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Milli mücadilə tariximizin parlaq səhifəsi
TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

1990-cı ilin 20 yanvarında Azərbaycan xalqı öz azadlığı və müstəqilliyi
uğrunda çox sayda şəhid verdi. Lakin onun iradəsi sınmadı və milli ruhu
sarsılmadı. Həmin qırğın zamanı ümummilli mənafelərin müdafiəsi naminə
canlarından keçmiş və şəhidlik zirvəsinə ucalmış Vətən övladları misilsiz
fədakarlıqları ilə xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinə yeni parlaq səhifə y
 azdılar

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

X

alqımızın tarixinə həm faciə, həm də qəhrəmanlıq səhifəsi kimi yazılmış 20 Yanvar gecəsindən
32 il ötür. O zaman Bakıya vəhşi təcavüzü ilə əsl simasını göstərən imperiya ordusu XI qırmızı
ordunun varisi olduğunu bir daha sübut elədi. Həmin soyuq gecədə xüsusi təyinatlı cəza
dəstələri təpədən-dırnağadək silahlanmış halda Bakıya daxil olaraq, günahsız və əliyalın əhalini qanına
boyadı. Ölümsaçan güllələrin nəticəsində soydaşlarımız şəhid oldu.
Azadlığına boylanan Bakıya qoşun yeridilməyəcəyi
barədə bol-bol vədlər verilməsinə baxmayaraq, qəfildən
cəza dəstələri tankla, topla Azərbaycan paytaxtının
içərilərinə soxuldular, güllələr zülmətin bağrını yardı.
Qoca-cavan, qadın-uşaq gülləbarana tutuldu. Riyakar qorbaçovların, qudurğan yazovların cinayətkar
hərəkətləri yerli başbilənlər tərəfindən heç nə ilə haqq
qazandırılmayan bir şəkildə, xaincəsinə dəstəkləndi.
Bu, sözün əsl mənasında, Vətənə xəyanət idi. Beləliklə,
sovet imperiyasının nökərləri xalqların milli oyanış
istəyini susdurmaq üçün Almatıda (16 dekabr 1986),
Tbilisidə (9 aprel 1989) sınaqdan keçirdiyi “təcrübəni”
Bakıda da tətbiq etdilər. Cinayətin növbəti ünvanı Vilnüs
oldu (11-13 yanvar 1991).
Keçmiş sovet hərb maşınının Azərbaycanda
törətdiyi qanlı qırğın mahiyyətinə görə dövlətin
öz vətəndaşlarına qarşı tarixdə misli görünməmiş
təcavüzü, qətliamı, SSRİ və Azərbaycan SSR konstitusiyalarının kobudcasına pozulması, ayaqlar altına
atılması idi. O gün keçmiş SSRİ dövləti erməni separatçılığından hiddətlənən dinc əhalinin üstünə qoşun
yeritməklə BMT Nizamnaməsinə, beynəlxalq hüquq
normalarına məhəl qoymamış, iştirakçısı olduğu Mülki
və Siyasi Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Paktın bir sıra
müddəalarını cinayətkarcasına pozmuşdu. Sovet qoşunlarının qanunsuz yeridilməsi nəticəsində Bakıda və
rayonlarda 146 nəfər öldürülmüş, 744 nəfər yaralanmış,
841 nəfər qanunsuz həbs olunmuşdur. Hərbi qulluqçular
tərəfindən 200 ev və mənzil, 80 avtomaşın, o cümlədən
təcili yardım maşınları, yandırıcı güllələrin törətdiyi
yanğın nəticəsində dövlət əmlakı və şəxsi əmlak məhv
edilmişdir.
O zaman vəzifəsindən istefa vermiş və Moskvada yaşayan ümummilli lider Heydər Əliyev həmin
hadisələrə kənar müşahidəçi kimi baxa bilmədi.
Ailə üzvləri ilə bərabər oradakı Azərbaycanın Daimi
Nümayəndəliyinə gəldi və 20 Yanvarın dinc əhaliyə qarşı törədilmiş qanlı cinayət olduğunu bəyan etdi: “Dağlıq Qarabağ hadisələrinin ilkin mərhələsində ölkənin
ali partiya siyasi rəhbərliyi tərəfindən vaxtında zəruri

T.Y.Musayevin Azərbaycan
Respublikasının səhiyyə
naziri təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Teymur Yusif oğlu Musayev Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri təyin edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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T.Y.Musayevin Azərbaycan
Respublikası səhiyyə nazirinin
birinci müavini vəzifəsindən
azad edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
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
yaranmazdı... Nəhayət, 19-dan 20-nə keçən gecə
sovet ordusunun, SSRİ DİN-in böyük kontingenti Bakı
şəhərinə yeridilmişdir. Nəticəsi isə göz qabağındadır.
Bunun törətdiyi faciələr hamımıza məlumdur. Zənnimcə,
ölkənin ali siyasi rəhbərliyinə vəziyyət barədə vaxtında
kifayət qədər düzgün, dəqiq, obyektiv informasiyalar
çatdırılmamışdır. Rəhbərlik çaşqınlığa salındığından
belə qərar qəbul etmişdir. Qırğın törədənlərin hamısı
layiqincə cəzalandırılmalıdır”.

(ardı 8-ci səhifədə)

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Teymur Yusif oğlu Musayev Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirinin birinci müavini vəzifəsindən azad
edilsin.
2. “Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirinin
vəzifələrini müvəqqəti icra etmək səlahiyyətinin verilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci
il 23 aprel tarixli 2602 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021, № 4,
maddə 372) ləğv edilsin.
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A.Ə.Fərzəliyevin Abşeron Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı
təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 124-cü
maddəsinin II hissəsini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Abdin Ələsgər oğlu Fərzəliyev Abşeron Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 yanvar 2022-ci il
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A.Ə.Fərzəliyevin Bakı şəhəri
Nərimanov Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən
azad edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 124-cü
maddəsinin II hissəsini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Abdin Ələsgər oğlu Fərzəliyev Bakı şəhəri Nərimanov Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 yanvar 2022-ci il
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Prezident İlham Əliyev rəsmi feysbuk
səhifəsində 20 Yanvar faciəsinin
32-ci ildönümü ilə əlaqədar paylaşım edib
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham
Əliyev rəsmi feysbuk
səhifəsində 20 Yanvar
faciəsinin 32-ci
ildönümü ilə əlaqədar
paylaşım edib.

"Əbədi məşəl" abidəsinin
və Dövlət bayrağımızın
görüntülərinin əks olunduğu
paylaşımda “20 Yanvar –
Allah bütün şəhidlərimizə
rəhmət eləsin” sözləri yer
alıb.
AZƏRTAC

İ.A.Gülməmmədovanın Abşeron
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
vəzifəsindən azad edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 124-cü maddəsinin II hissəsini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
İradə Akif qızı Gülməmmədova Abşeron Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən
azad edilsin.
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Bakı şəhəri, 19 yanvar 2022-ci il

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova seçicilərinin
Videokonfrans formatında növbəti qəbulunu keçirib
Yanvarın 19-da 98 saylı
Şəmkir şəhər seçki dairəsindən
deputat, Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova seçicilərinin
videokonfrans formatında
növbəti qəbulunu keçirib.
Milli Məclisin mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, videoqəbulda
S.Qafarova seçicilərin bir sıra
məsələlərlə əlaqədar müraciətlərini
dinləyib. Qeyd olunub ki, Milli Məclis
sədrinin seçicilərlə bu formatda
görüşləri mütəmadi olaraq keçirilir və
bu günə qədər keçirilən bu qəbildən
olan tədbirlərdə 200-ə yaxın seçici
iştirak edib. Əvvəlki videoqəbullarda
qaldırılan bir sıra məsələlər artıq
həllini tapıb.
Sahibə Qafarova seçicilərə
məlumat verib ki, ölkəmizdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə həyata keçirilən siyasətin
mərkəzində ölkə vətəndaşlarının
ali mənafeyi dayanır. Bildirilib
ki, Azərbaycanda reallaşdırılan
tədbirlər ölkəmizin dinamik iqtisadi
inkişafının qorunması fonunda
əhalinin sosial müdafiəsinin daha da

gücləndirilməsi, rifah halının daha
da yaxşılaşdırılması məqsədlərinə
xidmət edir. O xatırladıb ki, son
dövrlər minimum əməkhaqqı 20 faiz,
minimum pensiya 20 faiz, təqaüdlər
və digər sosial müavinətlər əsaslı
şəkildə artırılıb, dövlət başçısı
tərəfindən bu məqsədlə imzalanan
sənədlər 2 milyon vətəndaşımızı
əhatə edir.

Azərbaycan ATƏT-in Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq
Forumuna sədrliyi dövründəki prioritetlərini açıqlayıb
Yanvarın 19-da Azərbaycan Respublikasının xarici
işlər naziri Ceyhun Bayramov ATƏT-in Təhlükəsizlik üzrə
Əməkdaşlıq Forumunun (TƏF) Azərbaycanın sədrliyi ilə
keçirilən açılış iclasında çıxış edib.

Ceyhun Bayramov ATƏT-in
Baş katibi Helqa Şmit ilə görüşüb

Yanvar 19-da xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramov Vyanaya işgüzar səfəri çərçivəsində
ATƏT-in Baş katibi xanım Helqa Şmit ilə
görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin
Mətbuat xidməti idarəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Baş
katib Helqa Şmit Azərbaycanı
ATƏT-in Təhlükəsizlik üzrə
Əməkdaşlıq Forumuna
(TƏF) sədrliyi münasibətilə
təbrik edib. O, sədrlik
prioritetlərinin müfəssəl və
tarazlı olduğunu qeyd edib.
Hazırda ATƏT məkanında
təhlükəsizlik məsələlərinin
həllində TƏF-in rolunun böyük
olduğunu bildirən Baş katib,
Azərbaycanın cari sədrliyinin
problemlərin həllinə yardımçı
olacağına ümid ifadə edib.
Azərbaycanın sədrlik
prioritetlərinin ATƏT
tərəfindən dəstəklənildiyi

vurğulanıb. ATƏT K
 atibliyinin
bu prioritetlərin icrasında
Azərbaycan sədrliyi ilə yaxından əməkdaşlıq etməyə hazır
olduğu ifadə edilib.
Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycanın ATƏT
ilə əməkdaşlığa əhəmiyyət
verdiyini vurğulayıb. O, təşkilat
ilə layihə əsaslı əməkdaşlığın
həyata keçirilməsinin mühüm olduğunu qeyd edərək,
bununla əlaqədar nəqliyyat
bağlılığının inkişafı, yaşıl
enerjinin təşviqi, ətraf mühit
məsələlərində ATƏT ilə mövcud layihələrə məmnunluqla
istinad edib.
Nazir, eyni zamanda, cari
post-münaqişə mərhələsində

həyata keçirilən quruculuq və
reinteqrasiya proseslərində
ATƏT-in layihə əsaslı iştirakında maraqlı olduğumuzu ifadə
edib.
Nazir, ATƏT-in Baş katibinə
hazırda bölgədə mövcud olan
vəziyyət, üçtərəfli bəyanatların
icrası ilə bağlı məsələlər, iki
ölkə arasında münasibətlərin
normallaşması istiqamətində
Azərbaycanın atdığı addımlar
barəsində məlumat verib.
Nazir, Azərbaycan
və Ermənistan arasında
sərhədlərin delimitasiyasının iki dövlət arasında
münasibətlərin normallaşmasının mühüm elementi
kimi nəzərdən keçirildiyini və
Azərbaycanın bu prosesə vaxt
itirmədən başlamağın tərəfdarı
olduğunu bildirib. Təəssüflə
qeyd olunub ki, Ermənistanın
bu məsələdə yanaşması,
o cümlədən Ermənistan
tərəfindən bu xüsusda nümayiş etdirilən mövqe və delimitasiya prosesinə başlanılmasına
dair bir sıra ön şərtlərin irəli
sürülməsi qətiyyən məqbul
deyil. Baş katibin diqqətinə
çatdırılıb ki, Azərbaycan hər
hansı qeyd-şərt olmadan delimitasiya prosesinə başlanılmasının tərəfdarıdır.
Tərəflər, AzərbaycanATƏT əməkdaşlığı məsələləri,
həmçinin qarşılıqlı maraq
doğuran digər məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi
aparıblar.

Avropa İttifaqına üzv ölkələrin
Azərbaycandakı səfirləri
Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

Avropa İttifaqına (Aİ) üzv ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri
yanvarın 29-da Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər.
AZƏRTAC xəbər verir ki, xarici diplomatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş şəhidlərin xatirəsini anıb, məzarları üzərinə
tər güllər düzüblər.

S.Qafarova videoqəbulda
r egionlarda da geniş abadlıq və
quruculuq işlərinin həyata keçirildiyini
vurğulayaraq, qeyd edib ki, əhalinin
fasiləsiz elektrik enerjisi və təbii
qazla təmin olunması, müasir təhsil,
səhiyyə, mədəniyyət infrastrukturunun yaradılması, su və kanalizasiya
xətlərinin yenilənməsi və bu qəbildən
olan digər tədbirlər regionların
inkişafında prioritet təşkil edib. O,

xüsusi olaraq 2020-ci ildə 44 günlük
Vətən müharibəsində əldə olunmuş möhtəşəm qələbə nəticəsində
işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə
həyata keçirilən çox geniş miqyaslı
quruculuq və bərpa işləri haqqında da
danışaraq, qeyd edib ki, Azərbaycan
bütün bu işləri öz gücü və imkanları
hesabına görür.
Milli Məclisin sədri, həmçinin
ölkəmizdə koronavirus infeksiyasının
yayılmasının qarşısının alınması və
əhalinin sosial müdafiəsinin daha da
gücləndirilməsi istiqamətində görülən
tədbirlər haqqında da məlumat
verərək, bir daha hər kəsi zəruri sosial davranış, şəxsi gigiyena və tibbi
– profilaktik qaydalara əməl etməyə,
sosial məsafəyə riayət etməyə
çağırıb. Bildirib ki, hər birimiz bu
yeni davranış qaydalarına özümüzü
uyğunlaşdırmalıyıq.
Qeyd edək ki, görüşdə seçici
müraciətlərində əksini tapan bəzi
məsələlər yerli xarakterli olduğundan baxılması üçün İcra Hakimiyyəti
nümayəndələrinə istiqamətləndirilib.
Digər bir qisim müraciətlərin araşdırılması üçün aidiyyəti orqanlara
sorğular göndərilib.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsindən bildiriblər ki,
çıxış zamanı Azərbaycanın TƏF-ə
sədrliyinin prioritet məsələlərindən
və müəyyən edilmiş Təhlükəsizlik
Dialoqlarından danışan nazir vurğulayıb ki, Azərbaycanın TƏF-də
sonuncu sədrliyi 17 il bundan öncə
olub və o vaxtdan bəri ATƏT regionunda ümumi təhlükəsizlik mühitini
mürəkkəbləşdirən bir çox hadisələr
baş verib. Dəyişilməz qalan isə bizim
həm ATƏT, həm də TƏF çərçivəsində
əməkdaşlığımızın təməl prinsipləridir.
Buraya, Helsinki Yekun Aktından
başlayaraq ATƏT-in əsas sənədlərində
təsbit olunmuş fundamental normalara, prinsiplərə və öhdəliklərə qeydşərtsiz hörmət, xüsusilə dövlətlərin
suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə
və beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət
edilməsi daxildir.
Ceyhun Bayramov vurğulayıb
ki, dövlətlərarası davranışın əsas
prinsiplərinin kobud şəkildə pozulması

nəticəsində Azərbaycanın suverenliyi,
ərazi bütövlüyü və beynəlxalq
səviyyədə tanınmış sərhədləri təhlükə
altına düşmüşdü. Lakin 2020-ci ilin payızında silahlı qüvvələrimiz tərəfindən
həyata keçirilən əks-hücum əməliyyatı
bu vəziyyətə son qoydu.
“Azərbaycanın sədrlik gündəliyinə
TƏF üçün yüksək əhəmiyyət kəsb edən
və aktual məsələlər üzrə Təhlükəsizlik
Dialoqlarının həyata keçirilməsi daxil
edilib. Belə ki, ilk Təhlükəsizlik Dialoqu
gələn həftə beynəlxalq humanitar hüquqa riayət olunması və mülki şəxslərin
müdafiəsi mövzusu üzrə keçiriləcək.
bu Təhlükəsizlik Dialoqu vasitəsilə
dövlətlərin beynəlxalq humanitar hüquq
və ATƏT-in müvafiq öhdəliklərinə
əməl etməsini təşviq etmək və
gücləndirməyi, habelə onların pozuntularına görə cavabdehliyin vacibliyi
məsələsinin müzakirəsini təşkil etməyi
hədəfləyirik”, – deyə nazir diqqətə
çatdırıb.
Diqqətə çatdırılıb ki, digər iki
Təhlükəsizlik Dialoqu Yüngül və Atıcı

Silahların və Adi Sursat Ehtiyatlarının
müxtəlif aspektlərinə həsr ediləcək.
Onlardan biri əldə edilmiş təcrübəyə
diqqət yetirməklə, ATƏT-in müvafiq
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi mövzunu əhatə edəcək. Digər Təhlükəsizlik
Dialoqu minalarla mübarizə
məsələsinə diqqət yetirəcək.
Nazir bildirib ki, ATƏT-in hərtərəfli
və çoxölçülü təhlükəsizlik konsepsiyası nöqteyi-nəzərindən, praktiki
yardım layihələrinin həyata keçirilməsi
digər təhlükəsizlik sahələrində,
məsələn, məcburi köçkünlərin öz
evlərinə təhlükəsiz və ləyaqətlə qayıtmasının asanlaşdırılması ilə bağlı
öhdəliklərimizin yerinə yetirilməsi üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Vurğulanıb ki, ATƏT-in “hərbisiyasi bloka qoşulmayan” iştirakçı
dövləti olan Azərbaycan, həmişə
ATƏT-i ümumavropa təhlükəsizlik
arxitekturasının əsas sütunu kimi
görüb və hesab edib ki, ATƏT-in fundamental sənədlərində dəstəklənən
təhlükəsizliyin bölünməzliyi qorunmalıdır. Sədrliyimiz çərçivəsində
Təhlükəsizlik dialoqlarından biri də
heç bir siyasi-hərbi alyansa daxil
olmayan ölkələrin Avropa təhlükəsizlik
arxitekturasındakı yeri və roluna, eləcə
də ATƏT məkanında təhlükəsizlik və
sabitliyə töhfə verməklə bağlı yanaşma və təcrübələrinə həsr olunacaq.
Sədrliyimizin növbəti Təhlükəsizlik
Dialoqunun terrorizmin bütün forma
və təzahürləri ilə mübarizəyə həsr
olunacağını vurğulayan C.Bayramov
deyib ki, ATƏT özünün nadir
hərtərəfli təhlükəsizlik konsepsiyasına əsaslanaraq, terrorizmin
maliyyələşdirilməsi, xarici terrorçu
döyüşçülər fenomeni və terrorizm, o
cümlədən çirkli pullarla muzdluların
və terrorçuların maliyyələşdirilməsi,
habelə separatizm və zorakı ekstremizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq və
digər qeyri-qanuni fəaliyyətlər arasında əlaqələr daxil olmaqla, vahid yanaşma vasitəsilə terrorizmlə mübarizə
və onun qarşısının alınması üçün
yaxşı mövqeyə malikdir.
“Növbəti Təhlükəsizlik Dialoqumuz
adi silahlara nəzarət, eləcə də etimad
və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi

tədbirlərini əhatə edəcək. Azərbaycan
öz təcrübəsinə əsaslanaraq, bu
sahədə mövcud olan təhlükə və
çağırışlara yaxşı bələddir. Son otuz
ilə yaxın müddətdə biz, ərazilərimizin
işğalı ilə bağlı status-kvonu
gücləndirmək kimi yanlış cəhdlər
çərçivəsində bütün tətbiq edilən
silahlara nəzarət rejimlərinə, habelə
etimad və təhlükəsizlik tədbirlərinə
qəsdən məhəl qoyulmadığının və
onlardan boyun qaçırıldığının şahidi
olduq. Bu təcrübəyə əsaslanaraq, biz
əminik ki, dövlətlərin mövcud rejimlər
altında silahlara nəzarət və etimad və
təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi
tədbirlərinə dair öhdəliklərini yerinə
yetirməsi həm sözdə, həm də əməldə
ATƏT regionunda sülh, təhlükəsizlik
və sabitliyə mühüm töhfə verə bilər”,
– deyən xarici işlər naziri əlavə edib
ki, nəhayət, yekun Təhlükəsizlik
Dialoqumuz münaqişədən sonrakı
yenidənqurma məsələlərinə diqqət
yetirəcək və ATƏT regionunda əldə
edilmiş təcrübəyə əsaslanacaq. ATƏTin münaqişə dövrü ilə bağlı alətləri
Təşkilatın münaqişədən sonrakı
yenidənqurmada geniş və əhatəli
şəkildə iştirakı üçün əsası təmin edir.
Azərbaycan TƏF sədrliyi müddətində
təşkilatın əsasını təşkil edən fundamental prinsiplərə hörməti təmin
etməklə yanaşı, ümumi siyasi və hərbi
öhdəliklərimizin həyata keçirilməsini
təşviq etmək və gücləndirmək üçün
digər iştirakçı dövlətlərlə fəal şəkildə
işləyəcək.
İclasın sonunda nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycanın TƏF sədrliyini
təbrik edən, prioritetlərini dəstəkləyən
və bu istiqamətdə Azərbaycanla birgə
işləməyə hazır olduğunu ifadə edən
bütün iştirakçılara minnətdarlığını
ifadə edib, səsləndirilmiş bir sıra
rəy və təkliflərə münasibət bildirib.
Eyni zamanda, müzakirələr zamanı
Ermənistan nümayəndəsi tərəfindən
səsləndirilən əsassız iddialar rədd
edilib və Azərbaycanın regional
təhlükəsizliklə bağlı beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyi iştirakçıların
diqqətinə çatdırılıb.

