhayət ki, onun 
arzuları reallaşmışdır. Bu reallığın ən 
bariz nümunəsi artıq 30 illiyi ötən il 
tamamlanmış müstəqil Azərbaycan 
dövlətidir. 

Günel ORUCOVA,  
AMEA Nəsimi adına Dilçilik 

İnstitutunun dissertantı

Təqvim yada salır

158 il əvvəl Salyanda anadan olmuş Azərbaycan ədibi və filosofu, XX 
əsr Azərbaycan-türk ictimai fikrinin ən görkəmli nümayəndələrindən 
biri Əli bəy Hüseynzadəni xalqımıza bəxş etmiş tarixi gün müstəqillik 
dövründə böyük qədirbilənliklə qeyd edilir. Hər il fevralın 24-də 
ölkəmizdə keçirilən müxtəlif anım tədbirlərində milli maarifçi-
lik düşüncəsinin azərbaycançılıq məfkurəsi və istiqlal mübarizəsi 
səviyyəsinə yüksəlməsində çoxyönlü fəaliyyəti ilə misilsiz xidmət 
göstərmiş bu nadir şəxsiyyətin məşəqqətli həyatı və çoxcəhətli 
fəaliyyəti çağdaş nəsillər üçün parlaq örnək kimi dəyərləndirilir.

Azərbaycançılıq məfkurəsinin mötəbər 
qaynaqlarını yaratmış mütəfəkkir

Xalq artisti Əlibaba Məmmədov 
son mənzilə yola salınıb

Fevralın 26-da 1-ci Fəxri xiyabanda Xalq artisti Əlibaba 
Məmmədovun dəfn mərasimi keçirilib. 

Dəfn mərasimində Mədəniyyət Nazir-
liyinin əməkdaşları, tanınmış mədəniyyət 
xadimləri, mərhumun ailə üzvləri və 
ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. 

Mərhumun məzarı üzərinə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 
adından əklil qoyulub.

Mədəniyyət naziri Anar Kərimov 
Əlibaba Məmmədovun yaradıcılığından və 
muğam sənətinə töhfələrindən söz açıb. 
Bildirib ki, Ə.Məmmədov 100-dən çox 
mahnı və təsniflər yaradıb, muğamla müa-
sir mahnılar arasında bir vəhdət qurub. Bu 
mahnılar xalq tərəfindən sevilir.

Diqqətə çatdırılıb ki, müəllimi Seyid 
Şuşinskidən öyrəndiklərini təkmilləşdirərək 
illərlə gənc nəslə ötürüb. Azərbaycan 
xanəndəlik məktəbinin layiqli davamçısı 
kimi Əlibaba Məmmədov milli musi-
qi xəzinəsini daha da zənginləşdirmiş 
böyük sənətkardır. Özünəməxsus ifa 
üslubu, məlahətli səsi və yüksək səhnə 

mədəniyyəti Əlibaba Məmmədova 
xalqın sevgisini qazandırıb. Əlibaba 
Məmmədovun yaradıcılıq yolu gənc 
xanəndələr nəsli üçün bir sənət 
məktəbidir.

Mərasimdə görkəmli sənətçilər Əlibaba 
Məmmədovla bağlı xatirələrini, fikirlərini 
bölüşüblər. 

Muğam sənətində ağır itki üz verdiyini 
söyləyən Xalq artisti, professor Ramiz Quli-
yev deyib: “Çox çətin anları yaşayırıq. Mən 
Əlibaba Məmmədovu gənclik illərimdən, 
filarmoniyada çıxış etdiyim vaxtlardan 
tanıyıram. Məşqlər zamanı o, bizə yaxın-
laşıb hamımızla görüşür, biz də onu böyük 
sayıb əmi deyə müraciət edərdik. Əlibaba 
Məmmədov bir sənətçi kimi özündən 
sonra oxuduğu mahnılarını, lent yazılarını 
qoyub getdi. O, bununla dövlətə, torpağa 
olan sadiqliyini nümayiş etdirdi. Əlibaba 
Məmmədov öz mahnıları ilə insanlara ruh 
verirdi. Bu yaxınlara qədər ona zəng edib 
əhvalını soruşurdum. O da cavabında 

“yaxşı” deyirdi. Bu, bir dostluq nümunəsi, 
insanlara bəslədiyi sevginin göstəricisi idi. 
Xalq onun sənətini unutmayacaq, daim 
yaşadacaq”.

