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20 Yanvar Ümumxalq Hüzn Günüdür!

20 Yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının yaddaşından heç vaxt silinməyəcəkdir. Şəhidlərimizin əziz 
ruhu daim yaşayacaq, onların əziz xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaqdır.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 � XX əsrin 80-ci illəri Sovet imperiyasının ən mürəkkəb və 
tənəzzül illəridir. Artıq sosializm bir ideologiya və sosial-iqtisadi 
münasibətlər sistemi kimi öz süqutunu yaşayırdı. Sov. İKP  MK-nın 
baş katibi, eyni zamanda SSRİ prezidenti Mixail Qorbaçov və onun 
komandasının uğursuz siyasəti imperiyanın çöküşünü daha da 
sürətləndirdi, ictimai və sosial ədalətsizliyi artırdı, millətlərarası 
münasibətlərin son dərəcə korlanaraq, milli münaqişələrə 
çevrilməsinə gətirib çıxartdı. 

Yaranmış siyasi boşluq və dövlət 
idarəçiliyinin zəifləməsindən məharətlə 
istifadə edən və M.Qorbaçovun yaxın 
ətrafında təmsil olunmağı bacaran erməni 
millətçiləri Azərbaycana qarşı düşmən və 
separatçı niyyətlərini həyata keçirərək, 
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini 
Azərbaycandan ayıraraq Ermənistana 
birləşdirmək tələbi ilə çıxış etməyə baş-
ladılar. Xankənddə və İrəvanda başlayan 
antiazərbaycan əhval-ruhiyyəli mitinqlər 
tezliklə Ermənistanı bürüdü. 

Təəssüf ki, nə SSRİ hökuməti, 
nə Azərbaycanın o vaxtkı kommunist 
rəhbərliyi belə ciddi, dövlətin əsasını 
sarsıdan, ictimai sabitliyi pozan, mil-
li düşmənçiliyi alovlandıran təxribatçı 
hərəkətlərə adekvat reaksiya verdi, nə 
də vaxtında lazımi tədbirlər gördü. Bu 
ədalətsizliyə etiraz edən, torpağının 
bölünməsinə, ərazi bütövlüyünün po-
zulmasına qarşı çıxan Azərbaycan xalqı 
meydanlara toplaşaraq respublika və ölkə 
rəhbərliyindən qanun-qaydanın, haqq-

ədalətin bərpa olunmasını tələb etdi.
Ancaq nə meydanda, nə də hökumət 

binasında öz xalqının haqlı tələblərini 
qarşılaya biləcək, xalqı axıra qədər 
öz arxasınca apararaq qanunun və 
ədalətin təntənəsini təmin edəcək yetkin 
lider olmadı. Meydanda xalqa rəhbərlik 
etmək iddiasında olan, o dövrün etiraz 
dalğası üzərində yaranan Azərbaycan 
Xalq Cəbhəsi liderləri ilə ölkənin kom-
munist rəhbərliyi arasında fikir və əqidə 
birliyinin olmaması, əksinə, ideoloji 
ziddiyyətin mövcudluğu, böyük tarixi, milli 
mücadilənin hakimiyyət uğrunda savaş 
müstəvisinə keçirilməsi bəzi təxribatçı 
qüvvələrin əl-qol açmasına rəvac verdi. 
SSRİ DTK-nın və bəzi gizli ermənipərəst 
missioner təşkilatların dəstəklədiyi 
və maliyyələşdiriyi təxribatçı qruplar 
 meydana çıxdı.

(ardı 4-cü səhifədə)

20 Yanvar faciəsi xalqımızın qəhrəmanlıq 
salnaməsində xüsusi yer tutur

Azərbaycan və Zimbabve prezidentlərinin görüşü olub 

 � Yanvarın 19-da Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizə işgüzar səfərə 
gələn Zimbabve Respublikasının Prezidenti Emmerson 
Mnanqaqva ilə görüşü olub.

Dövlətimizin başçısı Zimbabve 
Prezidentini qarşıladı.

Sonra birgə foto çəkdirildi.
Daha sonra dövlət başçılarının 

görüşü oldu. 
Azərbaycan Prezidenti  

İlham ƏLİYEV dedi: 
– Xoş gəlmisiniz. Sizi görməyə 

çox şadam. Əminəm ki, səfəriniz 
çox məhsuldar keçəcək və 
tərəfdaşlığımızın gücləndirilməsi 

üçün imkanlar yaradacaq. 
Bu, Zimbabve Prezidentinin 
Azərbaycana ilk səfəridir, odur 
ki, bu, tarixi səfərdir. Əminəm ki, 
məhsuldar müzakirələr zamanı 
biz əməkdaşlığımızın çox mühüm 
sahələrini müəyyən edəcəyik. 

Biz ticarət münasibətlərimizin 
genişləndirilməsi üçün imkanları, 
həmçinin siyası sahədə qarşı-
lıqlı fəaliyyətimizə aid məsələləri 
nəzərdən keçirəcəyik. 

Bilirəm ki, gəlişiniz çərçivəsində 
Siz bir neçə ölkəyə səfər edirsi-

niz. Çox şadam ki, Azərbaycan 
da Sizin səfər etdiyiniz ölkələrdən 
biridir. Bu, Sizin ölkəmizə və 
münasibətlərimizə verdiyiniz 
önəmin göstəricisidir. 

(ardı 2-ci səhifədə)

Zimbabve Prezidenti Emmerson 
Mnanqaqvanın Azərbaycana işgüzar səfəri 
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Biz də öz növbəmizdə, ölkələrimiz 

arasında münasibətləri inkişaf etdirmək 
istəyirik. Əlbəttə ki, Sizin səfəriniz 
də bu münasibətlərin inkişafı üçün 

məsələlərin müzakirəsi baxımından çox 
əla imkandır. Bir daha Azərbaycana xoş 
gəlmisiniz.

Zimbabve Prezidenti Emmerson 
MNANQAQVA dedi: 

– Çox sağ olun Zati-aliləri. Buraya 
gəldiyimizdən bəri bizim çox səmimi 
qarşılandığımız üçün Sizə nümayəndə 
heyəti adından təşəkkürümü bildirmək 
istəyirəm. Sizin çox gözəl ölkəniz var. 

Biz ilk dəfədir ki, sizin ölkənizə səfər 
edirik. Azərbaycanda artıq şahidi olduğu-
muz inkişaf və infrastruktur səviyyəsi 
bizə çox güclü təsir bağışlayıb. Bizim ar-
zumuz iki ölkə arasında qarşılıqlı siyasi 

münasibətlərin qurulmasından ibarətdir. 
Lakin xüsusilə biz iki ölkə arasında iqti-
sadi əməkdaşlığı təşviq etmək, həmçinin 
əməkdaşlıq aparılacaq digər sahələri və 
ölkələrimiz arasında ticarətin aparılacağı 

sahələri tədqiq etmək istəyirik.
* * *

Sonra dövlət başçıları birgə nahar 
etdilər. 

AZƏRTAC 

Bakıdakı 5 saylı “ASAN xidmət” 
mərkəzinin fəaliyyəti Zimbabve 

Prezidentində böyük maraq doğurub

 � Yanvarın 19-da 
Zimbabve Respublikasının 
Prezidenti Emmerson Mnanqaqva 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət Agentliyinin 
tabeliyində olan 5 saylı Bakı 
“ASAN xidmət” mərkəzinin 
fəaliyyəti ilə tanış olub. 

Burada ali qonağa “ASAN xidmət” 
mərkəzlərinin yaradılması, məqsədləri, 
həyata keçirdiyi xidmət növləri və 
fəaliyyət istiqamətləri barədə ətraflı 
məlumat verilib. Qeyd olunub ki, 
şəffaflığın artırılması və müasir inno-
vasiyaların tətbiqi baxımından “ASAN 
xidmət”in yaradılması ilə səmərəli dövlət 
idarəçiliyinin təmin edilməsi sahəsində 
ciddi nailiyyətlər əldə olunub.

Bildirilib ki, Azərbaycanın ixti-
rası və brendi olan “ASAN xidmət” 
mərkəzlərinin fəaliyyətinin məqsədi 
dövlət orqanlarının hüquqi xidmətlərinin 
göstərilməsində vətəndaşların razı salın-
ması, onların rahatlığının və şəffaflığın 

təmin olunması, korrupsiya hallarının 
istisna edilməsi, müasir texnologiyala-
rın tətbiqi, dövlət qulluqçusu-vətəndaş 
münasibətlərində yeni düşüncə tərzinin 
formalaşdırılmasıdır. 

“ASAN xidmət” mərkəzinin 
əsas prinsipləri operativlik, şəffaflıq, 
nəzakətlilik, məsuliyyət, etik davra-
nış qaydalarına nəzarət və rahatlıq-
dır. Vətəndaşların burada bütün növ 

elektron xidmətlərdən yararlanmaları 
üçün hər cür şərait var. “ASAN xidmət” 
mərkəzlərində insanlara müasir texno-
logiyalar, həmçinin innovasiyalar tətbiq 
edilməklə xidmət göstərilir. Burada 
vətəndaşların gözləmələri və vaxtlarını 
səmərəli keçirmələri üçün funksional 
yardımçı xidmətlər fəaliyyət göstərir. 

Mərkəzdə tətbiq olunan innovativ 
avadanlıqlar Zimbabve Respublikasının 
Prezidentinə nümayiş etdirilib.

Eyni zamanda, vurğulanıb ki, “ASAN 
xidmət” Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
2015-ci il Dövlət Xidmətləri Mükafatına 
layiq görülüb.

Mərkəzlərdə vətəndaş 
məmnunluğunun təmin olunması 

istiqamətində arzuolunan nəticələrin 
əldə edildiyi diqqətə çatdırılıb və bildi-
rilib ki, bu günədək 26 milyondan çox 
vətəndaşın müraciəti qeydə alınıb. 

“ASAN xidmət” mərkəzlərinin 
fəaliyyətinin onda böyük maraq doğur-
duğunu vurğulayan Zimbabve Respubli-
kasının Prezidenti Emmerson Mnanqaq-
va kollektivə uğurlar arzulayıb.

AZƏRTAC

Səfər başa çatdı
 � Zimbabve 

Respublikasının Prezidenti 
Emmerson Mnanqaqvanın 
Azərbaycan Respublikasına 
işgüzar səfəri yanvarın 19-da 
başa çatıb.

Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının 
dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq 
Aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri 
qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

Zimbabve Respublikasının Prezi-
denti Emmerson Mnanqaqvanı hava 
limanında Azərbaycan Respublikası Baş 
nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyu-
bov, xarici işlər nazirinin müavini Ramiz 
Həsənov və digər rəsmi şəxslər yola 
saldılar.

AZƏRTAC

Vergilər Nazirliyinin kollektivi 20 Yanvar 
faciəsinin ildönümünü yad edib

 � Vergilər Nazirliyi 
tərəfindən 20 Yanvar faciəsinin 
29-cu ildönümünə həsr edilən 
tədbir keçirilib. Azərbaycan 
Dövlət Filarmoniyasında təşkil 
olunan anım mərasimində 
əvvəlcə şəhidlərin əziz xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Nazirlikdən bildirilib ki, anım 
tədbirində Azərbaycanın Xalq artisti 
Fəxrəddin Kərimovun bədii rəhbərliyi 
və dirijorluğu ilə Q.Qarayev adına 
Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri 
tərəfindən təqdim edilən proqramda milli 
və xarici bəstəkarların əsərlərindən ibarət 
ədəbi-bədii kompozisiya ifa olunub.

AZƏRTAC

İtaliyada 20 Yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsi anılıb
 � Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi tərəfindən 20 Yanvar 

faciəsinin 29-cu ildönümü ilə əlaqədar anım tədbiri keçirilib.

Tədbirdə İtaliyanın elmi-akademik 
dairələrinin nümayəndələri, Azərbaycan 
icmasının üzvləri, habelə müxtəlif 
universitetlərdə təhsil alan azərbaycanlı 
tələbələr iştirak ediblər.

Əvvəlcə ölkəmizin müstəqilliyi və 
ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından 
keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir 

dəqiqlik sükutla yad olunub.
Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri 

Məmməd Əhmədzadə çıxış edərək ötən 
əsrin 80-ci illərinin sonlarından başla-
yaraq Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
ərazi iddialarından irəli gələn gərgin 
proseslərdən danışıb, Azərbaycanın 
suverenliyi, istiqlaliyyəti və ərazi 

bütövlüyü uğrunda mübarizənin rəmzi 
olan 20 Yanvar faciəsinin acı nəticələri 
barədə məlumat verib. Faciənin 
dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çat-
dırılmasında və ona layiqli siyasi-hü-
quqi qiymətin verilməsində ulu öndər 
Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətlərini 
vurğulayan M.Əhmədzadə bu faciənin 
Azərbaycan xalqının müstəqillik əzminin 
güclənməsinə, milli kimliyinin təsdiqinə 
həlledici təsirindən, habelə ölkəmizin 
müstəqillik illərində keçdiyi yoldan bəhs 
edib.

Roma Sapienza Universitetinin 
dosenti Daniel Pommier isə çıxışında 
20 Yanvar faciəsindən danışıb, hər bir 
xalqın milli kimliyinin formalaşmasına 
gətirib çıxaran mühüm hadisələrin məhz 
toplumun, o cümlədən fərdi şəxslərin 
təcrübəsindən qaynaqlandığını bildirib. 
Bu xüsusda o, 20 Yanvar hadisələrinin 
qurbanlarından olan İlham və Fərizənin 
faciəvi həyatından söz açıb, əbədi 
qəhrəmanlıq və sevgi hekayəsi kimi 
yaddaşlarda qalan bu hekayənin fo-
nunda xalqımızın milli kimliyinin təsdiqi 
prosesindən danışıb.

Sonda Qanlı Yanvar faciəsinə dair 
sənədli film nümayiş olunub.

Asiman ƏSƏDOV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Roma

Azərbaycanla əməkdaşlıq 
etmək istəyən ölkələrin sayı artır

 � Zimbabve Prezidenti Emmerson Mnanqaqva Azərbaycan 
Respublikasına işgüzar səfər etmişdir. Dövlət başçısının xarici 
səfəri çərçivəsində MDB ölkələri sırasında Rusiya, Belarus və 
Qazaxıstanla yanaşı, Azərbaycanı da seçməsi ölkə ictimaiyyətində 
razılıq doğurmuşdur.  Bu barədə söz düşəndə Azərbaycan Dövlət 
Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunun elmi işçisi Arif Məhidov dedi: 

– Hesab edirəm ki, Zimbabve lideri-
nin ölkəmizlə bağlı seçimi təsadüfi deyil. 
Belə ki, Azərbaycan MDB məkanında 
ən yüksək inkişaf göstəricilərinə ma-
lik ölkələrdən biridir. Səfərdən öncə 
Zimbabve Prezidentinin mətbuat katibi 
açıqlama ilə çıxış edərək bildirmişdi 
ki, Azərbaycan və Qazaxıstan enerji 
resursları ilə zəngin, sürətlə inkişaf edən 
ölkələrdən biridir. Bu ölkələr həmçinin, 
mədən, enerji və turizm baxımdan da 
maraq kəsb edir.

Xatırladaq ki, Zimbabve təbii resurs-
larla zəngin olsa da, inkişaf baxımdan 
bir sıra ciddi problemlərlə üzləşmişdir. 

Bu Afrika ölkəsinin uzun onillər boyu 
qarşılaşdığı müstəmləkə siyasəti, xarici 
asılılıq, daxili işlərə müdaxilə və siyasi 
təzyiqlər Zimbabvenin sosial-iqtisadi 
problemlərinin daha da dərinləşməsinə 
səbəb olmuşdur.

Bu baxımdan Zimbabve tərəfi 
Azərbaycanın düzgün idarəçilik 
təcrübəsinə, milli maraqları əsasında 
müstəqil siyasət yürütməsinə, struktur 
xaraketrli, həmçinin, iqtisadi və sosi-
al islahatlar praktikasına ciddi maraq 
göstərir. 

Təsadüfi deyildir ki, Afrika İttifaqı ilə 
əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanın 

ASAN xidmət təcrübəsinin Afrika İttifa-
qının mənzil-qərargahında təqdimatı 
keçirilmişdir. 

Bir məqamı da vurğulamaq istərdim. 
1960-1990-cı illərdə Afrika ölkələrindən 
olan minlərlə tələbə Azərbaycanda 
təhsil almışdır. İnanıram ki, vaxtilə 
Azərbaycanda yüksək biliklər almış 
həmin mütəxəssislər ölkəmizin Afrika 
qitəsində ən yaxın dostlarına, elçilərinə 
çevriliblər. 

Sevindirici haldır ki, bu gün 
Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərdə 
xoş məramla çıxış edir, davamlı inki-
şafa töhfə verir və öz uğurlu idarəçilik 
təcrübəsini inkişaf etməkdə olan, yaxud 
az inkişaf etmiş ölkələrlə bölüşməyə 
hazırdır. Etibarlı, ləyaqətli və beynəlxalq 
münasibətlərin məsuliyyətli üzvü olaraq, 
Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyən 
ölkələrin sayı artır.

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”
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 � Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 
Heydər Əliyevin liderlik fəaliyyəti xalqımızın çağdaş 
tarixinin yarım əsrlik bir dövrünün başlıca yönünü və 
məzmununu təşkil edir. Ulu öndər tarix yaradan bir 
şəxsiyyət olmaqla yanaşı, həm də tarixi hadisələrə 
ən doğru-düzgün qiymət verən mütəfəkkir dövlət 
xadimi, misilsiz bir şəxsiyyətdir. Bu baxımdan 
dahi siyasətçinin 20 Yanvar hadisələri ilə bağlı 
siyasi fəaliyyəti və bu faciəyə verdiyi qiymət özü 
mükəmməl bir tarixi nümunədir.

Xalqımızın böyük oğlu 
Heydər Əliyev, hər şeydən əvvəl, 
bu faciəni Azərbaycana qarşı 
törədilmiş bəşəri cinayət ad-
landırmışdır. İkincisi, 20 Yanvar 
xalqımızın həyatında dərin və 
sonsuz hüzn törətməsinə bax-
mayaraq, ulu öndər onu tarixi 
qəhrəmanlıq nümunəsi kimi 
dəyərləndirmiş, yeni nəsillər üçün 
örnək səviyyəsinə yüksəltmişdir. 
Üçüncüsü, müstəqilliyimizin 
banisi faciə qurbanlarının 
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi, 
onun zərədidələrinə dövlət 
qayğısı göstərilməsi üçün bütün 
zəruri tədbirləri həyata keçirmiş-
dir. 20 yanvar hadisəsi ilə bağlı 
ulu öndərin mövqeyi, açıqla-
maları, atdığı addımlar 3 onillik 
öncə baş vermiş mürəkkəb və 
qanlı hadisələrin mahiyyətini 
anlamaqda, onun ibrət dərslərini 
öyrənməkdə xalqımızın qiymətli 
mənəvi qaynağıdır.

Biz yaxın tarixin müd-
hiş faciəsinə Heydər Əliyevin 
nəzərləri ilə baxanda nələri görür 
və yəqin edirik? 1990-cı il yan-
varın 19-dan 20-nə keçən gecə 
o vaxtkı sovet rəhbərliyinin ali 
vəzifə borcuna və adi insanlıq 
xislətinə zidd olaraq, bütün qoşun 
növlərini səfərbər etməklə, güc 
nazirlərinin bilavasitə iştirakı 
ilə ittifaq dövlətinin müttəfiq bir 
subyekti olan Azərbaycan SSR-in 
paytaxtına irimiqyaslı hücum 
təşkil etməsi, nəticədə çox sayda 
dinc insanın qətlə yetirilməsi və 
yaralanması uşaqdan-böyüyə, 
qadından-qocaya hamını aya-
ğa qaldırdı, nifrət və qəzəb adlı 
nəhəng bir tonqalı alovlandırdı.

Törədilmiş vəhşiliyin qanlı 
görüntüləri, xəyanətkar izləri 
milyonlarla insanı yüksək bir 
cərəyan kimi silkələyib eyni 
məcraya yönəltdi. Yumruq halına 
gəlmiş xalqımız heç bir hərbi 
gücün ram edə bilməyəcəyi 
qüdrətli bir sipərə döndü. Şəhərə 
yeridilmiş zəhmli bir güc-gecə 
yatmış şəhərin başında fırtına 
qoparmış müasir hərbi texnika-
nın və mərkəzi obyektlərə sıx-sıx 
yerləşdirilmiş qoşun bölüklərinin 
özü səhərin açılması ilə güclü 

bir qasırğanın qoynuna düşüb 
acizləşdi.

Gecənin qana bələdiyi 
şəhərin yaralarına gur işıq salan 
o qırğın səhəri vətəndaşı olduğu 
dövlətdən xəyanət və qəddarlıq 
görmüş xalqımız gur axınlarla 
Mərkəzi Komitə deyilən respub-
likanın baş qərargahına tərəf 
axışıb, gecəni burada keçirmiş, 
qorxub-çəkinmədən yerində 
dayanaraq zirehli texnikanın 
əhatəsində qalmış dinc, əliyalın 
soydaşlarımıza qoşulmağa can 
atırdı. Qəzəblənmiş insan seli 
çox keçmədi ki, zirehli texnika-
dan “hörülmüş” dəmir hasarı 
uçuraraq, sanki, alov püskürən 
böyük bir vulkana döndü. 
Qəzəb püskürən çıxışlarda qanlı 
ədalətsizlik hiddətlə lənətlənir, 
sovet rəhbəri Mixail Qorbaçov 
cəllad adlandırılırdı. İmperiya-
nın dördüncü böyük, cənubun 
isə ən böyük şəhərini gecənin 
qaranlığında gülləbaran edərək 
işğal etmiş sovet rejimi öz qanlı 
əməlinin girovuna çevrilərək bu 
mənzərələri acizliklə seyr etməyə 
məhkum olmuşdu.

O anlarda və saatlarda 
Bakıda baş verənləri nəfəs 
dərmədən izləyən Kremlin gücü 
bir ona çatırdı ki, hər yeri si-
lahlı nəzarətdə saxlasın, bir də 
Azərbaycanda yaratdığı infor-
masiya zülmətində baş verənləri 
dünya ictimaiyyətindən gizlətsin, 
az-çox sızan məlumatları isə 
“zəruri addım, vəziyyətin nizama 
salınması” kimi qələmə versin. 

O aylarda və illərdə, elə 
həmin gecə də Azərbaycan 
xalqı ona görə ayağa qalxmışdı 
ki, Qorbaçovun özünə anlat-
sın: “Torpaqdan pay olmaz!”, 
“Həddini aşmış erməniləri yerində 
oturdun!” O gecə ermənilərə 
güzəştə getməməyin heyfini 
azərbaycanlılardan almaq istəyən 
bədnam “baş katib” bununla öz 
karyerasına da sağalmaz zərbə 
vurmuşdu.

Həmin məqamda  
Moskvada – sovet diktatoru 
M.Qorbaçovun qulağının dibində 
qəfil baş verən hadisə isə onu 
kəskin diksindirməklə yanaşı, 
Bakı qırğınının gizlinlərini bütün 

dünyaya bəyan etdi. Ermənipərəst 
sovet rəhbərinin Qarabağı asan-
lıqla ermənilərə hədiyyə etmək 
üçün SSRİ-nin ali rəhbərliyindən 
uzaqlaşdırdığı və ciddi nəzarət 
altında saxlatdığı dünya şöhrətli 
siyasət və dövlət xadimi, 
Azərbaycan xalqının ümummil-
li lideri səviyyəsinə yüksəlmiş 
dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev 
bütün maneələri aşaraq faciənin 
səhərisi gün Moskvada bir parça 
Azərbaycan sayılan resbublikamı-
zın Daimi Nümayəndəliyinə gəldi, 
dərin hüzn içərisində xalqımı-
za başsağlığı verdi. Ulu öndər 
Vətəninin harayına yetişərək 
beynəlxalq mətbuat konfransı 
keçirdi, Bakı həqiqətlərini bütün 
dünyaya yayılması üçün geniş bir 
qapı açdı.

M.Qorbaçovun Azərbaycana 
münasibətdə gizlin hazırladığı 
məkrli “cəza” aksiyası bax beləcə 
fiaskoya uğradı. Şübhəsiz, Krem-
lin o zamankı ağası Azərbaycan 
xalqını yaxşı tanımadığını anla-
malı olmuş, uğursuzluğa düçar 
olduğunun ağrısını çəkmişdi. İllər 
sonra isə “əsas günahı” Qarabağ 
hadisələrində görən Qorbaçov, 
görəsən, 1988-ci ildə “Qarabağ 
cinini” şüşədən çıxaranda nə dü-
şünmüşdü? Bəlkə, elə bilmişdi ki, 
dünyanın ən gözəl bir məkanını 
min illər boyu öz qanı-canı ilə qo-
ruyub Vətən eləmiş Azərbaycan 
xalqı onun xatirinə Qarabağı 
siniyə qoyub özgə torpaqlarına 
təşnə olan ermənilərə peşkəş 
edəcək?!

Bu qanlı hadisələrdən ya-
xasını kənara çəkməyə can 
atan M.Qorbaçov riyakarcasına 
sovet qoşunlarının Bakıya hərbi 
müdaxiləsinə onu “fövqəladə 
şəraitin” məcbur etdiyini bildir-
mişdi: “1990-cı ilin yanvarında 
fövqəladə şərait bizi fövqəladə 
vəziyyətin elan edilməsinə 
məcbur etdi. Bu addım daha çox 
qan axıdılmasının qarşısını almaq 
üçün atıldı”. 

Moskvada Azərbaycan 
Nümayəndəliyində keçirdiyi 
mətbuat konfransında isə xal-
qımızın qeyrətli oğlu Heydər 
Əliyev vəziyyəti vaxtında nizama 
salmağın mümkünlüyünü necə 
aydın göstərmişdi: “Artıq iki ildir 
ki, Azərbaycan və Ermənistan 
arasında millətlərarası münaqişə 
gedir. Həmin münaqişəni 
Dağlıq Qarabağ və onun 
ətrafında baş verən hadisələr 
törətmişdir. Azərbaycan və 
Ermənistan, eləcə də, ölkənin 
ali siyasi partiya rəhbərlərinə bu 
məsələni tənzimləmək, daxi-
li müharibəyə, millətlərarası 
münaqişəyə son qoymaq və 
milli mənsubiyyətindən asılı 
olmayaraq hər bir adamın ümu-

mi federativ ittifaq olan SSRİ-də 
azad yaşamasına şərait yaratmaq 
üçün iki illik müddət kifayət idi. 
Hesab edirəm ki, ötən iki ildə bu 
istiqamətdə lazımi səviyyədə iş 
aparılmamışdır. 

Dağlıq Qarabağ hadisələrinin 
ilkin mərhələsində ölkənin ali par-
tiya siyasi rəhbərliyi tərəfindən 
vaxtında zəruri tədbirlər görülsə 
idi, gərginlik indiki həddə çatmaz, 
tərəflər itkilərə məruz qalmaz, 
başlıcası isə 1990-cı il yanvarın 
19-dan 20-nə keçən gecə çoxlu 
insan qırğını ilə nəticələnən hərbi 
müdaxilə üçün də zəmin yaran-
mazdı”.

Sonralar xatirələrində “20 

Yanvar mənə dərs oldu” – deyən 
Qorbaçov 20 Yanvar qırğınının 
məsuliyyətini dolayısı yolla olsa 
da, etiraf etmişdir: “Bu faciəli 
hadisədən dərs götürdüm. 
Hakimiyyət ekstremal situasiya-
da güc tətbiqindən imtina edə 
bilməz. Ancaq bu aksiya mütləq 
olaraq əsaslandırılmalı və çox 
sərt tədbirlərlə bağlı addım 
məhdudlaşdırılmalıdır. Prob-
lemin həlli yalnız siyasi yolla 
 tapılmalıdır”.

Bunu dərk etmək üçün illər 

lazım idimi? Belə sərt tədbirlərə 
ehtiyac olmadığını, qarşıdurmanı 
aradan qaldırmağı və vəziyyətin 
nizama salınmasını dinc üsullar-
la da həyata keçirməyin müm-
künlüyünü Qorbaçovun özünə 
siyasi rəqib seçdiyi Heydər Əliyev 
Azərbaycan Nümayəndəliyindəki 
bəyanatında qətiyyətlə 
söyləmişdi: “Hesab edirəm ki, 
Azərbaycandakı vəziyyəti öz 
axarına salmaq, siyasi həyatdakı 
qeyri-sabitliyi nizamlamaq üçün 
kifayət qədər imkan olmuşdur. 
Təəssüf ki, Azərbaycan rəhbərliyi, 
həmçinin ölkənin ali siyasi 
rəhbərliyi bu imkanlardan istifadə 
edə bilməmişdir. Sərhədlərə 
edilən təcavüzü vaxtında aradan 
qaldırmaq mümkün idi. Axı üç ay 
əvvəl sərhəd zolağı ilə bağlı ca-
maat öz tələblərini irəli sürmüşdü. 
Fəqət heç kəs onlarla görüşmək, 
izahat işi aparmaq və lazımi ölçü 
götürmək istəməmişdir. Təkrar 
edirəm: camaatı sakitləşdirmək 
üçün də imkanlar tükənməmişdi.”

Həmin bəyanatla ulu öndərin 
Kremlin beşaddımlağında 
söylədikləri Qorbaçovun gecik-
miş etirafındakı arqumentlərin 
yalan olduğunu illər öncə sübuta 
yetirmişdir: “Bütün vəziyyətlərdə 
hesab edirəm ki, məsələni 
siyasi cəhətdən tənzimləmək, 
xalqla mükaliməyə girmək üçün 
əlverişli imkanlar olmuşdur. 
Lakin onlardan səmərəli istifadə 
edilməmişdir. Nəhayət, 19-dan 
20-nə keçən gecə sovet ordusu-
nun, SSRİ DİN-in böyük kontin-
genti Bakı şəhərinə yeridilmişdir. 
Nəticəsi isə göz qabağındadır. 
Bunun törətdiyi faciələr hamımı-
za məlumdur. Belə qərar qəbul 
etmiş adamların hərəkətini siyasi 
qəbahət sayıram. Bəli, kobud 
siyasi səhv buraxılmışdır. Bü-
tün bunlar qabaqcadan nəzərə 
alınmalı və vaxtında vacib, zəruri 
tədbirlər qəbul edilməli idi. Ordu 
yeridilmiş, günahsız adamlar 
həlak olmuşlar”.

Azərbaycan xalqının həqiqi li-
deri həmin bəyanatında söylədiyi 
bu fikirlə Qorbaçovun gələcək 
qənaətini, azı, 20 il qabaqlamış-
dı: “Zənnimcə, ölkənin ali siyasi 
rəhbərliyinə vəziyyət barədə vax-
tında kifayət qədər düzgün, dəqiq, 
obyektiv informasiyalar çatdırıl-
mamışdır. Rəhbərlik çaşqınlığa 
salındığından belə qərar qəbul 
etmişdir”. Ulu öndər öz yekun 
qənaətini isə belə ifadə etmiş-
di: “Qırğın törədənlərin hamısı 
layiqincə cəzalandırılmalıdır”.