AZƏRTAC

Fransanın Avropa və xarici işlər üzrə nazirinin açıqlaması
diplomatiya ənənələri ilə tam ziddiyyət təşkil edir

M

əlum olduğu kimi, Fransanın Avropa və xarici işlər
üzrə naziri Jan-İv Lö Drian tərəfindən yanvarın 18-də
bu ölkənin Milli Assambleyasında diplomata qətiyyən
yaraşmayan və beynəlxalq hüquqa məhəl qoymayan bir tərzdə
açıqlama verilib. Bu açıqlama diplomatiya ənənələri ilə tam
ziddiyyət təşkil etməklə yanaşı, Fransanın bəzi hökumət və bir
sıra parlament nümayəndələrinin cinayət xarakterli əməllərini
ört-basdır etməyə yönəlmiş bəyanatdır. Milli Assambleyanın
Respublikaçılar partiyasından olan üzvü Erik Siottiyə təxribatçı
məqsədlərlə Azərbaycan Respublikası Prezidentini təhqir
etməyə cəhd göstərməsi ilə bağlı sərt cavab verilməməsi və
ona həddinin bildirilməməsi bunu sübut edən amillərdən biridir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu
sözləri Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin Beynəlxalq münasibətlər və
parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin
sədri Səməd Seyidov söyləyib.
“Bildiyimiz kimi, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev Valeri Pekresin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə
qanunsuz səfəri ilə əlaqədar haqlı
mövqeyini bildirib. Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün təməl
prinsiplərinə bu cür etinasız münasibət
qəbuledilməzdir və buna sərt reaksiyanın verilməsi təbii haldır, tam məntiqlidir
və düzgündür. Fransada keçiriləcək

prezident seçkilərində namizəd olan
xanım Pekresin seçiciləri cəlb etməyə
yönələn bu səpkili cəhdləri hər zaman
beynəlxalq hüququn prinsiplərinə
böyük əhəmiyyət verən Azərbaycanla
münasibətlərə zərbə vurmaqla yanaşı,
həm də Qafqaz regionunun sabitliyini və inkişafını pozmağa yönəlmiş
təxribatçı addımdır. Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Makronun təşəbbüsü ilə 2021-ci il dekabrın
15-də Brüsseldə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə
konstruktiv görüşündən sonra nazir Lö
Drianın hökumət nümayəndəsi kimi bu

cür bəyanatı öz hökumət başçısının
apardığı siyasətə tam ziddir. Nazir Lö
Drian tərəfindən digər ölkənin dövlət
başçısının açıqlamasının əsassız və
kobud şəkildə şərh olunması qətiyyən
qəbuledilməzdir”, – deyə Milli Məclisin
deputatı bildirib.
Onun sözlərinə görə, Fransa
hökumətinin 44 günlük Vətən
müharibəsi və ondan sonrakı dövrdə işğalçı Ermənistanın tərəfində olduğu heç
kəsə sirr deyil. Fransa Parlamentinin
hər iki palatası, hətta Ermənistanın belə
tanımadığı qondarma “Dağlıq Qarabağ

respublikası”nı tanımağa çağıran
sənədlər qəbul etmişdir. Bu cür
hallar Fransa hökuməti tərəfindən
pislənməli və aradan qaldırılmalı
olduğu halda, əksinə, onlar bu
təxribatları dəstəkləyir və ört-basdır
etməyə çalışırlar.
Səməd Seyidov diqqətə çatdırıb
ki, Azərbaycan hökuməti hər zaman
olduğu kimi, öz ərazi bütövlüyünü
və suveren hüquqlarını müdafiə
edəcək, dövlət sərhədlərinin
təhlükəsizliyinin və toxunulmazlığının qorunması isə ali vəzifəmiz
olaraq qalacaq. Azərbaycan
Parlamenti isə Prezidentimizin bu
istiqamətdə gördüyü işlərə hər zamankı
kimi bundan sonra da dəstək verərək
Fransa Parlament üzvlərini beynəlxalq
qanunları kobud şəkildə pozan cinayət
xarakterli bu cür əməllərə son qoymağa çağırır. Eyni zamanda, Azərbaycan
Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə
tövsiyə edirik ki, Fransanın Avropa və
xarici işlər üzrə naziri Jan-İv Lö Driana
müraciət ünvanlayaraq, onun diplomata yaraşmayan açıqlamasını təkzib
etməsi və Azərbaycan Respublikasının Prezidentindən üzr istəməsi tələb
olunsun.
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20 yanvar 2022-ci il, cümə axşamı

1990-cı ilin 20 Yanvarı Azərbaycan xalqının həyatında dönüş
mərhələsi, dönüş nöqtəsi olmuşdur. Biz 20 Yanvar hadisələrinə
indiyə qədər bir faciə kimi qiymət veririk. Həmin gün tariximizə
qara gün kimi daxil olmuşdur. Şübhəsiz ki, bunda həqiqət
var. Getdikcə bu hadisələrin daha geniş mənasını dərk edirik.
20 Yanvar hadisəsinin tariximizdəki yeri, qiyməti ayrı-ayrı
insanların taleyi ilə məhdudlaşa bilməz. Bu ayrı-ayrı insanların
deyil, bütöv bir xalqın taleyidir.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider

A

zərbaycan xalqının 70 il saxta “qardaşlıq ittifaqı” adı altında
gizlənmiş sovet imperiyasının əsl simasını, zorakı və qanlı
mahiyyətini dünyaya tanıtdığı 1990-cı ilin 20 Yanvar qırğınından 32
il keçir. 1988-ci ildə xəyanətkar “ittifaq ortağı” Ermənistanın Azərbaycana
əsassız ərazi iddiasından və hərbi təcavüzündən qaynaqlanan bu qanlı faciə
Azərbaycan xalqını ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədən azadlıq və istiqlal
savaşına yönləndirdi. Həmin gün Azərbaycan xalqı birdəfəlik anladı ki, atababaların ən qiymətli əmanəti olan torpaqlarını qorumaq üçün yalnız dövlət
müstəqilliyini qazanmalı, öz taleyinə sahib çıxmalıdır.

Azadlıq və müstəqillik savaşına
yol açan ümummilli faciə
İşğalçı Ermənistana havadarlıq
zəminində birləşmiş dünya imperializmi bu
müqədəs mübarizəmizin qarşısını kəsə
bilməsə də, xalqımızı bir çox məşəqqətlərə
məruz qoydu, ərazilərimizin 20 faizini
ermənilərin əli ilə qopardı, 30 il siyasi
girovluqda saxlatdı. Azadlıq və müstəqillik
yolunda mübarizədə kifayət qədər güc və
imkan toplamış Azərbaycan dövləti müdrik
və qətiyyətli lideri İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə qarşısıalınmaz haqq işimizi bütün dünyaya tanıdandan sonra 2020-ci ilin payızında apardığı 44 günlük Vətən müharibəsi ilə
müstəqil ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa
etdi, xalqımızın ayağına vurulmuş “Qarabağ qandalı”nı qırıb tarixin zibilliyinə atdı.
Artıq ikinci ildir ki, Azərbaycan onu
azadlıq və müstəqillik uğrunda tarixi
mübarizəyə qaldırmış Qanlı yanvar
qətliamının ildönümünü qalib ölkə kimi
qeyd edir. Bu tarixi zəfərlə xalqımız 20
Yanvar şəhidlərinin başladığı mübarizəni
qəti qələbə ilə başa çatdırdı. Təcavüzkar
ölkəyə vurulan sarsıdıcı zərbə, işğalçı
quldurlarlara yaşadılan ağrı ilə 20 Yanvar
şəhidləri də daxil olmaqla, Vətən yolunda
qurban gedənlərin intiqamı alındı, onların
narahat ruhları nicat tapdı.
20 Yanvar fasiəsi isə tariximizə hüzn
qarışıq öyünc günü olmaqla yanaşı, həm
də silinməz-pozulmaz həqiqət dərsinin
ibrətli səhifələri kimi kimi yazılıb. Hər bir
xalqın milli birliyinin, siyasi özünüdərkinin
səviyyəsi məhz onun ən çətin anlarda, tarixi sınaq günlərində baş verən hadisələrə
və çağırışlara ümumxalq reaksiyasında
özünü göstərir. 32 il əvvəl Azərbaycanın
üzləşdiyi belə bir seçim məqamında xalqımızın mübarizlik əzminin kükrəyişi, əsarətə
boyun əyməyən iradəsi tariximizə şanlı bir
səhifə kimi yazıldı – milli azadlıq və torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda ümumxalq
hərəkatının 20 Yanvar səhifəsi.
20 Yanvar yaxın keçmişimizdə yaşadığımız ən faciəvi günlərdən olsa da,
xalqımızın yaddaşına həm də qəhrəmanlıq
tarixi kimi həkk olundu. Faciənin
törədilməsindən keçən bir qərinəlik dövrdə
bu hadisəni doğuran səbəblərin, onun
hüquqi, ictimai-siyasi, psixoloji nəticələrinin
araşdırılması, öyrənilməsi və öyrədilməsi
artıq ənənəyə çevrilmiş bir sualla müşayiət
olunur: 20 Yanvara gedən yol nədən və
haradan başlandı?
Zamanın bu qısa və aydın sualının cavabında hadisələrin şahidləri, bir
qayda olaraq, 1990-cı ilin 20 yanvarı
ərəfəsindəki günlərin və ayların ictimaisiyasi hadisələrini bir- bir xatırlayır və
onların arasında faciəyə yol açan səbəbləri
və səhvləri araşdırıb tapmağa çalışırlar.
Mübahisələr bəzən bir-birimizi qınamağa,
hətta günahlandırmağa qədər uzanır. Bir
ifratçılıqdan digərinə qədər haçalanan
mülahizələr yalnız bir fikirdə ortaqlaşır:
belə sonluğu heç kim gözləmirdi.
Bəli, doğrudan da, o zaman şox
az adam inana bilərdi ki, dövlət öz
vətəndaşına, dinc adamlara belə divan tuta bilər.Yəqin, ona görə ki, biz
Xeyirlə Şərin mübarizəsinin nağıllarda
olduğu kimi, həmişə Xeyrin qələbəsi ilə
bitməsinə inanmaq dərəcəsində sadəlövh
tərbiyələndirilmişdik. Amma bəzən haqq
davasında, qısa müddətə olsa da, Şər də
qalib gəlir.
20 Yanvar, əslində, Şərin Xeyirə
zahirən “qalib gəldiyi” bir an idi. Bu, Şərin
gəldiyi biraylıq-onaylıq, birillik- onillik yol
deyildi. Bu, uzaqdan gələn bir yol idi.
Bu yol dünənin əsarət boyunduruqları
olan 1813-cü ilin “Gülüstan”, 1828-ci ilin
“Türkmənçay” müqavilələrindən başlanmışdı. Nəhayət, bu yol, bizə ən yaxın
döngəsi isə 1920-ci ilin 28 aprelindən
yön almışdı, davamı 30-cu illərin qaranlıq
dolanbaclarından, 40-cı illərin ağrı-acılarından, 50– 60-cı illərin ayrı-seçkiliklərindən,
məhrumiyyətlərindən keçib çatmışdı 20
Yanvara.
Bütün bunlar çox uzun və üzüntülü bir
hekayədir – azadlıqsevər bir məmləkətin,
insanpərvər bir millətin, məğrur bir
xalqın əsarət hekayətidir. 20 Yanvar isə
bu hekayətin son fəslidir.Bu fəsildə də
qarşımıza Şər çıxmışdı. Növbəti dəfə
düşmənlərimizin hiyləsi ilə bizi təhdid
edən namərd qonşularımız Vətən torpaq-

larımıza göz dikmişdilər. Ölkəmizin ərazi
bütövlüyünə qarşı məkrli təcavüz, riyakar
qəsdlər, SSRİ rəhbərliyinin xalqımıza
qarşı açıq-aşkar düşmənçilik siyasəti artıq
imperiya boyunduruğunda yaşamağın
daha ağır fəlakətlərə yol aça biləcəyini
anlatmaqdaydı.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
başlanğıcında Sovet İttifaqı Kommunist
Partiyasının Mərkəzi Komitəsi və SSRİ
Nazirlər Sovetinin dolayısı ilə Dağlıq
Qarabağın Azərbaycanın tərkibindən
çıxarılmasına yönəlmiş “Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi haqqında” qərarı və
1989-cu ilin yanvarında SSRİ Ali Soveti
Rəyasət Heyətinin “Dağlıq Qarabağda
Xüsusi İdarəetmə Forması yaratmaq
haqqında” fərmanı imperiya rəhbərliyinin
Ermənistanın respublikamızın ərazi
bütövlüyünə açıq təcavüzünü gizli şəkildə
dəstəkləndiyini göstərirdi.
Bununla yanaşı, Ermənistan ərazisində
yaşayan azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından qovulmasını SSRİ rəhbərliyinin
“görməzliyə” vurması soydaşlarımıza
qarşı həyata keçirilən etnik təmizləmə
siyasətinin məhz ittifaqın “yardımı” ilə baş
tutmasına heç bir şübhə yeri qoymurdu.
Azərbaycan SSR rəhbərliyinin isə baş
verən proseslərə, sanki, heç bir şey olmamış kimi, seyrçi münasibət göstərməsi,
özünü “bilməzliyə” və “eşitməzliyə”
vurması, ümummilli maraqların müdafiəsi
yolunda heç bir əməli addım atmaması
xalqın əsəblərini tarıma çəkmiş, səbr kasasını doldurmuşdu. Mübarizə meydanında
tək qaldığını görən Azərbaycan xalqının
səfərbər olmaqdan başqa çarəsi yox idi.
Bütün ümidlər haqsızlığa qarşı öz
etiraz səsini ucaltmağı bacaran, öz tarixi
yurdunu düşmənlərdən qanı bahasına qorumağa həmişə hazır olan 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 sovet imperiyasının
növbəti repressiya siyasətini tarixinə və
milli mənliyinə vurulmuş ləkə kimi görürdü.
Azadlıq eşqi ilə yanan Vətən övladları bu
ləkəni, öz qanları bahasına olsa da, yumağa hazır idilər.
O zaman xalqı etiraz səsini ucaltmağa
vadar edən çox sayda obyektiv səbəblər
mövcud idi. Mərkəzi hakimiyyətin milli
mənafeyimizə zidd siyasət yürütməsi,
bunun qarşısının alınması üçün respublika
rəhbərliyinin heç bir tədbir görməməsi xalqla hakimiyyət arasında yaranmış uçurumu
daha da dərinləşdirmiş, kütləvi etiraz dalğasının baş qaldırmasına rəvac vermişdi.
Belə bir məqamda insanların haqlı etirazlarını dinləmək, mövcud problemlərin siyasi
yolla həll edilinə yönəlmiş addımlar atmaq
əvəzinə, imperiyanın öz ənənəsinə sadiq
qalaraq zora əl atdı. Bununla da qırmızı
imperiya antihumanist təbiətini ən iyrənc
yollarla belə həyata keçirdiyini aydınlığı ilə
sübut etmiş oldu.
Meydanlara öz haqq səsini ucaltmaq,
milli heysiyyatını və milli mənliyini qorumaq
əzmi ilə çıxan qorxubilməz vətən övladları
bütün fədakarlıqlara hazır idilər. Amma
hələ də heç kim baş verəcək vəhşilikləri
gözləmirdi. Çünki sovet rəhbərliyinin 70 il
bir dam altında vətəndaşlarına qardaşlıq
nəğməsi oxutmuşdu. “Qardaşın qardaşa qarşı” bu qədər qəddarlıq nümayiş
etdirəcəyi ağlasığmaz 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 ordunun əlində qətlə yetirilsin”.
Soyuq 20 Yanvar gecəsi bəşər
tarixinin ən faciəvi hadisələrindən biri baş
verdi – Bakı kimi dünyada tanınan böyük
bir şəhərin dinc sakinləri gülləbaran edildi.
Dağlıq Qarabağda qayda-qanun yaradılmasını, Ermənistanın silahlı təcavüzünün
qarşısının alınmasını tələb edən dinc
etirazçıların haqq səsini boğmaq və xalq
hərəkatını, nəyin bahasına olursa-olsun, yatırmaq məqsədi ilə Azərbaycana
yeridilən sovet qoşunları (onların arasın-