Xalq artisti Alim Qasımov bildirib ki, 
Əlibaba Məmmədovu bütün xalq sevir. 
Muğam aləmində Əlibaba Məmmədov 
gözəl ömür yaşadı, öz çələngini, sənətini 
bizə təhvil verib getdi. 

Xalq artisti Mənsum İbrahimov deyib: 
“Əlibaba Məmmədov gözəl xanəndə, 
gözəl pedaqoq, çoxlu sayda mahnının 
müəllifi idi. Mən hər zaman onun dav-
ranışından, insanlara münasibətindən 
nümunə götürmüşəm. O qədər pozitiv, 
insanlarda xoş ovqat yaradan insan idi 
ki… Onun xatirəsi xalqımızın xatirəsindən 
silinməyəcək. Tək onun “Xudayar” təsnifini 
xatırlatmaq kifayətdir ki, bizim Qarabağ 
savaşında dillər əzbəri idi”. 

Qeyd edilib ki, görkəmli sənətkarın 
işıqlı xatirəsi onu tanıyanların qəlbində 
daim yaşayacaq. 

AZƏRTAC

Moskvada Yəhudi Muzeyi və Tolerantlıq Mərkəzində 
Xocalı faciəsi ilə bağlı anım tədbiri keçirilib

Fevralın 25-də  Yəhudi Muzeyi və Tolerantlıq Mərkəzində Xocalı 
faciəsinin 30 illiyi ilə əlaqədar anım tədbiri keçirilib.

Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyindən 
verilən məlumata görə, səfirliyin və 
Heydər Əliyev Fondunun Rusiya 
nümayəndəliyinin təşkilati dəstəyi ilə 
keçirilən tədbirdə Türkiyənin Rusiyadakı 
səfiri Mehmet Samsar, diplomatik korpu-
sun və Rusiya ictimaiyyətinin 
nümayəndələri, Rusiyanın 
Azərbaycanlı Gənclər Birliyi-
nin (RAGB) fəalları, diaspor 
təşkilatlarının üzvləri, Mosk-
vada təhsil alan tələbələr 
iştirak etmişlər.

Konfransı giriş sözü ilə 
açan səfir  Polad Bülbüloğlu 
çıxışında qeyd etmişdir ki, 
artıq Azərbaycan xalqı bu 
günü tamamilə fərqli hisslə 
qeyd edir, çünki qüdrətli 
ordumuz, igid oğullarımız 
müdrik Ali Baş Komanda-
nın rəhbərliyi altında uzun 
müddət gözlənilən Qələbəni 
qazanmışdır. Bütün dünya 
ordumuzun nə qədər qüdrətli 
və müasir olduğuna, əsgər 
və zabitlərimizin döyüş ruhunun nə qədər 
yüksək olduğuna, Prezidentimiz, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin iradəsinin nə 
qədər möhkəm və qətiyyətli olduğuna 
şahid olmuşdur.

Bu müharibədə biz, hər biri son dərəcə 
əziz olan minlərlə gəncimizi itirdik. Bu qur-
banlar uzun illər işğal altında olan torpaq-
larımızı azad etmək, Vətəni düşməndən 
təmizləmək, köçkünlərimizin nəhayət öz 
doğma yerlərinə qayıtması naminə veril-
mişdir.

Xocalı faciəsi Birinci Qarabağ 
müharibəsində ən miqyaslı və qanlı, lakin, 
təəssüf ki, yeganə faciəvi səhifə olmamış-
dır.

Azərbaycanın səfiri xatırlatmışdır ki, 
vaxtaşırı Rusiya mətbuatında  Birinci Qa-
rabağ müharibəsinin Sumqayıt hadisələri 
ilə başladığı haqda iddialar səslənir. 
Səfir ilk qanın Sumqayıtda yox, daha 
öncə töküldüyünü vurğulayaraq, 1983-cü 
ildən Xocalı soyqırımına qədər törədilən 
erməni vəhşiliklərinin və vandalizminin 
təkzibolunmaz faktlarını xronoloji ardı-
cıllıqla diqqətə çatdırmışdır. Dahi dövlət 
xadimi Heydər Əliyevin SSRİ Nazirlər So-
veti sədrinin birinci müavini vəzifəsindən 
istefasından sonra azərbaycanlıların bütün 
Ermənistan ərazisindən kütləvi şəkildə 
qovulması başlanmışdır. Səfir bütün bu 
faciəvi hadisələrdə o vaxtkı erməni ziya-
lılarının çox neqativ rol oynadıqlarını da 
təəssüf hissi ilə vurğulamışdır.