Böyük siyasət və dövlət xadi-
mi Heydər Əliyev az sonra Vətənə 
dönəndə Mixail Qorbaçovun 20 
Yanvarla bağlı cinayətinə belə 

qiymət vermişdi: “Azərbaycan 
Respublikasının ali hakimiyyət 
orqanından tələb etməliyik 
ki, qısa müddətdə, yaxud heç 
olmasa növbəti sessiyada bu 
məsələ müzakirə olunsun. Yanvar 
hadisələrinə siyasi qiymət verilsin 
və bu hadisənin günahkarları 
- kim olursa-olsun, Qorbaçov-
dan tutmuş aşağı respublika 
rəhbərlərinə kimi, keçmiş, ya in-
diki - fərqi yoxdur, bu, xalqa qarşı 
cinayətdir, - cəzalandırılsın. Bir 
nəfəri öldürənə qanunlara görə ən 
yüksək cəza verirlər. Ancaq bura-
da gör nə qədər adam həlak olub-

dur - bir nəfər günahkar meydana 
çıxmayıbdır. Bu qədər qanunsuz-
luğa, demokratiyanın bu qədər 
pozulmasına dözmək olmaz. Ona 
görə bu məsələyə biz özümüz 
siyasi qiymət verməliyik, respub-
likanın Ali hakimiyyət orqanından 
tələb etməliyik ki, buna baxsın və 
günahkarlar cəzalandırılsın”.

1990-cı ilin iyulunda Mosk-
vadan Vətənə qayıdan Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə həmin 
il noyabr ayının 21-də Naxçı-
van Muxtar Respublikası Ali 
Məclisinin qərarı ilə 20 Yanvar 
faciəsinə ilk dəfə siyasi-hüqu-
qi qiymət verildi. Azərbaycan 
xalqının ümumi rəyini özündə 
təcəssüm etdirən bu qərar Heydər 
Əliyev qətiyyətinin təzahürü kimi 
tarixə düşdü. Heydər Əliyev hələ 
sovet imperiyasının mövcud 
olduğu bir dövrdə heç nədən 
çəkinmədən öz millətinin hüquq-
larının müdafiəsinə qalxdığını 
sübut etdi. Sənəddə respublika 
səviyyəsində 20 Yanvar faciəsinə 
siyasi-hüquqi qiymət verilməsi 
Azərbaycan rəhbərliyindən tələb 
edilirdi.

Ölkəmiz müstəqillik qazan-
dıqdan sonra da 1993-cü ilə 
qədər iqtidarda olanların heç biri 
faciə ilə bağlı əsl həqiqəti aşkar 
etməyə özündə cəsarət tapmadı. 
20 Yanvar hadisələrinə siyasi-
hüquqi qiymət verilməsi ilə bağlı 
kifayət qədər vaxtları və imkanları 
olsa da, istər Ayaz Mütəllibov 
iqtidarı, istərsə də AXC--Müsavat 
qaragüruhu bunu etmədi. Baxma-
yaraq ki, hadisəyə siyasi-hüquqi 
qiymətin verilməsi istiqamətində 
çox iş gömək olardı. Əksinə, 
onlar müxtəlif səthi qərarlar qəbul 
edə-edə və ya etdirə-etdirə həmin 
günün müsibətlərini xalqımıza 
unutdurmağa çalışdılar.

Yalnız ümummilli lider Heydər 
Əliyevin ölkə rəhbərliyinə qa-
yıdışından sonra 1994-cü ilin 
20 Yanvar hadisələrinin hüquqi 
müstəvidə əsl mahiyyəti açıqlan-
dı. 1994-cü il yanvarın 12-də keçir-
diyi müşavirədə ulu öndər Heydər 
Əliyev bu barədə deyirdi: “Xalqa 
təcavüz olunmuş, günahkarlar isə 
hələ müəyyənləşdirilməmişdir. 
Görünür ki, ötən yaxın illərdəki 
Sovetlər birliyi, respublika 
rəhbərliyi, məsul şəxslər öz 
mənafeləri naminə bu böyük 
faciənin əsl mahiyyətini xalqa 
bəyan etməmişlər”.

Ulu öndərin 20 Yanvar 
faciəsinin 4-cü ildönümünün 
keçirilməsi ilə bağlı 1994-cü 
il yanvarın 5-də imzaladığı 
fərmanda həm də Milli Məclisə 
hadisəyə tam siyasi-hüquqi 
qiymət verməsi tövsiyə olunurdu. 

Bu qiymət xalqımızın müstəqillik 
yolunda çarpışmasının dolğun 
mənzərəsini əks etdirməli idi. 
1994-cü il mart ayının 29-da ölkə 
parlamenti “1990-cı il yanvarın 
20-də Bakıda törədilmiş faciəli 
hadisələr haqqında” qərar qəbul 
etdi. Beləliklə də 20 Yanvar faciəsi 
məhz Heydər Əliyevin prinsipial 
və ardıcıl mübarizəsindən sonra 
öz hüquqi-siyasi qiymətini aldı.

Ümummilli lider Heydər 
Əliyev 20 Yanvar şəhidlərinin 
xatirəsinin əbədiləşdirilməsinə, 
onların ailələrinə dövlət qay-
ğısının gücləndirilməsinə hər 
zaman böyük diqqətlə yanaşırdı. 
Ulu öndər hər il yanvarın 20-
də Şəhidlər xiyabanına gələrək 
ziyarət edir, şəhid ailələri ilə 
görüşür, onların qayğıları ilə 
maraqlanırdı. Bu gün Şəhidlər 
xiyabınında ucalan “Əbədi məşəl” 
abidə kompleksi də məhz Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə şəhidlərin 
xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq 
inşa olunub. Heydər Əliyevin 
2000-ci il yanvarın 17-də imzaladı-
ğı fərmanla isə 1990-cı ilin faciəli 
yanvar günlərində şəhid olmuş 
oğul və qızlarımıza “20 Yanvar 
şəhidi” fəxri adı verilib.

Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin siyasi kursunu uğurla 
davam etdirən Prezident İlham 
Əliyev şəhidlərin adının uca tutul-
masına, onların ailələrinin sosial 
məsələlərinin yoluna qoyulması-
na xüsusi diqqət göstərir, hər il 
yanvarın 20-də Şəhidlər xiyabanı-
nı ziyarət edərək “Əbədi məşəl” 
abidə kompleksinin önünə əklil 
qoyur. 

Prezident İlham Əliyev 1990-
cı ilin yanvarında şəhid olmuş 
oğul və qızlarımızın xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsi, adlarının uca 
tutulması, onların ailələrinin, 
övladlarının sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi üçün mühüm 
qərarlar vermişdir. Dövlət başçı-
sının 19 yanvar 2006-cı il tarixli 
“20 Yanvar şəhidinin ailəsi üçün 
Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin təqaüdünün təsis 
edilməsi haqqında” fərmanı 
ilə şəhid ailələrinə təqaüd ve-
rilir. Prezidenti İlham Əliyevin 
təşəbbüsü ilə Şəhidlər xiyabanın-
da əsaslı təmir və yenidənqurma 
işləri aparılıb.

Sovet qoşunlarının 
Azərbaycanda törətdiyi qanlı 
qırğından 29 il keçməsinə baxma-
yaraq, xalqımız o müdhiş gecənin 
faciəsinin ağrısı ilə yaşayır, bu 
vəhşiliyi törədənlərə, xəyanət 
və fəlakətin səbəbkarlarına 
öz dərin nifrətini bildirir. 
Azərbaycan xalqı öz qəhrəman 
övladlarının fədakarlığını yüksək 
qiymətləndirərək hər il 20 Yan-

varda onların xatirəsini dərin 
ehtiramla yad edir. Hər il dövlət 
səviyyəsində geniş tədbirlər planı 
hazırlanaraq həyata keçirilir, qanlı 
qırğının ildönümü respublikanın 
bütün şəhər və rayonlarında qeyd 
olunur.

Xalq o günlərdə böyük bir 
həqiqəti-- həqiqi liderin meydanda 
olmamasını da bütün mahiyyəti 
ilə dərk etdi. O müdhiş günlərdə 
Heydər Əliyevin-- qüdrətli lide-
rin yoxluğu günün ən böyük 
həqiqəti kimi dərk olundu. 20 
Yanvar günündə xalqının səsinə 
hər kəsdən əvvəl səs verən də 
Heydər Əliyev oldu. Ümummilli li-
der 1990-cı il yanvarın 21-də oğlu, 
silahdaşı, o çətin günlərdə atasını 
bir an belə tək qoymayan İlham 
Əliyevlə birlikdə ölkəmizin Mosk-
vadakı Daimi Nümayəndəliyinə 
gəldi, təcavüzə kəskin etirazı-
nı bildirdi, faciəni törədənləri, 
şəxsən M.S.Qorbaçovu kəskin 
ittiham etdi, qoşunların Bakıdan 
çıxarılmasını tələb etdi. 

SSRİ-nin hələ hökm sürdü-
yü bir vaxtda belə bir addım, 
sözün əsl mənasında, böyük 
hünər və cəsarət tələb edirdi. 
Ulu öndər Heydər Əliyev və 
oğlu İlham Əliyev bununla, hər 
şeydən əvvəl, Vətən, xalq qar-
şısında vətəndaşlıq borclarını 
və milli mövqelərini nümayiş 
etdirdilər. Xalqımızın ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin 1990-cı il 
21 yanvar tarixli bəyanatı həm də 
faciəyə verilən ilk siyasi qiymət  
idi – özü də imperiyanın 
mərkəzində, Moskvada.

20 Yanvar hadisələri 
Azərbaycanın azadlığı və ərazi 
bütövlüyü uğrunda mübarizə 
tarixinə həm də qəhrəmanlıq 
səhifəsi kimi yazılıb. Həmin 
gün öz ölkəsinin, xalqının azad-
lığını, şərəf və ləyaqətini uca 
tutan Vətən övladları canların-
dan keçərək şəhidlik zirvəsinə 
yüksəldilər. Vətənin azadlığı, su-
verenliyi uğrunda özlərini qurban 
verən şəhidlərin xatirəsi həmişə 
qəlbimizdə yaşayacaqdır.

Nəhayət, ümummilli lider 
Heydər Əliyevin dediyi kimi, 20 
Yanvar Azərbaycan tarixində 
qanla yazılmış bir səhifədir, ancaq 
o, təkcə faciə deyil. Bu tarix 
Azərbaycanın istiqlal yolunun 
ilk zirvəsi, milli məfkurəmizin, 
azadlıq istəyinin oyanış günü idi. 
Bu, uzun illər sovet imperiyasının 
əsarətində yaşayan xalqın azadlıq 
səsini ucaltdığı, öz suverenliyi 
uğrunda cəsarət nümayiş etdirdi-
yi şərəfli bir tarixdir. 

Tahir AYDINOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

HEYDƏR ƏLIYEV və 
20 Yanvar həqiqətləri

Mən bu faciəyə həmişə ürəkdən yanaraq həm 
də vətəndaşlıq borcumu yerinə yetirməyə 
çalışmışam və bu gün də həmin mövqedəyəm, 
sabah da həmin mövqedə olacağam. Birinci 
növbədə, ədalət naminə, eyni zamanda, 
Azərbaycan xalqının namusunu, şərəfini,  
milli mənliyini qorumaq naminə.

Heydər ƏLIYEV 
Ümummilli lider

Hamımız yaxşı xatırlayırıq ki, pensiyada olan Heydər 
Əliyev faciə baş verəndən dərhal sonra Azərbaycanın 
Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyinə gəlmişdi, öz 
etiraz səsini ucaltmışdı. O vaxt Sovet İttifaqının 
çökməsinə hələ iki il vaxt qalırdı. Biz o vaxt Sovet 
İttifaqının rəhbərliyinə qarşı açıq ittihamları, demək 
olar ki, çox nadir hallarda görürdük. Bu, böyük 
cəsarət tələb edirdi. Heydər Əliyev həmişə olduğu 
kimi, o ağır günlərdə də xalqla bərabər, birlikdə idi.

Ilham ƏLIYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti



Səfir: Türkiyə xalqı 20 Yanvar faciəsini 
böyük kədər hissi ilə xatırlayır 

 � Türkiyə xalqı 20 Yanvar faciəsini 
böyük kədər hissi ilə xatırlayır. Bunu 
Trend-ə özəl müsahibəsində Türkiyənin 
Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoral 
bildirib.

E.Özoral qeyd edib: "Azərbaycanın azad-
lığı uğrunda mübarizədə həlak olan qəhrəman 
soydaşlarımızı bu gün rəhmətlə yad edirik. 29 il 
bundan əvvəl baş vermiş bu kədərli hadisənin 
Azərbaycanın gələcəyinə məşəl kimi işıq saldığını, 
ölkənin müstəqilliyinin qazanılmasına yol açdığını 
hər zaman xatırlamaq borcumuzdur. Şübhəsiz 
ki, Azərbaycan xalqı müstəqillik yolunun vacib 
mərhələlərindən birini təşkil edən bu hadisələri 

heç vaxt unutmayacaq və şəhidlərini həmişə layiq 
olduqları minnətdarlıq hissi ilə yad edəcək. Bu 
məqsədlə başda cənab Prezident İlham Əliyev 
olmaqla, Azərbaycan Respublikasının müvafiq qu-
rumları tərəfindən atılan addımlar təqdirəlayiqdir".

Diplomatın sözlərinə görə, Türkiyə xalqı 
sevincli günlərdə olduğu kimi, kədərli günlərdə 
də Azərbaycan xalqının yanında olmağa davam 
edəcək.

Qeyd edək ki, 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə 
keçən gecə, əvvəlcədən fövqəladə vəziyyət elan 
edilmədən Sovet ordusu Azərbaycana qarşı hərbi 
əməlliyatlara başladı. Faciə zamanı 147 insan 
öldürüldü, 744 nəfər ağır xəsarət aldı, 841 nəfər 
qanunsuz olaraq həbs edildi. 

20 yanvar 2019-cu il, bazar4

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Azərbaycan xalqı ölkənin kommu-
nist rəhbərliyinə antimilli mövqeyinə 
görə nifrət edir və ona inanmırdı. 
Buna görə də 1989-cu ilin sonla-
rında xalq Azadlıq meydanında 
davamlı etiraz aksiyasına başladı və 
Əbdürrəhman Vəzirovun istefasını 
tələb etdi. Xalqın etiraz mitinqləri artıq 
milli azadlıq mübarizəsi müstəvisinə 
keçməkdə idi. Bundan ehtiyat edən, 
eləcə də digər xalqların və millətlərin 
gözünü qorxutmaq, milli-azadlıq 
arzularını boğmaq məqsədi ilə Mi-
xail Qorbaçov və komandası bütün 
qanunları və hüquqları pozaraq, öz 
mülki vətəndaşlarının üzərinə silahlı 
qoşun yeritdi.

O zaman M.Qorbaçovun yaxın 
silahdaşı Yevgeni Primakov, SSRİ 
müdafiə naziri Dmitri Yazov, daxili 
işlər naziri Vadim Bakatin və digər 
yüksək rütbəli hərbçilərin daxil olduğu 
böyük bir qrup Bakıya gəlmişdilər. 
Əhali qarşısında çıxış edən Yevgeni 
Primakov SSRİ rəhbərliyi adından 
bəyan etmişdi ki, Bakı şəhərində 
fövqəladə vəziyyət elan olunmayacaq 
və ordu şəhərə daxil olmayacaq. 

Lakin bu vədlərə baxmayaraq, 
1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə 
keçən gecə Sovet İttifaqının qo-
şun hissələri fövqəladə vəziyyət 
elan edilmədən Bakı şəhərinə və 
Azərbaycanın bir neçə rayonuna 
yeridilərək  misli görünməmiş qanlı 
qətliam törətdi. Bu qanlı qətliamın 
tərkib hissəsi olaraq əhalinin informa-
siya təminatını kəsmək məqsədi ilə 
yanvarın 19-da Azərbaycan Tele-
viziyasının enerji bloku partladıldı. 
Fövqəladə vəziyyət elan olunması 
barədə qərar isə yalnız qətliam 
gecəsinin səhəri əhaliyə çatdırıldı.

1990-cı il yanvarın 20-də Bakıda 

törədilmiş faciəli hadisələr haqqın-
da ümummilli lider Heydər Əliyevin 
tövsiyəsi ilə Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin qəbul etdiyi 29 mart 
1994-cü il tarixli qərarda qeyd olun-
duğu kimi: “20 Yanvara qədər partiya, 
dövlət orqanları tərəfindən həyata 
keçirilən tədbirlərin, eləcə də Bakıda 
gedən ziddiyyətli proseslərin təhlili 
göstərir ki, yanvar faciəsi qabaqca-
dan planlaşdırılmış hərbi əməliyyatın 
nəticəsi olmuşdur. 1989-cu ilin 
axırından yanvar hadisələrinə kimi 
respublika rəhbərləri Əbdürrəhman 
Vəzirov və Ayaz Mütəllibovun imzaları 
ilə Moskvaya ünvanlanan şifroqramlar 
buna əsaslı sübutdur”. 

20 Yanvar Bakı faciəsi həm də 
tarixin məhək daşı, sınaq günü kimi 
əhəmiyyətlidir. Məhz bu hadisədən 
sonra xalq həqiqi liderin də, yalan-
çı rəhbərlərin də kimliyini bir daha 
açıq-aşkar şəkildə gördü və özü üçün 
yəqinləşdirdi. Bu dəhşətli gecədə xalq 
sarsıldı, matəmə batdı, dövlətə, Kom-
munist Partiyasına, hərəkat liderlərinə 

az-çox olan inamını birdəfəlik itirdi. 
Belə bir faciəli gündə Azərbaycanın o 
vaxtki kommunist rəhbərləri də, Xalq 
Cəbhəsinin liderləri də xalqın yanında 
olmaq, ona təsəlli vermək, iradəsini 
və mübarizə əzmini yüksəltmək 
əvəzinə qaçıb gizləndilər. 

Lakin o zaman xalqımızın böyük 
oğlu Heydər Əliyev həyatını risk 
altında qoyaraq, oğlu İlham Əliyevlə 
Azərbaycanın Moskvadakı Daimi 
Nümayəndəliyinə gələrək Bakıda baş 
verən qanlı qırğının günahkarlarını, 
Mixail Qorbaçovu və SSRİ hökumətini 
qətiyyətlə ittiham etdi: “Bakıda Sovet 
qoşunları tərəfindən Azərbaycan 
xalqına qarşı törədilən qanlı hadisə 
hüquqa, əxlaqa, mənəviyyata ziddir, 
xalqa qarşı tarixi cinayətdir”.

1990-cı il 20 Yanvar Bakı 
qətliamına ən doğru qiyməti tarix özü 
verdi. Şəhidlərin qanı yerdə qalmadı, 
şər imperiyası dağıldı, Azərbaycan öz 
müstəqilliyinə qovuşdu, milli birlik və 
azadlıq arzusu qalıb gəldi. 

20 Yanvar faciəsinin dərslərindən 

danışarkən ümummilli lider Heydər 
Əliyev çox haqlı olaraq qeyd edirdi: 
“Azərbaycan xalqı 20 yanvarda hərbi, 
siyasi, mənəvi təcavüzə məruz qalsa 
da, öz tarixi qəhrəmanlıq ənənələrinə 
sadiq olduğunu, Vətənin azadlığı və 
müstəqilliyi naminə ən ağır sınaqla-
ra sinə gərmək, hətta şəhid vermək 
əzmini bütün dünyaya nümayiş 
etdirdi.”

20 Yanvar həm də qəhrəmanlıq 
dərsi, ölümü öldürməklə 
əbədiyaşarlıq nümunəsidir. Bu 
qəhrəmanlara şeirlər, mahnılar həsr 
olunması, onların hünərlərinin dram 
əsərlərində, rəsmlərdə, povest və 
romanlarda əbədiləşməsi, şəhidliyi 
ölməzliyə qovuşduran bədii sənət 
nümunələrinin yaradılması 1990-cı 
ilin 20 Yanvar gününü təqvimin adi bir 
günündən qəhrəmanlıq salnaməsinə 
çevirən mənəvi dəyərlərdir.

Musa URUD, 
Milli Məclisin deputatı, 

 şair-publisist

20 Yanvar faciəsi xalqımızın qəhrəmanlıq 
salnaməsində xüsusi yer tutur

Bakı qırğını xalqımızın  
Azadlıq mübarizəsinə start verdi

 � 1988-ci ildə Qarabağ hadisələri başlananda ziyalılar xalq hərəkatına 
qoşulmuşdular və bir sıra taleyüklü məsələlərin müzakirəsində öz sözlərini 
deyirdilər. Lakin xalqla rəhbərlik arasında dərin uçurumun olduğu şəraitdə 
onların bəziləri öz mövqelərini müəyyən edə bilmədilər. 

Müxalifətin radikal 
mövqedən çıxış edən bəzi 
nümayəndələri ziyalıların 
əksəriyyətini, demək olar, 
qorxutmuşdu, amma başı 
bəlalar çəkmiş Azərbaycan 
xalqı daha ayılmışdı. 
Mərkəzin Azərbaycana 
sərt münasibəti isə 
dəyişmirdi, bu da respub-
likada onsuz da ağır olan 
ictimai-siyasi şəraiti daha da 
gərginləşdirirdi. Vəziyyətin 
daha da kəskinləşməsinə yol 
verməmək üçün xalq arasın-
da nüfuz sahibi olan ziya-
lılar, qeydiyyatdan keçmiş 
Xalq Cəbhəsinin və digər 
təşkilatların nümayəndələri 
yaranmış vəziyyətdən çıxış 
yollarını müəyyən etmək 
üçün intensiv görüşlər keçi-
rir, danışıqlar aparırdılar. 

Amma ziyalılar çox 
böyük narahatlıq keçirirdilər. 
Azadlıq, müstəqillik sözləri 
o qədər tez-tez işlənirdi 
ki, onların öz əhəmiyyətini 
itirməsi təhlükəsi yaranırdı. 
Rəhbərlik ilə xalq arasın-
dakı boşluğu doldurmaq 
istiqamətində konkret 
addımlar atılmırdı. Xalq 
tələb edirdi ki, respublika 
rəhbərliyi Qarabağ problemi-
nin həllində daha prinsipial 
mövqe tutsun, xalqdan ayrı 
düşməmək üçün onun qay-
ğıları, arzuları ilə yaşasın.

Tarixdən məlumdur ki, 
azadlıq siyasi mədəniyyətin 
yüksək olduğu şəraitdə 
daha az itki ilə əldə edilə 
bilər. Mərkəz çalışırdı ki, 
müxalifətdən olan radi-
kal qüvvələr hər hansı 
bir təxribata əl atsınlar ki, 
onlara qarşı cəza tədbirləri 
görməyə bəhanə olsun, 
Qarabağ problemi kölgədə 
qalsın. Ermənistanın silahlı 
birləşmələri Azərbaycan 
kəndlərinə basqın edir, 
dinc əhalini öldürür, amma 
mərkəz səsini çıxarmır, 
biganəlik göstərirdi. Moskva-
da sovet rəhbərliyi gözləyirdi 
ki, Azərbaycan xalqı 
qəzəblənsin, hansısa bir 
hərəkətə əl atsın və bundan 
istifadə edən mərkəz öz 
gücünü işə salsın. Rəhbərlik 
və müxalifətdə olan qüvvələr 
bunu açıq-aşkar görə-
görə düşmənə qarşı vahid 
cəbhədə birləşə bilmədilər. 

Bunlar tarixi faktlardır, 
o dövrün reallıqlarıdır. O 
vaxt çoxları başa düşmür-
dü ki, mərkəz Azərbaycan 
xalqının müstəqillik uğrun-
da mübarizəsinə, sözün 
əsl mənasında, ziyalıların 
rəhbərlik etməsini istəmir, 
elə ona görə də respub-
lika rəhbərinin əli ilə xalq 
içərisində böyük nüfuzu olan 
ziyalıların siyasi meydandan 
uzaqlaşdırılması üçün bütün 
vasitələrdən istifadə edirdi.

1989-cu ilin son ay-
larında, 1990-cı illərin 
əvvəllərində respublika-
mızın hər yerində olduğu 
kimi, Bakının və onun 
ətraf kəndlərinin əhalisi 
də mərkəzin və erməni 
millətçilərinin xalqımıza qarşı 

xəyanətkar siyasətinə etiraz 
əlaməti olaraq küçələrə 
çıxmış, soyuğa, şaxtaya, 
yuxusuzluğa baxmaya-
raq, küçələrdə qurduqları 
maneələrdə (barrikadalarda) 
növbə çəkərək, sovet qoşun-
larının Bakı şəhərinə daxil 
olmasına yol verməmək 
üçün bütün vasitələrdən 
istifadə etməyə hazır idi. 
Nə qədər bəsit olsa da, 
əhali müdhiş haqsızlığa və 
ədalətsizliyə qarşı mübarizə 
üçün özünün bacardığı bu 
yolu seçmişdi.

Qəzəblənmiş xalq azad-
lığa çıxmaq, Vətən torpağını 
müdafiə etmək üçün hər 
cür əzaba dözməyə hazır 
idi. Əlbəttə, ayrı-ayrı radi-
kal qüvvələr əhalinin sadə 
lövhlüyündən istifadə edib, 
onu ordunun, tankların, 
zirehli maşınların qabağına 
çıxarmaqda xüsusi məqsəd 
güdürdülər. Hətta müxtəlif 
yerlərdə əhaliyə silah pay-
lanacağı da vəd edilmişdi. 
Hadisələrin gedişindən hiss 
edilirdi ki, dinc əhaliyə qarşı 
SSRİ dövlətinin rəhbərliyi 
səviyyəsində qabaqcadan 
təxribatlar hazırlanmışdır. 

Amma vəziyyətin 
getdikcə gərginləşdiyi 
günlərdə Sov. İKP MK-
nın yüksək vəzifəli 
nümayəndələrinin əhali 
ilə görüşlərində, habelə 
kütləvi informasiya vasitələri 
ilə verilən məlumatlarda 
bildirilirdi ki, Bakıya qoşunlar 
daxil olmayacaq. Əslində 
isə vəziyyət başqa cür idi. 
Bakıda fövqəladə vəziyyətin 
elan olunacağı və qadağa 
saatının qoyulacağı vaxt 
xalqdan gizlədilir, şəhərə 
qəfil hücum hazırlanırdı. 

Qoşunların Bakıya 
yeridilməsinə bir neçə gün 
qalmış hərbi komandan-
lıq Bakı şəhərindən hərbi 
qulluqçuların ailələrini 
SSRİ-nin müxtəlif regionla-
rına köçürməyə başlamışdı. 
Komandanlıq bu faktı onunla 
izah edirdi ki, guya, həmin 
tədbir Bakıda ekstremist 
qüvvələrin basqınlarının 
qarşısını almaq üçün həyata 
keçirilir. Bu, ağ yalan idi. Re-
allıq sübut edirdi ki, o dövrdə 
Bakıda, eləcə də digər 
rayonlarda rusdilli əhalinin 
təhlükəsizliyi üçün heç bir 
qorxu yox idi.

1990-cı il yanvar ayı-
nın 19-da saat 19:27-də 
Azərbaycan televiziyası 
sıradan çıxarıldı. Bir neçə 
saat sonra Bakının hər 
yerindən güclü atəş səsləri 
gəlməyə başladı. Hamı 
həyəcan içərisindəydi. 
Sovet qoşunları hər tərəfdən 
şəhərə soxulurdu. Küçələrdə 
qan su yerinə axırdı. 40 min 
nəfərlik ordu əliyalın əhaliyə 
divan tuturdu. Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusi-
yası tapdalanmışdı. Helsinki 
Yekun Aktını və Vyana 
müqaviləsini imzalamış 
SSRİ dövləti dinc əhaliyə 
qarşı görünməmiş bir 
cinayət işlədi.

Gözyaşardıcı qaz 
tətbiq edilir, dinc əhali 
atəşə tutulurdu. Əsgərlər 
hərbi maşınlardakı projek-
torlardan istifadə edərək 
qaranlıq yerlərdə atəşdən 
gizlənənləri, hətta təcili 
yardım maşınlarını gülləyə 
tuturdular. Mərkəz əmin idi 
ki, Bakıda xalq susdurulsa, 
bütün respublikada sakitlik 
təmin ediləcək, beləliklə də 
SSRİ-nin Qafqazda qlobal 
mənafeləri tam müdafiə 
ediləcəkdir. Ancaq bu, 
yanlış fikir idi. Buna görə 
də M.Qorbaçov Bakıda 
qanlı qırğın törətməkdən 
çəkinmədi.

Lakin 1990-cı il yanva-
rın 20-də xalqımıza qarşı 
törədilən faciə Azərbaycan 
xalqını, Bakı əhalisini daha 
sıx birləşdirdi. O günlər 
minlərlə gənc Bakının 
komendantı Dubinyakın, 
digər sovet zabitlərinin 
təhdidlərinə, təhqirlərinə, 
şaxtaya, yorğunluğa bax-
mayaraq, iki gün ərzində 
hava qaralana kimi Dağüstü 
parkda məzarlar qazmış, öz 
vətəndaşlıq borcunu yerinə 
yetirmişdilər. 

Həmin dövrdə Buzovna, 
Mərdəkan, Bilgəh, Maştağa, 
Şüvəlan, Şağan, Qala, Pir-
şağı, Nardaran, Kürdəxanı, 
Binə, Binəqədi və başqa 
qəsəbə və kəndlərin əhalisi 
Bakını qırmızı qərənfillərə 
qərq etmişdi. Milyonlar-
ca qərənfil şəhidlərimizin 
müqəddəs ruhu qarşısın-
da torpağa baş əymişdi. 
Dünyada, yəqin, az xalq 
tapılar ki, ağır zəhmət he-
sabına becərdiyi hər hansı 
məhsuldan, əldə edəcəyi 
böyük miqdarda gəlirdən 
könüllü imtina etsin, xal-
qımızın azadlığı uğrunda 
şəhid olmuş övladlarının 
məzarı üzərinə bu qədər gül 
səpsin. 

Həmin günlərdə mən 
al qərənfillər içərisində 
alışıb-yanan Bakıya bax-
dıqca öz elimə, xalqıma, 
Bakı kəndlərinin öz sadəliyi 
ilə seçilən, son tikəsini 
belə dostla bölməyə hazır 
olan əli qabarlı, alnı açıq 
əhalisinə dərin minnətdarlıq 
hissi keçirirdim. Bu ənənə 
bu gün də davam edir və 
yəqin ki, əsrlər boyu davam 
edəcəkdir. Belə xalqa, belə 
camaata eşq olsun.

1990-cı ilin 20 yanvar 
tarixi Azərbaycan üçün 
həm də böyük imtahan idi. 
Respublikamızın bütün 
əhalisi kimi Bakı camaatı 
da bu imtahandan mərdliklə 
çıxdı. Bakı qırğınını xalqı-
mızın Azdlıq mübarizəsinə 
start verdi və 2 il keçməmiş 
öz müstəqilliyini qazan-
maqla şəhidlərin intiqmını 
da almış oldu. Azərbaycan 
xalqı bununla bir daha sübut 
etdi ki, öz azadlığı uğrunda 
mübarizə aparmağı bacarır 
və heç bir məhrumiyyət onu 
bu yoldan döndərə bilməz.