1990-cı ilin 20 yanvarında Azərbaycan xalqı öz azadlığı və
müstəqilliyi uğrunda çox sayda şəhid verdi. Lakin onun iradəsi
sınmadı və milli ruhu sarsılmadı. Həmin qırğın zamanı ümummilli
mənafelərin müdafiəsi naminə canlarından keçmiş və şəhidlik
zirvəsinə ucalmış Vətən övladları misilsiz fədakarlıqları ilə
xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinə yeni parlaq səhifə yazdılar.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
da silahlandırılmış xeyli sayda erməni
zabiti var idi) Bakıda və respublikanın
müxtəlif rayonlarında 131 nəfər mülki şəxsi
küçələrdə, evlərində, avtomobillərində, iş
yerlərində qətlə yetirdi. Cəza əməliyyatları
zamanı 744 insan yaralandı, 841 nəfər
qanunsuz həbs olundu.
O müdhiş gecənin aydınlığa dönməsi
Bakının ürəkağrıdan dəhşətli mənzərəsinə
işıq saldı. Xalq düşmən tankının tırtılları altında parçalanmış, sinələri düşmən
güllələrindən dəlik-deşik olmuş övladlarını
qan gölündə tapdı. Bu, Azadlığa gedən yolda ilk şəhidlərin verildiyi 20 Yanvar səhəri
idi. O günlərdə nə qədər sarsılsa da, hüznlü və üzgün 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 qorxu-hürkü bilmədən, sonsuz
bir etişamla son mənzilə yola salmaq da
bir o qədər namus və şərəf məsələsi idi.
Xalq o günlərdə sarsılmadı, əyilmədi,
qorxmadı. Qanlı faciənin qurbanları isə
azadlığı uğrunda can verdiyi Vətən torpağına yüz minlərin çiyinlərində daşındılar
və müqəddəs torpaqda möhtəşəm bir
ehtiramla əbədiyyətə qovuşdular. Bakının dağüstü hissəsindəki bu müqəddəs
ərazi hələ əsrin əvvəllərində – 1918-ci ilin
martında düşmənlərin soyqırıma məruz
qoyduğu minlərlə soydaşımızı öz qoynuna
almışdı. Hələ o zaman erməni gülləsindən
şəhid olan baba- nənələrimizi, ata-analarımızı, qardaş-bacılarımızı, südəmər
körpələrimizi qoynuna almış məzarlıq
bu dəfə də erməni təcavüzünə və onu
dəstəkləyən siyasətə qarşı mübarizəyə
qalxmış qəhrəmanlarımızı öz bağrına basdı. O qəhrəmanlar ki, hünərləri və ölməz
xatirələri əbədi istiqlaliyyət yolumuza hər
zaman şəfəq saçır.
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 azadlıq
hərəkatlarının daha da alovlanmasına
və Sovet İttifaqının 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 insanın yaşaya biləcəyi qədər ömür
yaşamış qırmızı imperiya özü ilə həmyaşıd
olan nəslin böyüklü-kiçikli hamısına atəş
açmaqla bu ümidləri tamamilə alt-üst etdi.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev tarix yaradan bir şəxsiyyət
olmaqla yanaşı, həm də tarixi hadisələrə
ən doğru-düzgün qiymət verən mütəfəkkir
dövlət xadimi, misilsiz bir şəxsiyyətdir.
Əvvəla, 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 adlandırmışdır.
İkincisi, 20 Yanvar xalqımızın həyatında dərin və sonsuz hüzn
törətməsinə baxmayaraq, 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 keçirmişdir. 20 Yanvar hadisəsi ilə bağlı ulu öndərin mövqeyi,

açıqlamaları, atdığı addımlar 3 onillik öncə
baş vermiş mürəkkəb və qanlı hadisələrin
mahiyyətini anlamaqda, onun ibrət
dərslərini öyrənməkdə xalqımızın qiymətli
mənəvi qaynağıdır.
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
texnikanın və mərkəzi obyektlərə sıxsıx 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 respublikanın 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 texnikadan “hörülmüş” dəmir hasarı uçuraraq, sanki, alov
püskürən böyük bir vulkana döndü. Qəzəb
püskürən çıxışlarda qanlı ədalətsizlik
hiddətlə lənətlənir, sovet rəhbəri Mixail
Qorbaçov cəllad adlandırılırdı. İmperiyanın 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 silahlı
nəzarətdə saxlasın, bir də Azərbaycanda
yaratdığı informasiya 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 anlatsın:
“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
asanlıqla ermənilərə hədiyyə etmək üçün
SSRİ-nin ali rəhbərliyindən uzaqlaşdırdığı və ciddi nəzarət altında saxlatdığı
dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi,
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
səviyyəsinə yüksəlmiş dahi şəxsiyyət
Heydər Əliyev bütün maneələri aşaraq
faciənin səhərisi gün Moskvada bir parça
Azərbaycan sayılan resbublikamızın
Daimi nümayəndəliyinə gəldi, dərin hüzn
içərisində xalqımıza 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, Kremlin o zamankı ağası
Azərbaycan xalqını yaxşı tanımadığını
anlamalı olmuş, uğursuzluğa düçar olduğu-

nun ağrısını çəkmişdi. İllər sonra isə “əsas
günahı” Qarabağ hadisələrində görən
Qorbaçov, görəsən, 1988-ci ildə “Qarabağ
cinini” şüşədən çıxaranda nə düşünmüşdü? Bəlkə, elə bilmişdi ki, dünyanın ən
gözəl bir məkanını min illər boyu öz qanıcanı ilə qoruyub Vətən eləmiş Azərbaycan
xalqı onun xatirinə Qarabağı siniyə qoyub
özgə torpaqlarına təşnə olan ermənilərə
peşkəş edəcək?!
Bu qanlı hadisələrdən yaxasını kənara
çəkməyə can atan M.Qorbaçov riyakarcasına sovet qoşunlarının Bakıya hərbi
müdaxiləsinə onu “fövqəladə şəraitin”
məcbur etdiyini bildirmişdi: “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 xalqımızın 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, daxili müharibəyə,
millətlərarası münaqişəyə son qoymaq və
milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq
hər bir adamın ümumi federativ ittifaq olan
SSRİ-də azad yaşamasına şərait yaratmaq üçün ikiillik müddət kifayət idi. Hesab
edirəm ki, ötən iki ildə bu istiqamətdə
lazımi səviyyədə iş aparılmamışdır. Dağlıq
Qarabağ hadisələrinin ilkin mərhələsində
ölkənin ali partiya 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 yaranmazdı”.
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
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”. Bunu
dərk etmək üçün illər lazım idimi?
Belə sərt tədbirlərə ehtiyac olmadığını, qarşıdurmanı aradan qaldırmağı
və vəziyyətin nizama salınmasını dinc
üsullarla da həyata keçirməyin mümkünlüyünü 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 camaat 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
gecikmiş 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 ordusunun, SSRİ DİN-in böyük kontingenti Bakı
şəhərinə yeridilmişdir. Nəticəsi isə göz
qabağındadır. Bunun törətdiyi faciələr
hamımıza məlumdur. Belə qərar qəbul
etmiş adamların hərəkətini siyasi qəbahət
sayıram. Bəli, kobud siyasi səhv buraxılmışdır. Bütün bunlar qabaqcadan nəzərə

alınmalı və vaxtında vacib, zəruri tədbirlər
qəbul edilməli idi. Ordu yeridilmiş, günahsız adamlar həlak olmuşlar”.
Azərbaycan xalqının həqiqi lideri
həmin bəyanatında söylədiyi bu fikirlə
Qorbaçovun gələcək qənaətini, azı, 20 il
qabaqlamışdı: “Zənnimcə, ölkənin ali siyasi
rəhbərliyinə vəziyyət barədə vaxtında
kifayət qədər düzgün, dəqiq, obyektiv
informasiyalar çatdırılmamışdır. Rəhbərlik
çaşqınlığa salındığından belə qərar qəbul
etmişdir”. Ulu öndər öz yekun qənaətini
isə belə ifadə etmişdi: “Qırğın törədənlərin
hamısı layiqincə cəzalandırılmalıdır”.
SSRİ-nin hələ hökm sürdüyü 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
qarşısında 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.
Cinayətin törədildiyi vaxtdan keçən
ilk illər ərzində 20 Yanvar hadisələrinə
lazımi siyasi-hüquqi qiymətin verilməməsi
də vacib məsələlərdən biri idi. Mövcudluğunun mahiyyətində zorakılıq və
hegemonluq daşıyan imperiyanın onun
rəhbərliyinin göstərişi əsasında baş vermiş bəşəri cinayətə hüquqi qiymət verə
biləcək qədər səmimiyyətinin və iradəsinin
olmaması əvvəlcədən məlum idi. Ona
görə də 1990-cı ilin dekabrında SSRİ
baş hərbi prokurorluğunun hərbi qulluqçuların 20 Yanvarda Bakıda baş vermiş
hadisələrlə bağlı əməllərində cinayət tərkibi
görməyərək işə xitam verməsi heç kimi
təəccübləndirməmişdi.
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin faciəli olayların
araşdırılması ilə bağlı yaradılmış istintaq
komissiyasının fəaliyyətini heç bir nəticə
və heç bir əsas olmadan dayandırması
isə təəccüb doğurmaya bilməzdi. Bu o zamankı ölkə rəhbərliyinin baş vermiş qanlı
faciəyə siyasi- hüquqi qiymət verə bilmək
iqtidarında olmadığını nümayiş etdirirdi.
Təəssüf ki, sovet rejiminin süqutundan
sonrakı ilk ildə – 1992-ci ilin 19 yanvarında
qəbul edilmiş “1990-cı il yanvarın 19 – 20də Bakı şəhərinə qoşunların yeridilməsi ilə
əlaqədar faciəli hadisələrin təfsilatının və
səbəblərinin təhqiqi üzrə Azərbaycan Respublikası Ali Soveti komissiyasının işinin
yekunlarına dair” Azərbaycan Respublikası
Ali Sovetinin 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.
Sovet qoşunlarının Azərbaycanda
törətdiyi qanlı qırğından 32 il keçməsinə
baxmayaraq, xalqımız o müdhiş gecənin
faciəsinin ağrısını qəlbində yaşadır, bu
vəhşiliyi törədənlərə, xəyanət və fəlakətin
səbəbkarlarına öz dərin nifrətini bildirir.
Azərbaycan xalqı öz qəhrəman övladlarının fədakarlığını yüksək qiymətləndirərək
hər il 20 Yanvarda 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.
20 Yanvar hadisələri Azərbaycanın
azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda
mübarizə tarixinə misilsiz bir faciə olmaqla
yanaşı, həm də qəhrəmanlıq səhifəsi kimi
yazılıb. Həmin gün öz ölkəsinin, xalqının
azadlığını, şərəf və ləyaqətini uca tutan
Vətən övladları canlarından keçərək
şəhidlik zirvəsinə yüksəldilər. Vətənin
azadlığı, suverenliyi uğrunda özlərini
qurban verən şəhidlərin xatirəsi həmişə
qəlbimizdə yaşayacaqdır.

Cavanşir FEYZİYEV,
Milli Məclisin deputatı,
fəlsəfə doktoru
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zərbaycan xalqının
tarixinə Qanlı Yanvar
faciəsi kimi daxil
olmuş 1990-cı ilin 20 Yanvar
hadisələrindən artıq 32 il
keçir. Keçmiş sovet dövlətinin
hərb maşınının həmin gün
Azərbaycan xalqına qarşı
həyata keçirdiyi hərbi təcavüz
insanlığa 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 süqutu ərəfəsində
onun cinayətkar mahiyyətini bütün
dünyaya bir daha nümayiş etdirdi.
1990-cı ildə Bakıda 20 Yanvar və
Azərbaycan tarixində ondan əvvəl
baş vermiş faciəli hadisələr XX
əsr boyu xalqımıza qarşı yeridilən
düşünülmüş siyasətin növbəti
təzahürü idi. Sovet rəhbərliyinin
himayədarlığı ilə başlayan Dağlıq
Qarabağ hadisələri, Azərbaycan
xalqına qarşı soyqırımı və
azərbaycanlıların Ermənistan
ərazisindəki əzəli torpaqlarından qovulması bu siyasətin
mərhələləridir.
Sovet Ordusunun böyük
heyətinin, xüsusi təyinatlı
bölmələrin və daxili qoşunların
Bakıya yeridilməsi görünməmiş
qəddarlıq və vəhşiliklə müşayiət
olundu. SSRİ 1956-cı ildə Macarıstana, 1968-ci ildə Çexoslovakiyaya və 1979-cu ildə Əfqanıstana
qarşı həyata keçirdiyi hərbi
müdaxiləni hətta o zamankı Sovet
İttifaqının müttəfiq respublikalarından biri olan Azərbaycanda da
təkrarlamaqdan çəkinmədi. SSRİdə və dünya sosializm sistemində
iqtisadi, siyasi və sosial sahədə
uzun müddət formalaşan böhran 1980-ci illərin sonlarında
daha kəskin xarakter aldı. Soyuq
müharibənin başa çatmasından
sonra postsovet məkanında milli
zəmində münaqişələrin başlanması, eləcə də sovet ordusunun
1986-cı ildə Alma-Ataya, 1989-cu
ildə Tbilisiyə, 1990-cı ildə Bakıya 1991-ci ildə isə Vilnüsə hərbi
müdaxiləsi də SSRİ-nin süqutunu
bəlkə bir neçə on il tezləşdirdi.
SSRİ-nin süqutu ərəfəsində
Azərbaycandakı Dağlıq Qarabağ, Gürcüstandakı Abxaziya və
Cənubi Osetiya, Moldovadakı
Dnestryanı, Qırğızıstanın Oş
vilayətindəki faciəli hadisələr
və Özbəkistanın Fərqanə
vadisində Axıska türklərinə
qarşı etnik təmizləmə və qırğın
dalğası çoxmillətli dövlət olan
SSRİ-də sabitliyi pozdu və real
münaqişə ocaqlarına çevrildi. Bu
münaqişələr beynəlxalq hüququn prinsiplərinin kobud şəkildə
pozulmasına, dövlətlərin ərazi
bütövlüyü və suverenliyinin ciddi
təhlükəyə məruz qalmasına gətirib
çıxartdı.

XX əsrin sonunda
Ermənistanın Azərbaycana
təcavüzü və 20 Yanvar
faciəsinə aparan yol
Heç şübhəsiz ki, 1990-cı il
yanvarın 20-də Bakıda baş verən
hadisələri Qarabağdakı erməni
təcavüzündən ayrıca təhlil etmək
düzgün olmazdı. Hər dəfə Qarabağa dair ərazi iddiaları kənardan,
məhz, Ermənistanın təbliği, təhriki
və təzyiqi ilə ortaya atılırdı. Heç
şübhəsiz, ermənilərin bu ərazi
iddiaları birdən-birə deyil, xaricdə
olan himayədarları tərəfindən hələ
xeyli əvvəl diqqətlə və hərtərəfli
plan əsasında hazırlanmışdı.
1985-ci ilin martında Mixail
Qorbaçovun Sov. İKP MK-nın
Baş katibi seçilməsindən sonra
Sovet İttifaqında yenidənqurma
adı altında bir sıra dəyişikliklər
baş verdi. Ermənilər XX əsrin
80-ci illərinin ikinci yarısında
yaranmış vəziyyətdən istifadə
edərək özlərinin yaxın və uzaq
xaricdəki himayədarlarının köməyi
ilə “böyük Ermənistan” ideyasını
həyata keçirmək üçün yenidən
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
bölgəsinə dair ərazi iddiaları irəli
sürdülər.
Ümumiyyətlə, XX əsrin 80-ci
illərinin ortalarından etibarən
keçmiş SSRİ məkanında və
ilk növbədə, Ermənistan SSR
ərazisində antiAzərbaycan, antitürk təbliğatı daha da güclənməyə
başladı. Bu proses M.Qorbaçovun
SSRİ rəhbəri seçilməsindən sonra
daha geniş miqyas aldı. 1985-ci
ilin əvvəlində Ermənistan KP MKnın birinci katibi K.Dəmirçiyan Sov.
İKP MK Siyasi Bürosuna qondarma “erməni soyqırımı”nın 70
illiyi ilə bağlı 24 aprel tarixinin hər
il SSRİ-də anım günü kimi qeyd

Azərbaycan xalqı 20 Yanvarda hərbi, s
 iyasi,
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
nümayiş etdirdi.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
hadisələr həmçinin, beynəlxalq
humanitar hüququn kobud şəkildə
pozulmasıdır ki, bu da 1949-cu
il Cenevrə konvensiyalarına və
onlara 1977-ci il əlavə protokollarında nəzərdə tutulan digər
prinsiplərə də ziddir. Eyni zamanda, Sovet qoşunlarının Bakıya
hərbi müdaxiləsi Azərbaycanın
suverenliyi, müstəqilliyi və ərazi
bütövlüyü əleyhinə yönəlmiş hərbi
təcavüzdür. Qeyd edək ki, 1974cü il dekabrın 14-də BMT Baş
Assambleyasının XXIX sessiyasının 3314 saylı qətnaməsində ilk
dəfə olaraq təcavüz anlayışının
mahiyyəti və məzmunu açıqlandı,
ona beynəlxalq hüquqi qiymət
verildi və 8 maddədən ibarət olan
qətnamədə təcavüzün nədən
ibarət olması müəyyənləşdirildi.
Bu baxımdan, bir dövlət tərəfindən
digər dövlətin suverenliyinə,
ərazi bütövlüyünə və siya-

20 Yanvar: Müstəqilliyə yol açan
şərəf və qəhrəmanlıq tariximiz
olunması təklifi ilə müraciət etmiş,
Siyasi Büronun iclasını aparan
M.S.Qorbaçov buna razılıq versə
də, Heydər Əliyevin, N.Tixonovun
və A.Qromıkonun sərt və prinsipial
mövqeyi ilə qarşılaşmışdır. Lakin
ermənilər öz çirkin niyyətlərindən
əl çəkmirdilər.
1987-ci il oktyabrın 21-də Sov.
İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü,
SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin
birinci müavini Heydər Əliyev Sov.
İKP plenumunda vəzifəsindən istefa verdikdən bir neçə gün sonra
Sov.İKP MK-nın Baş katibi Mixail
Qorbaçovun iqtisadi məsələlər
üzrə müşaviri A.Aqanbekyan
Parisdə “İnterkontinental” otelində
müsahibəsində DQMV-nin
Ermənistana birləşdirilməsinin
iqtisadi cəhətdən daha sərfəli
olmasını və bu məsələ üzərində
xüsusi komissiyanın işlədiyini
bəyan edərək, Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi
ideyasını irəli sürdü. Onun
verdiyi müsahibə noyabrın 18də “L'Humanite” qəzetində çap
olundu. Bu müsahibə ermənilərin
Dağlıq Qarabağa dair ərazi iddialarının başlanması üçün bir siqnal
rolunu oynadı.
Bununla yanaşı, ermənilərin
Dağlıq Qarabağın Ermənistana
birləşdirilməsi uğrunda iki komitəsi
– Yerevanda “Qarabağ” komitəsi
və onun Dağlıq Qarabağda uzun
müddət gizli fəaliyyət göstərən
yerli təşkilatı olan “Krunk” açıq fəal
mübarizəyə başlamış, separatçılıq
hərəkatı genişlənmişdi.
Qeyd etmək lazımdır ki, hələ
sovet dövründə erməni ideoloqları və onların himayədarları
Azərbaycanın tarixi, sosial-iqtisadi inkişafı haqqında faktları
açıq-aşkar saxtalaşdıraraq, bütün
İttifaq miqyasında yaymışdılar.
Eyni zamanda, 1988-ci il fevralın
18-də M.Qorbaçovun SSRİ-də
milli münasibətlər məsələsinə
yenidən baxılmasının vacibliyini bildirməsi vəziyyəti daha da
gərginləşdirdi. Bu çıxışdan istifadə
edən ermənilər fevralın 20-də
DQMV Xalq Deputatları Sovetinin
XX çağırış növbədənkənar sessiyasında “DQMV-nin Azərbaycan
SSR tərkibindən Ermənistan
SSR tərkibinə verilməsi haqqında
Azərbaycan SSR və Ermənistan
SSR Ali Sovetləri qarşısında
vəsatət qaldırmaq barəsində”
qərar qəbul etdilər. DQMV Xalq
Deputatları Sovetinin tərkibində
140 deputatdan 110-u erməni,
qalanı isə azərbaycanlı idi.
Azərbaycanlılar isə bu iclasa buraxılmamışdılar.
Lakin onu qeyd etmək vacibdir ki, erməni siyasətçilərinin
iddia etdiyi saxta tezis ortaya
atılana qədər DQMV-yə rəhbərlik
edənlərdən heç biri DQMV
iqtisadiyyatının Ermənistandan