Azərbaycanlıların Ermənistan 
ərazisindən qovulması erməni separatçı-
larının böyük planının yalnız başlanğıcı 
idi. İkinci mərhələ Dağlıq Qarabağın, daha 
sonra azərbaycanlıların yaşadığı 7 rayo-
nun işğalı və etnik təmizlənməsi ilə davam 
etmişdir.

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən 
gecə isə Xocalıda dinc azərbaycanlı 
əhaliyə qarşı ən amansız qətliamlardan 
biri baş vermişdir. Bir gecədə 613 nəfər 
qətlə yetirilmiş, onların arasında qoca-
lar, qadınlar və uşaqlar olmuşdur. Sağ 
qalanların ifadələrində hücum edənlərin 
inanılmaz, heç cür haqq qazandırıla 
bilinməyən qəddarlığı haqda ifadələri öz 
əksini tapmışdır. Rusiyanın “Memorial” 
hüquq-müdafiə mərkəzinin hesabatında 

cəsədlərin əksəriyyətinin eybəcər hala 
salındığı və ya onlarda işgəncə izləri 
olduğu qeyd edilmişdir. Lakin insanlığa 
qarşı törədilmiş bu ağır cinayətlərə görə 
bu günə qədər heç kim məsuliyyətə cəlb 
olunmamışdır.

Ötən illərdə müxtəlif ölkələrin, o 
cümlədən Bosniya və Herseqovina, Ko-
lumbiya, Çexiya, Meksika, Pakistan, Pana-
ma, Peru, Rumıniya, Qvatemala, eləcə 
də ABŞ-ın bir sıra ştatlarının qanunverici 
orqanları Xocalı soyqırımını tanıyan aktlar 
qəbul etmişlər.

Səfir bir daha vurğulamışdır ki, Xocalı 
faciəsi Birinci Qarabağ müharibəsi za-
manı ən qanlı, ən dəhşətli, lakin yeganə 
olmayan faciədir. Əsgəran, Qafan, Gümrü, 
Zəngibasar, Quqark, Kərkicahan, Meşəli, 
Quşçular, Qaradağlı, Ağdaban, Xocalı - 
bu adların hər birinin arxasında onlarla, 
yüzlərlə günahsız qətlə yetirilmiş soydaşı-
mız vardır.

Səfir Yəhudi Muzeyi və Tolerant-
lıq Mərkəzinin rəhbərliyinə göstərilmiş 
dəstəyə və əməkdaşlığa görə dərin 
minnətdarlığını bildirərək, soyqırım ya-
şamış xalq kimi yəhudilərin Azərbaycan 
xalqına qarşı edilmiş zülmü hər kəsdən 
daha yaxşı anladığını söyləmişdir.

Polad Bülbüloğlu, həmçinin bugün-
kü tədbirdə iştirak etməklə Azərbaycan 
xalqının dərdinə şərik olan Rusiya 
ictimaiyyətinin nümayəndələrinə, diplomat 
həmkarlarına təşəkkür etmişdir.

Tanınmış rusiyalı politoloq, hərbi 
ekspert, “Natsionalnaya oborona” jur-
nalının baş redaktoru İqor Korotçen-
ko çıxışında bu dəhşətli cinayətlərin 
törədilməsi göstərişini verən və onların 
bilavasitə icrasına görə məsuliyyət 
daşıyan şəxslərin cəzalandırılmasının 
vacibliyini vurğulamışdır. O demişdir: 
“Bu cinayətin törədilməsində əli olanlar, 
şübhəsiz ki, cəzalarını almalı və bu, ilk 
növbədə, belə dəhşətli hadisələrin nə indi, 
nə də gələcəkdə təkrarlanmaması üçün 
mühümdür. Erməni millətçi və separatizm 
ideyaları Sovet İttifaqının dağılmasının de-
tonatoruna çevrilmiş və qardaş qırğınına, 
qanlı müharibəyə səbəb olmuşdur”.

O, eyni zamanda, Rusiyada Xocalı 
faciəsinin qanunvericilik səviyyəsində 
soyqırımı aktı kimi tanınması üçün bütün 
zəruri tədbirlərin həyata keçirilməli olduğu-
na əminliyini ifadə etmişdir.