Ziyad SƏMƏDZADƏ, 
Milli Məclisin komitə 

sədri, akademik

Azərbaycan Sənaye Korporasiyasının 
ötənilki fəaliyyəti müzakirə edilib
 � "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" 

ASC-nin 2018-ci ildəki fəaliyyətinin nəticələrinə 
həsr olunmuş hesabat iclası keçirilib.

ASC-nin baş direktoru 
Kamran Nəbizadə Sənaye 
Korporasiyasının yaran-
ması və fəaliyyəti barədə 
danışıb. Bildirib ki, hazırda 
"Azərbaycan Sənaye Korpo-
rasiyası" ASC-nin nəzdində 
qeyri-neft sektorunun müxtəlif 
sahələrini əhatə edən 17 
törəmə müəssisənin fəaliyyət 
göstərir. Bu günə törəmə 
müəssisələrinin aktivlərinin 
ümumi bazar dəyəri 673 mil-
yon manat təşkil edir. ASC-nin 
balansına verilən mülkiyyətin 
qiymətləndirilmə prosesinin 
obyektivliyini təmin etmək 
üçün "Ernst & Young Hol-
dings" və "KPMG Azerbaijan 
Limited" şirkətləri cəlb olunub: 
“ASC-nin sərəncamına verilən 
bu əmlak, fəaliyyətimizin uğur-
lu startını təmin etmək üçün 
kifayət qədər maddi baza 
yaradır. Bizim əsas vəzifəmiz 
bu aktivlərdən səmərəli 
surətdə istifadə etməklə onu 
daha da artırmaq, ölkəmizin 
iqtisadi inkişafına öz töhfəmizi 
verməkdir”. 

O qeyd edib ki, korpora-
siyanın nəzdində olan bir çox 
müəssisələrdə "1C3 Korpora-
siya" proqramı tətbiq olunur. 
Bu proqramın tətbiqi biznes 
proseslərinin düzgün təsvirinə, 
təhlilinə, təkmilləşdirilməsinə 
və son nəticədə sənəd 
dövriyyəsində şəffaflığa nail 

olmaq imkanı yaradır. Müa-
sir texnologiyaların tətbiqinə 
əsaslanan layihələrin həyata 
keçirilməsi nəticəsində 
istehsal olunan məhsulların 
keyfiyyətinin beynəlxalq 
standartlar səviyyəsinə çat-
dırılması həmin müəssisələr 
tərəfindən istehsal edilən 
məhsulların dünya bazarlarına 
çıxarılmasına, Azərbaycan 
məhsullarına tələbatın artma-
sına, bu isə öz növbəsində 
ölkə büdcəsinə daxil olan 
valyuta ehtiyatlarının ço-
xalmasına xidmət edəcək: 
"Düşünürəm ki, ölkəmiz nəticə 
etibarilə yaxın zamanlarda bir 
çox məhsullara tələbatını mü-
hüm dərəcədə daxili istehsal 
hesabına ödəməklə yanaşı, 
qeyri-neft sektorunda buraxı-
lan məhsulların, o cümlədən 
alüminium, ipək, pambıq lifi, 
şərabçılıq məhsullarının ixrac 
potensialını da xeyli artıracaq.

Məlumat verilib ki, hesabat 
dövründə "Azərpambıq" 
Aqrar Sənaye Kompleksi-
nin, "Azəripək" MMC-nin, 
"Azəraliminium" MMC-nin, 
"ASK Şüşə" MMC-nin, 
"Azərtütün" MMC-nin və bir 
sıra başqa müəssisələrin 
yenidən qurulması üçün 
dövlət tərəfindən vəsait 
ayrılıb. Kənd təsərrüfatı 
üçün 9 milyon manatlıq yeni 
texnika, o cümlədən pambıq-

yığan kombaynlar, tütünün 
ilkin emalı üçün 60 qurutma 
kamerası, ipək istehsalı üçün 
baramaboğan avadanlıq 
alınıb. Pambıqçılıq sahəsində 
idarəetmə strukturu dəyişilib, 
maddi-texniki baza yenilənib, 
yeni pambıqyığan kombayn-
lar alınıb. Bundan əlavə, 
"Azərpambıq ASK" MMC üzrə 
14 rayonda 29 min hektarda 
pambıq əkini aparılıb və bu 
günədək 56 min ton xam pam-
bıq tədarük edilib. ASC pam-
bıqçılıq sahəsində Türkiyə, 
Yunanıstan, Çin, Avstraliya 
kimi ölkələrlə əməkdaşlıq edir. 
Növbəti illərdə digər ölkələrin 
də təcrübəsindən istifadə 
etmək planlaşdırılır. 

Hazırda "Azərtütün ASK" 
MMC, "Azərpambıq ASK" 
MMC və "Azəripək" MMC 
müəssisələri üzrə beşillik biz-
nes planı hazırlanır və onun 
çərçivəsində investisiya planı 
xüsusi diqqət mərkəzindədir. 

İnvestisiya planına istehsal 
müəssisələrinin yenidən 
qurulması və texnoloji avadan-
lıqların yenilənməsi yolu ilə 
istehsal həcminin artırılması, 
keyfiyyətin yüksəldilməsi kimi 
tədbirlər daxildir. 

Bildirilib ki, bir il ərzində 
tütünçülük sahəsində də 
mühüm addımlar atılıb. Belə 
ki, ölkədə tütün sahələrinin 
təqribən 69 faizində tütün 
əkilməsi, fermerlərdən tədarük 
olunan yaş tütünün 55 faizi 
"Azərbaycan Sənaye Kor-
porasiyası" ASC-nin payına 
düşür. 226 fermerə 4,3 milyon 
manat vəsait ödənilib. Balakən 
rayonunda fermerlərin 
ehtiyaclarını təmin etmək 
üçün 60 kameradan ibarət 
tütünqurutma məntəqəsi qısa 
müddət ərzində tikilərək tam 
istifadəyə verilib. Hazırda 
"Azərtütün ASK" MMC-nin 
Balakən, Zaqatala, Qax və 
Şəki rayonlarında 236 ədəd 

odla qurutma kamerası, anbar 
və ofis binaları, habelə zəruri 
infrastruktura malik dörd quru 
tütün istehsalı məntəqəsi, 
Zaqatala rayonunda isə bir 
tütün emalı zavodu fəaliyyət 
göstərir. Növbəti ildə ASC 
tütünün qurudulması və 
emalı ilə bağlı texnologiyaların 
tətbiqi üçün dünyanın qabaqcıl 
şirkətlərinin iştirak edəcəyi 
beynəlxalq tenderlər elan 
etmək niyyətindədir.

K.Nəbizadə deyib ki, 
korporasiyanın nəzdində olan 
"Azəripək" MMC-də 2018-
ci ildə 513 ton yaş barama 
tədarük edilib və növbəti ildə 
bu həcmin ən azı 800 tona 
çatdırılması gözlənilir. Bu 
məqsədlə Çindən 2 ədəd 
barama boğan avadanlığı 
satın alınıb. Bundan əlavə, 
MMC-də 400 ton gücündə 
barama tədarük məntəqəsinin 
yenidən qurulması, habelə 5 
tonluq buxar qazanının inşası, 
buxar xətlərinin çəkilməsi də 
nəzərdə tutulur.     

Baş direktor "ASK Şüşə" 
MMC barədə məlumat verərək 
qeyd edib ki, müəssisənin 
birinci və ikinci istehsal xəttinin 
işə salınması üzrə işlər apa-
rılır. Bundan sonra zavodun 
istehsal gücünün ildə 95-100 
milyon şüşə taraya çatdırılma-
sı gözlənilir.  

Sonra "ASK Şəki Şərab" 
MMC-nin direktoru Vidadi 
Həsənov, "Azəralüminium" 
MMC-nin direktoru Maksim 
Cavadov, "Azərtütün ASK" 
MMC-nin direktoru Cavid 
Ağamalıyev təmsil etdikləri 
qurumların fəaliyyəti barədə 
hesabatla çıxş edib, əldə olu-
nan uğurlardan danışıblar. 

AZƏRTAC



20 Yanvar yaxın keçmişimizdə ya-
şamış olduğumuz ən faciəvi günlərdən 
biri olsa da, xalqımızın yaddaşına həm 
də qəhrəmanlıq tarixi kimi həkk olundu. 
Faciənin törədilməsindən keçən 3 onilliyə 
yaxın müddətdə bu hadisəni doğuran 
səbəblərin, onun hüquqi, ictimai-siya-
si, psixoloji nəticələrinin araşdırılması, 
öyrənilməsi və öyrədilməsi artıq ənənəyə 
çevrilmiş bir sualla müşaiyət olunur: 20 
Yanvara gedən yol nədən və haradan 
başlandı? Cavabında isə hadisələrin 
şahidləri 20 Yanvar ərəfəsindəki son ayın, 
uzağı bir neçə ayın hadisələrini bir-bir 
xatırlayır və onların arasında faciəyə 
yol açan səbəbləri və səhvləri araşdırıb 
tapmağa çalışırlar. Mübahisələr bəzən 
bir-birimizi qınamağa qədər, hətta günah-
landırmağa qədər uzanır. Bir ifratçılıq-
dan digər ifratçılığa qədər müxtəlifləşən 
mülahizələr yalnız bir fikirdə yekdil olur: 
belə sonluğu heç kim gözləmirdi. 

Bəli, doğrudan da, o zaman çox 
az adam inana bilərdi ki, dövlət öz 
vətəndaşına, dinc vətəndaşına belə divan 
tuta bilər. Yəqin ona görə ki, biz Xeyirlə 
Şərin mübarizəsinin nağıllarda olduğu 
kimi,həmişə Xeyrin qələbəsi ilə bitməsinə 
inanmaq dərəcəsində sadəlövhük. Amma 
bəzən Şər də qalib gəlir, qısa müddətə 
olsa da. 20 Yanvar məhz Şərin Xeyirə qa-
lib gəldiyi bir an idi – qısa bir an. Bu Şərin 
gəldiyi yol isə bir aylıq, iki aylıq yol deyildi. 
Bu, çox uzaqdan gələn bir yoldu. Bu yol 
1813-cü ilin “Gülüstan”ından gəlir, bu 
yol 1828-ci ilin “Türkmənçay”ından keçir. 
Nəhayət, bu yolun bizə ən yaxın döngəsi 
1920-ci ilin 28 aprelindən başlamışdı. 
Ötən əsrin 30-cu illərinin qaranlıq dolan-
baclarından, 40-cı illərin ağrı-acılarından, 
50--60-cı illərin ağır məhrumiyyətlərindən 
keçib gəlmişdik 20 Yanvara. 

Bütün bunlar çox uzun və çox 
üzüntülü bir hekayədir--azadlıqsevər 
bir məmləkətin, insanpərvər bir millətin, 
məğrur bir xalqın əsarət hekayəsidir. 20 
Yanvar isə bu hekayənin son fəslidir. 
Bu fəsildə də qarşımıza Şər çıxmışdı. 
Növbəti dəfə düşmənlərimizin hiyləsi ilə 
bizi təhdid edən namərd qonşularımız 
vətən torpaqlarımıza göz dikmişdilər. 
Ölkəmizin ərazi bütövlüyünə qarşı apa-
rılan məkrli fəaliyyətlər, riyakar qəsdlər, 
SSRİ rəhbərliyi tərəfindən açıq-aşkar 
xalqımıza qarşı yürüdülən düşmənçilik 
siyasəti xalqımıza artıq imperiya boyundu-
ruğunda yaşamağın daha ağır fəlakətlərə 
yol aça biləcəyini anlatmaqdaydı. 

Xüsusən, 1988-ci ilin martında Sovet 
İttifaqı Kommunist Partiyasının Mərkəzi 
Komitəsi və SSRİ Nazirlər Sovetinin do-
layısı ilə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın 
tərkibindən çıxarılmasına yönəlmiş “Dağ-
lıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-iqti-
sadi inkişafının sürətləndirilməsi haqqın-
da” qərarının qəbul edilməsi və 1989-cu 
ilin yanvarında SSRİ Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin “Dağlıq Qarabağda Xüsusi 
İdarəetmə Forması yaratmaq haqqında” 
fərman verməsi ölkəmizin ərazi bütöv-
lüyünün pozulmasına qarşı ermənilər 
tərəfindən planlı şəkildə icra olunan 
tədbirlərin birbaşa imperiya rəhbərliyi 
tərəfindən dəstəkləndiyini göstərirdi.

Bütün bunlarla, eyni zaman-
da, Ermənistan ərazisində yaşayan 
azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından 
qovularaq çıxarılması və buna SSRİ 
rəhbərliyi tərəfindən göstərilən “görməzlik” 
soydaşlarımıza qarşı həyata keçirilən 
etnik təmizləmə siyasətinin məhz İttifaqın 
“yardımı və strategiyası” ilə baş tutmasına 
heç bir şübhə yeri qoymurdu. Azərbaycan 
SSR rəhbərliyinin isə baş verən 
proseslərə sanki ciddi heç bir şey olma-
mış kimi, seyrçi münasibət göstərməsi, 
özünü “bilməzliyə” və “eşitməzliyə” 
vurması, ümummilli maraqların müdafiəsi 
yolunda heç bir əməli addımın atılmaması 
xalqın əsəblərini tarıma çəkmiş, onun 
səbr kasasını doldurmuşdu. 

Mübarizə meydanında tək qaldığı-
nı görən Azərbaycan xalqının səfərbər 
olmaqdan başqa çarəsi yox idi. Bütün 
ümidlər haqsızlığa qarşı həmişə öz 
etiraz səsini ucaltmağı bacaran, öz tarixi 
yurdunu düşmənlərdən qanı bahasına 
qorumağa hər zaman hazır olan və mo-
nolit gücünü öz milli varlığında hiss edən 
Azərbaycan xalqına idi. Azərbaycanlılara 
qarşı məqsədli şəkildə həyata keçirilən 
bu fitnəkar siyasət öz hüquqları və ərazi 
bütövlüyü uğrunda meydanlara atılmış 
həmvətənlərimizin ürəklərində azadlıq 
yanğısını daha da alovlandırmışdı. Artıq 
xalq mövcud olduğu bütün müddətdə 
sovet imperiyasının yürütdüyü repressiv 
siyasəti öz tarixinə və milli mənliyinə 
vurulmuş bir ləkə kimi görürdü. Azadlıq 
eşqi ilə yanan Vətən övladları bu ləkəni öz 
qanları bahasına da olsa, yumağa hazır 
idilər. 

O zaman xalqı etiraz səsini ucaltmağa 
vadar edən çox sayda obyektiv səbəblər 
mövcud idi. Mərkəzi hökumət tərəfindən 
milli mənafeyimizə zidd siyasətin 
yürüdülməsi, bu siyasətin qarşısının alın-
ması üçün ölkə rəhbərliyi tərəfindən heç 
bir tədbir görülməməsi xalqla hakimiyyət 
arasında yaranmış uçurumu daha da 
dərinləşdirməklə kütləvi etiraz dalğasının 
baş qaldırmasına rəvac vermişdi. Belə 
bir məqamda insanların haqlı etirazlarını 
dinləmək, mövcud problemlərin siyasi 
yolla həll edilməsinə yönəlmiş addımlar 
atmaq əvəzinə, imperiyanın öz ənənəsinə 
sadiq qalaraq zora əl atması – onun 
 antihumanist təbiətini və ən iyrənc yollarla 

belə həyata keçirməyə hər an hazır ol-
duğu imperialist siyasətini tam aydınlığı 
ilə ifşa etmiş oldu. 

Meydanlara öz haqq səsini ucalt-
maq, milli heysiyyatını və milli mənliyini 
qorumaq əzmi ilə çıxan fədakar vətən 
övladları bütün gözlənilməzliklərə ha-
zır idilər. Amma hələ də heç kim bu 
gözlənilməzlikləri gözləmirdi. Çünki sovet 
rəhbərliyinin 70 il bir dam altında yaşa-
dığı öz vətəndaşlarına qarşı bu qədər 
qəddarlıq nümayiş etdirəcəyi ağlasığ-
maz görünürdü. Ölməz şairimiz Bəxtiyar 
Vahabzadənin dediyi kimi: “Axı, heç kəsin 
ağlına gələ bilməzdi ki, qəlbi Vətən hissi 
ilə çırpınan, əli silahsız, özü günahsız 
olan bu atalar, analar, balalar özünü dost 

kimi, qardaş kimi qələmə verən bir ordu-
nun əlində qətlə yetirilsin”. Lakin inanmaq 
istədiyimiz xoş sonluqlu ehtimal özünü 
doğrultmadı. 

Soyuq 20 Yanvar səhəri açılmağa 
macal tapmamış bəşər tarixinin insanlığa 
sığmayan ən faciəvi hadisələrindən biri 
– Bakı küçələrində dinc nümayişçilərin 
gülləbaranı baş verdi: nəyin bahasına 
olursa-olsun milli mücadiləni boğmaq 
və yatırtmaq məqsədi ilə Azərbaycana 
yeridilən rus qoşunları Bakıda və res-
publikanın müxtəlif rayonlarında 147 
nəfər mülki şəxsi küçələrdə, evlərində, 
avtomobillərində, iş yerlərində qətlə yetir-
di, 744 nəfər yaralandı, 841 nəfər qanun-
suz həbs olundu.

O müdhiş gecənin aydınlığa 
dönməsi Bakının ürəkağrıdan dəhşətli 
mənzərəsinə işıq saldı. Xalq düşmən tan-
kının tırtılları altında parçalanmış, sinələri 
düşmən güllələrindən deşik-deşik olmuş 
övladlarını qan gölündə tapdı. Bu, Azad-
lığın bərpasına gedən yolda ilk şəhidlərin 
verildiyi 20 Yanvar səhəri idi.

Nə qədər hüznlü və acı olsa da, xalq 
öz qəhrəman övladlarını son mənzilə yola 
salmağa özündə güc tapdı. Haqq, azadlıq 
yolunda şəhidlik zirvəsinə ucalmaq nə 
qədər şərəfli idisə, düşmən silahının 
nişangahında Vətənin şəhidlərini layiqincə 
son mənzilə yola salmaq da bir o qədər 
namus və şərəf məsələsi idi. Xalq sarsıl-
madı, əyilmədi, qorxmadı. Qanlı faciənin 
qurbanları azadlığı uğrunda can verdiyi 
Vətən torpağına yüzminlərin çiyinlərində 
daşındılar və müqəddəs torpaqda 
əbədiyyətə qovuşdular. Bu müqəddəs 
torpaq hələ əsrin əvvəllərində – 1918-
1920-ci illərdə Vətənin azadlığı və ərazi 
bütövlüyü uğrunda canını qurban vermiş 
soydaşlarımızı öz qoynuna almışdı. 

Hələ o zaman xalqın istiqlalı uğrun-
da şəhid olmuş azadlıq carçılarının dəfn 
edildiyi Şəhidlər xiyabanı bu dəfə də 
eyni amal uğrunda mübarizəyə qalxmış 
qəhrəman oğullarını öz bağrına basır-
dı. O qəhrəman oğulları ki, ucaldıqla-
rı məbəddən əbədi və dönməz olan 
istiqlaliyyət yolumuza hər zaman şəfəq 
saçır. O günə qədər yəqin heç kimin ağ-
lına gəlməzdi ki, Azərbaycanda bu qədər 
qərənfil var! Sanki, o qərənfillər “öz ayaq-
ları ilə” şəhidlərin qəbri üstünə sərilməyə 
gəlmişdilər. Şəhidlərin məzarları üzərinə 
sərilmiş milyonlarla qərənfil 20 yanvar 
gecəsində onların Vətən torpağına axıdı-
lan al qanını xatırladırdı. 

Həmin günün mənzərəsi faciəvi 
olduğu qədər də möhtəşəmdir. Azadlı-
ğımızın bərpası yolunda ilk şəhidlərin 
verildiyi Qanlı Yanvar gecəsi cəsarətin, 
fədakarlığın, milli məfkurənin dönməz 
oyanışının əyani təcəssümü idi.Baş verən 
hadisələr xalqımızın azadlıq arzusunun, 
müstəqillik idealının 70 il davam edən 
sovet hərb maşınının repressiyasına 
rəğmən sönmədiyini, əksinə, yeni güc 
qazandığını bir daha nümayiş etdirdi. 

Bununla Azərbaycan xalqı zülmə, 
ədalətsizliyə və zorakılığa boyun 
əyməyəcəyini, milli iradəsinin sarsıl-
mazlığını təkcə imperiya rəhbərliyinə 
deyil, bütün dünyaya göstərdi və özünün 
milli azadlığı uğrunda mübarizəsinin 
dönməz olduğuna şübhə yeri qoymadı. 
Qəhrəmanlıqla dolu keçmişi, dövlətçiliklik 
ənənəsi olan, böyük bir coğrafiya-
da dövlətlər yaratmış, zaman-zaman 
yadellilərə qarşı səfərbər olub birgə 
mübarizə aparmış, dünya mədəniyyət 
xəzinəsinə öz dəst-xətti ilə dəyərli töhfələr 
vermiş bir millət uzun müddət əsarət altın-
da yaşaya bilərdimi? 

Öz keçmişindən, sanki, qan damar-
ları ilə axıb gələn vətən sevgisi, milli 
özünüdərk, zülmə, ədalətsizliyə boyun 
əyməmək kimi hisslərə malik olan bir 
xalq öz çiyinlərində bu əsarətin ağırlığını, 
ağrı-acısını çoxmu çəkəcəkdi? İyirminci 
əsrin əvvəllərində öz tarixi dövlətçilik 
ənənələrinə dayanaraq Şərqdə ilk 
demokratik dövlət quran bir xalq qısa 
zaman kəsiyindən sonra yenidən impe-
riya caynağına düşməsini uzun müddət 
necə qəbul edə bilərdi?! 20 yanvar 
faciəsi, sözün əsl mənasında, xalqımızın 

milli özünüdərkində yeni bir mərhələnin 
başlanğıcı oldu. Xalq öz qərarını verdi: 
“Yolumuz Azadlıqdır!”

Siyasi və iqtisadi böhranlar 
məngənəsində boğulan və boğulduqca 
daha da azğınlaşan, 70 il özünə bayraq 
etdiyi kommunizm ideyalarının iflası artıq 
heç kimdə şübhə doğurmayan və dayaq-
ları çökməyə başlayan Sovet imperiyası 
bu hadisəni törətməklə nəyə nail olmaq 
istəyirdi? Tarixin səhnəsindən birdəfəlik 
silinmək ərəfəsində imperiyanın ucqar 

bir ölkəsində əvvəlcədən qurulmuş plan 
əsasında dinc nümayişçilərin gülləbaran 
edilməsinə qərar verənlər nəyə ümid 
edirdilər? Az sonra – imperiya çökəndən 
sonra aydın olacaqdı ki, bu qərarı 
verənlərin və bu faciəni törədənlərin 
özlərinin də bu suallara cavabları yox 
imiş.

Baş verənlər isə Azərbaycan xalqının 
milli mübarizə əzmini və iradəsini sındıra 
bilmədi. Əksinə, 20 Yanvar hadisəsi öz 
qanunauyğun məntiqi və zəncirvari təsiri 
ilə bütün imperiya ərazisində milli azad-
lıq hərəkatlarının yenidən daha böyük 
vüsətlə alovlanmasına və Sovet İttifaqı-
nın süqutunun daha da sürətlənməsinə 
rəvac verdi. Bu hadisə sovet imperiyası 
üçün “sonun başlanğıcı” oldu. Bu faciənin 
baş verməsinə qədər ölkədə mövcud 
problemlərin, baş qaldırmış etirazların 
siyasi yolla həll olunacağına ümidlər hələ 
də qalmaqda idi. Lakin bir nəslin yaşaya 
biləcəyi qədər ömür yaşamış imperiya 
özü ilə həmyaşıd olan vətəndaş nəslinin 
böyüklü-kiçikli hamısına atəş açmaqla bu 
ümidləri tamamilə al-üst etdi. 

O zamana qədər hələ də 
Azərbaycanın müstəqilliyinə müəyyən 
qədər skeptik yanaşanlar da bu hadisənin 
baş verməsi ilə artıq imperiya boyunduru-
ğunda yaşamağın qeyri-mümkünlüyünü 
dərk etdilər və milli azadlıq hərəkatının 
aktiv iştirakçılarına çevrildilər. Bu faciəvi 
olay onilliklər ərzində insanlara sırınan 
“humanist” əsaslı kommunizm ideologi-
yasının puçluğunu sübut etdi və məhz 
bu hadisədən sonra kommunist partiya-
sından kütləvi istefalar, cəmiyyətin bütün 
təbəqələri tərəfindən müxtəlif formalarda 
ifadə olunan etirazlar ittifaqın hər yerini 
bürüdü və onun dayaqlarını sarsıtdı. 
Həmin ərəfədə SSRİ-nin bir çox res-
publikalarında ittifaq əleyhinə etirazlar 
baş qaldırmışdı. Gürcüstan və Baltik-
yanı ölkələrdə də hərbi qoşun hissələri 
tərəfindən dinc nümayişçilərə qarşı silah 
tətbiq olunmuşdu. Lakin Azərbaycanda 
baş qaldıran etirazlara qarşı törədilmiş 
20 Yanvar hadisəsi öz qəddarlığı, misli 
görünməmiş vəhşiliyi və dağıdıcı miqyası 
ilə əvvəlki olaylardan çox fərqlənirdi. 

Xüsusi qəddarlıqla müşayiət olunan 
kütləvi qətliam aktının həyata keçirildiyi 
müddətdə SSRİ müdafiə naziri Dmitri 
Yazovun, daxili işlər naziri Vadim Baka-
tinin və digər yüksək rütbəli hərbçilərin 
Bakıda olması bu qanlı cinayət əməlinin 
əvvəlcədən planlaşdırılmış olduğunu 
göstərirdi. İmperiyanın hərbi qoşun 
hissələrinin fövqəladə vəziyyət elan 
edilmədən Bakıya yeridilməsi həm ölkə 
qanunvericiliyinin, həm də beynəlxalq hü-
quq normalarının kobud şəkildə pozulma-
sı demək idi. “Bakı şəhərində fövqəladə 
vəziyyətin tətbiq edilməsi haqqında” SSRİ 
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı 
yalnız qanlı cinayət hadisəsi törədildikdən 
sonra elan edilmişdi. 

Görünür, imperiya rəhbərliyinin 
xalqımıza qarşı qəzəb hissi o qədər 
güclü və hərbi təcavüz həyata keçirmək 
niyyəti o qədər qəti idi ki, törətdiyi qeyri-
insanlıq aktına əvvəlcədən “hüquqi don” 
geyindirməyə belə ehtiyac duymamış-
dı. Baş verəcək hadisələrin və faciənin 
miqyası barədə məlumatların geniş xalq 
kütləsinə çatdırılmasının qarşısını almaq 
məqsədi ilə Azərbaycan Televiziyasının 
enerji blokunun partladılması da qanlı 
cinayət əməlinin əvvəlcədən müəyyən 
edilmiş plan əsasında həyata keçirildiyini 
bir daha göstərir. Bununla respublika tele-
viziyası və radiosunun verilişləri tamamilə 

kəsilmiş və bütün ölkə ərazisində informa-
siyasızlıq mühiti yaradılmışdı. 

Ancaq həmişə millətləri qaranlıqda 
və məlumatsızlıqda idarə etməyə alışmış 
düşmənlərimiz bilmirdilər ki, bu zaman 
insanların səsini bir-birinə çatdıran, o 
səsləri Xalqın Səsinə çevirən yenilməz 
bir qüvvə vardı bu millətin canında. Bu, 
onların Azadlıq sevgisi idi! Bu sevgini 
boğmağa isə heç bir vəhşi yumruğun 
gücü çatmayacaqdı! İmperiyanın zor 
gücünə söykənmiş siyasəti ilə Azərbaycan 

xalqının məğrurluğu və qırılmaz iradəsi 
qarşılaşarkən, hansı tərəfin məğlubiyyətə 
düçar olacağı əvvəlcədən aydın idi. 
Sadəcə, Mixail Qorbaçov və onun 
ətrafındakı cinayətkarlar bunu anlaya 
bilməzdilər. 

Yarandığı gündən etibarən, xalqımıza 
qarşı qərəzli siyasət yürüdən sovet impe-
riyası belə bir qəddarlıq aktı ilə özünün 
düşmənçilik “ənənəsindən” əl çəkmədiyini 

bir daha göstərdi. Qorbaçov başda ol-
maqla, İttifaqın bütün vəzifəli şəxslərinin 
ciddi heç nə olmamış kimi davranmaları, 
törətdikləri qanlı cinayəti ört-basdır etmək 
cəhdləri Azərbaycan xalqına qarşı olan 
qərəzin və nifrətin açıq təzahürü idi. 
Azərbaycan SSR rəhbərliyinin qanlı olay 
barədə bəyanat belə verməməsi, belə bir 
çətin anda xalqın dərdinə şərik çıxmaması 
xüsusilə təəssüf doğuran məqam idi. 

20 Yanvar faciəsinin 10-cu ildönü-
mü haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fərmanında göstərildiyi 
kimi: “Xalqın tələbi və bir qrup deputatın 
təşəbbüsü ilə Azərbaycan SSR Ali So-
vetinin 1990-cı il yanvarın 22-də Yanvar 
faciəsi ilə bağlı çağırılmış sessiyasına 
respublikanın bir sıra siyasi və dövlət 
rəhbərlərinin gəlməməsi isə onların xalqın 
taleyinə biganə qaldıqlarını, törədilmiş 
cinayətdə bu və ya digər dərəcədə 
iştirak etdiklərini bir daha təsdiq etmişdir. 
Respublika rəhbərliyi hətta şəhidlərin 
dəfn mərasiminə gəlməyi belə lazım 
bilməmişdi”. Bu fakt bir daha hakimiyyətlə 
xalq arasında o zaman dərin uçurumun 
yarandığını və hakimiyyətdə təmsil olunan 
şəxslərin xalqın iradəsini ifadə etmək 
iqtidarında olmadığını göstərirdi. 

Qanlı yanvar faciəsindən son-
ra bu hadisəyə verilən reaksiyalar və 
ya ümumiyyətlə hadisəyə münasibət 

bildirilməməsi kimin kim olduğunu və 
kimin hansı məqsədə xidmət etdiyini 
tam aydınlığı ilə göstərdi. Xalqın tale-
yüklü bir anında ümummilli lider Heydər 
Əliyevin ən faciəvi günlərindən birini 
yaşayan Azərbaycanın xalqının acısına 
şərik çıxması – onun öz xalqına olan 
sonsuz məhəbbətinin ifadəsi idi. Sovet 
qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı hadisə 
ilə bağlı elə ertəsi gün Azərbaycanın 
Moskvadakı nümayəndəliyinə gələrək öz 
xalqına başsağlığı diləyən Heydər Əliyev, 

xüsusi qəddarlıqla törədilmiş cinayətin 
təşkilatçılarını və icraçılarını cəsarətlə 
ittiham etdi və onların cəzalandırılmasını 
tələb etdi. 