asılılığından, vilayətin geriliyindən
danışmamış, əksinə, vilayətin
sosial-iqtisadi inkişafının
Azərbaycanın başqa bölgələrinə,
hətta, Ermənistanın özünə
nisbətən sürətlə irəli getdiyini
daim qeyd edirdilər. Baş verən
sonrakı hadisələr DQMV-nin sosial-iqtisadi geriliyi barədə erməni
siyasətçiləri və onların mərkəzdəki
himayədarlarının irəli sürdükləri
saxta tezisin yalnız bəhanə,
əsas məqsədin isə Ermənistanın
Azərbaycana qarşı ərazi iddiası
olduğunu göstərdi.
Bu dövrdə Ermənistandan
qovulan azərbaycanlıların bir qismi Sumqayıta üz tutmuş, burada
məskunlaşmışdı. O zamanadək
Ermənistanın 20 rayonundan
təkcə Sumqayıta 18 min 330 nəfər
qaçqın və ya 3030 ailə gəlmişdi.
Sıralarında 4 rus ailəsinin olduğu
qaçqınların çoxu küçələrdə evsizeşiksiz qalmışdı. Yaranmış gərgin
şəraitdə, ermənilər tərəfindən
qabaqcadan hazırlanmış plan
əsasında və onların bilavasitə
iştirakı ilə fevralın 28-29-da
Sumqayıtda baş verən kütləvi
iğtişaşlar nəticəsində 26 erməni, 6
azərbaycanlı qətlə yetirildi. Bədən
xəsarəti alan 198 nəfərin 87 nəfəri
xəstəxanaya yerləşdirildi. 60
mənzil qarət edildi, 14 avtomaşın
yandırıldı, 8 avtomaşın zədələndi,
16 ticarət obyektinin şüşələri qırıldı. Azərbaycan SSR Daxili İşlər
Nazirliyinin 17 avtomaşını əzildi.
Sumqayıt hadisələri ilə
əlaqədar istintaq zamanı 1988-ci il
fevralın 28-29-da Sumqayıtda baş
verən hadisələrin kökündə “Krunk”
və “Qarabağ” təşkilatlarının erməni
millətçi hərəkatı üçün vəsait
topladığı, ümumi büdcəyə pul
ödəməyənləri isə cəzalandırmaq
qərarına gəldikləri, elə məhz buna
görə də Sumqayıtda evlərinə
hücum edilən ermənilərin məhz
“Krunk” təşkilatına pul ödəməyən
ermənilər olduqları haqda fikirlər
təsdiqini tapırdı. Faktlar sübut
edir ki, törədilmiş talanlar təsadüfi
olmamışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki,
talanlar başlamazdan əvvəl
şəhərdə yaşayan imkanlı
ermənilərin əksəriyyəti Sumqayıtı
tərk etmiş, şəhərdə qalan imkansız ermənilərin bəziləri zərər
görmüşdülər. Erməni millətçilərinin
tarixində ermənilərin bu üsuldan
istifadə etdikləri haqqında kifayət
qədər tutarlı faktlar mövcuddur.
Yəni Sumqayıtda baş verəcək
hadisələrdə əvvəlcədən planlı şəkildə hazırlanmış və yerli
ermənilər xəbərdar edilmişdi.
Bununla yanaşı, baş vermiş talan
və qətllərdə erməni millətindən
olanlar xüsusi tapşırıqla “fəallıq”
göstərmiş, öz millətindən olanlara
amansızlıq etmişlər. Sonradan
istintaqla müəyyən edilmişdir ki,

iğtişaşların təşkilatçılarından biri
milliyyətcə erməni Eduard Qriqoryan olmuşdur. Belə ki, istintaq materiallarının araşdırılması zamanı
bir sıra mühüm məqamlar ortaya
çıxdı. Sənədlər təsdiq edir ki, Eduard Qriqoryan və onun rəhbərlik
etdiyi qrup iğtişaşlar zamanı daha
çox qəddarlıq edərək 6 ermənini
qətlə yetirmişdir.
1988-ci il sentyabrın 18-də
DQMV-də xüsusi vəziyyət elan
edildi və qadağan saatı qoyuldu. Lakin xüsusi vəziyyətin
tətbiq olunması da DQMV-də
və Ermənistanda zorakılığın
qarşısını ala bilmədi. Mərkəzi
orqanların hadisələrə birtərəfli
yanaşması nəticəsində Dağlıq Qarabağ və Ermənistanda
yaşayan azərbaycanlılar hərbi
təcavüzə məruz qalmaqla yanaşı,
kütləvi şəkildə öz doğma yurdlarından çıxarıldılar. Nəticədə, sovet
rəhbərliyinin çox ciddi və bağışlanılmaz səhvləri və ermənipərəst
siyasəti 1988-ci ilin sonu – 1989cu ilin əvvəllərində vəziyyətin
getdikcə kəskinləşməsinə gətirib
çıxardı, DQMV və Azərbaycanın
Ermənistanla həmsərhəd
bölgələrində erməni təcavüzü
daha geniş miqyas aldı. Bu illərdə
törədilən terror aktları nəticəsində
yüzlərlə azərbaycanlının
həyatına son qoyuldu. Minlərlə
azərbaycanlı SSRİ-nin hakim
dairələri tərəfindən himayə edilən
ermənilərin işğalçılıq siyasətinin
qurbanı oldu. Eyni zamanda,
1988-ci ilin sonunda ermənilər
Ermənistanda genişmiqyaslı etnik
təmizləmə – azərbaycanlılardan
təmizləmək aksiyasını həyata
keçirdilər. Belə ki, 1988-ci il noyabrın 22-dən dekabrın 7-dək olan
müddət ərzində azərbaycanlılar
yaşayan 22 rayonda 170 sırf və
94 qarışıq (ermənilərlə) yaşayış
məskənləri boşaldılmış, nəticədə
250 mindən artıq azərbaycanlı
əhali Azərbaycana qovulmuşdur.
Həmin vaxt 216 azərbaycanlı, o
cümlədən 57 qadın, körpə və 18
uşaq qətlə yetirilmişdir.
1989-cu ilin yanvarın 12-də
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti
Dağlıq Qarabağın Azərbaycan
SSR tərkibində Muxtar Vilayət
statusunu saxlamaqla, DQMVdə xüsusi idarə formasının tətbiq
edilməsi haqqında fərman qəbul
etdi. Həmin fərmanla DQMV-də
bilavasitə SSRİ-nin ali dövlət
hakimiyyəti və idarə orqanlarına
tabe olan Xüsusi İdarə Komitəsi
yaradıldı. Xüsusi İdarə Komitəsi
“millətlərarası münasibətlərin daha
da kəskinləşməsinin qarşısını
almaq və bu regionda vəziyyəti
sabitləşdirmək” adı altında yaradılsa da, fərmanda göstərilənlərin
əksinə olaraq, bu komitənin
fəaliyyətdə olduğu müddətdə
DQMV-də vəziyyət daha da
kəskinləşmişdi.

Bununla yanaşı, Ermənistan
SSR Ali Soveti 1989-cu il dekabrın
1-də Azərbaycanın suverenliyini
kobud surətdə pozaraq, DQMVnin Ermənistana birləşdirilməsi
haqqında Konstitusiyaya zidd
qərar qəbul etdi. Birbaşa SSRİ
rəhbərliyinin açıq himayədarlığı
sayəsində DQMV iqtisadiyyatının
və digər sahələrinin faktiki olaraq Azərbaycandan ayrılması və
Ermənistana istiqamətləndirilməsi
baş verdi. Bütün rayon partiya
komitələri Ermənistan KP-nin
tərkibinə daxil oldu. Azərbaycanın
bütün dövlət atributları (bayrağı,
gerbi, himni və s.) dəyişdirildi və
DQMV ərazisində Ermənistanın
bayrağı və gerbi asıldı. Bununla
da, Ermənistan beynəlxalq hüququn əsas norma və prinsiplərini
pozaraq Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə qarşı iddialarını
rəsmən elan etdi.

Beynəlxalq hüquq
prinsiplərinin kobud
şəkildə pozulması
Bütün bunlara baxmayaraq,
1990-cı il yanvarın 19-da Mixail
Qorbaçov SSRİ Konstitusiyasının
119-cu, Azərbaycan SSR Konstitusiyasının 71-ci maddələrini
kobud şəkildə pozaraq, yanvarın
20-dən Bakıda fövqəladə vəziyyət
elan edilməsi haqqında fərman
imzaladı. Lakin əhalinin bundan
məlumatsız qalması üçün SSRİ
DTK-nın “Alfa” qrupu tərəfindən
yanvarın 19-da saat 19.27-də
Azərbaycan Televiziyasının enerji
bloku partladıldı və respublikada
televiziya verilişləri dayandırıldı. Gecə isə qoşun fövqəladə
vəziyyət elan edilməsindən
xəbərsiz olan şəhərə soxularaq
dinc əhaliyə amansız divan tutdu.
Bakıya hərbi müdaxilə
zamanı 1948-ci ilin İnsan Hüquqları haqqında Bəyannamə,
1966-cı ilin Vətəndaş və Siyasi İnsan Hüquqları haqqında
Beynəlxalq Pakt, 1966-cı ilin
Mədəni, Sosial və İqtisadi Hüquqlar haqqında, Beynəlxalq
Pakt və 1975-ci ilin Avropada
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq
Müşavirəsinin (ATƏM) Helsinki
Yekun Aktı, ATƏM-in 1989-cu
il Vyana görüşünün son qərarı,
hərbi əməliyyatların aparılmasını tənzimləyən – qüvvədə
olan müqavilələr, əsasən də
1980-ci ilin döyüş zamanı yüngül fırlanan və yayılan güllələrin
istifadə edilməməsi haqqında
bəyannaməsi (1967-ci ildə quru
döyüşünün qayda və qanunları
barədə IV Haaqa müqaviləsi) də
daxil olmaqla qüvvədə olan İnsan
Hüquqlarına əsaslanan bütün
beynəlxalq müqavilələr kobudcasına pozulmuşdur. Bu qanlı

si müstəqilliyinə qarşı silahlı
qüvvə tətbiq edilməsi BMT
Nizamnaməsinə ziddir və hərbi
təcavüz hesab olunur.

Sovet qoşunlarının Bakıya
hərbi müdaxiləsi və buna
dünyanın reaksiyası
Yanvarın 20-də artıq bütün
dünya Bakıda törədilmiş dəhşətli
qırğından xəbər tutdu. Artıq
sovet qoşunlarının Bakıya hərbi
müdaxiləsi dünyanın bir sıra
ölkələrində etirazla qarşılandı.
Belə ki, Bakıda törədilən cinayətlər
qonşu və qardaş Türkiyədə sərt
reaksiyalara səbəb olmuş, ölkənin
hər yerində mitinq və nümayişlər
keçirilmişdir. Ankara, İstanbul,
Qars, İzmir, Kayseri və başqa
şəhərlərdə keçirilən mitinq və
nümayişlərdə sovet rəhbərliyinin
törətdiyi bu cinayəti müdafiə edən
Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi pislənmişdir. Eyni zamanda,
Türkiyənin rəsmi şəxsləri, Türkiyə
hökuməti Bakıda törədilmiş
hadisəni tənqid etməklə yanaşı,
Azərbaycana yardım göstərilməsi
təklifi ilə də çıxış etmişdir. Bununla yanaşı, Türkiyə və İranın
kütləvi informasiya vasitələri sovet
qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı
hadisəni kəskin tənqid etmiş və
bunu qırğın adlandırmışdır.
Qərb ölkələrinin mövqeyinə
gəldikdə isə, onlar Sovet İttifaqının
Azərbaycana hərbi müdaxiləsinə
müxtəlif reaksiyalar vermişlər. Bu
reaksiyalar ümumilikdə müsbət
olsa da, obyektiv reallığı əks
etdirmirdi. Məsələn, ABŞ hökuməti
bu hərbi müdaxiləni anlayışla
qarşıladığını bildirmişdir. Avropa İttifaqının rəsmi nümayəndəsi Qeor
isə demişdir ki, qan axıdılmadan
yenidənqurma tətbiq edilə bilməz.
Avropanın müxtəlif yerlərindən
gələn fikirlər isə Qərbin mövqeyini
izah etmək baxımından maraqlıdır. Məsələn, “Ştern” məcmuəsi
və “Tribuna lyudu” qəzeti bu
hadisələri qeyri-obyektiv işıqlandıraraq, qüvvədən istifadə olunmasının zəruri olduğu bildirmişdir.
Nəticədə, Bakıda baş verən
hadisələr dünya ictimaiyyətinə
yanlış izah edilirdi. Bundan əlavə
“Los-Anceles Tayms”, “Vaşinqton
Post”, “Krisçen Sayens Monitor”,
“Nyu-York Tayms”, “Baltimor San”
mətbu orqanlarında, eləcə də,
bir sıra xarici radiostansiyaların
məlumatlarında Bakıda baş verən
hadisələrə, xüsusilə, sovet ordusunun hərbi müdaxiləsinə haqq
qazandırılmasa da, çox vaxt bu
qanlı cinayətə laqeyd münasibət
özünü göstərirdi. Sovet rəhbərləri
ordunun Bakıya göndərilməsi
qərarını müxtəlif cür izah edirdilər.

1990-cı ildə Bakıda baş
verən qırğına şəxsən qol çəkmiş
M.Qorbaçov həmin il Beynəlxalq
Nobel Sülh mükafatına layiq
görüldü. 1995-ci il aprelin 27-də
Türkiyədə səfərdə olan keçmiş
SSRİ prezidenti Mixail Qorbaçov
İstanbulun Çırağan sarayında
onun şərəfinə verilən ziyafətdə
çıxış edərkən öz siyasi bioqrafiyasının bəzi məqamlarına
toxunmuş və 1990-cı il 20 Yanvar
hadisələrindən danışarkən günahını acizanə şəkildə etiraf edərək
bildirmişdi: “Bakıda fövqəladə
vəziyyət elan etmək və oraya
qoşun göndərmək mənim siyasi
həyatımın ən böyük səhvi idi”.

Qətliama siyasi
qiymət verilməsi
Sovet qoşunlarının 1990-cı
il yanvarın 20-də Bakıya hərbi
müdaxiləsi zamanı yalnız ümummilli lider Heydər Əliyev bütün
çətinliklərə baxmayaraq Yanvarın
21-də siyasi iradə nümayiş etdirmiş ölkəmizin Moskvadakı Daimi
Nümayəndəliyinə gəlmiş və SSRİ
rəhbərliyinin törətdiyi bu cinayəti
qətiyyətlə ittiham etmiş, sovet
rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına
qarşı həyata keçirdiyi kütləvi qırğın
əməliyyatını qətiyyətlə pisləmişdi.
1993-cü ilin ikinci yarısında
ümummilli lider Heydər Əliyevin
siyasi hakimiyyətə qayıdışı
Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik
ideyalarının bərqərar olmasına
şərait yaratdı. Bundan sonra,
1990-cı ilin 20 Yanvar faciəsinə
dövlət səviyyəsində tam siyasi-hüquqi qiymət verildi. “20
Yanvar faciəsinin 4-cü ildönümünün keçirilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 yanvar 1994-cü il tarixli
fərmanında deyilirdi: “Xalqımızın
tarixinə Qanlı Yanvar faciəsi kimi
daxil olmuş 1990-cı ilin yanvarın
20-də Azərbaycan öz azadlığı və
müstəqilliyi uğrunda ilk şəhidlərini
vermişdir. Tarixin yaddaşına qanla
yazılmış həmin gündən bizi 4 illik
zaman məsafəsi ayırır. Təəssüf ki,
4 il ərzində 20 Yanvar hadisələrinə
dövlət səviyyəsində lazımi siyasihüquqi qiymət verilməmişdir”.
Fərmanda Milli Məclisə 20 Yanvar
hadisələrinə tam siyasi-hüquqi
qiymətin verilməsi, bu məqsədlə
parlamentin xüsusi sessiyasının
keçirilməsi məsələsinə baxılması tövsiyə edilirdi. Milli Məclisdə
müzakirələrin yekunu olaraq 1994cü il martın 29-da qəbul edilən
qərarda, nəhayət ki, 1990-cı ilin
qanlı 20 Yanvar faciəsinə dövlət
səviyyəsində tam siyasi-hüquqi
qiymət verildi.
1990-cı ilin yanvar qırğını nə
qədər faciəli olsa da, Azərbaycan
xalqının iradəsini, milli azadlıq
uğrunda mübarizə əzmini qıra
bilmədi. Həmin müdhiş gecədə
həlak olan vətən oğul və qızları
Azərbaycanın tarixinə parlaq
səhifə yazdılar, xalqın milli azadlığı, müstəqilliyi üçün yol açdılar.
Bu gün müstəqil Azərbaycan
dövlətinin tarixinə qanlı 20 Yanvar faciəsi xalqımızın şərəf və
qəhrəmanlıq səhifəsi kimi yazılmışdır.
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycan Ordusu 2020- ci il
sentyabrın 27-dən Ermənistanın
hərbi təcavüzünə cavab olaraq 30 ilə yaxın müddətdə işğal
altında olan torpaqlarımızı azad
etmək üçün genişmiqyaslı əkshücum əməliyyatları həyata
keçirmişdir. Bununla da “Qarabağ
Azərbaycandır və nida işarəsi”
devizi dilə gətirildikdən bir il
sonra, 44 gün ərzində reallığa
çevrildi, xalqımıza böyük sevinc
yaşatdı və mühüm hərbi Qələbə
oldu. Bu tarixi hadisə ilə, eyni
zamanda, Azərbaycanın azadlığı,
müstəqilliyi, eləcə də ərazi bütövlüyü uğrunda 32 il əvvəl – 1990-cı
ilin 20 Yanvar faciəsi zamanı şəhid
olmuş Vətən övladlarımızın da
ruhu şad oldu.

Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının
professoru, siyasi elmlər
doktoru

20 yanvar 2022-ci il, cümə axşamı
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zərbaycan xalqının minilliklərlə ölçülən zəngin
və şərəfli tarixində həm qəhrəmanlıq, həm də
faciə səhifələri bir-birini əvəz etmiş, nəsildənnəslə qan yaddaşı və genlərlə ötürülmüşdür. Tariximizin
20 Yanvar səhifəsinin unikallığı isə ondadır ki, o eyni
vaxtda həm faciə, həm də qəhrəmanlıq nümunəsidir.
Sözügedən reallıqdan çıxış edərək, qədirbilən oxuculara
təqdim etdiyimiz bu yazıda məqsədimiz hər iki anlamı
özündə birləşdirən 20 Yanvar hadisələrinə 32 illik zaman
kəsiyindən nəzər yetirib, bir sira narahatedici suallara
cavab axtarmaqdır. Onları aşağıdakı ardıcılıqla təqdim
etmək olar.
Birincisi. 20 Yanvar faciəsini
şərtləndirən amillər hansılardır və
onun qarşısını almaq mümkün
idimi?
20 Yanvar faciəsinə aparan
yol, əsasən, 2 amillə şərtlənmişdir:
Ermənistanın Azərbaycana
qarşı ərazi iddiaları və SSRİ
rəhbərliyinin ermənipərəst mövqeyi 1988-ci ilin fevral ayından
başlayaraq, 200 mindən artıq
soydaşımız Ermənistandan zor
və işgəncə altında qovulmuşdu.
Təkcə 1989-cu ilin avqust-dekabr
aylarında Ermənistan tərəfindən
Azərbaycan sərhədlərinin 91 dəfə
pozulması və atəşə tutulması
nəticəsində 32 nəfər azərbaycanlı
öldürülmüş, 166 nəfər yaralanmışdı.
Kreml bu vəziyyətdən nəticə
çıxarıb, Ermənistanın qeyri-qanuni və antibəşəri hərəkətlərinə
hüquqi qiymət verib, günahkarları cəzalandırmaq əvəzinə,
cinayətkarın şirnikləndirilməsi
siyasətinə üstünlük verdi.
Həmin qərəzli, məsuliyyətsiz
və cinayətkar siyasətin bir neçə
məqamına nəzər yetirək:
– 1988-ci ilin mart ayında
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsi və SSRİ Nazirlər
Sovetinin “Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi haqqında”
qəbul etdiyi qərar, əslində, Dağlıq
Qarabağın Azərbaycandan ayrılaraq Ermənistana birləşdirilməsi
üçün münbit şəraiti təmin etməyə
hesablanmış addım idi. Bu qərara
əsasən, ilk növbədə Dağlıq
Qarabağa müstəsna hüquq və
səlahiyyətlər verilir, böyük maliyyə
vəsaitləri ayrılır, vilayətlə bağlı

xalqına qarşı qanlı ssenariləri
həyata keçirmək imkanı minimuma enə bilərdi. Zənnimizcə,
məhz Azərbaycan SSR Ali Soveti
Rəyasət Heyyətinin 15 yanvar 1990-cı il tarixli qərarında
“Müdafiə Nazirliyi, hüquqmühafizə və SSRİ-nin digər icra