İsraildən olan jurnalist və politoloq Arye 
Qut Xocalı faciəsinin Azərbaycan xalqının 
ağrısı olduğunu bildirərək, Azərbaycana öz 

dəstəyini ifadə etmişdir. O vurğulamışdır 
ki, Xocalıda baş vermiş faciəli hadisələrlə 
əlaqədar hər il İsraildə də tədbirlər keçirilir, 
vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş dinc sakinlərin 
xatirəsi yad edilir.

O, atası Əmir Qutla birgə yazdığı 
“Боль” adlı bədii-sənədli romanın ya-
ranma tarixi barədə tədbir iştirakçıları-
na məlumat vermişdir. Kitab Xocalıda 

törədilmiş dəhşətli soyqırımı 
aktından bəhs edir. Kitabın 
müəllifi sözügedən romanın 
bir neçə dilə tərcümə olundu-
ğunu söyləyərək, Azərbaycan 
dilində xanım Leyla Əliyevanın 
dəstəyi ilə nəşr olunduğunu 
vurğulamışdır.

Çıxışının sonunda Arye 
Qut təəssüflə qeyd etmişdir 
ki, Xocalıda vəhşiliyi törətmiş 
Ermənistanın keçmiş siyasi 
rəhbərliyi hələ də azadlıqda-
dır.

İsrailli politoloq İkinci 
Qarabağ müharibəsində 
Azərbaycan ordusunun 
qələbəsini xatırlamış, bu 
gün Azərbaycanın qalib ölkə 
olduğunu vurğulayaraq, 
Azərbaycan Prezidenti-

nin “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarını 
səsləndirmişdir.

Sonra yazıçı Yuri Pompeyev çıxış 
edərək, Xocalıda baş vermiş faciəli 
hadisələrin amansızlığını qeyd etmişdir. 
O xatırlatmışdır ki, erməni hərbçilərinin 
vəhşilikləri azərbaycanlı jurnalist Çingiz 
Mustafayev tərəfindən lentə alınmış və 
həmin vaxt Rusiya televiziyasında nüma-
yiş etdirilmişdir. Yazıçı qonaqlara “Qaraba-
ğın qanlı girdabı” kitabı haqqında məlumat 
verərək, kitab üzərində işləyərkən bu 
hadisələri hərtərəfli öyrəndiyini və bu 
kontekstdə Azərbaycan Respublikasının 
o vaxtkı hakimiyyətinin məsuliyyətsizliyini 
qeyd etmişdir. O, Ermənistanın sonralar 
müdafiə naziri olmuş Seyran Ohanya-
nın, Robert Koçəryan və Serj Sarqsya-
nın həmin vəhşiliklərin törədilməsində 
bilavasitə əli olduğunu tədbir iştirakçıla-
rının diqqətinə çatdıraraq, Ermənistanın 
adları çəkilən keçmiş rəhbərlərinin 
axtarışa verilməsi ilə bağlı Azərbaycan 
hakimiyyətinin son qərarının əhəmiyyətini 
vurğulamışdır. Onların mülki şəxslərə qar-
şı törədilmiş bütün vəhşiliklərə görə Haaqa 
beynəlxalq məhkəməsi qarşısında cavab 
vermələrinin vaxtının çatdığını söyləmişdir.

Sonra RAGB fəalı, həkim və otuz 
il əvvəl baş vermiş faciəli hadisələrin 
şahidi Orxan Kərimov doğulduğu Qara-
dağlı kəndində baş verənlərlə bağlı acı 
xatirələrini bölüşmüşdür. 

Tədbirdə Xocalı soyqırımının 30-cu 
ildönümünə həsr olunmuş “Remember” 
adlı yeni videoçarx təqdim olunmuşdur.

Konfransın sonunda Polad Bülbü-
loğlu tədbir iştirakçılarına təşəkkürünü 
bildirərək, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Fe-
derasiyasına uğurla baş tutmuş rəsmi 
səfəri barədə ətraflı məlumat vermişdir. 
Polad Bülbüloğlu səfər zamanı imzalan-
mış Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya 
Federasiyası arasında müttəfiqlik qarşı-
lıqlı fəaliyyəti haqqında Bəyannamənin 
əhəmiyyətini vurğulamışdır. O, eyni 
zamanda, bu sənədin ölkələrimiz ara-
sında ikitərəfli münasibətləri keyfiyyətcə 
yeni səviyyəyə çıxardığını və yaxın illər 
üçün əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini 
müəyyən etdiyini qeyd etmişdir.
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