Bu qanlı faciənin önlənə bilməsi üçün 
bütün imkanların mövcud olduğu bir 
şəraitdə belə bir qeyri-insani hadisənin 
törədilməsini kökündən yanlış addım 
kimi qiymətləndirən Heydər Əliyev 
bu cür  yollarla Azərbaycan xalqının 

iradəsini qırmağın mümkün olmadığını 
və olmayacağını açıq şəkildə bəyan etdi. 
Bütün təhlükələrə baxmayaraq, xalqı-
mıza qarşı törədilmiş qanlı faciənin əsl 
səbəbkarlarının elə həmin gün imperiya-
nın mərkəzindən bütün dünyaya bəyan 
edilməsi –xalqımızın üzləşdiyi ən çətin 
məqamlarda Heydər Əliyevin ümummilli 
mövqedən çıxış etmək cəsarətini, onun 
təkcə xalqın qələbələrinin deyil, həm də 
dərdinin önündə dayandığını bir daha 
sübut etdi.

Cinayətin törədildiyi vaxtdan 
keçən bir neçə illər ərzində 20 Yanvar 
hadisələrinə lazımi siyasi-hüquqi qiymətin 
verilməməsi də vacib məsələlərdən 
biri idi. Mövcudluğunun mahiyyətində 
zorakılıq və hegemonluq daşıyan impe-
riyanın onun rəhbərliyi tərəfindən verilən 
göstəriş əsasında baş vermiş bəşəri 
cinayətə hüquqi qiymət verə biləcək 
qədər səmimiyyətə və iradəyə malik 
olmadığı əvvəlcədən məlum idi. Ona 
görə də 1990-cı ilin dekabrında SSRİ 
Baş Hərbi Prokurorluğunun hərbi qulluq-
çuların 20 yanvarda Bakıda baş vermiş 
hadisələrlə bağlı əməllərində cinayət 
tərkibi görməyərək işə xitam verməsi heç 
kimi təəccübləndirməmişdi. Azərbaycan 
Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi 
tərəfindən faciəli olayların araşdırılması 
ilə bağlı yaradılmış İstintaq komissiyası-

nın fəaliyyətinin heç bir nəticə və heç bir 
əsas olmadan dayandırılması isə təəccüb 
doğurmaya bilməzdi.

Bu, o zamankı ölkə rəhbərliyinin baş 
vermiş qanlı faciəyə siyasi-hüquqi qiymət 
verə bilmək iqtidarında olmadığını nüma-
yiş etdirirdi. Təəssüf ki, daha sonra 1992-
ci ilin 19 yanvarında qəbul edilmiş “1990-
cı il yanvarın 19-20-də Bakı şəhərinə 
qoşunların yeridilməsi ilə əlaqədar faciəli 
hadisələrin təfsilatının və səbəblərinin 
təhqiqi üzrə Azərbaycan Respublikası Ali 
Soveti komissiyasının işinin yekunlarına 
dair” Azərbaycan Respublikası Ali Sove-
tinin Milli Şurasının qərarında da ölkənin 
ali qanunverici orqanının qeyd olunan 
komissiyanın fəaliyyətinin qənaətbəxş 
olması ilə kifayətlənməsi, qanlı hadisənin 
sifarişçiləri və icraçılarının göstərilməməsi 
Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ən 
ağır cinayətlərdən biri olan 20 Yanvar 
faciəsinə ciddiyyətinə və əhəmiyyətinə 
görə qiymət verilmədiyini bir daha 
təsdiqlədi.

20 Yanvar hadisələrinin təkcə xalqı-
mıza qarşı deyil, bütün insanlığa qarşı 
cinayət olduğunu sübut etmək, faciə 
qurbanlarının hüquqlarının müdafiəsini 
təmin etmək, axıdılmış günahsız qan-
ların səbəbkarlarının cəzalandırılması 
üçün siyasi, hüquqi zəmin formalaşdır-
maq olduqca önəmli məsələ idi. Məhz 
buna görə Prezident Heydər Əliyevin 
“20 Yanvar faciəsinin 4-cü ildönümünün 
keçirilməsi haqqında” 5 yanvar 1994-
cü il tarixli fərmanında Azərbaycan 
Respublikası Ali Sovetinin Milli Şurası 
tərəfindən 1992-ci ildə qəbul olunmuş 
müvafiq qərarda Yanvar hadisələrinin 
əsl səbəblərinin açıqlanmadığı və həqiqi 
günahkarların aşkar edilmədiyi nəzərə 
çatdırıldı və Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisinə 20 Yanvar hadisələrinə 
tam siyasi-hüquqi qiymət verilməsi və bu 
məqsədlə Milli Məclisin xüsusi sessiyası-
nın keçirilməsi tövsiyə edildi.

Beləliklə, 1994-cü ilin martında 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 
20 Yanvar hadisələrinə siyasi-hüquqi 
qiymət verilməsi haqqında xüsusi qərar 
qəbul etdi. Bu qərarın qəbul edilməsinin 
əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, haqq 
və ədalətin müdafiəsi naminə küçələrə 
çıxmış silahsız adamların qəddarcasına 
qətlə yetirilməsi hərbi təcavüz və hərbi 
cinayət kimi qiymətləndirildi, qanlı faciənin 
sifarişçiləri və icraçıları açıq şəkildə bəyan 
edildi və bu cinayətin istintaqını həyata 
keçirən hüquq-mühafizə orqanlarının 
fəaliyyətinin qənaətbəxş olmadığı bildirildi. 
Bununla da, nəhayət ki, qanlı faciəyə 
dövlət səviyyəsində münasibət bildirilməsi 
təmin edildi. 

Faciədən 30 ilə yaxın bir dövr 
keçir. Əbədi, dönməz və sarsılmaz 
müstəqilliyimizin işığında yaşayan xalq 
hər il yanvarın 20-də Şəhidlər xiyabanı-
na üz tutur, azadlığımızın qandallarını 
 sındırmış şəhidlərimizi ehtiramla yad 

edirlər. Şəhidlər xiyabanını ziyarətə gələn 
yüz minlərlə həmvətənimiz azadlığımız 
uğrunda şəhid olmuş soydaşlarımızın 
məzarı qarşısında baş əyərək onların 
xatirəsini əziz tuturlar. 

Prezident İlham Əliyevin Şəhidlər xi-
yabanını ziyarət edərkən vurğuladığı kimi: 
“Azərbaycan xalqı bu günü heç vaxt yad-
dan çıxarmayacaq. Azadlıq, müstəqillik 
uğrunda, vətən uğrunda özlərini qurban 
verən şəhidlərimizin hamısının xatirəsini 
həmişə qəlbimizdə yaşatmalıyıq. Hesab 
edirəm ki, bugünkü müstəqil, qüdrətli 
Azərbaycan xalqımızın ən böyük 
sərvətidir. Şəhidlərimizin, canlarını qurban 
vermiş insanların bu işdə böyük xidməti 
olubdur. Bu da heç vaxt yaddan çıxarılma-
malıdır.”

Bəli, torpaqlarımızıın bütövlüyü və 
müstəqilliyimiz uğrunda mübarizədə 
qurban getmiş şəhidlər unudulmaz. Onlar 
xalqın azadlığı yolunda canlarından da 
keçməyə hazır olduqlarını göstərdilər 
və bu yolla getdilər. Ölümə gedən yollar 
onları ölməzliyə – Əbədiyyətə, xalqımızı 
isə Azadlığa qovuşdurdu. Bu bir tarixdir. 
Qanlı, amma Şərəfli bir tarix. 

Cavanşir FEYZİYEV,  
Milli Məclisin deputatı, 

fəlsəfə doktoru

 � Hər bir xalqın milli birliyə, sarsılmaz iradəyə və 
əhatəli özünüdərkə hansı dərəcədə nail olması məhz 
onun üzləşdiyi ən çətin anlarda mövcud proseslərə və 
çağırışlara ümumxalq reaksiyasında özünü göstərir. 29 
il əvvəlin fəlakətli yanvar günlərində üzləşdiyimiz belə 
bir ağır sınaq məqamında xalqımızın mübarizlik əzminin 
təzahürü, təzyiqlərə boyun əyməyən əzmkar iradə 
nümayiş etdirməsi tariximizə yeni bir mübarizə səhifəsi 
yazdı – Qanlı yanvar səhifəsi. 

Bu təcavüz təşkil olunmuşdu və bunu təkcə Qorbaçov, yaxud Moskvada Sovet 
hökumətinin, Kommunist Partiyasının digər rəhbərləri təşkil etməmişdi. Bunu  birinci 
növbədə Azərbaycan Respublikasının o vaxtkı Kommunist Partiyasının rəhbərləri öz 
 xalqını boğmaq, əzmək, tapdalamaq üçün, xalqın azadlıq hərəkatını yatırtmaq üçün, 
 xalqın mənliyini təhqir etmək üçün təşkil etmişdilər.

Heydər ƏLİYEV 
Ümummilli lider

520 yanvar 2019-cu il, bazar

sonunun başlanğıcı
Bu qanlı faciə Sovet İttifaqı zamanında dinc əhaliyə qarşı 

törədilən ən amansız qanlı cinayət idi. O vaxtadək sovet ordusu 
dinc əhaliyə qarşı heç vaxt bu qədər qəddarlıqla, vəhşiliklə cəlb 
edilməmişdi. Yüzlərlə insan həlak oldu, itkin düşdü, yaralandı.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

20 YANVAR – 
qanlı imperiyanın



20 yanvar 2019-cu il, bazar6
 � Bütün şəhər küçələrə tökülmüşdü. Qışın iliyə işləyən 

sazağı elə bil insanların vecinə deyildi. Hamı harasa tələsir, 
sanki bir an əvvəl tərk etmək istəyirdi buranı. Birdən qələbəliyin 
içində qonşuları Solmaz xalanı gördü. Əlində iri bir barxana 
3 balasını qabağına qatmışdı. “Nə olub, Solmaz xala” – deyə 
soruşmaq istədi. Səsi sinəsində qırılıb qaldı. Solmaz xala elə bil 
eşitdi onu. “Tez, tez olun gedin burdan. Çox pis şeylər olacaq. 
Ora bax ...” – deyə hayqırdı. Qadının əlinin qalxdığı tərəfdən- 
şimaldan nəhəng, qapqara bulud şəhərin üzərinə doğru 
irəliləyirdi...

Yuxudan qan-tər içində oyan-
dı. Gördüyü yuxuya bir anlam verə 
bilməsə də, əhvalı qarışmışdı. On-
suz da hər şey qarmaqarışıq idi. 
Yeniyetməlik çağını yaşayırdı. İndi 
onun ilk gənclik havasıyla göylərdə 
uçan vaxtıydı. Amma baş verən 
hadisələr bütün yaşıdları kimi onu da 
başqa qayğılarla yükləmişdi. Özünü ta-
nıyandan inandığı, məktəbdə öyrəndiyi 
hər şey əslində böyük bir yalan imiş. 
Vətən deyib sevdiyi, qürurlandığı ölkə 
əslində onun əsl Vətənini, torpağını 
qan bahasına caynağına keçirmiş 
düşmən tələsiymiş. Uşaqlıqdan baba 
deyib sevdiyi Lenin də nağıllarda 
gözəl qızları saçlarından asan div 
imiş sən demə. Bütün bunları biləndə 
çox sarsılmışdı. Yaxşı oxuduğuna 
və ictimai fəal olduğuna görə yaşı 
çatmasa da, sinifdə ilk onu komsomola 
keçirmişdilər. Nümunə kimi. Onda necə 
də qürurlanmışdı. İndi isə utanırdı o 
sevincindən. 

 Bayırdan səslər eşidilməyə 
başladı. Səsgücləndiricilərlə insanları 
küçələrə çıxıb barrikadalar qurmağa 
səsləyirdilər. Xalq cəbhəsinin fəalları 
idi deyəsən. Bayaqdan televiziyada 
da həyəcanlı çıxışlar bir-birini əvəz 
edirdi. Milli azadlıq hərəkatı xeyli 

vaxtdır başlasa da bu gün bir başqa 
idi. Müstəqilliyi uğrunda mübarizəyə 
qalxmış xalqları öz həbsxanasından 
buraxmaq istəməyən Moskvanın Bakı-
ya qoşun yeridəcəyi ilə bağlı xəbərlər 
dolaşırdı. İnsanlar elə yuxusundakı 
kimi narahat idilər. Amma kimsə ha-
rasa getməyə yox, əksinə bu torpağı 
dişiylə-dırnağıyla qorumağa tələsirdi 

elə bil. Atası da dayısıyla birgə çıxmış-
dı evdən. Qəribədir, bu dəfə anası da 
deyinmirdi onların bu soyuqda-boranda 
küçələrə tökülməyinə. Ürəyi partlayırdı. 
O da bayıra çıxmaq, təpədən dırna-
ğa Vətən, torpaq sevgisiylə, azadlıq 
eşqiylə silahlanmış o insanların yanın-
da olmaq istəyirdi. Amma qız olduğu 
üçün icazə verməyəcəklərini bilirdi. 

 Televiziyada səslənən xəbərləri 
acgözlüklə dinləyirdi. İndi bu qara 
qutu havadan, sudan qiymətli olmuş-
du. Bütün Azərbaycanın ürəyi orda 
döyünürdü elə bil. Birdən -birə ekran 
qaraldı. İşıqlar sönməmişdi. Bayaq-
dan əzizdən-əziz olan televizoru 
döyəcləməyə başladı. Amma çifayda. 
Sonra biləcəklərdi ki, Bakıya xain hü-
cumdan öncə televiziyanın enerji bloku 
partladılmışdı. 

 Qaranlıq düşmüşdü. Bayırda 
şeytani sükut hökm sürürdü. Çoxunun 
əri, oğlu evdə olmayan qonşu qadınlar 
onlara yığışmışdılar. Hərənin ağzından 
bir söz çıxırdı. Hamı narahat idi, amma 
heç kim qorxmurdu. Ya da içindəki qor-
xuya inanmaq istəmirdi. Bütün ömürləri 
boyu sevib-öydükləri sovet ordusunun 
öz ölkəsinin vətəndaşlarına, əliyalın, si-
lahsız insanlara zərər verəcəyini kimsə 
ağlına belə gətirmirdi. 

 Birdən bayırdan atəş səsi eşidil-
di. Sonra daha biri. Sonra uzun atəş 
səsləri... Gecənin bağrı dəlinmişdi elə 
bil. Şəhəri qatı duman bürümüşdü. 
Artıq ürəklər güllə səsləriylə həmahəng 
atırdı...

 O gecə kimsə yatmadı. Səhər 
güllələnmiş Bakının üzünə qan 
rəngində açıldı. Hamı ölmüşdü. Hamı 

yenidən doğulmuşdu. Küçələr al-
qan içində idi. Ürəklərsə bomboş. 
Gözlərdən qəzəb axırdı. Bütün ömrü 
boyu aldadılmış insanlar “xilaskar 
ordu” tərəfindən gülləbaran edilmiş 
əzizlərinin nəşinə dəhşətlə baxırdılar. 
Yaralı Bakının harayını dünyaya çat-
dırmağa çalışan gəmilərin tükürpədici 
fəryadı altında bir ana yeniyetmə 
qızının qana bulaşmış saman sarısı 
saçlarını göz yaşlarıyla yuyur, bir ata 
əlləri əsə-əsə toyuna lap azca qalmış 
nişanlı oğlunun tankın altında qalıb 
paramparça olmuş bədənini bir yerə 
toplayır, bir qadın yenicə qovuşduğu 
sevdiyinin –həyat yoldaşının ölümünə 
dözməyib intihar qərarı verirdi . O 
məşum gecədə öz həyatı bahasına ya-
ralıların köməyinə tələsən həkimin ağ 
xalatı insanlığın vicdanı kimi ayaqlar 
altında qalmışdı...

 Varfolomey gecəsindən daha 
dəhşətli olan o gecə moskvalı 
cəlladların əmri və onların bəslədiyi 
manqurtların yardımıyla 147 nəfər 
şəhid olmuş, yüzlərlə insan yaralan-
mışdı. Onların arasında yaşlılar, qa-
dınlar, uşaqlar da var idi. Kimi doğma 
şəhərini qorumaq üçün özünü atəşin, 
tankın altına atmış, kimi də evinə 
gedərkən küçədə, ictimai nəqliyyatda, 
hətta öz eyvanında gülləyə tuş 
gəlmişdi... 

 Dağüstü parka doğru ucu-bucağı 
görünməyən izdiham irəliləyirdi. Sanki 
bütün şəhər bir yerə toplanmışdı. Bu 
mənzərə Moskva mehmanxanasın-
dan aşağını gözətləyən əlisilahlı rus 
əsgərlərini vahimələndirir, canlarındakı 
qorxunu söyüş söyərək toxdatmağa 
çalışırdılar...

Xalq şəhidlərini son mənzilə yola 
salırdı. Al qırmızı qərənfillərə bürün-
müş tabutlar nəhəng çayın üzərində 
üzən çiçək səbətlərinə bənzəyirdi. 
Qadınlar ağlasa da kişilərin gözlərində 
yaş yox idi. Əvəzində yumruqları 
düyünlənmişdi. Dördbir tərəfdən 
tankların lüləsi üzərlərinə tuşlansa da 
insanların üzündə qorxudan bir nişanə 
yox idi. O dəhşətli gecə qorxunu yox, 
azadlığı doğmuşdu. Şəhidlərin qanı 
bahasına olsa belə, qan rəngində 
AZADLIQ.

 Gözləri anasıyla yanaşı addım-
layan Solmaz xalaya sataşdı. Ağla-
maqdan bihal olmuşdu yazıq qadın. 
19-u gecəsi gördüyü yuxunu xatırladı. 
Baxışları qeyri-ixtiyari səmaya yönəldi. 
Qapqara, bədheybət bir bulud Günəşin 
qarşısından çəkilib yavaş-yavaş şimala 
doğru sürünürdü...

Aida AYSA, 
“Xalq qəzeti”

 � 1990-cı ilin 20 Yanvarında vətənpərvər qüvvələr “Bakı 
zəfəri”nin bədnam müəllifi, sovet rəhbəri Mixail Qorbaçovun 
böyük bir karikaturasını qorxub-çəkinmədən Mərkəzi Komitənin 
binası qarşısındakı hündür divara çəkmişdilər. Nəhəng təsvirdə 
Qorbaçovun əlindəki baltadan qan süzülürdü. Rəşmin altında 
rusca: “Qorbaçov insan qəssabıdır” sözləri yazılmışdı. Bu 
qəhrəman bir xalqın xəyanətkarlığa və vəhşiliyə verdiyi aydın, 
təsirli qiymət idi.

Bəs görəsən, o saatlarda və günlərdə Qor-
baçovun özü qanlı əməlinin nəticəsi olan bu 
kəskin ittiham barədə nə düşünmüşdü? Demək 
çətindir. Amma illər keçəndən sonra sonuncu 
sovet tiranı “Həyat və islahatlar” adı ilə çap 
olunmuş xatirələrində, yüngül də olsa, özünü 
“Bakı qırğını”nda suçlu bilib. O dövrü yada 
salan “insan qəssabı” səmimi, ya qeyri-səmimi, 
aşağıdakıları söyləyib:

– 1990-cı ilin yanvarında çoxlu sayda 
bakılının həyatı yarımçıq qaldı. Bu ağırdır, çox 
ağırdır;

– 1990-cı ilin yanvarında fövqəladə şərait 
bizi fövqəladə vəziyyətin elan edilməsinə 
məcbur etdi. Bu addım (guya – T.A.) daha çox 
qan axıdılmasının qarşısını almaq üçün atıldı;

– 13 yanvarda (sən demə – T.A.) Bakıda 
xuliqan elementlər insan itkisi ilə müşayiət 
olunan kütləvi iğtişaş törədiblər. 

– Mən Prezident Şurasının üzvü Prima-
kovu və Sov.İKP Mərkəzi Komitəsi adından 
Aleksandr Girenkonu Bakıya göndərdim. Onlar 
mənə zəng vurub bildirdilər ki, Azərbaycanda 
vəziyyət nəzarətdən çıxıb. 18 rayonda 
hakimiyyət orqanlarının fəaliyyəti dayandırılıb 

və İranla 200 km sərhəd sökülüb  
(niyə ? – T.A.);

– 20 Yanvar mənə dərs oldu. Bu faciəli 
hadisədən dərs götürdüm. Hakimiyyət eks-
tremal situasiyada güc tətbiqindən imtina 
edə bilməz. Ancaq bu aksiya mütləq olaraq 
əsaslandırılmalı və çox sərt tədbirlərlə bağlı 
addım məhdudlaşdırılmalıdır. Problemin həlli 
yalnız siyasi yolla tapılmalıdır;

– Əsas günahkar Qarabağ münaqişəsidir 
(Bəs bu münaqişəyə kim rəvac verdi? T.A.). 
Sonra 90-cı ilin yanvarından dərs götürülüb-
mü? Şübhə edirəm: bunun sübutu erməni-
azərbaycanlı müharibəsidir”.

Bu gecikmiş etirafa onu da əlavə edək 
ki, illər sonra eks-prezident kimi Türkiyəyə 
səfər edən M. Qorbaçov “20 Yanvar qırğını-
nı həyatının ən böyük səhvi” adlandırmışdı. 
Lakin bu etiraf da bir xalqın qatili olmaqdan 
çəkinməmiş qanlı prezidentin bəşəri cinayətini 
yuyub-təmizləyə, “insan qəssabı” damğasını 
onun bioqrafiyasından silə bilməz. 

T.AYDINOĞLU,  
“Xalq qəzeti”
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Azadlığın
Sonuncu sovet diktatorunun 
“həyatının ən böyük səhvi”

 � 29-cu ildönümünü dərin hüzn, eyni zamanda, o zaman xalqımızın 
göstərdiyi misilsiz rəşadətdən doğan iftixarla qeyd etdiyimiz 20 Yanvar 
faciəsinin dəhşətli mənzərələri, ağrılı təəssüratları və unudulmaz xatirələri bizi 
yenidən bir məcrada cəmləşdirmişdir. Ötən illər bir daha hamımıza göstərdi ki, 
XX yüzilliyin sonlarında müstəqilliyimizin bərpasına aparan yol məhz  
o zaman – 1990-cı ilin 20 Yanvarından başlamışdır. 

Həmin gün öz hüquqları uğrunda 
mübarizəyə qalxmış xalqımız sovet ordu-
sunun zirehli tankları, xüsusi təyinatlı hərbi 
dəstələri ilə toqquşub əzilsə, qurbanlar versə 
də bu zəhmli gücün qarşısında əyilməmişdir. 
Azərbaycan xalqının misilsiz iradə və 
dəyanəti dünyaya hökm edən qanlı imperiya-
nın başında duranları, bu hərbi-siyasi rejimin 
seçmə qoşun bölmələrini aciz və məğlub 
vəziyyətə salmışdır.

20 Yanvar faciəsi XX əsr Azərbaycan 
tarixində baş vermiş qanlı hadisələrin, 
soyqırımı aktlarının məntiqi davamı, çar 
Rusiyasının “parçala-hökm sür” siyasətinin 
növbəti təzahürü idi. Azərbaycan xal-
qına qarşı soyqırımlar, torpaqlarımızın 
114 min kvadratkilometrdən 87 min 
kvadratkilometrədək azalması, SSRİ 
dövründə soydaşlarımızın indi Ermənistan 
adlandırılan ərazidəki əzəli, ata-baba yurd-
larından son nəfərinədək qovulması, sovet 
rəhbərliyinin havadarlığı ilə başlayan Dağlıq 
Qarabağ hadisələri, bu dəfə torpaqlarının 
iyirmi faizinin işğalı bu məkrli siyasətin 
mərhələləridir. 

Qan yaddaşımıza böyük faciə və 
qəhrəmanlıq kimi həkk olunan 20 Yanvar 
müstəqillik əzmimizi, milli kimliyimizi dün-
yaya tanıdan gün oldu. Bu tarix Azərbaycanın 
istiqlalı yolunda milli məfkurəmizdən güc 
alan qarşısıalınmaz azadlıq istəyinin dünyaya 
bəyan edilməsinin başlanğıcı oldu. 20 Yanvar 
qırğını həm də sovet rejiminin ermənilərlə 
birgə apardıqları antiazərbaycan siyasətinin 
tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilməlidir. 

Qabaqcadan düşünülüb-hazırlanmış bu 
təcavüzkarlıq aksiyası Azərbaycan xalqı-
nın demokratiya və milli azadlıq uğrunda 
mübarizəsini boğmaq, ona mənəvi zərbə 
vurmaq məqsədi daşımışdır. Lakin sovet im-
periyası insanlıq adına sığmayan əməlləri ilə 
Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilmədi. 
Qanlı Yanvar milli azadlıq hərəkatının daha 
da yüksəlməsinə və nəticədə, Azərbaycanın 
yenidən müstəqilliyə qovuşmasına yol açdı. 
Uzun illər ərzində milli azadlığını bərpa 
etmək arzusu ilə yaşayan xalqımız nəyə qadir 

olduğunu sübut etdi. Tarix bir daha göstərdi 
ki, dövlətçilik ənənələrini yaşadan xalqımızı 
müstəqilliyi uğrunda mübarizədə qorxutmaq, 
susdurmaq, dayandırmaq mümkünsüzdür. 

Zaman keçdikcə Qanlı Yanvar 
hadisələrinə müxtəlif aspektlərdən yanaşılır: 
xalqımız həmin tarixi təkcə hüzn günü kimi 
deyil, eyni zamanda, milli qürur və iftixar 
günü kimi anır. Ötən illərdə ölkəmizdə 20 
Yanvar faciəsi ilə bağlı elmi araşdırmalar apa-
rılmış, həqiqəti əks etdirən bir sıra multimedia 
mənbələri hazırlanmışdır. Bu kitab, albom, 
audio-video vəsaitləri və digər mənbələrdə 
faciənin mahiyyətini və ibrət dərslərini 
əhatə edən zəngin məlumat, fakt və sənəd 
toplanmışdır. Bu baxımdan bir neçə il əvvəl 
AZƏRTAC-da hazırlanmış “Tariximizin qanlı 
və şanlı səhifəsi” kitab-albomu Azərbaycan 
xalqının o zaman yaşadığı faciənin, 20 Yanvar 
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə, bugünkü 
və gələcək nəsillərə çatdırılması işinə yardım-
çı olan uğurlu bir nəşrdir.

 Həmin nəşrin ön sözündə vurğulanan 
“Bu fotonəşr Bakıda törədilmiş kütləvi qır-
ğının əsas baiskarı Mixail Qorbaçovu Nobel 
Sülh mükafatına layiq görmüş dünya üçün 
yaddaş kitabıdır” ironik fikri dünyanın hər bir 
yerində hər bir vicdanlı insanı dərindən duy-
ğulandırır və ciddi düşündürür. Bu qınaq həm 
də Ermənistan – Azərbaycan müharibəsinə, 
Qarabağ həqiqətlərinə ikili standartla yanaşan 
beynəlxalq aləmə cinayətkarların hələ də 
cəzasız qalması barədə zəruri mesajdır. 

20 Yanvara aparan yolun nə vaxt və 
haradan başlanıldığını göstərən hadisələrin 
xronoloji ardıcıllığı, tarixi faktlara əsaslanan 
şərhlər, dərin təhlillər və Azərbaycan xalqının 
müsibətini, qırğının miqyasını əks etdirən 
yüzlərlə fotoşəkil- güllə ilə vurulmuş, tankın 
tırtılları altında tapdanaraq əzilmiş insan 
cəsədləri, şikəst edilmiş, ağır yaralanmış 
insanlar, qanlı cəza əməliyyatının ağır 
nəticələrini, müəyyən epizodlarını əks etdirən 
materiallar, fotosənədlər kitab-albomun tarixi 
və informasiyalılıq dəyərini nümayiş etdirir. 

Bəhs etdiyimiz kitabın dəyəri 20 Yanvar 
hadisələrinə dair təkzibedilməz fotoşəkillərin 

və sənədlərin, tarixi materialların, statistik 
məlumatların küll halında təqdim edilməsi, 
daha geniş auditoriyaya çatdırılması üçün 
fotonəşrin dörd dildə - Azərbaycan, ingilis, 
rus və ərəb dillərində çap olunması, oxucuda, 
xüsusən, dünya ictimaiyyətində faciə barədə 
aydın və obyektiv təssəvvürün yaradılma-
sındadır. Hər kəsin qavraya biləcəyi tərzdə, 
dəqiq, lakonik və çox səmimi bir üslubda 
ifadə olunmuş fikirlər siyasi, ideoloji, mənəvi 
mahiyyəti, məna-məzmun konkretliyi ilə 
diqqəti cəlb edir. 

Son illərdə buraxılmış digər nəşrlərdə 
də 20 Yanvar hadisələrinin səbəblərini, 
həmin hadisələr ərəfəsində Azərbaycanda 
yaranmış gərgin ictimai-siyasi vəziyyəti, 
Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları və Dağlıq 
Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq cəhdləri 
ilə əlaqədar baş qaldırmış etiraz dalğasını, 
keçmiş sovet rəhbərlərinin xalqımıza qarşı 
ədalətsiz siyasəti və digər mühüm məqamları 
özündə cəmləyən materiallar indiki nəsillərin 

diqqətinə çatdırılmışdır. 
20 Yanvar xronikasını əks etdirən bu 

mənbələrdə faciə ərəfəsində və Bakı qırğının-
dan sonrakı dövrdə ölkəmizdə cərəyan edən 
hadisələrin xarakteri, obyektiv, subyektiv 
səbəbləri tarixi xronologiya ilə əks olunur. 
Həmin materiallardan bir daha məlum olur 
ki, o vaxt SSRİ-də gedən proseslərə real 
təsir etmək imkanı olan lider Heydər Əliyev 
siyasi səhnədən uzaqlaşdırıldıqdan sonra 
M. Qorbaçovun müşaviri A. Aqanbekyanın 
Parisdə “Humanite” qəzetinə müsahibəsində 
“Dağlıq Qarabağın Ermənistanın tərkibinə 
verilməsi zəruriliyindən və bu məsələyə 
M.Qorbaçovun razılıq verməsindən” danış-
ması etnik münaqişənin yaxınlaşdığına bir 
siqnal olmuşdu. 

20 Yanvara gedən yol da ermənilərin 
Dağlıq Qarabağa əsassız ərazi iddiaları 
ilə başlanmışdır. 1987-ci ildə Qarabağ-
da yaradılmış “Krunk” radikal-separatçı 
erməni təşkilatının Xankəndidə keçirdiyi 

ilk antiazərbaycan mitinqləri də baş verəcək 
faciələrin ilk qığılcımları idi. Sən demə, 
1988-ci ildə Dağlıq Qarabağda baş qaldırmış 
erməni separatizminə Kreml rəhbərliyinin 
rəvac verməsi, 1989-cu ildə SSRİ Ali 
Sovetinin qərarı ilə DQMV-də yaradılmış 
Xüsusi İdarə Komitəsinin Azərbaycana qarşı 
qərəzli mövqeyi sayəsində muxtar vilayətin 
idarə-müəssisələrinin tədricən Azərbaycanın 
tabeçiliyindən çıxarılması, vilayət ərazisində 
soydaşlarımıza divan tutulması, DTK-nın 
çeşidli təxribatlar törətməsi və s. hadisələr 
xronologiyadan aydın olur ki, nəhayət, Bakı-
da dinc əhalinin ağır hərbi texnikanın köməyi 
ilə vəhşicəsinə qətliamına aparırmış. 