mühüm məsələlərin həlli İttifaq
nazirlikləri və strukturlarının
səlahiyyətinə aid edilirdi.
-1989-cu il yanvarın 12-də
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
qərarına əsasən, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisində
xüsusi idarəetmə forması–Xüsusi
İdarə Komitəsi yaradıldı. Sədri
ermənipərəst məmur Arkadi
Volski təyin edildi. Bu addım
faktiki olaraq Dağlıq Qarabağın
Azərbaycanın tərkibindən çıxarılmasını təmin etmiş oldu.
Rəsmi Moskvanın yuxarıda qeyd olunan addımlarından
ruhlanan və şirnikən Ermənistan
SSR Ali Soveti 1989-ci il dekabrın 1-də Dağlıq Qarabağın
Ermənistana birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Bu siyasət
və onun nəticələri Azərbaycanda
ermənipərəst SSRİ rəhbərliyi
əleyhinə etimadsızlıq mühiti və
ümumxalq etirazı dalğasının formalaşdırılmasını təmin etdi.
Azərbaycan rəhbərliyinin
qətiyyətsizliyi və antimilli
siyasəti. Azərbaycan Xalq
Cəbhəsinin təxribatçı addımları
Hadisələrin təhlili göstərir
ki, Azərbayacan rəhbərliyi və
müxalifəti həmin tarixi şəraitdə
ümummilli maraqları şəxsi maraqların fövqünə qoymaq bacarığı
nümayiş etdirə bilsəydi, antimilli
və təxribatçı addımlar atmasaydı,
rəsmi Moskvanın Azərbaycan

edilmiş SSRİ Konstitusiyasının
81-ci maddəsinə görə, müttəfiq
respublikaların suveren hüquqları
SSRİ tərəfindən qorunmalı idi.
Bundan savayı, 1989-cu ilin
sonlarında ölkəmizin bəzi rayonlarında Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti
zorla ələ keçirməsi, Naxçıvanın İranla sərhədindəki tikanlı
məftillərin sökülüb atılması, Xalq
Hərəkatının radikal qanadının
Milli Müdafiə Şurası təşkil edərək
nəzarəti öz əlinə alması, 1990-cı
il уаnvarın 13-15-də Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsinin Sumqayıt ssenarisi əsasında “erməni talanları” törətməsi Moskvanın əlinə
Azərbaycan xalqını cəzalandırmaq
fürsəti vermişdi.
İkincisi. Bakıya yeridilən qoşun hissələrinin hədsiz qəddarlığı
nə ilə bağlı idi?
Əvvəla, qeyd edək ki, 1989-cu
ilin sonlarınadək Bakı şəhərində
110 minlik silahlı qüvvə və
hüquq-mühafizə orqanlarının
şəxsi heyyəti var idi. Xüsusilə,
Bakı qarnizonunun və Bakı
Ümumqoşun Məktəbi zabitləri və
əsgərlərinin Azərbaycan xalqına
münasibəti heç bir halda düşmən
münasibəti deyildi, əksinə, daha
çox loyallığı ilə fərqlənirdi. Onlar
yerli əhalinin qonaqpərvərliyi və
alicənablığını gündəlik həyatda
görür və qiymətləndirirdilər. Başqa
sözlə, “Görünən dağa nə bələdçi”.
Təsadüfi deyildir ki, 20 Yanvar

hadisəsi öncəsi Bakı Ümumqoşun
Məktəbinin zabit kollektivi adından SSRİ Ali Soveti Sədrinin və
ölkənin müdafiə nazirinin adına
ünvanlamış məktubda xüsusi
olaraq qeyd olunurdu ki, Bakıda vəziyyət Azərbaycan Xalq
Cəbhəsinin nəzərəti altındadır
və mövcud problemlərin həlli
üçün siyasi tənzimləmə imkanları
tükənməmişdir. Biz tam əminliklə
deyirik: Bakıda ikinci Rumıniyanın baş verməsinə imkan
verilməməlidir.” Mərkəzə belə
mövqe lazım deyildi. Ona görə
də, rəsmi Moskva Bakıda qanlı aksiyasını həyata keçirmək üçün bu
qüvvələrə tam etibar etmirdi.
İstintaq müəyyən etmişdir
ki, 1990-cı il yanvarın ortalarında SSRİ müdafiə və Daxili İşlər
nazirliklərinin, habelə başqa xüsusi təyinatlı hərbi birləşmələrin 66
min nəfərdən çox əsgər və zabiti

hissələri, xüsusilə erməni
mənşəli əsgər və zabitlər, eyni
zamanda, həbsxanadan məlum
məqsəd naminə azadlığa buraxılmış məhbuslar Bakıda hər cür
vəhşiliklər törətməyə psixoloji
baxımdan tam hazırlanmış və
nəticədə 147 insanın qətlinə,
744 nəfərin ağır xəsarət almasına, 841 nəfərin qanunsuz həbs
edilməsinə, 200 mənzil, ev, şəxsi
və dövlət əmlakının dağıdılmasına rəvac verən bəşəri cinayət
törədilmişdir.
Üçüncüsü, SSRİ rəhbərliyinin
törətdiyi 20 Yanvar faciəsində
dünyanın digər fövqəldövləti olan
ABŞ-ın üzərinə düşən məsuliyyət.
ABŞ-da 1994-2001-ci illərdə
Dövlət katibinin müavini işləmiş
Stroub Telbottun həmmüəllifi
olduğu “Ən yüksək səviyyədə” adlı
kitabda qeyd olunur ki, 1989-cu
il dekabrın 24-də ABŞ-ın Dövlət

hərbçiləri cinayətkar, onların
dinc əhaliyə tutduqları divanı
isə bütöv bir xalqa qarşı edilən
tarixi cinayət adlandırdı. Bu
tarixi çıxışın mətni Kremlin kəskin
informasiya blokadası siyasətinə
baxmayaraq, bütün dünyada, o
cümlədən Azərbaycanda yayıldı
və geniş siyasi rezonans doğurdu.
Azərbaycan xalqının qəlbində
ümid çırağı yandı.
Yeri gəlmişkən, burada bir
həqiqəti də xüsusi olaraq qeyd
edək ki, Azərbaycan xalqının ən
ağır dərdi olmuş və artıq tarixə
çevrilmiş Dağlıq Qarabağ problemi
ilə bağlı ulu öndər Heydər Əliyevin
1969-1982-ci illərdə həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsində həmin
dövrdə erməni millətçiləri bir dəfə
də olsun ölkəmizə qarşı ərazi iddialarını açıq şəkildə dilə gətirməyə
cəsarət etmədilər və buna imkan
verilmədi.

milli azadlıq hərəkatını boğmaq,
xalqın inamını, iradəsini qırmaq
üçün totalitar kommunist rejimi
tərəfindən törədilmiş hərbi təcavüz
və cinayət kimi qiymətləndirildi.
Ümummilli lider tərəfindən 20
Yanvar hadisələri ilə əlaqədar
əlilliyi olan şəxslər və şəhid
ailələrinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsinə xüsusi diqqət
və qayğı göstərilmişdir. Hələ ötən
əsrin 90-cı illərində ulu öndərin
müvafiq fərmanına əsasən, “20
Yanvar şəhidi” fəxri adı təsis
edilərək, 20 Yanvar şəhidlərinin
ailələrinin və 1990-cı ilin yanvar hadisələri zamanı əlil olmuş
insanların dövlət qayğısı ilə əhatə
olunması üçün mühüm işlərə
başlanılmışdır.
“1990-cı ilin 20 Yanvarında
Azərbaycan xalqı öz azadlığı və
müstəqilliyi uğrunda çox sayda
şəhid verdi. Lakin onun iradəsi

pensiyası almaq hüququ olmayan
ailə üzvlərinə kommunal, nəqliyyat
və digər xidmətlərə görə, 20
Yanvar əlillərinin 16 yaşınadək
(ümumtəhsil müəssisələrində
əyani təhsil alanlar 18 yaşınadək)
uşaqlarının hər birinə aylıq sosial
müavinətlər də verilir.
Prezident İlham Əliyevin 18
mart 2014-cü il tarixli sərəncamı
ilə digər müvafiq kateqoriyalardan
olanlar kimi, 20 Yanvar əlilləri və
şəhidlərinin də ölkənin ali və orta
ixtisas təhsil müəssisələrində
ödənişli təhsil alan uşaqları təhsil
haqqından azad olunumuşlar.
Bu gün Bakının ən yüksək
nöqtələrindən birində hər bir
azərbaycanlı üçün müqəddəs and
yerinə çevrilmiş bir ünvan var. Bu,
20 Yanvar faciəsi qurbanlarının və
Ermənistanın hərbi təcavüzünə
qarşı döyüşlərdə həlak olanların
dəfn edildiyi Şəhidlər xiyabanıdır.

Bakı şəhərinə gətirilərək, Qala
və “Nasosnu” aerodromlarında,
respublika stadionunda, Salyan
kazarmasında yerləşdirilmişdi.
Azərbaycana göndərilən ordu
hissələrinin tərkibinə Stavropoldan, Rostovdan, Krasnodardan
səfərbər edilmiş erməni zabit və
əsgərləri, hərbi məktəblərdə təhsil
alan erməni kursantları da cəlb
edilmişdi. Respublikaya gətirilmiş
hərbi qüvvələrin, əməliyyatlara
rəhbərlik etmək üçün Bakıya gələn

katibi Ceyms Beyker ölkəsinin Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri Cek Motlak vasitəsilə
SSRİ-nin Xarici işlər naziri Eduard
Şevardnadzeyə məlumat çatdırır
ki, əgər sovet qoşunları Rumıniyaya ölkədaxili sabitliyin bərpası
naminə müdaxilə edərsə, ABŞ bu
insidenti etirazla qarşılamayacaqdır. Eduard Şevardnadze cavabında bildirir ki, ABŞ SSRİ-ni hərbi
avantüraya cəlb etmək istəyir və
bununla da özünün Panamaya
olan müdaxiləsinə haqq qazandırmağa çalışır. SSRİ-nin Xarici işlər
naziri qeyd edir ki, ölkəsi prinsip
etibarilə yeni xarici siyasət kursunu həyata keçirir. Bu kursa görə,
SSRİ daha sosialist ölkələrinin
daxili işlərinə qarışmayacaqdır. Bu
mövqedən göründüyü kimi, söhbət
yalnız sosialist ölkələrindən gedirdi, sovet respublikalarından yox.
Deməli, Mixail Qorbaçov
başda olmaqla, SSRİ rəhbərliyi
ABŞ-ın Rumıniya ilə bağlı məlum
mövqeyindən bir sıra nəticələr
çıxardı. İlk nəticə isə ondan
ibarət oldu ki, sovet qoşunlarını
Azərbaycan xalqının müstəqillik
mücadiləsinə qarşı Bakıya
yeridəcəyi təqdirdə ABŞ-ın etirazı
olmayacaqdır. Rəsmi Moskva,
həm də onun fərqində idi ki,
ABŞ-ın güclü erməni lobbisi və diasporu da rəsmi Vaşinqtonun Bakı
qırğınına qarşı laqeyid mövqeyinin formalaşmasında öz rolunu
oynayacaqdır. Taktiki baxımdan
belə qiymətləndirmədə Moskva
yanılmamışdı. ABŞ 20 Yanvar
faciəsini olduqca soyuqqanlı
qarşıladı. “Sem dayı” Rumıniya
hadisələri fonunda davranışı ilə
SSRİ-nin Bakı avantürasına dolayısı ilə “yaşıl işıq” yandırdığının
fərqində idi. Həm də fərqində idi
ki, belə avantüralar əzəli rəqibi və
düşməni olan SSRİ-nin məhvinin
tarixi “X” anını son dərəcə yaxınlaşdırmağa xidmət göstərir. ABŞ
yanılmamışdı, 20 Yanvar faciəsi
SSRİ-nin sonunun başlanğıcını
şərtləndirən proseslərin katalizatoru oldu.
Dördüncüsü, bu bəşəri
cinayət olkədaxili və beynəlxalq
siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi
20 Yanvar faciəsinə dövlət
səviyyəsində tam siyasi-hüquqi qiymət verilməsi məsələsi
ümummilli lider Heydər
Əliyevin sayəsində həllini tapmışdır. Faciənin ertəsi gün –
yanvarın 21-də Heydər Əliyev
Azərbaycanın Moskvadakı Daimi
Nümayəndəliyinə gələrək xalqla birgə olduğunu bildirdi, 20
Yanvar faciəsinə siyasi qiymət
verdi, onun hüquqa, demokratiyaya, humanizmə zidd olduğunu,
mərkəzin və o zamankı respublika
rəhbərlərinin günahı üzündən
yol verilmiş kobud siyasi səhv
olduğunu göstərdi. O, baş vermiş
faciə ilə əlaqədar xalqımıza başsağlığı verdi və mətbuat konfransı
keçirib, başda Qorbaçov olmaqla
Bakıdakı terror aktına rəvac verən
hakimiyyət nümayəndələrini və

Prezident İlham Əliyevin
Sumqayıtın 70 illiyinə həsr
olunmuş tədbirdə qeyd etdiyi
kimi, “1987-ci ildə Heydər Əliyev
vəzifədən gedəndən sonra iki
həftə keçməmiş erməni millətçiləri
Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan
ayırıb Ermənistana vermək
haqqında beynəlxalq mətbuatda
və sovet mətbuatında məsələ qaldırmışlar. Artıq Dağlıq Qarabağda
separatçı meyillərə elə bil ki, yaşıl
işıq yandırıldı. Heydər Əliyev
vəzifədən gedəndən 3 ay sonra
Sumqayıt hadisələri baş vermişdir. Sumqayıt hadisələri də məkrli
planın tərkib hissəsi idi. Plan
ondan ibarət idi ki, Heydər Əliyev
hakimiyyətdən getsin. Çünki onun
Siyasi Büronun üzvü kimi fəaliyyəti
erməni millətçilərə imkan vermirdi
ki, məsələ qaldırsınlar”.
1990-cı ilin iyulunda Moskvadan Vətənə qayıdan Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə həmin il
noyabrın 21-də Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Ali Məclisində 20
Yanvar faciəsinə ilk dəfə siyasihüquqi qiymət verən sənəd qəbul
edildi. Naxçıvan Ali Məclisində
qəbul edilmiş və 20 Yanvar
faciəsinə ilk siyasi-hüquqi qiymət
verən, eyni zamanda, Azərbaycan
xalqının ümumi rəyini özündə
təcəssüm etdirən bu qərar Heydər
Əliyev qətiyyətinin təzahürü kimi
tarixə düşdü. Sənəddə respublika
səviyyəsində 20 Yanvar faciəsinə
siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi
ölkə rəhbərliyindən tələb edilirdi.
Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan
sonra da 1993-cü ilə qədər iqtidarda olanların heç biri faciə ilə bağlı
əsl həqiqəti aşkar etməyə özündə
cəsarət tapmadı.
Yalnız Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin
ölkə rəhbərliyinə qayıdışından
sonra –1994-cü ilin martında
20 Yanvar hadisələrinin hüquqi müstəvidə əsil mahiyyəti
açıqlandı.1994-cü il yanvarın
12-də keçirdiyi 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 əsil mahiyyətini
xalqa bəyan etməmişlər”.
Ulu öndər Heydər Əliyevin “20
Yanvar faciəsinin 4-cü ildönümünün keçirilməsi haqqında” 1994-cü
il 5 yanvar tarixli fərmanında
Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisinə Qanlı Yanvar hadisələri
ilə bağlı xüsusi sessiyanın
keçirilməsi məsələsinə baxmaq
tövsiyə edildi. Milli Məclisin
1994-cü il martın 29-da qəbul
etdiyi qərarda 20 Yanvar faciəsinin
günahkarları konkret qeyd olundu
və bu qanlı aksiya Azərbaycanda

sınmadı və milli ruhu sarsılmadı.
Həmin qırğın zamanı ümummilli
mənafelərin müdafiəsi naminə
canlarından keçmiş və şəhidlik
zirvəsinə ucalmış Vətən övladları
misilsiz fədakarlıqları ilə xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinə yeni
parlaq səhifə yazdılar”,– deyən
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi, adlarının uca
tutulması, onların ailələrinin,
övladlarının sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi, eyni zamanda, bu
faciə ilə bağlı əlilliyi olan şəxlərin
sosial müdafiə sisteminin formalaşdırılması istiqamətində mühüm
addımlar atılmışdır. Prezident
İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın
31-də “20 Yanvar şəhidinin ailəsi
üçün Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin təqaüdü”nün təsis
edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
2006-cı il 19 yanvar tarixli 350
nömrəli fərmanında dəyişiklik
edilməsi barədə” imzaladığı
fərmana əsasən, 1990-cı ilin
yanvar faciəsi zamanı şəhid
olmuş hər bir şəxsin ailəsinə təsis
edilmiş aylıq “20 Yanvar şəhidinin
ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü”nün
məbləği 300 manatdan 500
manata qaldırılmışdır. Bu fərman
2021-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə
minmişdir.
Bundan savayı, Azərbaycan
Respublikasının suverenliyi
və ərazi bütövlüyü uğrunda
döyüşlərdə, cəbhədə olmaqla
və ya döyüş əməliyyatları aparılan ölkələrdə beynəlmiləl borcu
yerinə yetirməklə bağlı, həmçinin
hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti
vəzifələri) yerinə yetirərkən,
habelə 1990-cı ilin 20 Yanvar
hadisələri ilə əlaqədar sağlamlıqlarını itirərək əlilliyi müəyyən
edilmiş şəxslərin mərdlik və
şücaətlərini qeyd edərək, onların
sosial müdafiəsini gücləndirmək
və onlara dövlət qayğısını artırmaq məqsədi ilə “Müharibə
əlillərinə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin təqaüdünün təsis
edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2008-ci
il 9 sentyabr tarixli 823 nömrəli
fərmanında edilmiş dəyişiklikliyə
əsasən təqaüdün aylıq məbləği
aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:
I qrup əlillərə - 400 manat;
II qrup əlillərə - 350 manat;
III qrup əlillərə - 300 manat
Artımların 2021-ci il yanvarın
1-dən etibarən tətbiqinə başlanılmışdır.
Digər tərəfdən, əmək pensiyası
təyin edilmiş şəhid ailəsi üzvünün hər birinə yaşa görə əmək
pensiyasının baza hissəsinin 85
faizi məbləğində əlavə hesablanır. 20 Yanvar şəhidlərinin əmək

Hər il ölkəmizdə və xaricdə 20
Yanvar faciəsinin ildönümləri ilə
bağlı silsilə anım tədbirləri keçirilir.
Sonda təəssüf hissi ilə qeyd
edək ki, bu bəşəri cinayətə hələ
də beynəlxalq aləmdə lazımi siyasi-hüquqi qiymət verilməmişdir.
Onu da qeyd edək ki, keçmiş SSRİ Baş Prokurorluğunun
ədliyyə polkovniki V.Medvedevin
rəhbərliyi ilə təşkil etdiyi istintaq qrupu cinayət hadisələrinin
araşdırılmasını çox səthi
aparmış, istintaq hərbçilərin
hərəkətlərində cinayət tərkibi
olmaması nəticəsinə gəlmişdi. 20
iyul 1
 990-cı il tarixdə cinayət işinə
xitam verilməsi barədə qərar qəbul
olunmuş, cinayət işinin materialları
Moskvaya aparılmışdı. Təəssüf ki,
həmin vaxt Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu törədilmiş
cinayət hadisələri ilə bağlı heç bir
cinayət işi başlamamışdır.
Zaman keçdikcə bir sıra
həqiqətlər meydana çıxır, 20 Yanvar faciəsinin qaranlıq məqamları
aydın olur. 100 cildlik istintaq
materiallarının 68 cildi Bakıdan
Moskvaya, keçmiş SSRİ Prokurorluğuna aparılmışdır və indiyədək
qaytarılmayıb. Bir sıra sənədlərin,
o cümlədən keçmiş SSRİ-nin
yüksək instansiyalarında, xüsusən
də hazırda Rusiya Federasiyası
Prokurorluğunda saxlanılan 68
cildlik cinayət işinin materiallarının əldə edilməsi 20 Yanvar
faciəsinin miqyasını və baiskarlarının məsuliyyət dərəcəsini tam
dəqiqliklə üzə çıxara bilər.
Beynəlxalq birlik isə hələ də bu
ədalətsizliyə dözür. Buna baxmayaraq, inanırıq ki, Azərbaycan
xalqının qanına əli batmış bu
cinayətkarlar gec-tez öz layiqli
cəzalarını alacaqlar. Əminliyimizin
ciddi əsasları vardır. Son 32
ildə ikinci dəfədir ki, 20 Yanvar
faciəsinin növbəti ildönümünü
yeni tarixi reallıqda xilaskar Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında müzəffər
Azərbaycan Ordusunun 44 günlük
Vətən müharibəsində tarixi Zəfərə
imza atdığı bir zamanda qeyd
edirik. O tarixi qələbə ki, bütün
şəhidlərimizin ruhunu şad etmişdir.
O, qələbə ki, Cəbrayılımızı, Füzulimizi, Zəngilanımızı, Qubadlımızı,
Ağdamımızı, Kəlbəcərimizi, Laçınımızı, Hadrutumuzu, Suqovuşanımızı, Şuşamızı və bütövlükdə
işğal altındakı bütün ərazilərimizi
öz əbədi sahibinə –Azərbaycan
xalqına qaytarmışdır.