M.Qorbaçovun göstərişi, D.Yazovun 
komandanlığı altında həyata keçirilən Qanlı 
Yanvar faciəsi baş verdikdən bir gün sonra 
bu informasiya blokadasını geniş cəbhədə 
yaran ümummilli lider Heydər Əliyev həmin 
vaxt Azərbaycanın Moskvadakı Daimi 
Nümayəndəliyinə gələrək, Bakı qırğınına ilk 

olaraq etirazını bildirmiş və siyasi-hüquqi 
qiymət vermişdir. 

20 Yanvar xronikasına nəzər saldıqca 
bir daha görürük ki, Azərbaycan xalqının 
azadlıq mübarizəsinə, 20 Yanvar faciəsinə 
dövlət səviyyəsində tam siyasi-hüquqi 
qiymət verilməsi, şəhidlərin xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsi ümummilli lider Heydər 
Əliyevin həyata keçirdiyi tədbirlərlə 
mümkün olmuşdur. Şəhidlərin xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsi istiqamətində atdığı ad-
dımlar, o cümlədən 1998-ci il 31 mart tarixli 
fərmanla “20 Yanvar şəhidi” fəxri adının 
təsis edilməsi, 1998-ci il 5 avqust tarixli 
sərəncama əsasən Şəhidlər xiyabanında 
“Əbədi məşəl” kompleksinin yaradılması, 
şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğı, 
bu ənənəni ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 
davam etdirməsi də ulu öndərin adı ilə 
bağlıdır.

Şəhidlərin əbədiyyətə qovuşduğu 
müqəddəs məkana ümummilli lider Heydər 
Əliyevin verdiyi qiymət indiki nəsillərə belə 
tarixi yerlərin önəmini dərindən anladır: 
“Xalqımızın tarixində çox əzəmətli, qiymətli 
abidələr var. Ancaq Şəhidlər xiyabanı, XX 
əsrin sonunda Azərbaycan xalqının mil-
li azadlığı uğrunda özünü qurban vermiş 
şəhidlərinin məzarları Azərbaycan Respubli-
kasının torpağının ən müqəddəs yeridir və ən 
qiymətli abidəsidir”. 

Ulu öndərin: “Şəhidlərin hər qanının 
damcısında bizim xalqımızın qüdrəti var, 
qəhrəmanlığı var, xalqımızın milli azadlıq, 
müstəqillik arzuları vardır. O gecə tökülən 
qanlar müqəddəs qanlardır. Onlar bizim xalqı-
mızın əsrlər boyu milli azadlıq, müstəqillik 
uğrunda tökdüyü qanlara qovuşmuş qan-
lardır, o gecə tökülən qanlar Azərbaycanın 
müstəqilliyini nümayiş etdirən milli bay-
rağımızın üstündəki qandır” – sözləri isə 
yeni nəsildə milli vətənpərvərlik, dövlətçilik 
hislərinin tərbiyə olunması, milli kimlik 
məfkurəsinin formalaşması baxımından son 
dərəcə ibrətlidir.

20 Yanvar həqiqətlərini əbədiyyətə həkk 
etmiş qanlı xronikaya bir cümlə ilə ad vermiş 
olsaq, deməliyik: “Xalqın qeyrət və dəyanəti 
hər silahdan güclü imiş”.

Vasif SƏMƏDOV,  
“Kaspian-İzvestiya” Beynəlxalq 

İnformasiya Agentliyinin prezidenti, 
Əməkdar jurnalist

Xalqın qeyrət və dəyanəti 
hər silahdan güclü imiş



 � Avropa Parlamentində Mehman 
Hüseynovla bağlı qətnamənin qəbul 
olunması, ilk növbədə, onu göstərir ki, 
elə əvvəldən bu məsələ ölkəmizə qarşı 
antiazərbaycan mərkəzlər tərəfindən 
qurulmuş bir oyun, yazılmış bir siyasi ssenari 
idi. Bunu Trend-ə Milli Məclisin deputatı 
Hikmət Babaoğlu Avropa Parlamentində 
M.Hüseynovla bağlı qətnamənin qəbuluna 
münasibət bildirərkən deyib.

Deputat qeyd edib ki, 
M.Hüseynov özü vəziyyətinin 
yaxşı olduğunu, aclıq 
aksiyasını dayandırdığını, 
hüquqlarının qorunduğunu, 
ona qarşı heç bir təzyiqin 
olmadığını bildirsə də, üstəlik, 
Azərbaycanda olan Avro-
pa İttifaqına üzv ölkələrin 
diplomatik korpuslarının 
nümayəndələri də onunla 
görüşdə iştirak edərək bu 
deyilənləri təsdiq etsələr də, 
beynəlxalq Soros şəbəkəsi 
bu mövzudan əl çəkmək 
istəmir. Bunu Azərbaycana 
qarşı siyasi şantaj vasitəsinə 
çevirməyə davam edir. Ancaq 
həqiqət isə bundan ibarətdir 
ki, Azərbaycan dövləti üçün 
onun hər bir vətəndaşı 
qiymətlidir və kiməsə qarşı 
humanist davranmaq lazım-
dırsa, bunu artıqlaması ilə 
edir. Yetər ki, heç kəs azadlıq 
və hüquq məsələsini siyasi 
alver predmetinə çevirməsin.

H.Babaoğlunun sözlərinə 
görə, bu qətnamənin 
müəllifinin kimliyinə nəzər 
salsaq görərik ki, burada 

birbaşa bütün postsovet 
məkanında rəngli inqilab-
ların müəllifi kimi tanınan 
Sorosun dəst-xətti aydın 
görünür: “Rebekka Harms 
Sorosa yaxın olan şəxslərdən 
biridir. Bir sıra hallarda rəngli 
inqilablara ilhamverici və 
dəstəkverici kimi çıxış edib. 
Eyni zamanda, Avronestdə 
daima bu cür məsələləri 
dəstəkləyib. Analiz etsək 
görəcəyik ki, struktural for-
mada beynəlxalq təşkilatlara 
yerləşdirilmiş Soros şəbəkəsi 
milli dövlətlərə qarşı müxtəlif 
inqilab ssenariləri yaz-
maqla sabitliyi pozmaq, 
beləliklə, həmin dövlətlərin 
intellektual və maddi re-
surslarını mənimsəmək 
niyyətindədir. Düşünürəm ki, 
qısa müddətdə davam edən 
bu ssenari istər beynəlxalq, 
istərsə də Azərbaycan 
ictimaiyyəti tərəfindən düzgün 
əsaslarda dərk edildi, eyni 
zamanda Soros şəbəkəsinin 
özünüifşası ilə nəticələnddi. 
Bənzər ssenarilər vaxtaşırı 
təkrar edildiyi üçün, fikrimcə, 

Azərbaycan ictimai şüuru bu 
cür hadisələrə qarşı siyasi 
immunitetə malikdir. Çünki 
bənzər ssenarilər dəfələrlə 
Azərbaycanın üzərində oyna-
nılıb”.

Millət vəkili bildirib 
ki, bu cür ssenarilərin 
məqsədi xaos, qarşıdurma 
yaratmaq, beləliklə, həm 
də Qarabağ probleminin 
həllini unutdurmaqdır: “Biz 
bilirik ki, Azərbaycan 2019-
cu ildə problemin həlli ilə 
bağlı mühüm hədəflər 
müəyyənləşdirib. Bununla 
bağlı bir sıra yeni gözləntilər 
var. Məhz Azərbaycanın siya-
si gündəmini dəyişdirərək, bu 
məsələləri unutduraraq guya 
demokratiya, insan hüquq-
ları kimi süni məsələlərlə 
gündəm yaratmaq məqsədilə 
yazılmış bir ssenari həyata 
keçirməyə cəhd edilib. Ancaq 
Azərbaycan ictimaiyyəti nəyin 
doğru olduğunu daha dəqiq 
bilir, öz milli məqsədlərinə 
çatmaq üçün öz prinsipial 
mövqeyini və hərəkətlərini 
davam etdirəcək”.

Əflatun Amaşov: Avropa Parlamenti 
kimi nüfuzlu qurumlar qərəzli 

qətnamələr qəbul etməklə öz dəyər və 
prinsiplərini alətə çevirməməlidirlər

 � Avropa Parlamentinin (AP) 
"Azərbaycanda Mehman Hüseynovun işi" adlı 
qətnaməsi ümumən ölkəmizə ünvanlanmış 
qərəzin növbəti nümunəsidir. Qətnamə 
açıq demarş tonludur, ondan hegemonluq 
duyulur. Belə hal yolverilməzdir. Bunu Trend-ə 
açıqlamasında Mətbuat Şurasının sədri, Milli 
Məclisin deputatı Əflatun Amaşov deyib.

Ə.Amaşov bildirib ki, 
ümumən hansısa sənədə 
münasibət bildirərkən ona 
kompleks yanaşmaq lazım-
dır: "Avropa Parlamentinin 
qətnaməsi Azərbaycana 
baxışın kompleks ifadəsidir. 
Baxış isə qərəzlidir. 
Diqqət yetirək: qətnamədə 
Azərbaycanda LGBT ilə 
bağlı da narahatlıq bildirilir və 
hakimiyyət LGBT ilə çalı-
şan hüquq müdafiəçilərinə 
əngəl törətməməyə və onları 
qorxutmamağa çağırılır. 
Anlamaq olmur, Avropa Par-
lamenti bu sahədə narahat-
lığın mövcudluğunu necə 
müəyyənləşdirib? Görəsən, 
hansı hüquq müdafiəçiləri 
LGBT ilə işləmək istəyib, 
ancaq məhdudiyyətlərə 
məruz qalıblar? Göründüyü 
kimi, qeyri-ciddi yanaşma, 
konkretlikdən uzaq ifadə 
tərzi var və bu, təsadüfi 
deyil, məqsədlidir. Yəni öz 
aləmlərində Azərbaycanı hər 
sahədə neqativ göstərmək 
istəyiblər. Konkret şəxsin, 
bu halda jurnalistin adı ilə 
adlandırılmış qətnaməyə bu 

cür qeyri-ciddi, hətta nəzəri 
baxımdan heç bir əsası 
olmayan fikri daxil etmək 
çoxmu vacib idi?”

Ə.Amaşov bildirib ki, 
məlum qətnamədə guya 
Azərbaycan hakimiyyətinin 
ölkədəki pozuntulara görə 
öz ünvanına olan tənqidləri 
yumşaltmaq üçün Avropa 
Şurasının bəzi üzvlərini ələ 
aldığı iddia olunur: "Belə bir 
fikrin səslənməsi Avropadakı 
bəzi dairələrin öz maraq və 
mənafeləri naminə hər yola 
əl ata biləcəklərinin növbəti 
təsdiqidir. Bu fikir nəinki 
qeyri-ciddidir, eyni zaman-
da, bütün etik prinsiplərin 
aşınmasıdır, bütövlükdə Av-
ropa dəyərlərinə həqarətdir. 
Avropa Şurasının üzvləri 
nəyinsə müqabilində ələ 
alınan şəxslərdirsə, əslində, 
deyiləcək başqa söz də 
qalmır”.

Deputatın fikrincə, 
jurnalistlərin hüquqi 
məsuliyyətə cəlb edilmələri, 
həmçinin azadlıqdan 
məhrumetmə cəzasına 
məhkum olunmaları söz və 

ifadə azadlığı prinsiplərinə 
istər-istəməz xələl gətirir: 
“İstər Azərbaycan olsun, 
istərsə də bir başqa ölkə, 
məsələ belədir. Çünki 
jurnalistika ictimai çəkiyə 
malik peşədir və cəmiyyət 
üzvləri, sadə vətəndaşlar 
jurnalistlərdən nümunə 
götürürlər. Ancaq bu da bir 
reallıqdır ki, jurnalistlərin hü-
quqazidd hərəkətləri də daha 
xoşagəlməz tendensiyalara 
yol açır. Jurnalist bilərəkdən 
kimisə təhqirlərə məruz 
qoyursa, kiməsə böhtan atır-
sa, kiminsə şəxsi həyatına 
müdaxilə edirsə, siyasi oyun-
larda iştirakçıya çevrilirsə, öz 
üzərindən hansısa planların 
qurulmasına imkan yaradır-
sa, bundan cəmiyyət zərər 
çəkir. Qətnamədə adları 
çəkilən şəxslərə gəldikdə isə 
onlara qarşı irəli sürülmüş 
ittihamlar konkretdir. Bu itti-
hamları söz və ifadə azadlığı 
ilə bağlamaq düzgün deyil".

Mətbuat Şurasının sədri 
onu da bildirib ki, Avropa 
Parlamenti kimi nüfuzlu 
qurumlar ziddiyyətli mövqe 
tutmamalı, məsələlərə daha 
geniş kontekstdə yanaşmalı, 
müəyyən siyasi maraqlar 
üçün alət olmamalı, öz 
dəyər və prinsiplərini alətə 
çevirməməlidirlər: “Kənardan 
hər şey çox yaxşı görünür. 
Azərbaycana qarşı hansı 
siyasi oyunların oynandığı, 
hansı təzyiq vasitələrindən 
istifadə edildiyi də məlumdur. 
Hesab edirəm ki, bu ya-
naşmadan əl çəkilməli, 
qarşılıqlı səmimiyyətə 
əsaslanmış bərabər səviyyəli 
münasibətlər qurulmalıdır. 
Faydalı əməkdaşlıq məhz 
bu zaman mümkündür. 
Tanrı həbsxanada olan 
hər kəsin qapısını açsın, o 
cümlədən Mehman Hüsey-
novun da, qeyrilərinin də. 
Avropa Parlamenti də bunu 
səmimi şəkildə istəməlidir, 
elə davranmamalıdır ki, 
Azərbaycandakı bütün 
qapıların bağlı saxlanılma-
sında maraqlı olduğuna dair 
təəssürat formalaşsın”.

Zimbabve Azərbaycanın düzgün idarəçilik 
təcrübəsinə, iqtisadi və sosial islahatlar 

praktikasına ciddi maraq göstərir
 � Bunu Milli Məclisin deputatı Tahir Rzayev Zimbabve 

Prezidenti Emmerson Mnanqaqvanın Azərbaycana səfərini 
şərh edərkən deyib. Deputatın sözlərinə görə, Azərbaycanın 
mədən sənayesini effektiv şəkildə idarə etməsi, neft-qaz 
sektorundan əldə edilən gəlirlərin şəffaflığını təmin etməsi 
və iqtisadiyyatın digər sektorlarına düşünülmüş şəkildə 
investisiyaların qoyulması, ölkəmizdə iqtisadiyyatın qeyri-
neft sektorunun, nəqliyyat infrastukturunun və kənd 
təsərrüfatının inkişafı və digər sahələrdə olan nailiyyətlərimiz 
maraqlı nümunə kimi qəbul olunur: "Bu baxımdan Zimbabve 
daxil olmaqla, əksər Afrika ölkələri tərəfindən Azərbaycanın 
BMT tərəfindən müəyyən edilmiş Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədlərinin həyata keçirilməsi sahəsində əldə etdiyi 
nailiyyətlər uğurlu təcrübə kimi nəzərdən keçirilir".

T.Rzayev əlavə edib ki, Zimbab-
ve Prezidenti E.Mnanqaqva xarici 

səfəri çərçivəsində MDB ölkələri 
sırasında məhz Azərbaycan, Rusi-

ya, Belarus və Qazaxıstanı seçib: 
"Zimbabve tərəfi sadalanan ölkələrin 
MDB məkanında ən yüksək inkişaf 
göstəricisinə malik olduğunu nəzərə 
alaraq, təcrübə mübadiləsinin 
aparılması, yeni iqtisadi və ticarət 
əməkdaşlığı imkanlarının araşdırıl-
ması və sərmayələr üçün məhz bu 
ölkələri seçib".

Deputat hesab edir ki, Zimbab-
venin də fəal iştirak etdiyi Qoşul-
mama Hərəkatına Azərbaycan 
2019-2022-ci illərdə sədrlik 
edəcək: "Azərbaycan beynəlxalq 
münasibətlərdə xoş məramla çıxış 
edir, davamlı inkişafa töhfə verir 
və öz uğurlu idarəçilik təcrübəsini 
inkişaf etməkdə olan və ya az inkişaf 
etmiş ölkələrlə bölüşməyə hazır-

dır. Etibarlı, ləyaqətli və beynəlxalq 
münasibətlərin məsuliyyətli üzvü olan 
Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək 
istəyən ölkələrin sayı getdikcə artır".

Müxalifətin növbəti mitinqi də sosial 
bazanın yoxluğunu təsdiq etdi 

 � Azərbaycan müxalifəti cəmiyyətdə 
etimadını tamamilə itirməsinə baxmayaraq, 
yenə də özünü meydanlara atmaqdan, mitinqlər 
keçirməkdən əl çəkmir. Dünən Yasamal rayonu 
ərazisindəki “Məhsul” stadionunda keçirilən 
növbəti aksiya da dediklərimizi bir daha təsdiq 
edir. Acınacaqlı haldır ki, bütün müxalifət 
partiyalarının, onların ətrafında olan müxtəlif 
təşkilatların birgə keçirdiyi mitinqdə cəmi 2800 
nəfərə qədər insan iştirak edib.  

Bundan əlavə,  AXC–
Müsavat cütlüyünün 
hakimiyyətdə olduğu dövrdəki 
kimi, indiki mitinq də özü-
nün xaotikliyi, təşkilatçılığın 
zəifliyi, sistemsizliyi ilə diqqəti 
cəlb etdi. Yenə tribunada 
25 ildən bəri dəyişməyən, 
“liderlik” iddiasından dönmək 
fikrində olmayan eyni simalar 
göründü, eyni şüarlar, eyni 

populist və mənasız çağırış-
lar, əsassız ittihamlar, yalan 
vədlər səsləndi. Çıxışçıların 
qulaqyorucu səs tembrləri 
yenidən təkrarlandı.

On nəfərə yaxın ada-
mın çıxış etməsinə baxma-
yaraq, heç bir real siyasi, 
ictimai, sosial-iqtisadi təklif 
səslənmədi, konstruktiv ideya 
irəli sürülmədi. Hakimiyyətin 

həyata keçirdiyi genişmiqyas-
lı islahatlar qarşısında sanki 
müxalifətin heç bir təklifi yox 
idi. Eyni zamanda, aksiyada 
heç bir ziyalının, cəmiyyətdə 
tanınmış alimlərin, iqtisadçıla-
rın iştirak etməməsi də mitin-
qin dəyərini heçə endirirdi.  

AXCP sədri Əli 
Kərimli digər partiyaların 
rəhbərlərinin aksiyaya qatıl-
mamasından istifadə edərək 
özünü müxalifətin vahid 
lideri kimi qələmə verməyə 
cəhd göstərdi. O, mitinqi 
təkbaşına təşkil etdiyini iddia 
etdi. Kütləyə inanılmaz vədlər 
verdi. Bundan asan nə ola 
bilər ki?! 

Dünənki mitinqi müşahidə 
etdikdən sonra bir daha bu 
qənaətə gəlirsən ki, radi-
kal qrupların sosial bazası 
yoxdur. 10-dan artıq siyasi 

qurumun iştirak etdiyi aksi-
yada “Məhsul” stadionunun 
kiçik bir hissəsinin dolma-
masını başqa cür necə izah 
etmək olar?! Bu amil bir daha 
Azərbaycan cəmiyyətinin 
radikal qrupların çağırışla-
rına əhəmiyyət vermədiyini, 
onlara inanmadığını, bu 
qrupların heç bir sosial daya-
ğının olmadığını açıq şəkildə 
nümayiş etdirdi.

Bakı Şəhər Baş Polis 
İdarəsinin Bakıda keçiril-
miş razılaşdırılmış mitinqlə 
bağlı məlumatında da bildirilir 
ki, yanvarın 19-da özünü 
Demokratik Qüvvələrin Milli 
Şurası adlandıran quruma 
daxil olan partiya və birliklərin 
Yasamal rayonundakı 
idman-sağlamlıq komplek-
sinin stadionunda keçirdiyi 
mitinqidə iştirakçıların ümumi 

sayı 2800-dək olub. İnanmaq 
istərdik ki, radikal müxalifət 
fəalları bir gün sosial bazala-
rının olmaması faktını etiraf 
edərək kənara çəkiləcək, 
Azərbaycanda gedən sosial-
iqtisadi inkişafa mane olmaq-
dan vaz keçəcəklər. Bax, bu, 
ən ağıllı addım olardı. 

Hüseyn İBRAHİMOV,  
AMEA-nın Fəlsəfə 

İnstitutunun əməkdaşı, 
fəlsəfə doktoru

Aureliya Qriqoriu: 1990-cı ilin 20 Yanvar gecəsi  
Bakıda baş verən cinayətlər cəzasız qalmamalıdır!

 � Moldova İctimai Palatasının sədri, siyasi 
xadim Aureliya Qriqoriu 20 Yanvar faciəsi ilə 
bağlı Trend-ə açıqlamasında deyib: 

"1990-cı il 20 Yanvar 
faciəsi SSRİ-nin öz xalqına və 
vətəndaşlarına qarşı ordudan 
istifadə etməsinin qara səhifəsi 
kimi əbədi olaraq müasir 
tarixə yazılıb. Azərbaycanın 
suverenliyi və müstəqilliyini 
dəstəkləmək üçün Bakıda keçi-
rilmiş dinc nümayiş sovet ordu-
su tərəfindən silah və tanklarla 
gülləbaran edilib. Sovet ordusu 
hissələrinin, daxili qoşunların 
və xüsusi təyinatlı qüvvələrin 
böyük kontingentinin Bakını 
işğal etməsi xüsusi qəddarlıq 
və görülməmiş vəhşiliklərlə baş 
verib. Dinc əhali qətlə yetirilib, 
yüzlərlə insan öldürülüb, yara-
lanıb və itkin düşüb”.

A.Qriqoriu qeyd edib ki, 
ordunun Bakıya yeridilməsi 

və fövqəladə vəziyyət 
elan olunması SSRİ 
Konstitusiyasının (119-
cu maddə), Azərbaycan 
SSR Konstitusiyasının 
(71-ci maddə), "Vətəndaş 
və siyasi hüquqlar" haq-
qında beynəlxalq paktın 
(1-ci maddə) kobud şəkildə 
pozulması idi: "Azərbaycan 
Respublikasının suverenlik 
hüququ qəddarlıqla pozulmuş, 
dinc nümayiş keçirmək, ifadə 
azadlığı, mülkiyyət kimi təməl 
insan hüquqlarının pozulması-
na kobudcasına yol verilmişdi. 
Və təəssüf ki, dünyada bu 
hadisələr haqqında az şey 
məlumdur. 

Məhz bu qanlı və 
utancverici hadisədən son-

ra Sovet İttifaqının sürətlə 
dağılması baş verdi. Dövlət 
öz vətəndaşlarının hüquq-
larını, öz xalqına, xüsusilə 
Bakı şəhərinin və Azərbaycan 
Respublikasının əhalisinə qarşı 
cinayət törətmişdi. İnsanlara 
hədəf kimi, əsasən kürəyindən, 
yeganə məqsədlə - öldürmək 
üçün güllə atılıb. Bu cür 
cinayətlər cəzasız qalmama-
lıdır. Beynəlxalq humanitar 
hüquq normalarına görə, bu 

cinayət əməlini törədənlər 
müəyyənləşdirilməli 
və məhkəməyə təslim 
edilməlidirlər".

Moldovalı siyasi xadimin 
sözlərinə görə, 1990-cı il 
hadisələrindən danışarkən, 
ilk növbədə, Sovet İttifaqının 
məlumat məkanının qapalı-
lığını nəzərə almaq lazımdır: 
"İndiyədək həmin faciəvi 
hadisənin detalları yalnız 
ölkənin rəhbər şəxsləri, eləcə 

də qanlı cinayətlərin birbaşa 
icraçıları barədə açılan cinayət 
işləri çərçivəsində nəzərdən 
keçirilib".

A.Qriqoriu qeyd edib ki, 
beynəlxalq hüquq prinsiplərinə, 
insan hüquqlarına riayət olun-
masına dünya təəssüf ki, hələ 
də  ikili standartlarla yanaşır: 
"Bu gün biz 1990-cı il yanvarın 
19-dan 20-nə keçən gecə baş 
vermiş qanlı faciənin qurbanla-
rını yada salırıq. Onlar azad-

lıq uğrunda qəhrəmanlardır. 
Tarixin amansız dərslərini 
qavramaq lazımdır. Öz 
vətəndaşlarının güllələnməsi 
əmrini verən heç bir rejim 
hakimiyyətdə qala bilməz".

Qeyd edək ki, 1990-cı il 
yanvarın 19-dan 20-nə keçən 
gecə, əvvəlcədən fövqəladə 
vəziyyət elan edilmədən Sovet 
Ordu hissələri Azərbaycana 
yeridilərək hərbi cinayət 
törədilib. Faciə zamanı 147 
günahsız insan öldürüldü, 
744 nəfər ağır xəsarət aldı, 
841 nəfər qanunsuz olaraq 
həbs edildi. Sovet ordusunun 
əməliyyatları nəticəsində 200 
mənzil, evlər, şəxsi və dövlət 
əmlakı dağıldı.

Xalqımızın qan yaddaşında 
əbədi yaşayacaq 20 Yanvar 
faciəsi respublikamızda hər il 
Ümumxalq Hüzn Günü kimi 
qeyd edilir.

720 yanvar 2019-cu il, bazar

HİKMƏT BABAOĞLU: Avropa Parlamentinin qərəzli 
qətnaməsi Soros şəbəkəsinin ifşası ilə nəticələndi

 � Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi yanvarın 19-da paytaxtda keçirilən 
razılaşdırılmış mitinqlə bağlı məlumat yayıb. 

İdarədən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, yan-
varın 19-da özünü Demokratik Qüvvələrin 
Milli Şurası adlandıran quruma daxil olan 
partiya və birliklərin Yasamal rayonundakı 
idman-sağlamlıq kompleksinin stadionunda 
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmış 
mitinqi keçirilib.  

Saat 15.00-dan 17.00-dək davam edən 

toplantıda Şuraya daxil olan partiyaların, 
hərəkatların, eləcə də müxalifətyönümlü bir 
sıra qeyri-hökumət və gənclər təşkilatlarının 
ümumi sayı 2800-dək olan üzvü və 
təəssübkeşi iştirak edib. 

Mitinq zamanı ictimai asayişin və hüquq 
qaydasının kobud şəkildə pozulması halları 
qeydə alınmayıb. 

Qardaş Türkiyə Bakı qətliamının 
ağrılarını hüznlə xatırlayır

 � Qan yaddaşımızda əbədi yaşayacaq 20 Yanvar faciəsi 29 il 
əvvəl olduğu kimi, bütün türk dünyasında, o cümlədən  Türkiyədə  
də hüzn günü kimi geniş qeyd edilir. Bu barədə əməkdaşımız Namiq 
Qədimoğlunun qardaş ölkənin İzmir şəhərindən redaksiyamıza 
göndərdiyi məlumatda deyilir:

– 20 Yanvarın ildönümü ilə bağlı müsahibi-
miz olan Egey Universitetinin professoru Müge 
Elden  bildirdi ki, Azərbaycanın müstəqillik qa-
zandığı  illər ərəfəsində törədilən bu qanlı faciə 
o zaman Türkiyənin hər yerində, o cümlədən 
ölkənin üçüncü böyük şəhəri olan İzmirdə də 
böyük etirazlarla qarşılanmışdı. Şəhərin küçə 
və meydanlarında düzənlənən etiraz mitinq 
və yürüşləri izmirlilərin təcavüzə məruz qalmış 
qardaşlarımıza həmrəyliyinin ifadəsi idi. Onda 
əlaqələr, əslində, bu qədər yaxın və geniş de-
yildi, hətta yox səviyyəsində idi. Amma izmirlilər 
mətbuatdan aldıqları məlumat əsasında Bakı 
olaylarını özlərinin faciəsi kimi qəbul etmişdilər.

– Azərbaycan xalqının tarixinə Qanlı Yanvar 
faciəsi kimi daxil olmuş hadisələr tarixdə keçmiş 
sovet dövlətinin hərb maşınının  Azərbaycan 
xalqına qarşı həyata keçirdiyi təcavüz, insan-

lığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri 
kimi qalacaqdır. Milli azadlıq və ərazi bütövlüyü 
uğrunda mübarizəyə qalxmış dinc əhaliyə silahlı 
təcavüz nəticəsində yüzlərlə günahsız insanın 
qətlə yetirilməsi və yaralanması totalitar sovet 
rejiminin süqutunu sürətləndirməklə,  onun 
cinayətkar mahiyyətini bütün dünyaya  nümayiş 
etdirdi. 

O zaman Bakıda törədilən qırğının ağrısı 
bizi də eynilə sızlatdı, həmin ağrı bu gün də 
canımızdadır. 29 il əvvəl baş verən və hər il 
böyük bir izdihamla yad edilən 20 Yanvar  bütün 
türk dünyasının qan yaddaşında yaşayacaqdır, 
Azərbaycan şəhidlərinin hünəri  heç vaxt unu-
dulmayacaqdır.

Uzun illər media tədqiqatları ilə məşğul 
olan Müge xanım sonda bildirdi ki, regionda 
təhlükəsizliyin təminatında, bütün münaqişələrin 
sülh yolu ilə həllində maraqlı olan dövlətlərimiz 
dünyanın ən nüfuzlu təşkilatlarında eyni 
mövqedən çıxış edərək, həm Azərbaycanın, 
həm də Türkiyənin üzləşdiyi problemlərin və 
münaqişələrin həllində beynəlxalq təşkilatları 
ədalətli mövqe nümayiş etdirməyə çağırma-
sı, ikili siyasətin bu gün yaratdığı problemləri 
aradan qaldırmağa ortaq maraqlarımızdan irəli 
gəlir. Rəsmi Ankara daim Azərbaycanın yanında 
olduğunu bəyan edir. Azərbaycan və Türkiyə iki 
dövlət olsa da, ümümi hədəfləri birdir. Bu həm 
də xalqlarımızın birliyinin təntənəsidir.

Hazırladı:  
T. TURAN,  

“Xalq qəzeti”  

Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin məlumatı



O qanlı-qadalı gecədə əvvəlcə 
xain əllərdən atılan işıqsaçan 
güllələrin vıyıltısı, şəhərə soxulan 
tankların motorlarının uğultusu 
eşidildi, az sonra Bakının dalan-
ları, yolları qan gölünə çevrildi. 
Küçələr tankların əzib keçdiyi ma-
şınlarla, güllələnmiş bədənlərlə, 
inildəyən yaralılarla doldu. Şəhər 
ağır hərbi texnikanın tırtılları altın-
da xarabalığa çevrildi. 

O ölümlü-itimli 20 Yanvar 
faciəsinə uzanan yol başlanğı-
cını insanların ötən əsrin 80-ci 
illərinin sonlarında Azərbaycanın 
Dağlıq Qarabağ bölgəsində 
cərəyan edən hadisələrə eti-
razlarını dilə gətirmək üçün 
meydanlara, küçələrə axışdığı, 
ermənilərin Şuşa şəhəri ya-
xınlığındakı Topxana meşəsini 
dağıtdığı günlərdən almışdı. O 
dəhşətli gecəni, həm də erməni 
separatizminə Kreml tərəfindən 
rəvac və dəstək verilməsi, 
respublika rəhbərliyinin isə 
səriştəsizliyi, milli mənafeyə 
zidd mövqeyi, müti və xalqına 
yad Ə.Vəzirovun respublika 
rəhbərliyinə gətirilməsi, soydaş-
larımızın Qərbi Azərbaycandan 
zorakılıqla qovulması 
şərtləndirdi. 

Tarixin səhifəsinə “Qan-
lı şənbə gecəsi” kimi yazılan 
o misilsiz faciəni M.Qorbaçov 
başda olmaqla Kremlin açıq 
ermənipərəst mövqe sərgiləməsi, 
respublika rəhbərliyinin bu 
vəziyyətlə barışması, Moskva-
nın iradəsinə boyun əyməsi, 
bununla da Azərbaycanda 
narazılığın güclənməsi, ictimai-
siyasi böhranın kəskinləşməsi 
doğurdu. O bəşəri cinayəti--
qırğınları, vəhşilikləri törətməklə 
M.Qorbaçov xalqın gözünü 
qorxutmaq, azadlıq ruhunu qan 
içində boğmaq məqsədi güdürdü.

Adamı dəhşətə gətirən həm 
də o idi ki, o gecə insanlar xüsusi 
qəddarlıqla və yaxın məsafədən 
güllələnmişdilər: Y.Meyeroviçə 
21, D.Xanməmmədova 10-dan 
çox, R.Rüstəmova 23 güllə vurul-
muşdu. Xəstəxanalar, “təcili yar-
dım” maşınları atəşə tutulmuşdu, 
həkimlər öldürülmüşdü. Yaralılar 
süngü-bıçaqla qətlə yetirilmişdi. 
Onların arasında gözləri tutulan, 
dünya işığından məhrum olan 
B.Yefimtsev də var idi. Atəş açı-
lanlar sırasında yetkinlik yaşına 
çatmayanlar, qadınlar, qocalar, 
şikəstlər də az deyildi. Onların 
arasında aşağıda barələrində 
qısaca bəhs edəcəyim 13 yaşlı iki 
məktəblinin – Larisa Məmmədova 
və İlqar İbrahimovun da adları 
azadlıq, müstəqillik uğrunda 
mübarizənin günahsız qurbanları 
sırasına düşdü. 

* * *

...“Mən üçrəngli bayrağımızı 
görmək istəyirəm!.. Mən torpaq-
larımızın qorunması, vətənimizin 
müdafiəsi üçün küçələrə, meydan-
lara axışan adamların arasında 
olmaq istəyirəm!..”. O axşam 
bu sözləri söyləyən Larisanın 

körpə inadı qarşısında yumşa-
lan atası onu da özü ilə işlədiyi 
Şmidt adına zavodun avtomo-
bil parkına gətirmişdi. Burada 
qızcığaz insanların ulduzlu və 
ayparalı bayrağımıza olan sevgi-
sinin, məhəbbətinin, quduzlaşmış 
düşmənə isə kükrəyən nifrətinin 
şahidi olmuşdu. Geri qayıdan-
da... bax, həmin o müəssisənin 

yanında “İkarus” avtobusunda 
oturduqları yerdəcə gülləbarana 
tutulmuşdular. Ata-bala al-qana 
bələnmişdilər. Qaniçənlərin atəşi 
Larisanın bapbalaca ürəyinə san-
cılmışdı...

O məşum 20 Yanvar 
gecəsində 13 yaşlı Larisa 
Məmmədova beləcə namərd 
gülləsinə tuş gəlməsəydi, 

cəlladların qurbanına 
çevrilməsəydi, indi ömrünün 
42-ci qışını, həyatının isə ən 
bəxtəvər, xoşbəxt günlərini 
 yaşayırdı... 

Larisa Məmmədovanın kom-
püterin yaddaşına “həkk edilən” 
və onun dəfn mərasimində evdən 
son mənzilə qədər yüzlərlə insanı 
“ardınca aparan” fotosunda qızcı-

ğazın məchulluğa dikilən baxış-
larındakı kədəri “oxumaq” elə də 
çətin deyil. Fikirləşirsən: bəlkə də 
o fotonun əbədiləşdirildiyi anlar-
da Larisa neçə-neçə arzusunun 
ürəyində qalacağını hiss edirmiş. 
Bəlkə də əyləşdiyi parta, sinif 
yoldaşları, kitab-dəftərləri və bir 
də ki, onu hələ də uşaq dünyasına 
bağlayan kuklaları ilə həmişəlik 
vidalaşacağı ürəyinə damıbmış. 
Bəlkə də... 

...O dəhşətli faciə yaşanan 
günlərdə böyük şairimiz Bəxtiyar 
Vahabzadə də şəhidlik zirvəsinə 
yüksələn bu fidan balanı məhz 
kuklası ilə birgə oxşamışdı: 

On üç yaşlı körpə bala,
Yazıq anan necə dözsün
Bu kədərə, bu məlala?
Məzarının baş ucunda  

                       kuklan da var.

Bu gün layla çalmalıykən 
                                  sən kuklana

Kuklan sənə laylay çalar.
Sən özün də kukla idin.
Bu dünyanın əvvəlini, axırını
Heç bilmədin.
Kim kuklaya güllə atar?
Atan oldu.
İnsanlığı, mərhəməti,
Ədaləti, həqiqəti
Bir qərəzə satan oldu…
İllər ötüb, nəsillər dəyişsə də, 

Larisa yaddaşlarda fotolardakı 
kimi – elə hey kədər, həsrət, intizar 
dolu baxışlarını bizə zilləyəcək. 
İllər keçsə də ata-ana əhatəsində, 
dünyanın dərd-qəmindən uzaq, 
qayğısız görünəcək, sinif əlaçısı, 
müəllimlərinin, şagird yoldaşlarının 
sevimlisi və bir də hələ də ayrıla 
bilmədiyi oyuncaqlarının arasında 
qalacaq…

* * *

...O gecə anası nə qədər dil 
tökmüşdüsə, yalvarmışsa da, İlqa-
rı fikrindən daşındıra bilməmişdi. 
Balaca bacıları Alla ilə Səbinə ar-
xasınca ağlasalar da, xeyri olma-
mışdı. O qanlı yanvar gecəsində, 
soyuq havada qonşuları Nazimin 
“Zaparojes” markalı maşınında 
dostları Zakir və Pərvizlə birgə 
küçəyə toplaşanları tonqal qalayıb 
isindirmək üçün odun gətirməyə 
getmişdi. Yolda qarşıdan tan-
kın üzərlərinə gəldiyini görüb 
maşından düşərək qaçmağa 
başlamışdılar. Arxadan açılan 
atəşlə İlqar ölümcül yaralanmış-
dı. Onu xəstəxanaya çatdırsalar 
da, həyatını xilas etmək mümkün 
olmamışdı. 

İlqar İbrahimovun 13 yaşı 
vardı. Yasamaldakı 167 saylı 
məktəbin 7-ci sinfində oxuyurdu. 
Gülərüz, sakit təbiətli bir uşaq 
idi. Müəllimlərin, şagird yoldaş-
larının istəklisi olmuşdu. Bədii 
ədəbiyyatı, xüsusən də poeziyanı 
çox sevirdi. “Şair olacağam, dünya 
məni tanıyacaq”,-deyirdi... Ancaq 
istəyinə yetə bilmədi. Namərd 
gülləsi arzularını çilikləsə də, adı 
Vətənin azadlıq aşiqləri ilə yanaşı 
tarixə yazıldı…

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti” 

 � 29 il  bundan əvvəl, yanvarın   19-dan   
20-nə keçən gecə xalqımızın qan yaddaşına 
yazılan, tarixdə unudulması mümkün olmayan, 
insanlığa sığmayan dəhşətli bir hadisə törədildi: 
sovet ordu hissələri tərəfindən Azərbaycanda 147 
insan qətlə yetirildi, 744 nəfər yaralandı, 841 nəfər 
qanunsuz həbs olundu... 

 � 1990-cı ilin qanlı yanvarı millətimizin köksünə ağır dərd kimi sancılsa da, bizi 
sındıra bilmədi, əyilmədik. O gecə insanlarımız əliyalın, başlarını dik tutaraq silahlı 
düşmənin qarşısına çıxdılar. Əslində o qanlı gecədə azadlıq aşiqləri ilə qansız cəlladlar üz-
üzə dayanmışdılar. Bu qeyri-bərabər savaşda öldürən uduzdu, öldürülən şəhidlik zirvəsinə 
yüksəldi. Bakıya daxil olan BTR-lər, tanklar, bir sözlə silahlı dəstələr insanlıq duyğusunu 
itirmiş vəhşilər idi. “Uf” -demədən günahsız insanların qanlarını tökdülər. Dəhşətli gecədə 
uşaqlar, qadınlar, yaşlı insanlar, dinc sakinlər amansızlıqla qətlə yetirildi. 20 yanvardan 
başlayan qətliam bir neçə gün davam etdi. 20 yanvar hadisələrindən 29 il ötür, ancaq 
həmin hadisəni bu gün də ağrı ilə xatırlayıram.

Hər kəs yaxşı bilir ki, həmin 
gün mənim üçün həm də bir ailə 
faciəsidir. Xatirələr yaddan çıxmır. 
Biz bu xatirələrlə yaşayırıq. 21 ya-
şında evin sonbeşik oğlunu, qarda-
şımız Müşfiqi itirdik. O, Rusiyanın 
Vladimir şəhərində texnikumda oxu-
yurdu. 5 il olardı ki, orada yaşayırdı. 
1988-ci ildə baş verən hadisələri 
eşidən kimi doğma Vətənə qayıt-
mışdı. 

1990-cı ilin yanvarın 18-i. Müşfiqi 
gördüyüm son gün. O zaman Müşfiq 
bizimlə yaşayırdı. Həmin günü 
Ağdaşa qayıdırdıq. Müşfiqin bizimlə 
getməsini istəsək də o, təkidlə Bakı-
da qalacağını bildirdi. Səhər – yan-
varın 19-da bütün günü onunla əlaqə 
saxladım. Gecə saat birin yarısı 
evə həyəcanlı zəng gəldi. Dəstəyi 
dərhal özüm qaldırdım. Operator 
qız Müşfiqin vurulduğunu və artıq 
həyatla vidalaşdığını söylədi. Təcili 
gəlin, meyiti təhvil alın, yoxsa sovet 
əsgərləri izi itirmək üçün cəsədləri 
dənizə atırlar və ya naməlum 
ərazilərdə basdırırlar. Ölülərin sayı 

az deyil. Gözlərimin qarşısına sanki 
qaranlıq çökmüşdü. Nitqim qurumuş 
halda donmuşdum. Xeyli müddətdən 
sonra özümü ələ alıb, təcili Ba-
kıya gəlməli olduğumu bildirdim. 
Evdəkilərə vəziyyət ağırdı, əsgərlərin 
deyəsən, Müşfiqi də tutduqlarını 
bildirdim. Dayım oğlu ilə Bakıya yola 
düşdük. 

Bakıya giriş və çıxış bağlı idi. 
Sulutəpə adlanan ərazidə yollar 
tamamilə bağlanmışdı. Snayperlər 
dağın başında durub ətrafı nəzarətdə 
saxlayırdılar. Əsgərlər maşınımızı 
saxladılar və silahı başımıza dirəyib 
bizi maşından düşürdülər. Maşını 
yoxladılar. Hara getdiyimizi soruş-
dular. Dedim ki, qardaşım rəhmətə 
gedib onun meyitini götürməyə, 
gəlmişəm rayona aparacam. “Qəti 
şəkildə – olmaz” – söylədilər. 

Dinc sakinlərə kömək məqsədi 
ilə Göyçaydan gələn bir avtobus 
gəncin əllərini, ayaqlarını bağlayıb 
yerə uzatmışdılar. Həmin günün 
şahidləri yaxşı xatırlayırlar ki, hava 
çox soyuq idi, yerdə qar vardı. Bizə 
qarşı da kobudluq etməyə başladı-
lar. Yaxşı ki, polis vəsiqəm üstümdə 
idi. Bizə sözləri o oldu ki, sizə 
hörmətimiz o olar ki, nəsə hadisə 
baş vermədən geri qayıdın. Yenidən 
rayona qayıtmalı olduq. Axşam Ləki 
stansiyasında qatara oturub bir qrup 
adam bu şəkildə Bakıya gəldik. 
O vaxt ancaq dəmir yolu işləyirdi. 
Həmin gün nə avtobuslar, nə maşın-
lar işləyirdi, küçədə hərəkəti dayan-
dırmışdılar. Lakin bəzi yerlərə metro 
işləyirdi. Xoşbəxtlikdən metronun 
“Gənclik” stansiyası ilə evimizin arası 
yaxın idi. İdmançı dostlarmız Müş-
fiqin cənazəsini artıq gətirmişdilər. 

 Dostumuz Rafiq Hacıyevlə 
məsləhətləşdik ki, cənazəni rayona 
necə aparaq. Yük maşını, götürdük. 
İndiki sement zavodunun arxasında 
xəlvəti bir yol vardı. Biləcəridən ora 
gedən yoldu. Həmin yolla gedib əsas 
yola çıxdıq. Bizi qarşıda təcili yardım 
gözləyirdi. Çətinliklə də olsa, Ağdaşa 
çatdıq. Müşfiqi ata yurdunda – Ağ-

daşda dəfn etdik. Həmin gün insan-
lar birlik nümayiş etdirdilər. Müşfiqi 
dəfn edəndə böyük izdiham yaşandı. 

Müşfiq həlak olanda “Gənclik”də, 
indi stadionun kassaları olan yerdə 
dostları ilə dayanıbmış. İdmançılar-
dan kimsə deyib ki,Çapayev küçəsi 
tərəfdən tanklar şəhərə girmək 
istəyir. Ora güc lazımdı. Hamımız 
qol-qola tutaq, imkan verməyək 
tanklar girsin. Bunları cəlilabadlı 

Elxan adlı oğlanın söyləyir. Güllə 
Müşfiqin ürəyindən dəymişdi. Evimin 
açarını Elxana verir ki, Xəzərə 
çatdır. “Semaşko”ya çatdırılsa da, 
həyatını xilas eləmək olmur. Toyunun 
olmaması məni ağrıdır. Kaş ki, onu 
evləndirəydik, bir nişanəsi qalaydı... 

Hər il Müsfiq İsayevin şəhərə 
beynəlxalq güləş turniri keçirilir. 
Gələn qonaqlar turnirdən əvvəl 
Şəhidlər xiyabanını ziyarət edirlər. 
Xarici ölkə vətəndaşlarının, xüsusən 
də usaqların bu xiyabanı görməsi 
onların yaddaşında silinməz iz 
qoyur. Tək Müsfiqin xatirəsini deyil, 
ümumilikdə, şəhidlərimizi yad edirik. 

Bu gün Ağdaşda Müsfiq İsa-
yevin adına küçə və məktəb var. 
Əbədiyyətə qovuşsa da, dövlətimiz 
və xalqımız tərəfindən onun adı 
yaşadılır. 

Müşfiqin adını daşıyan 
məktəbdə Müşfiq mükafatı da təsis 
etmişik. Düzdür, böyük məbləğ 
olmasa da, bunun özü də uşaqlar 
arasında dərsə marağın artmasına 
səbəb olur. Çünki hər bir uşaq yaxşı 
oxumaq istəyir ki, Müşfiq adına 
təqaüdü alsın. Hər il bu təqaüdü 
alanlar çox fərəh hissi keçirirlər 
ki, biz də torpağımız üçün canla-
rından keçən oğulun adına layiq 
olduq. Dövlətimiz şəhid və qaçqın 
ailələrinin həyat şəraiti ilə yaxından 
maraqlanır, hər zaman diqqət və 
qayğı göstərirlər.

 İnanırıq ki, ulu öndərin layiq-
li davamçısı Ali Baş Komandan 
cənab İlham Əliyevin uzaqgörən 
siyasəti sayəsində biz öz doğma 
 torpaqlarımızı azad edəcəyik.

Xəzər İSAYEV, 
Əməkdar idman ustası

Ömürləri çiliklənən, 
 arzuları gerçəkləşən 
balaca şəhidlərimiz

Qanlı gecənin 
qardaş itkisi

Tariximizin faciə və 
qəhrəmanlıq səhifəsi

AZƏRTAC xəbər verir ki, komitə sədrinin 
birinci müavini Vahab Məmmədov keçmiş sovet 
hərb maşınının həmin gün Azərbaycan xalqı-
na qarşı həyata keçirdiyi təcavüzü insanlığa 
qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi 
səciyyələndirib, eyni zamanda, Аzərbaycan 
хаlqının azadlıq və müstəqillik uğrunda apardığı 
mübarizənin tarixə qəhrəmanlıq salnaməsi kimi 
yazıldığını qeyd edib. Bildirib ki, 20 Yanvar 
hadisələri zamanı Vətənin müdafiəsinə qalxmış, 
haqsızlıq və ədalətsizliyə qarşı öz haqq səsini 
ucaltmış dinc əhalinin sovet qoşunları tərəfindən 
amansızcasına qətlə yetirildiyi faciə yalnız 
Azərbaycan xalqına deyil, insanlığa, humanizmə 
qarşı törədilən cinayətdir. Bu hadisələr 
Azərbaycan tarixinin qanlı səhifəsinə çevrilsə 
də, eyni zamanda, xalqımızın qəhrəmanlıq 
ənənələrinə sadiqliyini, Vətənin müstəqilliyi və 
azadlığı uğrunda canından belə keçməyə hazır 
olduğunu bir daha sübut edib. 

O qeyd edib ki, 20 Yanvar faciəsinə ilk siyasi 
qiyməti verən ümummilli lider Heydər Əliyev 
1990-cı il yanvarın 21-də öz həyatını real təhlükə 
qarşısında qoyaraq Azərbaycanın Moskvadakı 
daimi nümayəndəliyinə gələrək keçirdiyi mətbuat 
konfransında dinc əhaliyə qarşı törədilən terroru 
hüquqa, demokratiyaya, insanlığa zidd addım 
kimi pisləyib, ölkə rəhbərliyinin xalqa xəyanət 
etdiyini cəsarətlə söyləyərək sovet hakimiyyətinin 
qanlı siyasətini ifşa edib, bu qırğını törədənlərin 
cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını qətiyyətlə 
tələb edib. Vurğulanıb ki, yalnız dahi rəhbər 
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın təkidli 

tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra faciənin 
baş verməsinin səbəbləri araşdırılıb, 20 Yanvar 
hadisələrinə tam siyasi-hüquqi qiymət verilib, 
faciənin günahkarlarının adları açıq şəkildə 
bəyan edilib. Ulu öndərin siyasi idarəçiliyini 
böyük məharətlə davam etdirən Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının 
xatirəsinin daim uca tutulduğu, şəhid ailələrinin, 
əlil olmuş vətəndaşlarımızın dövlət tərəfindən 
hər cür diqqət və qayğı ilə əhatə olunduğu, şəhid 
ailələrinin və sağlamlıqlarını itirmiş şəxslərin 
problemlərinin dövlət səviyyəsində həllinin 
mühüm vəzifələrdən biri kimi qarşıya məqsəd 
qoyulduğu diqqətə çatdırılıb.

Komitənin əhali statistikası şöbəsinin 
müdiri Rza Allahverdiyev, statistika işlərinin 
əlaqələndirilməsi və strateji planlaşdırma 
şöbəsinin məsləhətçisi Samir Quliyev və digərləri 
Azərbaycan tarixində çox mühüm yeri olan 20 
Yanvar hadisələrinin xalqımızın yaddaşında 
hüznlü, eyni zamanda, şərəfli gün kimi qaldığını, 
öz istiqlaliyyətini tələb etmək üçün dinc etiraz 
hərəkatı keçirən Azərbaycan xalqına qarşı sovet 
imperiyasının xüsusi qəddarlıqla törətdiyi 20 
Yanvar qırğınının insan haqlarının birbaşa pozul-
ması və cinayət olduğunu qeyd ediblər. Bu qanlı 
hadisələrin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında 
ümummilli lider Heydər Əliyevin göstərdiyi 
fədakarlıq və qəhrəmanlıq nümunəsi, sonralar 
faciəyə siyasi qiymətin verilməsində ulu öndərin 
böyük rolu xüsusi qeyd edilib.

Tədbirin sonunda Azərbaycan Televiziyasının 
hazırladığı 20 Yanvar faciəsindən bəhs edən film 
nümayiş olunub.

 � Yanvarın 18-də Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Statistika 
Komitəsində 20 Yanvar faciəsinin 29-cu 
ildönümü ilə əlaqədar anım mərasimi 
keçirilib. Əvvəlcə faciə qurbanlarının 
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. 

20 yanvar 2019-cu il, bazar8



920 yanvar 2019-cu il, bazar

20 Yanvar 1990-cı il... Həm 
faciəmiz, hüzn günümüz, həm 
də qürur duyduğumuz bir tarix... 
Adisindən alisinə – hər kəsə güllə 
atıldı o gün. Ümidimizə tuşlanan 
silahlar canlar aldı, qanlar tökdü. 
Amma bizi əyə bilmədilər. Silah-
lar, qarşısına sipər ola bildik... 
Azadlığımızı qanımız bahasına 
geri aldıq. Müstəqilliyimiz üçün 
mütləq şəhidlərimiz olmalı idi. 
Güllələri, hücumları, zərbələri 
məhz onların hesabına dəf edə 
bildik. Qan selinə çevrilən küçələr, 
güllə yağışı görən gecələr... Kabus 
idi o gün... Hələ də bu millətin 
gözlərindən çəkilməyən bir kabus. 
Amma bizə ən böyük həqiqəti 
– azadlığı bağışlayan o günü xatır-
layanda həm üzülür , həm də bir 
fəxarət hissi keçiririk. Çünki o gün 
ölümün üstünə gedə bildik, o gün 
şərə qalib gələ bildik, biz o gün, 
bir ola bildik ! 

 İndi Qara Yanvar deyə 
xatırladığımız o günlərdə peşə 
borcunu yerinə yetirən daxili işlər 
orqanlarının əməkdaşları--polislər 
də gülləyə tuş gəldilər. Onların 
içində hələ körpəsini qucağına 
ala bilməyən ata, işə yollanan-
da “gələcəyəm” – deyən, lakin 
cəsədi qayıdan, şam işığında 5 
saat əməliyyat olunan, amma 
həyata dönə bilməyən qəhrəman 
polislərimiz də olub. 

O gecədən qalan “Nişanə”

İlk müsahibim şəhid Telman 
Bağırovun həyat yoldaşı Təranə 
xanımdır. “Telman Bağırov 1960-cı 
ildə anadan olmuşdu. Ailə qur-
duğumuz yeddi ay idi. Telman işi 
ilə əlaqədar Bakıda yaşamalı idi. 
Mən isə həmin vaxt Lənkəranda 
qalırdım. DİN-də iki ildən yuxarı 
işləyirdi.” 

Təranə xanım deyir ki, Telmanı 
axırıncı dəfə yanvarın 18-də 
görüb. “Heç vaxt ağlıma gəlməzdi 
ki, belə bir şey olar. Ölüm xəbərini 
mənə demədilər, sadəcə, ya-
ralı olduğunu söylədilər. Çünki 
mən ana olmağa hazırlaşırdım. 
Bu səbəbdən həqiqəti məndən 
gizləyirdilər. Mən hadisə yerinə 
gələndə o, artıq keçinmişdi. Bil-
dirim ki, noyabr ayında Şuşanın 
Malıbəyli kəndinə döyüşə getdi. 
Dekabrın 30-da gəldi, yanvarda 
da bu hadisə baş verdi...

Telman ilk körpəsinin üzünü 
görmədən şəhid oldu.. Fevralın 
11-də qızımız dünyaya gəldi . Tel-
manın ölümü məni elə sarsıtmışdı 
ki, övladımız vaxtından erkən 
dünyaya göz açdı .”

Təranə xanım bildirdi ki, 
Telmandan nişanə qalan Nişanəsi 
yenicə ana olub. Kaş Telman 
yaşayaydı, gözünün nuru övla-
dının ana olmasını görəydi ,yeni 
doğulmuş nəvəsini qucağına alıb 

baba hissini yasayaydı. 
Bacısı Hörmət xanım o 

məşum gecəni belə xatırlayır: 
“Mənim üçün Telman haqqında-
-uşaqlığından, gəncliyindən 
danışmaq çox çətindir. Çünki onun 
ölümünə hələ də inana bilmirəm. 
29 yaşında şəhid oldu. Bir şeyi 
qeyd edim ki, hamı o dünyanın 
yolçusudur.Bir var ölüm- ölüm 
kimi, bir də var ölüm- zülm kimi. 
Bunların ölümləri zülm kimi oldu. 

Yanvarın 19-da gecə 
növbəsində idi. Anam və mən 
gecəni evin pilləkənlərində keçir-
dik. İçərişəhərdə yaşayırdıq. Atəş 
səsləri eşidilirdi. Küçəyə çıxmaq 
mümkün deyildi. Səmada güllələr 
işıq saçırdı. Səhərə yaxın ayaq 
səslərindən Telmanın gəldiyini 
duyduq. Pilləkənləri nəfəsi 
kəsilmiş halda qalxdı. Bizi qucaq-
ladı. Soruşurdu ki, niyə bayırda 
dayanmısınız? Deyirdi,ana,bacı, 
bilirsiz, nə oldu? İnsanları qırdı-
lar. Küçələr qanla örtülüb. Qaçıb 
sizdən xəbər tutmaq üçün gəldim. 
O zaman bütün rabitə əlaqələri 
yaxşı işləmirdi, televiziya bloku 
partladılmışdı. Ancaq “Azadlıq” 
Radiosuna qulaq asıb məlumatı 
oradan əldə edirdik. Anam nə 
qədər onu saxlamağa çalışsa da, 
qulaq asmadı, getdi. Amma bir az 
rahatlaşdıq ki, gedib qayıdacaq. 
Oturub radioya qulaq asanda 
birdən telefon zəngi gəldi. Atam 
dəstəyi qaldırdı. Rəngi qaralmışdı. 
Telefondakı şəxş Telmanı təsvir 
edirdi. Həmin an hamımız gözü-
müzü atama dikmişdik. Telmanın 
çiynindən yaralandığını, Semaş-
ko xəstəxanasına gedəcəyini 
bildirdi. Əslində isə, anam xəstə 
olduğundan, atam həqiqəti ondan 
gizlətmişdi. Anam isə təkidlə 
getmək istədiyini bildirdi. Atam 
və anam piyada, kəsə yollarla 
xəstəxanaya getdilər. 

 Anam danışır ki, səhər saat 
beş olardı, maşınlar xəstəxananın 
həyətinə toplaşmışdı. Öz-özümə 
deyirdim ki, hərbçilər bura da 
gəliblər. Xəstəxanın həyətində 
BTR-lər, tanklar vardı. Gecə yarısı 
yaralılara kömək əlini uzadan 
tibb bacısını da elə xəstəxanada 
vurmuşdular. Əlindəki balonla 
dolu olan spirti alıb əlinə atəş 
açıblarmış. Bir də həmin gecə 
azğınlaşmış əsgərlər gecə meyit-

xananın qapısını açıb orada olan 
bütün ölülərin üzərinə “kislata” 
tökmüşdülər ki, üzləri tanınmasın. 
Atam onda sevinmişdi ki, nə yaxşı 
Telmanı meyitxanaya aparmağa 
qoymadım. 

Həmin gecə güllə onun 
ürəyinin üstündə gəzdirdiyi partiya 
biletini deşmişdi. Hələ də onu 
Telmandan yadigar kimi saxlamı-
şıq. Telmanın qanı onun üzərində 
qalıb. 

Yenə qayıdıram o gecəyə. 
Əsgərlər arxadan atəş açıb Tel-
manı yaralamışdılar. Onun ölümü 
sevgi ilə daşıdığı polis formasın-
da oldu. Bir güllə vurmuşdular o 
da ürəyindən dəymişdi . Onlar 
Telmanı öldürüb, meyitini yox 
eləmək istəyirdilər. Telmana 
elə bil, həmin an xüsusi bir güc 

verilmişdi. Onların niyyətlərini 
başa düşərək gizlənmək üçün 
yer axtarmışdı. O yaralı olmağı-
na baxmayaraq yuxarıya doğru 
qaçıb indiki Azadlıq prospekti 
ilə Salatın Əsgərova küçəsinin 
kəsişməsində olan evlərin 
həyətinə girib. Sakinlər əvvəl 
onun sovet əsgəri olduğunu 
düşünüblər,lakin Telman söyləyib 
ki, azərbaycanlıyam, kömək 
edin. Həmin an ona kömək edən 
Böyükağa və Səmədə söyləyib ki, 
evə xəbər edin ki məni yaralayıb-
lar. Onlar bildirirlər xəstəxanaya 
aparanda o sağ idi. 

Onlar bunu da danışırdılar 
ki, sovet əsgərləri həyətdə onu 
gəzəndə bir-birlərinə deyirdilər ki, 
o, polis formasında idi. Tapıb onu 
mütləq öldürüb yox eləmək lazım-
dır. Başa düşdük ki, söhbət Tel-
mandan gedir. Onların getməsini 
gözlədik, sonra biz onu gizlicə 
xəstəxanaya apardıq. Bəlkə, çox 
qan itirdi, bəlkə tez aparsaydıq 
sağ qalardı – deyə bildirirdilər. 

Bircə onu dedi: Anama deyərsiz... 
Sözlərinin ardını gətirə bilmədi.

Övladının adında 
yaşayan şəhid 

Həyat yoldaşı Marina Boq-
danova hadisəni belə xatırlayır: 
“20 Yanvar hadisəsindən 29 il 
keçməsinə baxmayaraq, sanki 
dünən baş verib. Yanvarın 19-da 
Valeri işə çağrılıb. Hadisə baş 

verən günü səhər tezden evə 
gələrək bizə baş çəkdi. Sonra dedi 
ki, yoldaşları ilə tapşırıq dalınca 
gedir. Onun itkisi ailəmiz üçün ağır-
dır. Həvəslə uşağımızın dünyaya 
gəlməsini gözləyirdik. Təəssüf ki, 
qızımızı görmək ona nəsib olmadı. 
İlk körpəsinin üzünü görməmiş 31 
yaşında həyatla vidalaşdı.

Marina xanım söyləyir ki, 
Valeriyə olan sevgisindən qızın 
adını Valeriya qoyub. Tale elə 
gətirdi ki, yeganə övladı atasının 
doğulduğu ayda dünyaya gəldi. 
İndi isə o, anadır. 

Həmin gün yaşananları Va-
leri Zakiroviç Boqdanovun anası 
Valentina xanım belə xatırlayır:- 
Gecə iş yoldaşları kapitan Oqtay 
Mirzəyev və leytenant Ağanəzər 
İsrayılov onunla bir yerdə olmuş-
dular. Tbilisi prospekti ilə İnqilab 
küçəsinin kəsişməsində onların 
olduğu avtomobil atəşə tutulur, 
Ağanəzərin başı çiyinlərinə düşür. 
Bircə onu deyə bilib ki, Oqtay, 
Ağanəzəri öldürdülər. Bu an güllə 
Valerinin də səsini kəsir, Valeri də 
vurulur. Səhər saatlarında həmin 
avtomobildə olanları xəstəxanaya 
gətirirlər. Valeri Boqdanov burada 
342-ci yaralı kimi qeydə alınır və 
əməliyyat olunur. Lakin, bütün 
cəhdlərə baxmayaraq, oğlumun 
həyatını xilas edə bilmirlər, 4 
saatdan sonra vəfat edir. Şəhidlər 

xiyabında adının lövhədə ya-
zılmasına baxmayaraq, məzarı 
Gəncədədir. 