Qanlı və şanlı
tariximiz

orqanlarından xahiş edirik ki, ölkə
konstitusiyasının 81-ci maddəsinə
uyğun olaraq, Azərbaycan SSR-ə
müvafiq zəruri yardımı həyata
keçirsin”,– şəklində ifadə olunmuş mövqe Mixail Qorbaçov
başda olmaqla SSRİ rəhbərliyini
həm arxayınlaşdırmış, həm də
Azərbaycan əleyhinə addımlarının radikallıq səviyyəsini daha
da gücləndirmişdir. Xatırladaq ki,
1977-ci il 7 oktyabr tarixində qəbul
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300-dən artıq yüksək rütbəli zabit
və generalların ərzaq təminatı,
nəqliyyatla, yanacaqla təmin
edilməsi respublika büdcəsindən
ödənilirdi.
Həmin hərbi qüvvələr üzərində
xüsusi psixoloji sınaqların keçirildiyi haqqında təkzibedilməz faktlar
vardır. Onlara belə bir dezinformasiya təlqin olunurdu:
– Yerli əhali-azərbaycanlılar
rusları qırmağa hazırlaşırlar və
siz müqəddəs bir vəzifəni–rusları
və bütünlükdə şəhərin xristian
əhalisini labüd fəlakətdən xilas
etməlisiniz;
– “Salyan kazarması” ətrafında
və evlərin damlarında snayperlər
yerləşdirilmişdir və hədəflərində
yalnız siz olacaqsınız. Ona görə
də özünümüdafiə instinktindən çıxış edərək patronlarınıza heyfiniz
gəlməsin;
– Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin
hərbi dəstələri şəhərin strateji
nöqtələrində yerləşdirilmişdir
və onların amansız müqavimət
göstərəcəklərini nəzərə alıb,
qətiyyət və adekvat qəddarlıq
nümayş etdirin;
– müqavimət göstərən tərəfin
milisin, sovet ordusunun və ya daxili qoşunların geyimində də olması
mümkündür və bu reallığı nəzərə
alıb, onları davamlı atəş hədəfinə
çevirməyi bacarmalısınız.
Bir sözlə, SSRİ rəhbərliyinin
“xeyir-duası” ilə 66 minlik qoşun

Elman NƏSİROV,
Milli Məclisin deputatı,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının
Siyasi Araşdırmalar
İnstitutunun direktoru, siyasi
elmlər doktoru, professor
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20 yanvar 2022-ci il, cümə axşamı

zərbaycan xalqının müstəqil inkişaf yolunu seçməsi
müqabilində SSRİ rəhbərliyi imperiyanın gücünü
göstərmək, onun imkanlarını nümayiş etdirmək qərarına
gəldi. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə sovet ordu
hissələri xüsusi qəddarlıqla, misli görünməmiş vəhşiliklərlə
Bakıya yeridildi. Yanvar ayında erməni terrorçuları tərəfindən
Əsgəran–Ağdam yolunda körpü, Şuşa şəhərini su ilə təmin
edən boru kəməri, Ağdam şəhərində avtovağzal binası
partladılmışdı. 19 yanvar tarixində Naxçıvan MSSR Ali Soveti
Muxtar Respublikanın SSRİ-nin tərkibindən çıxması haqqında
qərar qəbul edir, lakin Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü
nəticəsində Naxçıvanda Şada, Yuxarı Yaycı, Havuş, Günnüt
və Batabat hücuma məruz qalır, Sədərək rayonunda 10 nəfər
azərbaycanlı xüsusi qəddarlıqla öldürülür. Naxcıvan MSSR-in
Kərki kəndi Ermənistan SSR-də yerləşən 7-ci sovet ordusunun
hərbçiləri tərəfindən işğal edilərək ermənilərə təhvil verildi.
Bakı və Gəncə şəhərlərində,
digər yaşayış məntəqələrində ictimai siyasi vəziyyət daha da ağırlaşır, hakimiyyətsizlik hökm sürən
respublikaya Ermənistan tərəfdən
silahlı hücum güclənir. 1990-cı il
yanvarın 19-da SSRİ Ali Soveti
yanvarın 20-də saat 00-dan “Bakı
şəhərində fövqəladə vəziyyət
tətbiq edilməsi haqqında” fərman
versə də, fövqəladə vəziyyət rejiminin qüvvəyə mindiyi vaxt xalqa
bildirilmədi. Axşam saatlarında
ölkənin yeganə televiziyasının
enerji bloku partladıldığından hücum barədə ictimaiyyətə məlumat
çatdırılmadı. Təcavüzkarlıq
aksiyası nəticəsində Azərbaycan
Respublikasının suveren hüquqları tapdalanmış, xüsusi
qəddarlıqla, misli görünməmiş
vəhşiliklərlə Bakı zəbt edilmiş,
dinc əhaliyə divan tutulmuşdu.
Məqsəd Azərbaycan xalqının
demokratiya uğrunda mübarizəsini
boğmaq idi. Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin
baş katibi Mixail Qorbaçovun
əmri ilə SSRİ Müdafiə Nazirliyi,
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi
və Daxili İşlər Nazirliyinin qoşun
hissələri Bakıya və Azərbaycanın
bir neçə rayonuna yeridilmiş,
gözyaşardıcı qaz tətbiq olunaraq,
hərbi texnika piketçilərin qurduğu
maneələri əzib keçir, yaralıları
süngüləyir, dinc sakinlərlə dolu
avtobuslar gülləbaran edilir, əhali
ağır texnikadan və müxtəlif tipli
silahlardan atəşə tutulur. Şəhərə
beş istiqamətdən ordu yeridilmişdi. Tanklar Salyan kazarması
tərəfdən hücuma keçir, sonra
köhnə avtovağzal, "20 Yanvar"
meydanı, keçmiş "Kimyaçılar
Evi"-nin yanı ilə metronun Elmlər
Akademiyası stansiyasının qarşısına irəliləyir. Qoşunlar Biləcəri
yolunda qurulan barrikadanı uçuraraq Bakıya daxil olur. İnsanların
çoxu metroya tərəf qaçır ki, keçidə
girsin, lakin sovet qoşun hissələri
buna imkan vermir, insanlar
gülləbaran edilir. Bu qanlı terror
nəticəsində Bakıda və respublikanın rayonlarında 131 nəfər qətlə
yetirildi, 744 nəfər yaralandı, 841
nəfər həbs olundu. Bu, sözün
həqiqi mənasında, “ayağa qalxan
xalqın inam və iradəsini qırmaq,
milli mənliyini alçaltmaq və sovet
hərb maşınının gücünü nümayiş
etdirmək məqsədi ilə həyata keçirilmiş ” qanlı cinayət idi.
Yanvarın 25-də Neftçalada
və yanvarın 26-da Lənkəranda
daha 8 nəfər qətlə yetirilmişdi.
Azərbaycanlıların yaşadıqları 154
yaşayış məntəqəsi aramsız basqınlara məruz qalmışdı.
Kəşfiyyat polkovniki
Q.B.Smirnov baş verən qanlı
Bakı hadisələrini araşdırarkən
göstərir ki, ermənilər hücumdan
əvvəl Azərbaycanla bağlı çox
güclü və hərtərəfli təhlil olunmuş, dəqiq strateji kəşfiyyat
məlumatlarına malik olublar.
Polkovnik haqlı olaraq belə bir
sualı ortaya qoyur: “Kim idi bütün
bunların arxasında dayanan?
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan
tərəfi bütün bu məsələlərin kökünə
getməkdə, dünyaya, bəşəriyyətə
hər şeyi olduğu kimi tanıtmaqda
o vaxt nədənsə zəiflik göstərdi.
Mən həmişə baş verən terror
hadisələrini araşdırmışam. Əgər
təcrübəli kəşfiyyat generalı,
ölkənin ictimai-siyasi durumuna
ciddi bələd olan Heydər Əliyev
öz möhtəşəm və dünyanı sarsıdan çıxışında cəmi yarım
saat geciksəydi... onun və onun
ətrafında olanların həyatını xilas
etmək mümkün olmayacaqdı..”.
Kəşfiyyat generalı
V.A.Kirpiçenko isə Heydər
Əliyevə etdiyi telefon zəngində
vicdan əzabı çəkdiyini etiraf edir.
V.A.Kirpiçenko 1990-cı il yanvarın
22-də Azərbaycan xalqına ünvanladığı məktubda bildirirdi: “...Baş
verənlərə görə, bir rus zabiti kimi
həmişə əzab çəkəcəyəm. Çünki
mən bu xalqı, onun ədəbiyyatını,
tarixini, adət-ənənəsini çox
sevirəm. Azərbaycan xalqı tarixdə
yeri olan bir xalqdır...” Ü
 mummilli
lider Heydər Əliyev haqlı olaraq
qeyd edirdi ki, 20 Yanvar faciəsi

totalitar kommunist rejimin
Azərbaycan xalqına qarşı hərbi
təcavüzü və cinayəti idi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
xalqının fəlakətə düçar olduğu,
təqib və təzyiqlərə məruz qaldığı
bir dövrdə ailə üzvləri ilə birlikdə
Azərbaycanın Moskvadakı daimi
numayəndəliyinə gəlib brifinq
keçirir və Qanlı Yanvar cinayətinin
günahkarlarını, SSRİ rəhbərliyini
ittiham edir.
Heydər Əliyevin brifinqdə
çıxışı və Kreml rəhbərliyini ittiham
etməsi bütün dünyada sensasiya doğurdu. Onun ittiham nitqi
qan içində boğulan Qorbaçov

müddət kifayət idi. Hesab edirəm
ki, ötən iki ildə bu istiqamətdə
lazımi səviyyədə iş aparılmamışdır. Qarabağ hadisələrinin
ilkin mərhələsində ölkənin ali
partiya 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 yaranmazdı. ...Qırğın törədənlərin hamısı layiqincə cəzalandırılmalıdır!”.
Heydər Əliyevin Azərbaycan
KP MK-ya, Respublikanın Ali
Sovetinə və Nazirlər Sovetinə teleqramında deyilirdi: “Azərbaycan
xalqına! Bakı şəhərinə sovet
ordusu hissələrinin yeridilməsi ilə
əlaqədar xalqımızın başına gəlmiş
faciədən — dinc əhalinin qırılmasından böyük ürək ağrısı ilə xəbər
tutdum. Bu matəm günündə həlak
olanların ailələrinə və yaxınlarına,
bütün Azərbaycan xalqına dərin
hüznlə başsağlığı verirəm. Mən
bu düşünülmüş aksiyanı pisləyir,
onu antihumanist, antidemokratik,
qanunazidd hesab edirəm. Bu ağır
gündə sizi ağıllı-kamallı olmağa,
həmrəyliyə və birliyə çağırıram.
Mənim teleqramımın respublika

Bir məsələni də nəzərdən
qaçırmaq olmaz. Azərbaycan
Xalq Cəbhəsini təmsil edənlər
hakimiyyətdə olduqları zaman 20
Yanvar faciəsinə siyasi qiymət
verməmişdilər. Respublika
rəhbərliyinin hətta şəhidlərin
dəfn mərasimində də iştirak
etməməsi, zənnimizcə təkcə öz
vətəndaşlarına laqeyd-biganə
münasibət məsələsi deyildi,
həm də mənəviyyat məsələsi
idi. Ən ciddi şəkildə narahatlıq
doğuran məqamlardan biri ondan
ibarətdir ki, baş vermiş faciə
siyasi-hüquqi müstəvidə nəinki
yetərincə araşdırılmadı, hətta
onun mahiyyəti hər vasitə ilə
gizlədildi. Heydər Əliyev çıxışında
qeyd edirdi: “Azərbaycanı
qoyub qaçmış Vəzirov öz xalqı
qarşısında məsuliyyət daşımalıdır.
Ölkənin ali siyasi rəhbərliyinə
yanlış məlumat verənlər də
məsuliyyət daşımalıdır. ...Yanvarın
19-dan 20-nə keçən gecə
Azərbaycan xalqında bir təlatüm,
coşqunluq, həyəcan əmələ gətirdi,
elə bil vulkan püskürdü. İnsanların
qəlbində güclü hissiyyat oyandı.
Məhz bunlara görə yanvarın 22-də
Azərbaycan Respublikasının o
vaxtkı rəhbərlərinin iradəsinə zidd
olaraq ölkəmizin qeyrətli adamları,
deputatları, ziyalıları Azərbaycan

ümummilli lider belə xatırlayır:
“Eşidəndə ki, mənim doğma
Vətənim, mənim doğma torpağım
dağılır, uzun müddət bu Vətənin,
ölkənin inkişafına xidmət etmiş
bir adam kimi mən bilirəm ki,
biz burada nələr etmişik və
bu dağılır, şübhəsiz ki, özümü
qurban verməli oldum və gəldim,

siyasi qiymət verilir, kütləvi qırğın
təşkilatçılarının məsuliyyətə cəlb
olunması tələb edilirdi. Həmin
qərarda 20 Yanvarın hər il Naxçıvan Muxtar Respublikasında
matəm günü kimi qeyd olunması
məsələsi də öz əksini tapmışdı.
Noyabrın 20-də Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin

Ali Sovetinin fövqəladə sessiyasını
topladılar. Ağır şəraitdə, böyük
təzyiqlər, qorxu altında, böyük
təhlükə qarşısında bu məsələ
müzakirə olundu. Mən hesab
edirəm ki, həmin gecə, elə
bir ağır şəraitdə layiqli qərar
qəbul edildi. Bu gün xüsusi
qeyd etmək lazımdır ki, həmin
sessiyanın da aparıcı qüvvəsi
bizim ziyalılar, Vətənə, torpağa

məsuliyyəti öz üzərimə götürdüm”.
Seçkilərin elə ilk turunda
Heydər Əliyev, həm Azərbaycan
SSR-in, həm də Naxçıvan Muxtar
Respublikasının xalq deputatı
mandatını qazanır. Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin mart sessiyasında öz
tarixi çıxışları ilə respublikanın
tam müstəqil yaşamaq imkanlarını
açıqlamışdı. Azərbaycanın

bağlı adamlarımız idi. ...Ağır, çox
ziddiyyətli bir şəraitdə – sovet
ordusunun Azərbaycandakı
hökmranlığı şəraitində, Sovet
İttifaqı Kommunist Partiyasının
Azərbaycana təzyiq göstərdiyi
bir vaxtda gecə belə qərar qəbul
olundu. Bu, doğrudan da yüksək
qiymətə layiqdir. Ancaq bundan
sonra nə oldu? ... Günahkarlar
kənarda qaldılar, öz şəxsi
məqsədləri, mənafeləri üçün,
xalqın tarixi faciəsini ört-basdır
etməyə çalışdılar.
Heydər Əliyev Azərbaycana
qayıdanda ölkə çox ağır bir
durumda idi. Sonralar o günləri

tarixində ilk dəfə olaraq məhz
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Ali Soveti bu qanlı hadisələrə
qiymət verir.
Ulu öndər Heydər Əliyev
“1990-cı ilin yanvar ayında
törədilən Bakı hadisələrinə
qiymət verilməsi haqqında” qərar
layihəsini hazırlayaraq 1990-cı il
noyabrın 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
müzakirəsinə təqdim etdi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi tərəfindən qəbul edilən
qərarda 20 Yanvar hadisələrinə

sessiyasında ümummilli
lider Heydər Əliyev yanvar
faciəsini Azərbaycan xalqının
suveren hüquqlarına qəsd kimi
qiymətləndirir: “Mən belə hesab
edirəm ki, 19-20 yanvarda baş
vermiş bu faciə həm Sovet
İttifaqının siyasi rəhbərliyinin,
şəxsən Qorbaçovun böyük
günahının nəticəsidir, onun
diktatorluq meyillərindən əmələ
gəlmiş bir haldır və eyni zamanda,
Azərbaycan rəhbərlərinin xalqa
xəyanəti və cinayətinin nəticəsidir.
Mən belə fikirdəyəm ki, Böyük
Vətən müharibəsi qurtarandan
sonra Sovet İttifaqında, ölkənin
daxilində — heç bir yerdə, heç bir
regionda bu qədər, bu miqyasda
qanlı qırğın olmamışdır. Bunu da
edib Sovet ordusu. Və bunun nə
qədər böyük miqyasda olmağını
onunla da ölçmək olar ki, bu hərbi
aksiyanın həyata keçirilməsi üçün
SSRİ müdafiə naziri Yazov, SSRİ
daxili işlər naziri Bakatin vaxtından
qabaq gəlib Bakıda oturub, bu
əməliyyatlara rəhbərlik ediblər.
Müharibə vaxtı hərbi nazir az-az
cəbhəyə gedirdi, ancaq görün
bu hərbi əməliyyata bunlar nə
qədər böyük fikir veriblər, bunun
miqyası nə qədər böyük olub ki,
marşal Yazov gəlib Bakıda oturub
və bu əməliyyata rəhbərlik edib.
Demək, bu, Azərbaycan xalqına
qarşı göstərilən hərbi təcavüzdür,
təhqirdir, Azərbaycan xalqının
qarşısında cinayətdir”. 1991-ci il
fevralın 5-də Azərbaycan SSR
Ali Sovetinin sessiyasının qərarı
ilə Azərbaycan SSR Azərbaycan
Respublikası adlandı və AXC-nin
üçrəngli bayrağı dövlət bayrağı
kimi təsdiq edilir.
2002-ci il 5 yanvar tarixində
20 Yanvar faciəsinin on ikinci
ildönümünün keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin sərəncamından:
“XX əsr tarixində totalitarizmin
həyata keçirdiyi ən qanlı terror
aktlarından biri olan 20 Yanvar
faciəsi Azərbaycan xalqına qarşı,
ümumiyyətlə, humanizmə və insanlığa qarşı yönəldilmiş dəhşətli
cinayət idi. SSRİ-nin başqa regionlarında, o cümlədən Tbilisidə
və Baltikyanı ölkələrdə sovet hərb
sisteminin törətdiyi qanlı hadisələr
müxtəlif səviyyələrdə, o cümlədən
SSRİ xalq deputatları qurultayı
səviyyəsində müzakirə edilsə də,
20 Yanvar faciəsi zamanı baş vermiş hadisələr şüurlu surətdə təhrif
olunur və unutdurulurdu”.