Toyu çalınmayan İlqar

Qardaşı Yavər müəllim bun-
ları söylədi: “ İlqar Əbülhəsənov 

1967-ci il avqustun 19-da Bakıda 
anadan olub. 1984-cü ildə Nəsimi 
rayonundakı 42 saylı orta məktəbi 
bitirib. Həmin məktəb bu gün onun 
adını daşıyır . İndiki Azərbaycan 
Dövlət İqtisad Universitetinə 
daxil olub. Üç il oxuyandan sonra 
axşam növbəsinə keçib, milis 
orqanlarında işə düzəlib, oxuya-
oxuya işləyib. Ailəmizin ən kiçik 
uşağı idi. İlqar Bakının indiki Yasa-
mal Rayon Daxili İşlər İdarəsində 
idi. Həmin gecə növbədə idi. 
Biz ailədə, demək olar ki, ha-
mımız güc strukturlarında çalı-
şırdıq. Atam Yusif Əbülhəsənov 
keçmişdə Naxçıvanın daxili işlər 
naziri olub. Atamın bu sahədə 
işləməsi İlqarı da bu yolla getməyə 
ilhamlandırdı. Mən də hadisələr 
vaxtı Naxcıvanda işləyirdim. 6 ay 
olardı, onu görmürdüm. Nişanlı 
idi. Həvəslə toyuna hazırlaşırdıq. 
Bir xüsusiyyəti vardı ki, qarşısına 
qoyduğu məqsədə nail olmağa 
çalışardı. Əsas məqsədi DİN-
də atamın yolunu uğurla davam 

etdirmək idi. Lakin tale elə gətirdi 
ki, arzuları yarıda qırıldı”. 

Yavər müəllim söyləyir ki, 
Qanlı Yanvar gecəsində təxminən 
gecə saat 12 radələrində İlqar 
“Naxçıvan” mehmanxanasının 
yanında maşınından düşərkən 
avtomatdan atəşə tutulub. 

Xəstəxanaya aparıblar. Əvvəlcə 
şam işığında, sonra isə qəzet 
yandırmaqla həkimlər 5 saatlıq 
əməliyyat aparıblar,lakin fay-
dası olmayıb. Həkimlərin bütün 
səylərinə baxmayaraq İlqar 
Əbülhəsənov yanvarın 22-də 
səhər saat 11-də əbədiyyətə 
qovuşub. Məzarı Şəhidlər xiyaba-
nındadır. 

Arxadan açılan atəş

Şəhid Ağanəzər İsrayılovun 
qardaşı Abuzər müəllim bizimlə 
bunları bölüşdü. “Ağanəzər İsrayı-
lov 1960-cı il iyulun 1-də Şamaxı 
şəhərində anadan olub. Leytenant 
idi. Ölümündən bir gün əvvəl 
telefonla danışmışdıq. Söylədi ki, 
rayona gələcək. Yanvarın 19 -da 
gəlməli idi. Həmin gün gözümüz 
yolda qaldı, Ağanəzər gəlmədi. 
Çox nigaran idik. 20 yanvarda 
onun ozünun əvəzinə qara xəbəri 
gəldi. Yoldaşları ilə gedəndə 
Salyan kazarmasının yanında 

güllələnib. Üç nəfər — kapitan 
Oqtay Mirzəyev, leytenant Valeri 
Boqdanov və leytenant Ağanəzər 
İsrayılov həmin gecə xidməti 
işdə idilər. Lakin sovet əsgərlərı 
onların maşınını atəşə tutur. Güllə 
birinci Ağanəzərə dəyir və boyun 
nahiyəsindən dəyən güllədən 
yerindəcə keçinir. Sonra onunla 
bir yerdə olan yoldaşları Valeri və 
Oqtay da yaralanır. Valeri, bütün 
səylərə baxmayaraq, xəstəxanada 
vəfat edir. 

Qardaşım bir ilə yaxın idi ki, 
polis orqanlarında işləyirdi. Bir il 
idi ki, nişanlanmışdı. Toyuna az 
qalırdı. Mehriban və dostcanlı idi. 
Mərhum Şamaxıda dəfn edilib. 

Gecənin şahidi

Hadisənin canlı şahidi Oqtay 
Mirzəyev üçün o faciəli günləri 
xatırlamaq çox çətin idi. 29 il əvvəl 
yaşadığı hadisənin ağrılarını bu 
gün də hiss edir, həyacanlanırdı. 
Ölümlə üzləşməsi, özünün yara-
lanması və dostlarını itirməsi… 
Bu dəhşətli hadisələr gözlərinin 
önündən getmir. Sanki o günlərə 
yenidən qayıdırdı: “O günü xa-
tırlamaq məni çox incidir. Çünki 
orada dostlarımı itirdim. Ağlımıza 
belə gəlməzdi ki, sovet imperiyası 
bizə bunu edər. Qəfildən maşını-
mıza hücum edildi. İki yoldaşımı 
vurdular. Bu hadisə olmamış-
dan əvvəl sovet əsgərləri bizim 
maşınımızı yoxlamışdılar. Biz də 
öz vəsiqələrmizi göstərmişdik , 
lakin azğın sovet əsgərləri hücum 
çəkdilər. Sonra bizi buraxdılar 
və az sonra həmin hadisə baş 
verdi. Həmin günü həyatını itirən 
bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət 
diləyirəm.

 O gecə amansız güllələrə tuş 
gəldilər, amma ölümün gözünə dik 
baxa bildilər. Cəsarətləri ilə zül-
mün bağrını yararaq əbədiyyətə-
şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Bu 
ucalıqda dayananlar arasında 
– polislərimiz də var. Həm peşə, 
həm də Vətən borclarını yerinə 
yetirmiş qorxmaz və qəhrəman 
polislərimiz…

 Ülviyyə VAHİDQIZI, 
“Xalq qəzeti”

Azadlığı istəmirəm zərrə-zərrə, qram-qram,
Qolumdakı zəncirləri qıram gərək, qıram, qıram!

Bir insanın içindəki azadlıq arzusunu, bütöv olmaq 
istəyini necə gözəl ifadə edib şair.. Bu misralar qəlbinin 
hər döyüntüsü azadlıq hayqıran, xalqını əzmkarlığa, 
yumruq kimi birləşməyə səsləyən Xəlil Rza Ulutürkə 
məxsusdur. Qolumuzdakı zəncirləri qırmaq isə asan 
başa gəlmədi bizə. Canımızdan olduq, neçə evin çırağı 
söndü o gecə, işıqlı sabahımız naminə. 

Həm peşə, həm də 

Vətən borcu...

 � Həyatda yarımçıq qalan çox qəribə talelər var. 20 Yanvar – 
o zülmət gecə Ağayevlər ailəsindən də yan keçməyib. Həmin gecə 
itkin düşənlər arasında Şövkət Ağayev də var. 1936-cı il 14 dekabrda 
Bakıda ziyalı ailəsində anadan olmuşdu. Bakıdakı 18 nömrəli məktəbi 
bitirib, sonra BDU-da hüquq fakültəsində təhsil alıb. 1983-cü ildə ailə 
həyatı qurub. Atası Həsən Ağayev 70-ci illərdə Tibb Universitetində 
göz xəstəlikləri kafedrasının müdiri olub. Anası Rəhimə xanım əslən 
Osetiyadan, atası isə içərişəhərli olub. Sövkət Ağayev Suraxanı 
rayonunda hakim işləyirdi. 

Həyat yoldaşı Həqiqət xanım 
o gecəni ürək ağrısı ilə xatırlayır. 
Xoşbəxtliyimiz yeddi il çəkdi. Bir 
gecənin içində həyatımız ömürlük 
qaraldı. Geriyə toz basmış xatirələr, 
solğun fotoşəkillər, bir də altı yaşlı 
qızcığazın ata həsrəti qaldı. Yanvarın 
19-da mütləq meydana getməli olduğu-
nu bildirdi. Başqaları necə, mən də elə. 
Vətənimi müdafiə etməliyəm! “Bu gediş 
son oldu.” Xeyli vaxt keçdi. Amma on-
dan xəbər çıxmadı. Gözüm qapıya dikili 
qalmışdı. Bir sual düşündürdü məni: 
ölüdü, ya diri. Ayları illər əvəzləyirdi. 
Zaman su kimi axıb gedirdi. O vaxdan 
Şövkət Ağayevin nə ölüsü, nə dirisi 
tapılıb. Həqiqət xanım danışdıqca 
yorğun gözlərindən acılı xatirələr, bir də 
illərin kədərli baxışları boylanırdı. Belə 
gözəl, səmimi, mehriban insan niyə 
məni tək qoyub getdi? Kaş ki, məni 
incidəydi,ondan küsəydim: Yaram bu 
qədər dərin olmazdı. Hər zaman onu 
tapacam deyə düşünmüşəm. 

Prezident İlham Əliyevin 1998-ci 
il 29 dekabr tarixli fərmanına uyğun 

olaraq, Ağayev Şövkət Həsən  oğluna 
“20 yanvar şəhidi” fəxri adı verildi. 
Şəhidlər xiyabanında şəkili asıldı. Bu, 
sanki, ailəyə sakitlik gətirdi. Qızı Sevinc 
xanım hər il Şəhidlər xiyabanını ziyarət 
etdiyini deyir: “Atamın yoxluğunu hec 
vaxt qəbul edə bilmirəm. Amma bir ildi 
gedib o soyuq mərmərə ürəyimi boşal-

dıram. Şəklindəki isti baxışı mənə bəs 
edir. Elə bilirəm, atamın ruhu da, cismi 
də burdadı. Elə bilirəm, o burda hər 
gün məni gözləyir. 

Bir az atalı günlərimə qayıtmaq 
istərdim. Atamın yoxluğundan sonra 
hiss etmişəm ki, anam var. Həmişə 
məni atam aparardı baxçaya. İşi ilə 
əlaqədar boş vaxtları az olardı. Lakin 

mütləq mənə vaxt ayırardı. Anam da 
işləyirdi. İşdən gəldikdən sonra anam 
mənimlə oynamazdı, atam isə həmişə 
vaxt ayırardı mənə. Bəlkə, indi nəsə 
yediyimi soruşsanız xatırlamaram, 
amma atalı günlərimin hər anı yadım-
dadır. Çox sakit, mehriban ailə olmu-
şuq. Anamla atam arasında o qədər 

hörmət var idi ki, heç vaxt evdə səs 
ucalmazdı. Anam həmişə mənə deyirdi 
ki, tapılacaq, gələcək. Hər zaman 
düşünürdüm ki, atam məni qoydu getdi. 
Uşaq təfəkkürü idi. Olurdu ki, məktəb 
vaxtı uşaqlardan biri nələrinsə atasının 
aldığını söyləyirdi. Anama deyirdim ki, 
mənə bir şey al. Səhəri gedirdim ki, 
baxın, bunu mənə anam alıb. Atasızlığı 

ən çox ailə quranda hiss etmişəm. Bir 
də ailəmdən ayrılanda. 

Onkoloji xəstə idim. Anam məni 
həyata qaytarmaq üçün atamın nəfəsi 
duyulan evimizi satıb məni müalicə 
etdirdi. Kirayələrdə yaşamağımıza bax-
mayaraq, anam məni həyata qaytara 
bildi. Bilirəm ki, atam olsaydı, hər şey 
başqa olardı. Başqa taleyim olardı. 

Məncə, qız üçün atasızlıq yaman pis 
şeydi. Deyirlər, anasız qızın hörməti 
olmur, məncə atasız da hörməti olmur. 
Çünki mən bunu yaşadım. Bir oğ-
lum var. “Kaş ki, o babasını görəydi”.
Göz yaşlarına sahib ola bilmir, Sevinc 
xanım.

Sonra özünü toparlayıb sözünə 
davam edir: “29 il gözümüz yolda 
qalıb ki, bir gün qayıdacaq. Elə olub, 
deyiblər ki, yolda Şövkətə oxşayan 
birini gördük. Anam əlindəkini atıb 
qaçıb o yerə. Bəlkə, orada çarəsizdi, 
deyə düşünüb. Döyüblər, şikəstdi mən 
razıyam, qəbulumdu. İnterpola qədər 
axtarış verdik, nəticəsiz qaldı. Belə 
ümidlə biz 27 ili başa vurduq. İllərlə 
axtardıq. Onu deyim ki, biz xosbəxtik 
ki, azərbaycanlıyıq. Çox ölkələrdə 
belə humanizm, ədalət yoxdur. Ömrü-
mün sonuna qədər ədalətli qərarına 
görə cənab Prezidentə və ailəsinə 
minnətdaram ki, 27 il sonra – 2017-
ci ildə atama “20 Yanvar şəhidi” adı 
verdi”. 

Qazandığımız müstəqilliyin şan-
lı yolu şəhidlərin adı ilə bağlıdır. 
Azərbaycanın azadlığı uğrunda ca-
nını düşmən gülləsinə sipər etmiş 
şəhidlərimiz həmişə qəlblərdə yaşaya-
caq. 

Hazırladı: 
Ü.NİFTƏLİYEVA, 

“Xalq qəzeti”

Məzarsız şəhid, yaxud 
İtkin düşmüş arzular...



20 yanvar 2019-cu il, bazar10
20 Yanvarın media xronikası  

faciənin tarixi barədə mötəbər mənbədir

 � Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ilk 
günlərindən xalqımızın haqlı mövqeyinin 
barışmaz müdafiəçisinə çevrilən, 
ərazilərimizin bütövlüyü uğrunda ümumxalq 
mübarizəsinin önündə gedən Azərbaycan 
jurnalistləri müdhiş 20 Yanvar qırğını 
günlərində də möhtəşəm ümumxalq etiraz 
hərəkatına, vəhşiliyin lənətlənməsinə kəskin 
informasiya dəstəyi verdilər, bu tarixi 
faciənin əhatəli xronikasını yaratdılar. 

Həmin günlərdə çoxsaylı 
dinc sakinin qətlə yetirilməsi, 
ağır yaralanması və 
işgəncələrə məruz qalması 
ilə nəticələnmiş Bakıya silahlı 
müdaxilənin ilkin və əhatəli 
mənzərəsini əks etdirən 
“Kommunist” qəzetinin 
(indiki “Xalq qəzeti”) “Səhər” 
əlavəsinin xüsusi buraxılışını 
hazırlayıb nəşr etdirməyə 
nail olmuş bir qrup redaksiya 
əməkdaşı, eləcə də sovet 
ordusunun törətdiyi vandallı-
ğın fotoxronikasını yaratmış 
fotomüxbirlərlə AMEA-nın 
Nizami Gəncəvi adına 
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyində keçirilən görüşdə 
bütün bunlar barədə tarixi bir 
qədirbilənliklə söhbət açıldı.

Muzeyin direktoru, Milli 
Məclisin komissiya sədri, 
akademik Rafael Hüseynov 
bildirdi ki, Azərbaycanın 
hərtərəfli informasiya bloka-
dasına alındığı, dünyanın 
söz sahibi olan dövlətlərinin 
Kremlin Bakıda törətdiyi 
misilsiz fəlakəti SSRİ-nin 

daxili işi kimi dəyərləndirdiyi 
günlərdə Azərbaycan 
jurnalistlərinin mümkün olan 
bütün üsullardan istifadə 
edərək xalqımıza qarşı 
törədilmiş bəşəri cinayəti 
ölkə daxilində və xaricdə 
yaymaq üçün gördükləri işlər 
əsl vətəndaşlıq rəşadəti, milli 
qeyrət nümunəsi idi. Natiq 
qeyd etdi ki, o zamankı qır-
ğının qanlı izlərinin, amansız 
görüntülərinin gecikmədən 
foto-videoxronikaya 
çevrilməsi, hadisələrə qəzet 
səhifələrində doğru-düzgün 
qiymət verilməsi 3 onillik bir 
müddətdən sonra gözlərimiz 
önündə jurnalistlərimizin 
çevikliyinin və yurd sevgi-
sinin sonrakı nəsillər üçün 
örnək olası bir səhifəsi kimi 
 canlanır.

Görüşdə  çıxış edən o 
zamankı “Kommunist” qəzeti 
redaktorunun müavini, sonra 
isə “Səhər “ qəzetinin baş 
redaktoru olmuş Məzahir 
Süleymanzadə 20 Yanvar 
faciəsi ərəfəsində və sonrakı 

günlərdə çalışdığı kollektivin 
fəaliyyətindən, “Səhər” xüsusi 
buraxılışının necə çətinliklə 
ərsəyə gətirilməsindən 
söhbət açdı. O bildirdi ki, 
ölkəmizin qatı bir fəlakətin 
zülmətinə qərq edildiyi o 
günlərdə gecəli-gündüzlü 
iş başında olan redaksiya 
əməkdaşları istədikləri nəşrin 
işıq üzü görməsinə nail oldu-
lar: “Bakının səhəri “Səhər”lə 
açıldı. Unudulmaz Xəlil Rza 
Ulutürk o zaman belə bir şeir 
də yazmışdı: “Çıxdı “Səhər” 
qəzeti, səhər boyandı 
qana...” Bilmirdik ağlayaq, 
yoxsa sevinək. Günortaya 
yaxın Azərbaycan mətbuatı 
tarixində ən yüksək tiraj 
sayılan iki milyon sayla çap 
olunmuş “Səhər”in nüsxələri 
iri bağlamalar şəklində yük 
maşınlarına yükləndi. O vaxt 
qəzet paylamaq onu burax-
maqdan da çətin idi. Bu işi 
könüllü gənclər öz üzərinə 
götürmüşdülər. “Səhər” dolu 
yük maşınları Fəxri xiyaba-
na tərəf istiqamət götürdü. 
Bir azdan hamının əlində 
“Səhər” var idi”.

O zaman “Səhər” buraxı-
lışının hazırlanmasında fəal 
iştirak etmiş jurnalistlərdən 
Vasif Səmədov, Akif Cabbar-
lı, Tahir Aydınoğlu, Hidayət 
Elvüsal, Araz Qurbanov, 
sonrakı aylarda “Şəhidlər” 
toplusunu ərsəyə gətirmiş 
jurnalist Rafiq Səməndər 
ermənipərəst M. Qorbaçov 
rejiminin mərkəzin rəvac 
verdiyi erməni separatçılığı-

na boyun əyməməsinə görə 
Azərbaycanı cəzalandırmaq 
üçün həyata keçirdiyi 
vəhşi hərbi müdaxilənin 
mahiyyətinin açılıb dün-
yaya çatdırılmasında 
jurnalistlərimizin gərəkli 
fəaliyyətindən söz açdı-
lar. Onlar bildirdilər ki, bu 
qırğın xalqımızın qəddini əyə 
bilmədi və onu qarşısıalın-
maz azadlıq mübarizəsinə 
yönəltdi, sovet rejimi isə 
törətdiyi vəhşiliklə birdəfəlik 
gözdən düşüb tezliklə süquta 
uğradı. 20 Yanvarın bu tarixi 
həqiqətlərini bundan sonra 
da incəliklərinə qədər xalqı-
mıza və dünyaya çatdırmaq 
olduqca zəruridir. 

Güllə yağışı, hərbi 
basqı altında 20 Yanvar 
fotoxronikasını yaradan 
foto sənətçilərindən olmuş 
Rasim Sadıqov və Mir-
naib Həsənoğlu isə sovet 
rəhbərliyinin hərbi cinayətinin 
tarixə təkzibolunmaz şəkildə 
həkk edilməsində o günlərdə 
yaradılmış foto-video xronika-
sının önəmini vurğuladılar.

Görüşə yekun vuran 
Rafael Hüseynov xalqımızın 
hüznlü faciəsi, sağalmaz 
yarası  olmaqla yanaşı, həm 
də qəhrəmanlıq səhifəsi 
sayılan 20 Yanvarın media 
xronikasını sistemləşdirib 
sonrakı nəsillərə çatdırmağın 
zəruriliyini bildirdi.

Qabil YUSİFOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Şəhidlərin xatirəsi xalqın qəlbində əbədi yaşayacaq
Binəqədi

Binəqədi rayonunun Biləcəri 
qəsəbəsindəki “Güllə yağışı” abidəsinin 
önündə 20 Yanvar faciəsinin ildönümünə 
həsr olunan anım mərasimi keçirilib. 

Tədbirdə rayon icra hakimiyyəti başçı-
sının müavinləri, hüquq-mühafizə orqan-
ları və icra strukturlarının rəhbərləri, 20 
Yanvar əlilləri və şəhid ailələrinin üzvləri, 
fəal gənclər və ictimaiyyət nümayəndələri 

iştirak ediblər.   
Mərasim faciə qurbanlarının xatirəsinin 

bir dəqiqəlik yad edilməsi ilə başlanı-
lıb. Tədbirin aparıcısı Xalq artisti Sabir 
Məmmədov çıxış edərək bildirib ki, sovet 
imperiyası 1990-cı il yanvarın 20-nə keçən 
gecə Bakıda görünməmiş vəhşiliklər 
törətsə də, günahsız insanlar qətlə yetirilsə 
də xalqımızın azadlıq arzusunu boğa 
bilmədi. 

S.Məmmədov 20 Yanvar hadisələrinin 
milli iftixar hissinin və milli müstəqillik 
ideyalarının formalaşmasına tarixi şərait 
baxımından güclü zəmin yaratdığını, bu 
faciədən sonra ölkənin milli müstəqilliyinin 
dönməzliyinin birmənalı şəkildə dərk olun-
duğunu diqqətə çatdırıb.  

“20 Yanvar” Cəmiyyəti rayon şöbəsinin 
sədri Mübariz İsmayılov qeyd edib ki, 
Azərbaycanın bütün şəhidlərinin, eləcə 
də 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının 
xatirəsi daim anılır, onların alilələri diqqət 
mərkəzində saxlanılır. Çünki şəhidlər milli 
iftixarımızdır. Ulu öndər Heydər Əliyev 
şəhidlərin xatirəsini hər zaman uca tutub. 
Məhz ümummilli liderin təşəbbüsü ilə 20 

Yanvar hadisələrinə siyasi-hüquqi qiymət 
verilib. Həmçinin, 20 Yanvar şəhidlərinin 
adları əbədiləşdirilib, onların ailələri qayğı 
ilə əhatə olunub. 

Hazırda Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən bu kurs davam etdirilir və 20 
Yanvar şəhidlərinin ailələrinə həssaslıqla 
yanaşılır. 

Rayon icra hakimiyyəti başçısının 
birinci müavini İlqar Süleymanov çıxışında 
vurğulayıb ki, xalqımız, dövlətimiz  hər il 

20 Yanvar faciəsi qurbanlarını yad edir, 
hadisənin üzərindən artıq 29 il keçməsinə 
baxmayaraq, keçmiş SSRİ ordusunun 
azərbaycanlılara qarşı törətdiyi bu qırğınla 
bağlı respublikada və ölkədən kənarda 
geniş tədbirlər, müxtəlif aksiyalar keçiri-
lir. Bütün bunlar 20 Yanvar şəhidlərinin 
əziz xatirəsinə olan dərin ehtiramın bariz 
ifadəsidir.

İ.Süleymanov 20 Yanvar faciəsinin 
beynəlxalq qurumlar tərəfindən tanınma-
sı və ona insanlıq əleyhinə cinayət kimi 
siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi, günah-
karların cəzalandırılması istiqamətində 
Azərbaycan dövlətinin apardığı uğurlu 
xarici siyasətin əhəmiyyəti xüsusi vurğula-
yıb. Qeyd edib ki, xalqımızın milli birliyinə 
mühüm təkan verən və Azərbaycan tarixi-
nin şanlı səhifələrindən biri olan 20 Yanvar 
şəhidlərinin xatirəsi daim qəlblərimizdə 
yaşayacaq.

Rayon icra hakimiyyəti başçısının 
birinci müavini sonda sovet imperiyası 
tərəfindən xüsusi qəddarlıqla törədilən 
bu qanlı cinayətin xalqımızın müstəqillik 

əzmini birdəfəlik sındırmaq məqsədi daşı-
dığını xatırladıb: “ Lakin Azərbaycan xalqı-
nın ümummilli lideri Heydər Əliyevin bəyan 
etdiyi kimi, Azərbaycan xalqı 20 Yanvarda 
hərbi, siyasi, mənəvi təcavüzə məruz qalsa 
da, öz tarixi qəhrəmanlıq ənənələrinə sadiq 
olduğunu, vətənin azadlığı və müstəqilliyi 
naminə ən ağır sınaqlara sinə gərmək, 
hətta şəhid vermək əzmini bütün dünyaya 
göstərib”.

Mərasim gənclər tərəfindən 
vətənpərvərlik mövzusunda səsləndirilən 
şeir və mahnılarla, eləcə də Xalq artisti 
Sabir Məmmədovun ifasında “Ayağa dur, 
Azərbaycan” şeiri ilə başa çatıb. 

Tədbirin sonunda iştirakçılar abidə 
önünə gül dəstələri qoyaraq xalqımı-
zın azadlığı yolunda canlarından keçən 
şəhidlərin ruhuna ehtiramlarını bildiriblər.

Zaqatala 
İnsanlığa qarşı törədilmiş ən ağır 

cinayətlərdən biri olan 20 Yanvar 
faciəsinin 29-cu ildönümü ilə əlaqədar 
Zaqatalada anım tədbiri keçirilib. Ra-
yon icra hakimiyyətinin başçısı Mübariz 
Əhmədzadə, hüquq-mühafizə orqanlarının 
rəhbərləri, şəhid ailələrinin üzvləri və rayon 

ictimaiyyətinin nümayəndələri şəhidlərin 
xatirə kompleksinə gələrək onların ölməz 
xatirəsini ehtiramla yad edib, önünə  gül-
çiçək düzübər. 

Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Mübariz Əhmədzadə “Canım-
dan çox sevdiyim Vətən” mövzusunda 
məruzə edib. Məruzədə rayon rəhbəri 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 1990-cı il 
yanvarın 21-də sovet imperiyasının bütün 
qadağalarına baxmayaraq, Moskvadakı 
Azərbaycan nümayəndəliyinə gələrək xal-

qımıza qarşı törədilmiş bu qanlı cinayətin 
təşkilatçılarını və iştirakçılarını pisləyərək 
bəyanat verdiyini, bu bəyanatın xalqımızın 
haqq səsini müdafiə edən, onun köməksiz 
olmadığını bütün dünyaya yayan cəsarətli 
bir addım olduğunu bildirmişdir. Natiq qeyd 
etmişdir ki, məhz ulu öndərimiz yenidən 
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra 20 Yanvar 
hadisələrinə hüquqi-siyasi qiymət verilmiş, 
qanlı faciənin bütün dünyaya tanıdılma-
sı üçün çox iş görülmüşdür. Məruzədə 
Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlü-
yü uğrunda həlak olan şəhidlərin adları-
nın əbədiləşdirilməsi, onların ailələrinə 
diqqət və qayğının artırılması sahəsində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin fəaliyyətinin xalqımız 
tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini və 
“20 Yanvar”ın faciəli tərəfləri ilə birlikdə 
Azərbaycan tarixinə milli azadlıq, dövlət 
müstəqilliyi uğrunda mübarizənin zirvəsi 
kimi daxil olduğu xüsusi vurğulanmışdır.

Tədbirdə çıxış edən  digər natiqlər  
Azərbaycan Respublikasının ərazi bü-
tövlüyü, azadlığı, müstəqilliyi uğrunda 
həyatından keçən bütün soydaşlarımızla 
fəxr etdiklərini qeyd etmişlər.

Daha sonra tədbir rayonun Muxax 
və Qımır kəndlərində əsaslı təmir edilmiş 

şəhid xatirə komplekslərinin açılışları ilə 
davam etdirilmişdir. Açılışlarda iştirak 
edən şəhid ailələrinin üzvləri, ölkə başçı-
sından gördüklərə qayğı və dəstəyə görə 
minnətdarlıqlarını bildirmiş, lazım gələrsə, 
Ali Baş Komandanın əmri ilə dövlətimizin 
ərazi bütövlüyü uğrunda yenidən 
 vuruşmağa hazır olduqlarını xüsusi vurğu-
lamışlar.       

 20 Yanvar faciəsinin 29-cu ildö-
nümü ilə bağlı rayonun bütün yaşayış 

məntəqələrində, təhsil, səhiyyə və 
mədəniyyət ocaqlarında anım mərasimləri, 
foto və rəsm sərgiləri təşkil olunmuş, 
məktəblilər arasında inşa müsabiqələri 
keçirilmişdir. Rayondakı bütün şəhid 
ailələrinə yardımlar göstərilmiş, ehsan 
süfrələri təşkil olunmuş və şəhidlərin ruhu-
na dualar oxunmuşdur.

İsmayıllı
İsmayıllıda Heydər Əliyev Mərkəzində 

20 Yanvar faciəsinin 29-cu ildönümünə 
həsr olunmuş “Heydər Əliyev idarəetmə 
məktəbi”nin məşğələsi keçirilib.

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə mərkəzin 
foyesində faciənin məhrumiyyətlərini və 
ağır nəticələrini əks etdirən sərgiyə baxıb-
lar.

“20 Yanvar qan yaddaşımızdır!” 
mövzusunda məşğələni giriş nitqi ilə 
YAP rayon təşkilatının sədri, İsmayıllı 
Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının mü-
avini Sevil Əhmədova açıb. Qeyd edib 
ki, tarixi düşmənlərimiz olan ermənilər 
xarici havadarlarının dəstəyilə hər za-
man Azərbaycana münasibətdə işğalçılıq 
siyasəti yeridib, müstəqilliyimiz və suveren-
liyimiz yolunda əngələ çevrilib. 20 Yanvar 
faciəsi də məhz bu məkrli siyasətin qanlı 
təzahürüdür.

Giriş nitqindən sonra şəhidlərin əziz 
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. So-
vet ordusunun 20 Yanvar gecəsi törətdiyi 
vəhşiliklərin təsviri olan filmə baxılıb. Vete-
ran jurnalist Valeh Salehov “20 Yanvar qan 
yaddaşımızdır!” mövzusunda məruzə edib.

20 Yanvar əlili, Diyallı kənd sakini 
Əlizadə Səmədov çıxış edərək o günlərin 
dəhşətindən, əliyalın soydaşlarımızın 

qəhrəmanlığından, dövlətimizin 20 Yanvar 
əlillərinə və şəhid ailələrinə göstərdiyi 
qayğıdan danışıb.

Ailə və Uşaqlara Dəstək Mərkəzinin 
direktoru Lətifə Əliyeva, rayon polis 
şöbəsinin əməkdaşı Rahim Orucov çıxış 
ediblər.

Şəhər 3 saylı tam orta məktəbin XI 
sinif şagirdi, inşa-yazı müsabiqəsinin qalibi 
Kəmalə Mehdiyeva dərin hissiyyatlı, zəngin 
məlumatlı inşasını iştirakçılara təqdim edib.

20 Yanvar hadisələrinin şahidi ol-
muş İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Mirdaməd Sadıqov çıxış edib. O, 
20 yanvarı tək faciə kimi yox, xalqımızın 
qəhrəmanlıq salnaməsi kimi dəyərləndirib. 
Bildirib ki, o zamankı Azərbaycan 
rəhbərliyinin milli köklərdən məhrumluğu, 
mənsəb hərisliyi, qorxaqlığı Vətən övlad-
larının qanının tökülməsinə gətirib çıxardı. 
Dar ayaqda fərarilik edən rəhbər işçilər 
xalqı tənha qoydular. Bəxtimiz onda gətirdi 
ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 
yenə də xalqının yanında oldu. Tökdüyü 
qanlara görə Qorbaçov güruhunu lənətlədi, 
sovet ordusunun cinayətinin miqyasını 
beynəlxalq aləmə çatdırdı.

Ulu öndərimiz yenidən Azərbaycana 
rəhbərliyə gəldikdən sonra xilaskarlıq 
missiyasını yerinə yetirməklə yanaşı, 
20 Yanvar faciəsinə də siyasi və hüquqi 
qiymət verdi.

20 Yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsi 
dövlətimiz tərəfindən, uca tutulur. Onların 
ailələrinə və əlillərə hər cür qayğı göstərilir. 

Vaqif BAYRAMOV,  
İlqar HƏSƏNOV,  

“Xalq qəzeti”



1120 yanvar 2019-cu il, bazar

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi 
tədbirlərin keçirilməsinin satınalınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Gənc alimlərin əsərləri adlı jurnalın 18-ci 

sayının çap edilməsi.
Lot-2. Azərbaycan Respublikasında İran İslam 

Respublikası gənclərinin dostluq həftəsinin təşkil 
edilməsi.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğun hər lot üçün öz tender təkliflərini 
möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyar-
lara üstünlük veriləcəkdir:

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

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat almaq üçün 
maraqlananlar 4658415, 4656443 nömrəli telefonlara 
(faks: 4656438) müraciət edə bilərlər (əlaqələndirici 
şəxslər - 1-ci lot üzrə - Kərimov Kənan Elman oğlu, 
2-ci lot üzrə isə Hüseynov Elşən Kamal oğludur). 
İddiaçılar hər lot üçün 100 (yüz) manat məbləğdə 
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba ödədikdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Azərbaycan Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyindən (Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, II 
mərtəbə, yaradıcı gənclərlə iş və asudə vaxtın təşkili 
sektorundan) ala bilərlər.

Bank – Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod – 210005
M/h – AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN – 1401555071 
SWIFT – CTREAZ22
Alan müştəri – Azərbaycan Respublikasının 

Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h – AZ50CTRE00000000000002147771
VÖEN – 1500171121 
Büdcə səviyyəsinin kodu – 7

Təsnifat kodu – 142340 
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak etmək üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan 

keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər 

icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanla-
rından arayış; 

- iddiaçının son bir il ərzində (əgər daha az 
müddət fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti dövründə) 
maliyyə vəziyyət barədə bank tərəfindən verilmiş 
arayış;

- təklif (zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30 
bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır);

- təklifin təminatı (zərflərin açıldığı gündən sonra 
ən azı 60 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır);

- son bir il ərzində (əgər daha az müddət fəaliyyət 
göstərirsə bütün fəaliyyəti dövründə) yerinə yetirdiyi 
analoji işlər haqqında məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır. 
İddiaçılar tender prosedurunda iştirak etmək üçün 

yuxarıda göstərilən ixtisas sənədlərini 21 fevral 2019-
cu il saat 18.00-a qədər tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər. İddiaçılar tender təkliflərini və təklifin 1 
faizi məbləğində bank təminatını 1 mart 2019-cu il saat 
18.00-a qədər ikiqat bağlı zərflərdə iki nüsxədə tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 4 mart 2019-cu 
il saat 10.00-da Azərbaycan Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyində açılacaqdır. 

Tender komissiyası

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti tabeliyindəki məktəbəqədər müəssisələr 
üçün 2019-cu ildə alınacaq mal-materialların satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 4 (dörd) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Bərk inventarların satına-

lınması.
Lot-2. Yumşaq inventarların 

satınalınması.
Lot-3. Digər maşın və avadanlıqla-

rın satınalınması.
Lot-4. Əsaslı təmir işlərinin 

görülməsinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş və 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə ya-
zılı surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları 
lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyənlər aşağıda göstərilən 
məbləğdə iştirak haqqını hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər 
toplusunu Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev 
meydanı, inzibati binadan ala bilərlər.

İştirak haqqı hər bir lot üçün 100 
(yüz) manatdır.

Təşkilat: Gəncə Şəhər İcra 
Hakimiyyəti 

Hesab - AZ24C-
TRE000000000000025106

VÖEN - 2300571241
BANK – “KAPİTAL BANK” 

ASC-NİN Gəncə filalı
Kodu: - 200275
VÖEN - 9900003611
M/h - AZ37NABZ 

01350100000000001944

S.W.I.F.T. BİK AİİBAZ 2X
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 (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

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

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

- iddiaçının son bir il ərzində 
fəaliyyəti haqqında vergi orqanları 
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statu-
su, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi 
ölkə və rekvizitləri (notarial qaydada 
təsdiq edilmiş surətləri);

- tender təklifini və satınalma 
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə 

malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq 
edən sənəd;

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

- iddiaçının işləri yerinə yetirmək 
üçün potensial imkanları və maddi-tex-
niki bazası haqqında yazılı məlumat.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) və iş qrafikini 20 fevral 2019-
cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və 
bank təminatını möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 4 mart 2019-cu il saat 17.00-
dək Gəncə şəhər H.Əliyev meydanı, 
inzibati binaya təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır.

Təklif zərfləri 5 mart 2019-cu il 
saat 10.00-da yuxarıda qeyd olunan 
ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər 
(iştirakla bağlı müvafiq sənədi təqdim 
etdikdə).

Əlaqələndirici şəxs - Məlahət 
Salahova

Telefon - 0-22-256-10-39

Tender komissiyası

 � Gömrük işinin təşkili ölkə iqtisadiyyatının inkişafına təkan 
verən əsas amillərdən biridir. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafını 
prioritet istiqamət seçən ölkə rəhbərliyi bu sahədə şəffaflığı daim 
nəzarətdə saxlayır. Ona görə də əvvəlki dövrlərlə müqayisədə 
hazırda bu istiqamətdə ciddi irəliləyişlər müşahidə olunur. 
Azərbaycan Respublikası öz 

suverenliyini bərpa etdikdən az bir 
müddət sonra 1992-ci il yanvarın 30-
da Azərbaycan Respublikası Gömrük 
Komitəsi yaradıldı. Lakin ölkədə ya-
ranmış gərgin siyasi vəziyyət gömrük 
xidmətinin fəaliyyətinə də öz təsirini 
göstərirdi. Yarandığı ilk illərdən milli 
gömrük sistemi inkişaf etmək əvəzinə, 
diletantların sayəsində getdikcə 
gerilədi. Qeyri-peşəkar kadrlar, sovet 
dönəmindən qalma gömrük qanunve-
riciliyi, köhnə inzibati binalar, ən sadə 
texniki vasitələri belə olmayan keçid 
məntəqələri - bütün bunlar o dövrün 
gerçəklikləri idi.

Ümummilli lider Heydər Əliyev 
hakimiyyətə yenidən qayıdışından 
sonra gömrük xidmətinin yenidən 
qurulmasına xüsusi önəm verdi. 
Gömrük Məcəlləsi hazırlandı, bu 
istiqamətdə beynəlxalq əməkdaşlıqlar 
quruldu. Ulu öndərin həyata keçir-
diyi tədbirlər gömrük fəaliyyətinin 
günümüzə qədər davam edən 
inkişafını şərtləndirdi. Prezident İlham 
Əliyev də sosial-iqtisadi inkişafın 
dayanıqlılığını artırmaq məqsədilə 
bu xidmətin işini diqqət mərkəzində 
saxladı, gömrük sahəsində dərin is-
lahatlar aparılmasını qarşıya mühüm 
vəzifə kimi qoydu. Təsadüfi deyil 
ki, hazırda ölkədə ən çox islahatlar 
reallaşdırılan sahələrdən biri məhz 
gömrük xidmətidir. Dövlət Göm-
rük Komitəsinin yeni rəhbərliyinin 
fəaliyyətə başlamasından keçən 
10 ay ərzində isə bu sahədə ciddi 
islahatların aparılması bunun bariz 
ifadəsidir. 

“Yaşıl dəhliz” sistemi: 
sahibkarlara böyük dəstək

Gömrük fəaliyyətində həyata 
keçirilən islahatlar çərçivəsində daha 
çox diqqət çəkən məqam ticarətin 
asanlaşdırılması istiqamətində atılan 
addımlardır. Bu sırada Prezident 
İlham Əliyevin 21 dekabr 2018-ci 
ildə “Xarici ticarət iştirakçılarının 
“Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən 
daimi istifadə hüququnu əldə etməsi, 
həmin hüququn dayandırılması, 
ləğvi və bərpası Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında fərmanı mühüm 
əhəmiyyətə malikdir. Xatırladaq 
ki, dövlət başçısı tərəfindən cari il 
fevralın 1-dən etibarən bu sistemdən 
istifadə edilməsi üçün Dövlət Gömrük 
Komitəsinə müvafiq tapşırıq verilib. 
Komitə bu məqsədlə xarici ticarət 
iştirakçıları üçün “Yaşıl dəhliz” bura-
xılış sisteminin təqdimatını keçirib. 
İdxal-ixrac əməliyyatlarının 65-70 
faizini reallaşdıran sahibkarların 
qatıldığı forumda yuxarıda adıçəkilən 
fərmanın icrası nəticəsində 7 min xa-
rici ticarət iştirakçısının fəaliyyətində 
səmərəliliyə nail  olunacağı 
 vurğulanıb. 

Yeri gəlmişkən, “Yaşıl dəhliz” 
buraxılış sisteminin məqsədi 
qanunvericiliyə riayət edən xari-
ci ticarət iştirakçıları üçün daha 
əlverişli şərait yaratmaq, biznesin 
dövlət tənzimləmə mexanizmlərinin 
səmərəliliyini artırmaq, könüllü icra 
mədəniyyətini formalaşdırmaq, risk 
qiymətləndirilməsi və gömrük auditi 
əsasında gömrük nəzarətini, habelə 

rəsmiləşdirilməsini daha çevik, şəffaf 
reallaşdırmaqla fiziki gömrük yoxla-
malarını minimuma endirmək, ölkənin 
ixrac potensialını gücləndirmək, 
məmur-sahibkar münasibətlərini 
müasir idarəçilik prinsiplərinə uyğun 
inkişaf etdirmək, ən nəhayət mövcud 
resurslardan daha optimal yararlan-
maqdır.

Ümumiyyətlə, “Yaşıl dəhliz” bu-
raxılış sistemi əlverişli biznes mühiti, 

sürətli sərhəd keçidi, yüksək ixrac 
potensialı, çevik və şəffaf gömrük 
nəzarəti və qanunvericiliyə könüllü 
riayət etmək kimi prinsipləri əhatə 
edir. 

Bu sistem ölkədə sahibkarlığın in-
kişafı ilə yanaşı, Azərbaycana inves-
tisiya axınına da əlverişli şərait yara-
dacaq. Belə ki, “Yaşıl dəhliz” buraxılış 
sistemində xarici ticarət iştirakçılarına 
sərhəd-buraxılış məntəqələrindən 
və gömrük xidmətlərindən istifadə 
zamanı prioritetlik, mimimum fiziki 
yoxlamalar, gömrük ekspertizasının 
səmərəli qaydada aparılması, gömrük 
rəsmiləşdirilməsinin iş yerindən, 
yaxud iş vaxtından kənar aparılması 
kimi mühüm üstünlüklər verilir.

Həyata keçirilən islahatlar gömrük 
fəaliyyətinin nəzarət mexanizmindən 
xidmət mexanizminə keçidini təmin 
edir ki, bunun da nəticəsində sa-
hibkarların səmərəli fəaliyyəti üçün 
əlverişli imkan yaranır. Başqa sözlə, 
sahibkar gömrük məmuru ilə təmas 
qurmadan birbaşa öz anbarından 
malları rəsmiləşdirə, eyni zamanda, 
gömrük təminatı tanınma nişanla-
rı, plombları vuraraq respublikanın 
istənilən giriş qapısından ixrac 
əməliyyatlarını həyata keçirə biləcək. 

Komitə dövlət büdcəsinin 
formalaşmasında böyük 

rol oynayır

Son dövrlər gömrük xidmətində 
yüksək şəffaflığa nail olunub. Bunun 
nəticəsidir ki, ötən il dövlət büdcəsinin 
formalaşmasında Dövlət Gömrük 
Komitəsi uğurlu göstəricilər əldə 
edib. Fikrimizin təsdiqi olaraq bəzi 
rəqəmlərə nəzər salaq. Belə ki, ötən 
il Dövlət Gömrük Komitəsi idxal-ixrac 
əməliyyatları üzrə vergitutma bazasını 
düzgün müəyyənləşdirməklə dövlət 
büdcəsinə 3 milyard 434 milyon ma-
nat gömrük ödənişinin köçürülməsini 
təmin edib. Bu, 2018-ci ilin 

əvvəlində nəzərdə tutulan proqnozla 
müqayisədə 1 milyard 4 milyon manat 
və ya 141 faiz çoxdur. Hesabat ilində 
ümumi ticarət dövriyyəsi 30 milyard 
924 milyon ABŞ dolları təşkil edib. 
İxracın həcmi 19 milyard 460 milyon 
dollar, idxalın həcmi isə 11 milyard 
465 milyon dollar olub. 

Bu gün gömrük sistemində 
islahatların aparılması Azərbaycanda 
əsas iqtisadi islahatların 
prioritetlərindən hesab olunur. İqti-
sadçı-ekspert Vüqar Bayramov deyir 
ki, gömrük xidməti respublikamız 
üçün dövlət gəlirlərinin formalaşdı-
rılması baxımından vacibdir. Komitə 
Azərbaycanın dövlət büdcəsinin 

formalaşmasına töhfə verən apa-
rıcı dövlət qurumlarındandır. Eyni 
zamanda, bu qurum iqtisadi islahatla-
rın, iqtisadiyyatın liberallaşmasında, 
həmçinin sahibkarlığın inkişafında 
önəmli rol oynayır. 

Qanunun aliliyi və 
qaçaqmalçılığa qarşı mübarizə

Dövlət Gömrük Xidməti gömrük 
sistemində şəffaflığın təmin olun-
ması, idxal-ixrac əməliyyatları üzrə 
statistik uçotun düzgün qurulması, 
xarici ticarət fəaliyyəti ilə məşğul 
olan şəxslərlə məmur təmasının 
minimuma endirilməsi və gömrük 
xidməti mədəniyyətinin yüksəldilməsi 
istiqamətində mühüm addımlar atır. 
Məhz bunun nəticəsidir ki, ötən il 
Azərbaycana gətirilən mallara və 
nəqliyyat vasitələrinə gömrük nəzarəti 
daha da gücləndirilib, gömrük qayda-
larının pozulmasına qarşı mübarizə 
tədbirləri genişləndirilib. Əməliyyat-
axtarış fəaliyyəti istiqamətində 
həyata keçirilmiş kompleks tədbirlər 
nəticəsində 747 cinayət xarakterli 
və 9672 hüquqpozma faktı aşkarla-
nıb. Ötən il narkotiklərin qanunsuz 
dövriyyəsi ilə əlaqədar 264 fakt aşkar 
edilib və bu faktlar üzrə ümumilikdə 1 
ton 193 kiloqram qanunsuz nar-
kotik vasitə və psixotrop maddələr 
dövriyyədən çıxarılıb. Eyni zaman-
da, valyuta və valyuta sərvətləri, 
zinət əşyaları, dərman preparatları, 
mobil telefonlar, pnevmatik və soyuq 
silahlar, habelə digər mallar müsadirə 
olunub. 

Cari ildə gömrük orqanla-
rı tərəfindən 308 nəfər cinayət 
məsuliyyətinə cəlb olunub və  aşkar 

edilən 8925 gömrük qaydaları 
əleyhinə inzibati xəta faktları üzrə 
332 hüquqi şəxs və 8608 fiziki şəxs 
barəsində inzibati qaydada tədbirlər 
görülüb. Gömrük nəzarətindən 
gizlədilərək gömrük sərhədindən 
keçirilməsinə cəhd edilən və saxla-
nılan qaçaqmalçılıq predmeti olan 
malların ümumi dəyəri 107 milyon 
manat olub. Bundan başqa, 416 
milyon manatdan çox imtiyaz hüququ 
olmayan malların güzəştli qayda-
da gömrük rəsmiləşdirilməsindən 
keçirilməsi cəhdlərinin qarşısı alınıb. 
Eyni zamanda, xidməti fəaliyyət 
zamanı aşkar edilmiş korrupsiya 
faktları və bu faktların obyekti olan 
117 nəfər gömrük əməkdaşı “Göm-
rük orqanlarında xidmət haqqında 
Əsasnamə”nin və Əmək Məcəlləsinin 
müvafiq maddələrinə əsasən tutduğu 
vəzifədən azad edilib. 

Bu il hansı addımlar atılacaq?

Yanvarın 11-də Prezident İlham 
Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabineti-
nin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişa-
fının yekunlarına və qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunan iclasında çıxış 
edən Dövlət Gömrük Komitəsinin 
sədri Səfər Mehdiyev rəhbərlik etdiyi 
qurumun əsas prioritetlərini açıqlayıb.

Komitə sədri bildirib ki, 2019-cu 
ildə yeni innovasiya tipli layihələrin 
həyata keçirilməsi ilə vətəndaş 
məmnunluğunun təmin edilməsinə 
və ticarət dövriyyəsinin daha da 
artırılmasına nail olunacaq: “Ümumi 
Tranzit Konvensiyasına əsaslanan 
tranzit sisteminin inkişaf etdirilməsi 
qarşıya qoyulmuş başlıca hədəflərdən 
biridir. Yeni kompüterləşdirilmiş 
tranzit sisteminin tətbiq olunmasının 
tezləşdirilməsi üçün milli qanunvericili-
yin uyğunlaşdırılması, tranzit zəmanət 
sisteminin yaradılması istiqamətində 
müvafiq işlər görülməkdədir. Bu isə 
“Made in Azerbaijan” markalı malların 
Avropa bazarlarına sərbəst çıxışını 
təmin edəcək”.

S. Mehdiyev daha sonra qeyd 
edib ki, Dövlət Gömrük Komitəsi 
cari ildə xidməti fəaliyyətini müasir 
dünya standartlarına uyğun həyata 
keçirəcək, iqtisadi təhlükəsizliyi qo-
ruyaraq 1 milyard 272 milyon manat 
artımla proqnozlaşdırılan və qanunla 
təsdiq olunan 3 milyard 702 milyon 
manat büdcə öhdəliyini artıqlaması ilə 
yerinə yetirəcək.

Hazırda Azərbaycanda gömrük 
xidmətinin dünya standartlarına 
uyğunlaşdırılması, gömrük orqanların-
da kadrların peşəkarlığı və yara-
dılan möhkəm maddi-texniki baza, 
vətəndaş məmnunluğuna böyük 
həssaslıqla yanaşılması bu sahədə 
daha sürətli inkişafa nail olunacağına, 
mühüm uğurların əldə ediləcəyinə 
əminlik yaradır. 

 Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Gömrük islahatları 
sahibkarlara geniş 
imkanlar yaradır

Məqalə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və 
Azərbaycan Mətbuat Şurasının “Gömrük orqanlarında aparılan 
islahatlar: müasir tələblər və çağırışlar” mövzusunda keçirdikləri yazı 
müsabiqəsinə təqdim edilir. 

 20 Yanvar  
qurbanları anıldı

 � Azərbaycan Milli Kitabxanasında  
“20 Yanvar faciəsinin 29-cu ildönümünün 
keçirilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”na 
əsasən Mədəniyyət Nazirliyi və Milli 
Kitabxananın birgə təşkilatçılığı ilə 
“20 Yanvar – ümumxalq hüzn və qürur 
günüdür” mövzusunda kitab sərgisi və 
filmin nümayişi keçirilmişdir. 

Tədbirdə Milli Kitabxananın direktoru, professor 
Kərim Tahirov 20 Yanvar hadisələri haqqında danışaraq 
milli azadlıq və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə 
qalxmış dinc əhaliyə qarşı silahlı təcavüz nəticəsində 
yüzlərlə günahsız insanın qətlə yetirildiyini və ölkəmizin 
müstəqilliyi, suverenliyi uğrunda canlarını qurban verən 
şəhidlərimizin adının əbədi olaraq Azərbaycan tarixinə 
və xalqımızın yaddaşına həkk olunduğunu bildirmişdir.

Milli Kitabxana direktorunun müavini Mələk Hacıye-
va çıxışında Sovet rejiminin dinc əhaliyə qarşı törətdiyi 
qanlı qırğının – 20 Yanvarın Azərbaycan xalqının azadlı-
ğa, müstəqilliyə doğru gedən yolunun başlanğıcı olduğu-
nu qeyd etmişdir. Nəzərə çatdırılmışdır ki, kitabxananın 
saytında 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı elektron məlumat 
bazası yerləşdirilib və burada bütün informasiyalar və 
elektron resurslar daim yenilənir.

Mərasimdə Vətən uğrunda canından keçən 
şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunmuş film nüma-
yiş etdirilmişdir. Tədbir iştirakçıları mövzu ilə əlaqədar 
Azərbaycan, rus və digər dillərdə 300-dən artıq nəşri 
əhatə edən kitab sərgisi ilə tanış olmuşlar.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”
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40 qəpik

ABŞ

Pentaqon kosmik savaşa hazırlaşır?!

ABŞ qarşıdakı illərdə kosmosda raket əleyhinə 
müdafiə sistemi yaratmağı planlaşdırır. Bu barədə 
Pentaqon rəhbərinin siyasi məsələlər üzrə müavi-
ni Con Rud məlumat verib. O deyib ki, orbitdə raket 
əleyhinə müdafiə sistemi 2021-2022-ci illərdə sınaqdan 
keçiriləcək. Qeyd edilir ki, bu sistemin hazırlanmasın-
da məqsəd Rusiya və Çinin hipersonik raketlərindən 
qorunmaqdır.

Məlumatı “Reuters” yayıb.

Acı bibərin faydaları 

Acı bibər yeyən 
insanlar daha sağlam 
olur. Bu, Vermont 
Universitetinin Lar-
ner Tibb Kollecinin 
alimlərinin tədiqatı 
nəticəsində bəlli olub. 
Araşdırmaya görə, 
acı qırmızı bibər 

qəbulu insanlarda infarktla bağlı ölüm nisbətini 13 faiz 
aşağı salır. Qeyd edilir ki, tədqiqatda 23 il ərzində 16 
min amerikalı iştirak edib.

Xəbəri “Meddaily” verib.

Macarıstan 

Kiçik pərli helikopter

Macarıstanın “Maform Design” şirkəti “Lift Aircraft” 
firması ilə birgə kiçik pərli helikopter hazırlayıb. Mini 
helikopterə “Nexa” adı verilib. Qeyd edək ki, helikopte-
rin çəkisi cəmi 196 kiloqramdır.

Xəbəri “Teleqram Analitik” verib.

BƏƏ

Ən təhlükəsiz şəhər

“Numbeo” nəşri 
dünya üzrə 2019-
cu ilin ən təhlükəsiz 
şəhərlərinin reytinqini 
tərtib edib. Bildiri-
lir ki, 319 şəhərin 
daxil olduğu siyahıda 
birinci yeri Birləşmiş 
Ərəb Əmirliyinin 

(BƏƏ) Əbu-Dabi şəhəri tutub. Siyahının ikinci pilləsində 
Qətərin paytaxtı Doha qərarlaşıb. İlk üçlüyü Kanadanın 
Kvebek şəhəri tamamlayır.

Məlumatı “BBC.com” yayıb.

İspaniya 

“Barselona” cəzalandırıla bilər

La Liqanın lideri 
“Barselona” İspani-
ya Kral Kubokundan 
kənarlaşdırıla bilər. 
Buna səbəb Kataloniya 
təmsilçisinin yarışın req-
lamentini pozmasıdır. 
“Barselona” “Levante”yə 
səfərdə 1:2 hesabı ilə 
uduzduğu səkkizdəbir final mərhələsinin ilk oyununda 
sarı vərəqə limitini keçdiyi üçün cəzalı olan Xuan Bran-
daris Movilianın xidmətindən istifadə edib. 

Xəbəri “Goal.com” verib.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV,  

“Xalq qəzeti”

 Â Yanvarın 20-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu 

olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi 
gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal-
qərb küləyi əsəcək, gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz 
olunacaq. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, 
gündüz 6-9 dərəcə isti, Bakıda gecə 0-2, gündüz 6-8 
dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütu-
nundan 770 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 
gecə 65-75, gündüz 45-50 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmur-
suz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. 

Qərb küləyi əsəcək. Gecə 5-10, dağlıq ərazilərdə 12-15 
dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, 
Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin 
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Qərb küləyi əsəcək. Gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, 
Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 7-10 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsma-
yıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaç-
maz, Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 

Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti, 
dağlarda gecə 8-12, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. 

 ÂMərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, 
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftça-
la rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və 
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. 
Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 7-10 
dərəcə isti olacaq.

 ÂMasallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayon-
larında əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər dağlarda 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 0-3, gündüz 
7-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 
0-5 dərəcə isti olacaq.

20 yanvar 2019-cu il, bazar12
Türkiyə ilə ABŞ arasında əmtəə 

dövriyyəsinin həcmi artıb 
Türkiyə ilə ABŞ 

arasında 2018-ci 
ilin yanvar-noyabr 
ayları ərzində ticarət 
dövriyyəsinin həcmi 
2017-ci ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 
1,4 faiz artaraq 19 
milyard dollara çatıb. 
Bu barədə “Anadolu” 
agentliyi məlumat 
yayıb. 

Qeyd edək ki, həmin dövrdə Türkiyənin Birləşmiş Ştatlara 
ümumi məhsul ixracının səviyyəsi 4,3 faiz yüksəlib. Bu tenden-
siyanın 2019-cu il ərzində davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. 

ABŞ Ticarət Palatası nəzdində fəaliyyət göstərən Türkiyə–
Amerika işgüzar şurasının icraçı direktoru Cenifer Мiel “Ana-
dolu” agentliyinin müxbirinə bildirib ki, ABŞ-la Türkiyə arasında 
ticarət dövriyyəsinin artması iki ölkə arasında stabilləşdirici amil 
rolunu oynayır. 

İcraçı direktor sonra vurğulayıb ki, hazırda Türkiyə ilə 
ABŞ arasındakı ticarət dövriyyəsinin böyük hissəsini müdafiə 
sənayesi məhsulları təşkil edir. 

Onun sözlərinə görə, Türkiyə şirkətləri ABŞ-ın hərbi 
sahədə modern texnologiyalarının dünya bazarına çıxarılma-
sına öz töhfəsini verir. Belə ki, Türkiyə müəssisələri Birləşmiş 
Ştatların “F-35” qırıcı təyyarələrinin istehsalı proqramı üzrə 
təchizatçılardan biridir. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

80 minədək suriyalıya 
vətəndaşlıq verilib

 � Türkiyənin daxili işlər naziri 
Süleyman Soylu 80 minədə suriyalıya 
vətəndaşlıq verildiyini deyib. Bu 
barədə “Hürriyet”in məlumatında 
bildirilir. 

Süleyman Soylu qeyd edib ki, Türkiyə 79 min 820 su-
riyalıya vətəndaşlıq verib. Onlardan yetkinlik yaşına çat-
mış 59 min 99 nəfər martın 31-də keçiriləcək bələdiyyə 
seçkilərində səsverməyə qatılacaqlar.

Nazir vurğulayıb ki, bələdiyyə seçkilərinin 
təhlükəsizliyini 547 min polis əməkdaşı təmin edəcək.

Qeyd edək ki, 2011-ci ildə Suriyada başlanan 
vətəndaş müharibəsindən sonra ölkədən didərgin düşən 
3 milyon insan Türkiyəyə sığınıb.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

“Napoli” 120 milyon 
avro tələb edir 

 � “Euronews” agentliyinin yaydığı 
məlumata görə, Parisin PSJ futbol klubu 
İtaliya “A” seriyası təmsilçisi “Napoli”nin 
yarımmüdafiəçisi Markes Allanı transfer 
etmək istəyir.

Mənbə qeyd edir ki, Neapol təmsilçisi yarımmüdafiəçinin 
keçidi üçün PSJ-dən 120 milyon avro tələb edib.

Məlumat üçün deyək ki, Markes Allan 2015-ci ildən “Na-
poli” klubunun şərəfini qoruyur. Onun “Napoli” ilə müqaviləsi 
2023-cü ilədək nəzərdə tutulub. O, cari mövsümdə 25 
oyunda meydana çıxıb, bir neçə məhsuldar ötürmə ilə yadda 
qalıb.

Qeyd edək ki, Markes Allanla İngiltərənin “Mançester 
Siti” klubu da yaxından maraqlanır.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

 � Dünya bazarında “qara qızıl”ın 
qiyməti artmaqda davam edir. 

Londonun “İCE” Birjasının məlumatına görə, “Brent” mar-
kalı neftin qiyməti 4 faiz artaraq bir bareli 62,86 dollar olub. 
Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, Texas sortu ad-

landırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin qiyməti 5 faiz artaraq 
bir bareli 53,70 dollar olub. Azərbaycanın “AzeriLight” marka-
lı neftinin qiyməti 5,5 faiz artaraq bir bareli 64,55 dollar olub.

ABŞ-ın hasilatı rekord həddə artırmasına baxmayaraq, 
OPEC-ə üzv və üzv olmayan dövlətlərin hasilatı azaltması 
öz bəhrəsini verir.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti” 

Neftin qiyməti 
artmaqda davam edir

Meksikada güclü partlayış

 � Meksikanın İdalqo ştatında 
qaz kəmərinin partlaması nəticəsində 
66 nəfər həlak olub, 76-dan çox 
insan xəsarət alıb. Xəsarət alanlar 
xəstəxanalara yerləşdiriliblər.

Meksika Prezidenti And-
res Manuel Lopes Obrader 
bütün hökuməti insanlara 
kömək etməyə çağırıb. 

Meksikanın “Remex” 
Dövlət Neft Şirkətindən 
bildiriblər ki, partlayışa və 
yanğına kəmərdə olan sızma 
səbəb olub.

Mexiko meri ağır yaralı-
ları paytaxt xəstəxanalarına 
gətirmək üçün 4 tibb vertol-
yotu göndərib.

Faciə baş verən yerin ya-
xınlığında yaşayan sakinlər 
təcili evakuasiya ediliblər.
Hadisə yerində xilasedicilər 
və həkimlər çalışırlar.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti” 

Ermənistan sutka ərzində 
atəşkəs rejimini 20 dəfə pozub

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində sutka ərzində 
atəşkəs rejimini 20 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildiriblər ki, Ermənistan 
Respublikasının Krasnoselsk rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən Gədəbəy rayonunun Zamanlı 
kəndində yerləşən mövqelərimiz atəşə 
tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altındakı Gö-
yarx, Ağdam rayonunun Şıxlar, Sarıcalı, 
Mərzili, Füzuli rayonunun Qərvənd, Hora-
diz, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar və Mehdili 
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, 
Tərtər, Ağdam və Xocavənd rayonları 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən də ordumuzun mövqelərinə 
atəş açılıb.
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