Qanlı Yanvar faciəsi ağır bəşəri cinayətdir

“yenidənqurması” üçün rekviyem
oldu. Həmin gün bütün xarici
radiosəslər Əliyevdən sitatlar
gətirirdi, daimi nümayəndəliyin
qarşısına yığılmış xarici müxbirlər
isə müsahibə almaq üçün Əliyevi
mühasirəyə almışdılar.
Bu hadisəni Adilə xanım
Abbasova belə nəql edir:
“... 1990-cı ilin 20 yanvarında
Bakıda baş verən faciədən
xəbər tutan kimi biz dərhal
Azərbaycanın Moskvadakı daimi
nümayəndəliyinin qarşısına
getməyi qərara aldıq. Yanvarın
21-də yəqin ki, Moskvada
yaşayan bütün azərbaycanlılar
daimi nümayəndəliyin qarşısına
gəlmişdilər. Çoxlu adam
var idi. Elə həmin vaxt mən
Mixail Qorbaçov tərəfindən
sanksiyalaşdırılan insanlığa
zidd aksiyaya qarşı hiddət və
etirazını bildirmək üçün daimi
nümayəndəliyə gələn Heydər
Əliyevi ikinci dəfə gördüm. O,
bizim qarşımızda çıxış etdi. Onun
yaxınlığında durmuşdum. Kəskin
danışırdı, bildirdi ki, mərkəz
Azərbaycana hərbi təcavüz
etmişdir. O, heç kimdən və heç
nədən çəkinməyərək danışırdı.“
Xalq onu çox yaxşı, mehriban
qarşıladı. Sonra o, binaya
keçdi, biz isə onun cəsarətindən
ürəklənib əvvəlcə SİTA-nın binası
qarşısına, oradan isə mərkəzi
televiziyaya gedib bəyanatı
ötürmək və efirdən səslənməsini
tələb etmək qərarına gəldik.
Hava çox soyuq idi, haradasa
18-20 dərəcə şaxta vardı. Bax,
o vaxt mən başa düşdüm ki,
dərd insanları necə birləşdirir.
Şaxtaya, yolların buz bağlamasına
fikir verməyərək, insanlar əl-ələ
tutub gedirdilər-bir-birini tanıyan
və tanımayanlar da, qocalar və
cavanlar da – hamı hakimiyyətə
öz ağrı və hiddətini bildirmək üçün
gedirdi.
Heydər Əliyev hadisələri
ürəkağrısı ilə izlədiyini qeyd etdi:
“Artıq iki ildir ki, Azərbaycan və
Ermənistan arasında millətlərarası
münaqişə gedir. Qarabağ və onun
ətrafında baş verən hadisələr
cinayətdir. Azərbaycan və
Ermənistan, eləcə də, ölkənin
ali siyasi partiya rəhbərlərinə
bu məsələni tənzimləmək,
daxili müharibəyə, millətlərarası
münaqişəyə son qoymaq və milli
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq
hər bir adamın ümumi federativ
ittifaq olan SSRİ-də azad yaşamasına şərait yaratmaq üçün iki illik

mətbuatında dərc olunmasını,
radio, televiziya ilə verilməsini,
matəm mitinqində oxunmasını
xahiş edirəm.”
Los Ancelesin “Times” qəzeti
yazırdı: “Yanvarın 20-də və 21-də
təşkil edilən yürüşlər, 22-də
keçirilən kütləvi dəfn mərasimi
hər cür mitinqləri qadağan edən
fövqəladə vəziyyətə qarşı açıqdan-açığa meydan oxumaqdır.
Şəhidlər xiyabanında keçirilən
dəfn mərasimi “Moskva” mehmanxanasının yuxarı mərtəbələrində
yerləşdirilmiş xüsusi nəzarətçilər
və snayperlər tərəfindən diqqətlə
izlənilirdi. Bütün sərt maneələrə
və təhlükəli nəzarətə baxmayaraq, qeyrətli insanlar şəhidlərin
xatirəsinə layiq dəfn mərasiminin
keçirilməsinə nail oldular”.
Sovet ordusunun amansızlığına və qəddarlığına,
Bakıda fövqəladə vəziyyət
tətbiq edilməsinə baxmayaraq,
Azərbaycan xalqı yanvarın 22-də
paytaxtın “Azadlıq” meydanında
20 Yanvar şəhidlərinin dəfni ilə
əlaqədar matəm yürüşü keçirmişdi. 1990-cı il yanvarın 22-də
xalqın tələbi və bir qrup deputatın
təşəbbüsü ilə Azərbaycan Ali
Sovetinin 20 Yanvar hadisələri ilə
bağlı sessiyası çağırılsa da, respublikanın əksər siyasi və dövlət
rəhbərlərinin ora girməməsi öz
millətinə qarşı törədilən cinayətdə
iştirakın sübutu idi.
Müvafiq orqanlar o zaman
zəruri istintaq tədbirlərini həyata
keçirmədilər, həmin hadisələrlə
bağlı bir sıra məxfi sənədlər,
o cümlədən əhəmiyyətli arxiv
sənədləri bütövlüklə və ya qismən
məhv edildi. Eyni zamanda, 20
Yanvar hadisələri şüurlu surətdə
müəyyən təhriflərlə, yanlış yozumlarla respublika əhalisinə çatdırılırdı. 1995-ci ildə Heydər Əliyev
20 Yanvar mərasimində demişdir:
“Bu təcavüz Azərbaycan xalqına
qarşı edilmişdi. Həlak olanlar
Azərbaycanın milli azadlığı uğrunda qurban getmişdilər. Ancaq respublikanın rəhbərləri həmin dəfn
mərasimində olmadılar. Bəziləri
indi deyirlər ki, gəldilər, keçdilər,
amma onlar matəm mərasiminin
başında durmalı idilər, əvvəldən
axıradək orada olmalı idilər. Əgər
onlar xalqın rəhbərləri idilərsə, xalqa başçılıq edirdilərsə, gərək gəlib
orada duraydılar. Bu da təsadüfi
deyil, çünki yəqin mənəvi haqları
yox imiş, onlarla xalq arasında
böyük bir uçurum var idi”.

Ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən Milli Məclisdə
20 Yanvar faciəsinə qiymət
verilməsi, şəhidlərin xatirəsini
əbədiləşdirmək məqsədilə abidə
yaradılması qərarı qəbul olunmuş,
“Əbədi məşəl” abidə kompleksinin
yaradılması 1994-cü ildə irəli
sürülüb. Həmin ilin martın 29-da
ümummilli lider Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə 20 Yanvar faciəsinə
ali qanunvericilik orqanı – Milli
Məclis səviyyəsində ilk dəfə
hüquqi-siyasi qiymət verilmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev
1995-ci ildə Rüstəm Mustafayev adına, Azərbaycan Dövlət
İncəsənət Muzeyində “Qanlı
Yanvar" rəssamlıq sərgisinin
açılışında çıxışında haqlı olaraq
qeyd edirdi: “Xalqımız əsrlər boyu
belə mərhələlərdən keçərək bu
günə gəlib çatmışdır. Əgər XX əsri
götürsək, 1918-ci ildə, 1920-ci
ildə Azərbaycan xalqının başına
gələn bəlalar, faciələr məlumdur.
1937-1938-ci illərin faciələri də
məlumdur. Ancaq 1990-cı ilin yanvarında, əsrimizin sonuna yaxın
baş vermiş hadisələr əvvəlkilərin
heç biri ilə müqayisə oluna bilməz.
Çünki bu dövr Azərbaycan xalqının artıq milli oyanış, öz mənliyini
sübut etmək, milli azadlıq
hisslərini aşkara çıxarmaq, büruzə
vermək mərhələsi idi”.
1995-ci aprelin 27-də
İstanbulda Mixail Qorbaçov Qara
Yanvarla bağlı bunu demişdir:
“Bakıda fövqəladə vəziyyət elan
etmək və oraya qoşun göndərmək
mənim siyasi həyatımın ən böyük
səhvi idi”.
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 işlər
görmüşdür. Dövlətimizin başçısının 19 yanvar 2006-cı il tarixli
“20 Yanvar şəhidinin ailəsi üçün
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi
haqqında” Fərmanına əsasən,
şəhid ailələrinə dövlət qayğısını
artırmaq məqsədilə təqaüd verilir.
Prezident İlham Əliyev
vurğulayıb ki, 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.
Bu cinayəti törədənlər Sovet
İttifaqının o vaxtkı rəhbərliyi
və Azərbaycanın o vaxtkı
yerli rəhbərliyi idi. Ancaq dərd
orasındadır ki, faciə günündən
keçən 3-4 il ərzində Azərbaycanda
heç kim, heç bir vəzifəli şəxs, heç
bir dövlət qurumu bu faciəyə siyasi
qiymət verməmişdi. Lakin Heydər
Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətə
qayıdandan sonra onun
təşəbbüsü ilə Milli Məclis siyasi
qərar qəbul etdi, cinayətkarları
öz adları ilə adlandırdı və ədaləti
bərpa etdi”.
Şübhəsiz, 20 Yanvar tarixdə bir
faciə, dəhşətli bir terror aktı kimi
qaldı. Amma bununla bərabər,
Prezident İlham Əliyevin də
vurğuladığı kimi, 20 Yanvar günü
həm də Azərbaycan tarixinin
qəhrəmanlıq səhifəsidir.
Cənab prezident İlham Əliyev
tərəfindən sərəncama əsasən,
2010-cu ildə Bakının Yasamal
rayonununda "20 Yanvar abidəkompleksi"-nin açılışı olmuşdur.
Kompleksin üzərində faciə zamanı
həlak olmuş 147 nəfərin adı və
soyadı qızılı hərflərlə həkk olunub.

Günel MƏLIKLI,
AMEA-nın Fəlsəfə və
Sosiologiya İnstitutunun
şöbə müdiri, siyasi elmlər üzrə
fəlsəfə doktoru
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O soyuq gecəni odlu silahların tökdüyü qanlar isitdi. Silahsız, lakin
cəsarətli insanların qanı. O insanların ki, azad həyatın təşnəsiydi,
müstəqilliyin aşiqiydi və Azərbaycanı canından çox sevirdi... Lakin
sevgi həmişə can vermir, can da alır...
Bu qanlı terror aktını xatırlamağa
mənim yaşım yetmir. Lakin sanki
ilk dəfə məktəbə gedəndə, ilk dəfə
hərfləri öyrənməyə başlayanda da
qan yaddaşımın bir küncündə bu
hadisələr öz yerini almış, Vətənin
bir övladı kimi düşmənlərə qarşı
qisas arzusu ilə yoğrulmuşdu. Qərbi
Azərbaycandan qovulmuş soydaşlarımız deyirlər ki, ermənilər birinci
sinifdə, məktəbə yenicə başlayan
uşaqlara əlifbadan əvvəl “türk bizim
düşmənimizdir” anlayışını aşılayırlar. Biz isə mənasını sonradan dərk
etdiyim “multikultural” dövlətin sülh,
barış və mədəniyyət ab-havasında
böyüyən uşaqları idik. Lakin tarixin
müxtəlif dövrlərdə başqa-başqa
millətlərə öyrətdiyi bir həqiqət də
var ki, biz onu başımıza gələndən
sonra dərk etdik: Düşmən elə həmişə

verən, həyatını itirən insanların
xatirəsini əbədiləşdirmək üçün 31
mart 1998-ci ildə – Mart Soyqırımı
Günündə “20 Yanvar şəhidi” fəxri
adının təsis edilməsi haqqında
fərman imzalamışdır. Həmin il dekbrın
29-da “20 Yanvar şəhidi” fəxri adı
haqqında əsasnamə təsdiq edilmişdir.
Heydər Əliyev bu hadisənin, eləcə
də xalqımızın başına gətirilən digər
müsibətlərin dünyaya çatdırılmasına,
düşmən tərəfindən yaradılmağa çalışılan saxta tarixin mənbəyini qurutmağa, şəhidlərimizin xatirəsini uca
tutmağa, onların hörmət və ehtiramla
yad edilməsinə hər zaman xüsusi
diqqət göstərmişdir. Bu mənada
Bakının ən uca nöqtələrindən birində
yerləşən Şəhidlər xiyabanında
xalqımızın azadlığı uğrunda şəhid
olanların xatirəsinə ithaf edilən “Əbədi

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
və onun taleyini öz övladları həll
etməlidir” – dedilər. Lakin azğınlaşmış
ordu şəhəri qana bələdi...
O gecə 134 can verdik, 134
şəhid. Yüzlərlə yaralımız oldu.
Xəstəxanalarda həkimlər yaralıları
işıqsız otaqlarda əməliyyat etdi, analar övladlarını, uşaqlar valideynlərini
itirdi, yüzlərlə ailə dağıldı. Lakin
sınmadıq, əyilmədik. Azərbaycanın
tarixinə qanlı olsa da, şanlı bir gün
yazdıq.
20 Yanvar gecəsinə gətirib çıxaran bir sıra mətləb var. O dövr Sovet
İttifaqındakı siyasi xaos, dağılmaqda
olan imperiyanın son nəfəsində qan

niyyətində deyildik. Bu yola baş qoymuşduq. Həmin gecədən başlayaraq,
sonrakı günlərdə də insanlar arasında
həmrəylik, yardımlaşma ön plana çıxdı. 20 Yanvar gecəsi bizə birliyimizin
nə qədər qiymətli olduğunu göstərdi.
Hamı bir nəfər kimiydi. O günlərdə
mən, sən yox, “biz” var idi. Böyüklükiçikli hər kəs səfərbər olmuşdu.
Səhər açılanda dağıdılmış
küçələrə axışan, gecəni evində
yox, “ciyəri yanan” Bakıda keçirən
həmvətənlərinə qoşulan insan
axını vardı. Bu – bir sel idi, daşqın
idi və imperiya rejiminə vurulan
güclü zərbə idi. Bu, elə bir sel idi ki,

Torpaq, uğrunda ölən varsa, Vətəndir!

düşməndir. Unutqanlıq, humanistlik, düşməni əfv etmək daha böyük
fəlakətlərə gətirib çıxarır. Anadolu
türkcəsində bu düşüncələri qısa və lakonik şəkildə izah edən belə bir ifadə
var: “Su uyur, düşman uyumaz”.
Ulu öndər Heydər Əliyev SSRİ
Nazirlər Sovetinin partiya təşkilatına
ünvanladığı tarixi ərizədə bu barədə
fikirlərini kəskin şəkildə ifadə etmişdir:
“Bu antihumanist, konstitusiyaya və
hüquqa zidd hərəkəti ittiham edərkən
Sov. IKP və Azərbaycan KP MK-nın
bu cinayətin üstünü açacağına və
günahkarları üzə çıxaracağına ümid
edirdim. Artıq yarım il keçib. Nəinki bu
dəhşətli cinayətlərin hamıya çoxdan
məlum olan günahkarları üzə çıxarılmayıb, əksinə bunları ört-basdır
etmək üçün əllərindən gələni edirlər.
Ümid edirlər ki, bu faciə unudulacaq.
Ancaq tarix dəfələrlə sübut etmişdir
ki, doğma xalqa qarşı yönəldilmiş
qanlı cinayətləri on illər keçsə də,
unutmaq və bağışlamaq mümkün
deyil." Tarixin lüğətinə “Qanlı Yanvar” kimi düşən həmin gün ilə bağlı
Heydər Əliyev tərəfindən verilən bu
bəyanat Azərbaycan üçün yeni dövrün başlanğıcı olaraq qəbul edilir.
Ümummilli liderimiz 20 Yanvar
hadisələri zamanı canını qurban

məşəl” abidə-kompleksi ulu öndərin
xüsusi təşəbbüsü ilə tikilmişdir.
Fələyin ironiyasıdır ki, behiştin bir
parçası olan müqəddəs məzarlıqda
yatan qəhrəmanların bəziləri bir vaxtlar Şəhidlər xiyabanına gedir, Vətənin
azadlığı uğrunda canını qurban
verən sələflərinin əziz xatirəsini yad
edirdilər.
Sovet imperiyasının boyunduruğundan xilas olmaq istəyirdi
Azərbaycan. Millət öz taleyini özü
yazmaq istəyirdi. 1990-cı ilin 20
Yanvar gecəsi iradəsi sınmayan
millət Sovet ordusunun şəhərə
girməsinə mane olmaq üçün Bakının
küçələrində silahsız dinc insanlar
sədlər qurmuşdular. Əliyalın insanlar
tankların, zenit qurğularının qarşısına
çıxmışdılar. Onları bu addımı atmağa vadar edən qüvvə vardı – Vətən!
Bu, elə bir qüvvə, elə bir qüdrətdir ki,
qarşısında dünyanın ən qəddar gücü
də dayana bilməz.
Gecə yarısı amansız hücuma
keçən Sovet ordusu dostluğun,
qardaşlığın, paylaşmanın beşiyi olan
paytaxtımıza girdi. Bakıda və ölkənin
əyalətində yaşayan onminlərlə
azərbaycanlı – irili-xırdalı onlarca
millətin nümayəndəsi sinəsini silahlara sipər etdi. “Bura bizim Vətəndir

tökməklə vaxt qazanmaq istəyi, baş
qaldıran respublikalara cəza vermək
niyyəti bunlardan bəziləridir. Lakin
SSRİ-nin “parçala hökm sür” siyasəti
məhvə məhkum idi. Bu rejimə qarşı
baş qaldıran Azərbaycan nəyin bahasına olursa-olsun, öz müstəqilliyini
elan etməliydi, azadlığına qovuşmalıydı. Millətin gözü açılmışdı...
O zamankı Sovet Azərbaycanının
siyasi rəhbərliyi də millətin iradəsinə
qarşı heç nə edə bilmədi. İnsanlar
qanı bahasına azadlığına can atdı.
O gecə verdiyimiz şəhidlər azadlıq,
müstəqillik uğrunda uzun və çətin
yola çıxan Azərbaycanın mayakı
oldular.
Qeyd etdiyim kimi, mən və mənim
yaşıdlarım o günü görməsək də,
atalarımızdan, böyüklərimizdən, o
gecəni görüb-yaşayan tanışlardan,
qohumlardan hər zaman bu sözləri
eşitmişik: “silahımız yox idi, amma biz
qorxmurduq: qansa qan, cansa can.
Nəyin bahasına olursa-olsun sınmamalıydıq və sınmadıq”.
Ölkənin bütün strateji əhəmiyyətli
nöqtələrini zəbt edən ordu, ilk
növbədə, Bakını tam nəzarət altına
almaq istəyirdi. Buna qismən də
olsa, nail oldu. Lakin biz təslim olmaq

 arşısında heç imperiya bəndi tab
q
gətirə bilməzdi. Yüz minlərlə insan
şəhidlərimizi son mənzilə yola salırdı.
Yüz minlərlə insan zalımın zülmünə
qarşı çıxmışdı. Onlar hələ də şəhəri
tərk etməyən orduya “birimiz ölər,
minimiz dirilər” deyirdilər.
20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsini
əbədiləşdirən Şəhidlər xiyabanı o
gündən bu yana and yerimizə çevrildi.
Vətənimiz uğrunda can verən daha
neçə-neçə şəhidimiz tapşırılacaqdı o
məzarlığa.
O gecədən sonra 30 il döyüşdük,
şəhid verdik, torpaqlarımız işğal
olundu, evlərimiz dağıdıldı. Lakin
ümidimiz ölmədi. İnamımız bitmədi.
Bu illər ərzində yüzlərlə qəhrəman
yetişdi Azərbaycanda. O günləri
görməyən qəhrəmanlar. Dünyanın
siyasət meydanında söz sahibi olduq.
İnkişaf etdik, gücləndik. Qüdrətli ordu
yaratdıq və qazandıq. Torpaqlarımızı
geri aldıq, illərlə bizdən alınanları
44 günə qaytardıq. Prezident İlham
Əliyevin də fəxarətlə vurğuladığı kimi,
torpaqlarımızı erməni işğalından
azad edənlərin əksəriyyəti I Qarabağ müharbəsi vaxtı doğulmayan
gənclərdir. O gənclər ki, Vətən sevgisi
ilə yetişib, Azərbaycan Ordusunun
qəhrəman əsgərinə çevriliblər.
Bütün bu yaxın tarixin ilk
qəhrəmanları isə 20 Yanvar
gecəsində canını Vətəninə qurban
vermiş həmin o 134 nəfərdir. Uzun və
əzablı azadlıq yolunun ilk şəhidləri.
Millətin xalqa çevrildiyi gecənin heç
vaxt unudulmayacaq qəhrəmanları.
Yazının əvvəlində qeyd etdiyim
kimi, II Qarabağ savaşı dünyaya və
elə bizim özümüzə də bir daha sübut
etdi ki, Vətən sevgisi hər zaman can
vermir, can da alır. Bu kiçik yazını
Azərbaycan xalqı üçün zamanla
müqəddəs şüara çevrilən bir cümlə ilə
bitirmək istəyirəm; “Torpaq, uğrunda
ölən varsa Vətəndir!”.

İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”

Moskva Qarabağ məsələsini birdəfəlik
həll etmək əvəzinə problemi daha da
dərinləşdirmək və Qarabağın dağlıq
hissəsini Azərbaycandan qoparılmasını reallaşdıracaq proseslər üçün
zəmin hazırlayır. Ona görə də bu
vəziyyət Azərbaycanda geniş antisovet hərəkatına çevrildi. 1990-cı
il yanvarın 20-si ərəfəsində, dəqiq
desək, 1989-cu ilin ikinci yarısından

Televiziyasının enerji bloku partladıldı
və xalq Bakıda fövqəladə vəziyyət
elan olunmasından, şəhərə qoşun
yeridiləcəyindən xəbər tuta bilmədi. O
da qeyd olunmalıdır ki, həmin dövrdə
gecə-gündüz küçələrdə, meydanlarda
olan soydaşlarımız sovet dövlətinin
öz vətəndaşlarına qarşı nəinki bu
dərəcədə vəhşilik göstərəcəyinə,
hətta bir güllə belə atacağına inan-

etibarən, respublikada nə yerli, nə də
mərkəzi hakimiyyətin heç bir nüfuzu
qalmamışdı. 1989-cu ilin sentyabrında
Azərbaycanın suverenlik haqqında
qanun qəbul etməsi isə respublikanın SSRİ-nin tərkibindən çıxmaq
istiqamətində çox böyük addım sayılırdı. Moskva bu vəziyyətə son qoymaq
üçün yenə də ənənəvi üsullara əl
atdı. “Dağlıq Qarabağ”da vəziyyət
həddindən artıq gərginləşdirildi, Bakıda ixtişaşlar təşkil olundu və beləliklə,
xaotik vəziyyət fornalaşdırıldı. İndiki
günümüzdən o dövrə baxanda, aydın
görünür ki, bütün bu hadisələr sovet
qoşunlarının Bakıya yeridilməsinə əsa
hazırlamaq məqsədi daşıyırdı.
Aqil Ələsgər daha sonra söhbətinə
əlavə edərək vurğuladı ki, keçmiş
SSRİ rəhbərliyinin niyyətinin Bakıda vəziyyəti sabitləşdirmək deyil,
Azərbaycan xalqını cəzalandırmaq
olduğunu təsdiqləyən olaylar ardarda baş verirdi. 1990-cı il yanvarın
19-da axşam saatlarında Azərbaycan

mırı. Ancaq vəziyyət sovet rejiminin
Azərbaycan xalqını cəzalandırmaq
üçün belə miqyaslı bəşəri cinayətə əl
atmaqdan çəkinmədiyini göstərdi.
Həmin günlərdə bəzi istisnaları
nəzərə almasaq, Azərbaycan, sözün
həqiqi mənasında, informasiya blokadasında idi. Məhz o ağır günlərdə
ümummilli lider Heydər Əliyev bütün
təzyiqlərə baxmayaraq, Azərbaycanın
Moskvadakı Daimi nümayəndəliyinə
gələrək xalqla həmrəyliyini nümayiş etdirdi, sovet rejiminin bu qanlı
cinayətini ən sərt formada lənətlədi.
Azərbaycan xalqı həmin qanlı
qırğının 32-ci ildönümünü hüzn, eyni
zamanda, qürurla qeyd edir. Çünki
azadlıq uğrunda canlarından keçən
şəhidlərimiz bizim and yerimizdir,
övladlarımızın nümunə götürəcəkləri
ünvandır. Şəhidlərimizin ölməz xatirəsi
xalqımızın qəlbində əbədi yaşayacaq.

20 Yanvar şəhidlərini sevgi ilə anırıq

Bu gün müstəqilliyə gedən yolun başlanğıcı kimi qəlbimizə və tarixə həkk olunan
qanlı Yanvar faciəsini qədirbilənliklə anacağıq. Ümummilli Hüzn Günü kimi
yaddaşımıza yazılan 20 Yanvar faciəsi xalqımızın milli oyanış mübarizəsinin parlaq
səhifəsi olaraq şərəfli tariximizə əbədi həkk olundu. İftixarla qeyd etmək yerinə
düşər ki, bu, bir istiqlal arzusu ilə yaşayan xalqımızın müstəqilliyimizə gedən yolun
başlanğıcı idi. Bunu fikirləri Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə
Heyətinin üzvü Rəşad Mahmudov söyləyib.
Rəşad Mahmudov qeyd edib: “Hər şey bundan sonra başladı. Keçmiş SSRİ rəhbərliyinin
riyakar və ikili, respublikamıza qarşı diskriminasiya siyasəti, eyni zamanda, ermənilərə
açıq-aydın havadarlığı ölkəmizdə mürəkkəb və
gərgin siyasi vəziyyət yaratmışdı.
Azərbaycan xalqına qarşı düşmənçilik
fəaliyyəti aparan Qorbaçovun və onun idbar
komandasının dəstəyi ilə ermənilər separatçılıq
meyillərini, Vətənimizə qarşı torpaq iddialarını
ortaya qoydular.
Ermənilərin ardıcıl məsuliyyətsiz bəyanatları,
Qarabağda təxribatları həmvətənlərimizin səbir
kasasını doldurdu. O zaman Azərbaycana
rəhbərlik edənlər isə səssiz, heç nə olmayıbmış
kimi davranır, milli məsələdə ölkənin yanında
olmaq əvəzinə, xalqın haqq səsini boğmağa
çalışır, ən cılız addımlar atırdılar. Sanki bunlar
xalqla azərbaycanlı deyilmiş kimi davranır, havadarlarının diktəsi ilə hərəkət edirdilər.
Xalq isə heç nədən çəkinməyərək bu çirkin
siyasətə etiraz əlaməti olaraq meydanlara
axışdı və haqq səsini ucaldaraq milli xarakterini
ortaya qoydu.
İttifaq rəhbərliyi isə normal dialoq əvəzinə,
yaranmış vəziyyətə xaincəsinə hərblə müdaxilə
etdi. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən
gecə xalqımızın haqq səsinə, azadlıq arzusuna
zor tətbiq olunaraq misli görünməmiş bir faciə
yaşadıq.
Təpədən-dırnağa kimi silahlanmış sovet
qoşunlarının bölmələri əliyalın xalqı gülləbaran

etdi. Bakı qana boyandı, ölkə matəmə qərq
oldu. Qanlı statistika isə belə oldu - sovet
qoşunlarının qanunsuz hərbi müdaxiləsi
nəticəsində Bakıda və ölkə ərazisində 146 nəfər
qətlə yetirildi, 744 nəfər yaralandı, 841 nəfər
qanunsuz həbs olundu. Yaşlı və körpələrə belə
rəhm olunmadı. Azğınlaşmış hərbi qulluqçular
tərəfindən Bakı şəhəri ciddi ziyan gördü, paytaxtda normal həyat iflic oldu”.
Deputat vurğulayıb ki, bu statistika xalq
olaraq bizim faciəmiz idi. Xalq daha bir dramatik
hadisəyə şahidlik etdi: Bu ağrılı-acılı günlərdə
Azərbaycana rəhbərlik edənlər daşıdıqları
məsuliyyəti unudaraq yoxa çıxdılar. Bununla yanaşı dövlət televiziyasının enerji bloku
məqsədli şəkildə partladılaraq ölkə informasiya
blokadasına alındı. Respublikamızda fövqəladə
vəziyyət rejimi tətbiq olundu.
Azərbaycan xalqının böyük oğlu, ümummilli
lider Heydər Əliyev təhdidlərə, həyatı üçün hər
cür yarana biləcək təhlükələrə baxmayaraq
canından artıq sevdiyi xalqının faciəsinə səssiz
qalmadı. Ulu öndərin Moskvada Azərbaycan
nümayəndəliyinə gələrək dünyanı ayağa qaldıran məşhur bəyanatı hər bir azərbaycanlının

yaddaş kitabçasına çevrildi. Qırğının əsas
səbəbkarı kimi Qorbaçov və İttifaq rəhbərliyinin
cinayətkar olduğunu cəsarətlə, kəskin şəkildə
bəyan edən ulu öndər hamımızın gözü qarşısında dünya ictimaiyyətini məlumatlandıraraq
Azərbaycana necə bağlı olduğunu, Vətənini
necə sevdiyini və bu müqəddəs amal uğrunda
ölümə hazır olduğunu növbəti dəfə sübut etdi.
“Ürək ağrısı ilə qeyd edim ki, 20 Yanvar
faciəsinə Azərbaycanın ali tribunalarında
siyasi-hüquqi qiymət verilməmiş, xalqımıza
qarşı törədilmiş bu barbarlıq müzakirə və təhlil
olunmamışdır.
Yalnız dörd ildən sonra – ulu öndər
Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra qanlı Yanvar faciəsinə dövlət
səviyyəsində siyasi-hüquqi qiymət verilməklə

yanaşı, Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi
uğrunda həlak olan əziz şəhidlərimizin ailələri
və doğmalarına dövlət tərəfindən qucaq açıldı,
onların problemləri, qayğıları diqqətdə saxlanıldı”, - deyən deputat vurğulayıb ki, 20 Yanvar
faciəsi həm də xalqımız üçün qəhrəmanlıq,
ərənlik səhifəsidir. Dünya xalqımızın qorxmaz, cəsarətli, döyüşkən olmağına şahidlik
etdi. Xalqımız silahlanmış, azğın düşmənin
namərd gülləsinə sinəsini sipər etdi. Qorxmadı,
çəkinmədi, zəiflik, acizlik göstərmədi. Bu da
şanlı müstəqilliyimizə gedən yolun başlanğıcı
oldu.
1990-cı ildən uzun bir vaxt keçir. Amma
biz hər dəfə 20 Yanvar faciəsini dünən olmuş
kimi qeyd edirik. Bu da səbəbsiz deyil. Çünki
istər dövlətimiz, istərsə də vətəndaşlarımız
bizə nümunə olan, Vətənimizin istiqlaliyyəti
uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizi
sevgi ilə anır, onların qəhrəmanlığını təqdir edir,
ümumxalq məhəbbəti ilə onların əziz ruhlarına
sayğımızı ifadə edirik.

“Xalq qəzeti”

Məktəblərdə 20 Yanvar faciəsinə
həsr olunmuş xüsusi dərslər keçirildi

Birlik, fəxr və şərəf günü
1990-cı il 20 Yanvar qanlı hadisələri öz xarakterinə görə faciəvi olay
hesab olunsa da, mən bunu xalqımızın qəhrəmanlıq tarixinin qızıl
səhifələrindən biri kimi dəyərləndirməyin tərəfdarıyam. Çünki 20
Yanvar hadisələrinin əsasında sovet rejiminin xalqımızın ədalətsizliyə,
müstəmləkəçiliyə qarşı yönələn geniş milli hərəkatını boğmaq niyyəti
dayanırdı. Digər tərəfdən, 20 Yanvar qırğınlarına aparan yol ermənilərin
1988-ci ildə yenidən səsləndirdikləri Qarabağ iddialarından başlayırdı.
Ermənilərin Xankəndidə, İrəvanda
keçirdikləri mitinqlərdə “Dağlıq Qarabağ” adlandırılan ərazini Ermənistana
birləşdirmək tələbi irəli sürüləndə
ziyalılarımız, əlbəttə ki, bu həyasızlığa
susmadılar, torpaqlarımızın yenidən
pay verilməməsi üçün xalqı səfərbər
etməyə çalışdılar. Lakin çox təəssüf ki,
respubllikamızın o dövrkü rəhbərliyinin
qətiyyətsizliyi ucbatından ermənilərin
məlum iddialarının qarşısını almaq
mümkün olmadı. Yəni yerli rəhbərliyin
təpərsizliyi, xalqın yanında olmaması,
həmçinin Moskvanın, birbaşa Mixail
Qorbaçovun və xanımının ermənilərə
açıq dəstəyi başlanğıcda həlli real olan
bu məsələnin az sonra on minlərlə

insanın həlak olmasına, yüz minlərlə
insanın yaralanmasına, milyonlarla
insanın qaçqın, didərgin düşməsinə və
təqribən otuz il davam edən Qarabağ
müharibəsinə gətirib çıxardı.
Bu sözləri söhbətində “Qızılbaş”
Gəncləri Maarifləndirmə İctimai
Birliyinin sədri Aqil Ələsgər dedi.
O daha sonra bildirdi:
– Ermənilərin Qarabağ iddialarına qarşı Azərbaycanda başlayan
etirazlar daha sonra tədricən siyasi
məzmunlu tələblərin yaranması ilə
nəticələndi. Bunun da əsas səbəbi
yuxarıda deyildiyi kimi, sovet rejiminin
ermənilərin əsassız iddialarına tam
dəstək verməsi idi. Xalq görürdü ki,

Hazırladı:
V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Təhsil naziri Emin Əmrullayev “20 Yanvar faciəsinin otuz ikinci ildönümü ilə bağlı
Təhsil Nazirliyinin tədbirlər planı”nın təsdiq edilməsi haqqında əmr imzalayıb. Həmin
əmrə əsasən, yanvarın 19-da ali, orta ixtisas, peşə və ümumtəhsil müəssisələrində 20
Yanvar faciəsinin 32-ci ildönümünə həsr olunan xüsusi dərslər keçirildi. Tədris olunan
dərslər şagirdlərdə Vətənə məhəbbət hissinin daha da möhkəmləndirilməsi, onların
layiqli vətəndaş kimi yetişdirilməsinə yönəldilmişdir..
Dərslərdə Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi
bütövlüyü uğrunda canından keçmiş qəhrəman
Vətən övladlarının xatirəsi birdəqiqəlik sükutla
yad edilmişdir.
Müəllimlər 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə
keçən gecə Bakıda törədilmiş vəhşiliklərdən,
insanlığa qarşı yönəlmiş hadisələrin acı
nəticələrindən söhbət açmışlar. Eləcə də
20 Yanvar hadisələrinin tarixindən, şəhid
kimi əbədiyyətə qovuşan Vətən övladlarının
şücaətindən bəhs olunmuşdur.
Bakı şəhərindəki 1 saylı orta məktəbdən
bizə bildirdilər ki, hər il ənənəvi olaraq şəhidlərin
ruhunu anmaq məqsədilə müxtəlif tədbirlər,
ədəbi-bədii kompozisiyalar keçirilir. Məktəbin

direktoru Elida Rzayeva söhbət zamanı dedi ki,
bizim məktəbin öz tədbirlər planı da var və bu
il də plana əsasən 20 Yanvar şəhidlərinin anım
mərasimini təşkil etdik. 20 Yanvar faciəsi ilə
bağlı tədbirləri şagirdlərimizin iştirakı ilə təşkil
etmişik. 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı inşa yazı,
eləcə də rəsm müsabiqəsi keçirmişik. İstedadlı
şagirdlərimiz bununla 20 Yanvar hadisələrinə
bədii, yaradıcı münasibətlərini bildirmişlər.
Ənənəvi olaraq, 20 Yanvar hadisələrinin
ildönümü ərəfəsində məktəblərin pedaqoji
kollektivləri və şagirdlər Şəhidlər xiyabanını
mütəşəkkil şəkildə ziyarət etmişlər.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”
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Milli mücadilə tariximizin parlaq səhifəsi

20 yanvar 2022-ci il, cümə axşamı

(əvvəli 1-ci səhifədə)
“Qanlı şənbə” gecəsi Vətəni
azad, müstəqil görmək arzusu
ilə küçələrə çıxan, sinələrini
tanklara sipər edən oğulları
heç nə qorxutmadı. Lakin
milli heysiyyətimizə məhəl
qoymayanlar xalqın əleyhinə
antidemokratik mövqe tutaraq
kölə psixologiyası nümayiş
etdirdilər və bütün məsələlərdə
ovaxtkı mərkəzi hakimiyyətin
sadiq qulları olduqlarını
göstərdilər. Sovet qoşunlarını
Bakıya dəvət edəndən sonra
özləri aradan çıxan vəzirovlar,
komendant saatının xalqın
iradəsinə zidd qanunlarına
söykənərək, camaatın
əzmini qıran mütəllibovlar və
qulbeçələri imperiyanın cinayət
ortaqları oldular. Onlar “ölüm
yatağına düşmüş” Kommunist
Partiyasına süni nəfəs vermək,
milli intibah havasına durulan
mənəviyyatımızı əzmək
istəyirdilər. Amma millət atılan
toplara diksinib oyanmışdı,
ağı-qaradan seçə bilirdi.
Ölümləri ilə ölməzlik qazanmış
şəhidlərin ruhu qarşısında
baş əyən xalq artıq qorxunu
yenmişdi, azadlığına sarsılmaz
inam bəsləyirdi. Beləcə, milli
oyanış tariximizin bu şərəfli
səhifəsi taleyimizə işıq tutdu.
Çox keçmədən Azərbaycandan
əsən azadlıq rüzgarı Sovetlər
ölkəsinin üzərindən qara
buludları dağıtdı.
Təəssüf ki, köz tutmayan
20 Yanvar yaralarımız bir
müddət, süni qarışıqlıqdan
istifadə edilərək, Azərbaycan
rəhbərliyinə təyin olunanların
da, xalq hərəkatı dalğasında
hakimiyyət apogeyinə yüksələn
sonrakı iqtidarın da ambisiyalı
şəxsi mənafe maraqlarının
toranlığı arxasında qaldı.
Başımızı qatmağa, faciəni
unutdurmağa çalışsalar da,
zəmanənin bic qəhrəmanlarının
sabun köpüyünə bənzəyən
mifləri nazilib-üzülməyən
haqqın önündə tab gətirə
bilmədi.
Nəhayət, biz azadlığımızı,
müstəqilliyimizi qazana
bildik. Vətənə qayıdan
ümummilli liderin təşəbbüsü
və rəhbərliyi ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Ali
Soveti 1990-cı il noyabrın
21-də bu hadisəyə ilk dəfə
rəsmi siyasi-hüquqi qiymət
verdi. Xalqın dönməz iradəsi
ilə ölkə rəhbərliyinə qayıdan
böyük tarixi şəxsiyyət Heydər
Əliyev rəsmi Bakıda dövlət
səviyyəsində 20 Yanvar
faciəsinə həqiqi siyasi qiymət
verilməsinə nail oldu. Kimin kim
olduğu açıqca bəyan edildi.
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin “20 Yanvar

faciəsinin 4-cü ildönümünün
keçirilməsi haqqında” 1994-cü il
5 yanvar tarixli fərmanında Milli
Məclisə Qanlı Yanvar hadisələri
ilə bağlı xüsusi sessiyanın
keçirilməsi məsələsinə baxmaq
tövsiyə olundu. Milli Məclisin
1994-cü il martın 29-da qəbul
etdiyi qərarda 20 Yanvar
faciəsinin günahkarları konkret
qeyd olundu və bu qanlı aksiya
totalitar kommunist rejiminin
törətdiyi hərbi təcavüz kimi
qiymətləndirildi. 20 Yanvar –
Ümumxalq Hüzn Günü elan
edildi.
Hər il Prezident İlham
Əliyevin göstərişi ilə
“Qara Yanvar” faciəsinin
ildönümünün qeyd olunması
xalqın həyatında baş verən
hadisələrin illər ötəndən sonra
belə unudulmadığını göstərir.
Xalqımız 20 Yanvar şəhidlərini
qədirbilənliklə yad edir.
Artıq 32 ildir ki, hər qarışına
müqəddəslik çilənmiş Şəhidlər
xiyabanı ulu ziyarətgahımıza
çevrilib. Şəhid ruhları kimi
alışıb-yanan Əbədi məşəl
də, mərmər məzar daşları
da, kədərlə boynunu əymiş
tər qərənfillər də şəhid bacıqardaşlarımıza tükənməz
ehtiramın rəmzidir.
Taleyimizə azadlıq toxumu
səpmiş şəhidlərin qəhrəmanlıq
amalı milli mücadilə tariximizin
parlaq səhifələrini doğurub.
Dövlət müstəqilliyimiz bərpa
edilib və möhkəmlənib.
Müstəqil Azərbaycan möhtərəm
Prezident, müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin
məqsədyönlü siyasəti və
qətiyyəti sayəsində yeni
əsrdə daha sürətlə inkişaf
edir. Ermənilərin Qarabağda
və Şərqi Zəngəzurda işğala
məruz qoyduğu torpaqlarımız
44 günlük Zəfər yürüşü ilə azad
olunub və ərazi bütövlüyümüz
təmin edilib. Bütün bu uğurlar
göstərir ki, qəlbimizdə sönməz

məşəl yandırmış 20 Yanvar
hadisələri milli şüurumuzun
pərvərişində əvəzsiz rol
oynayıb və oynayacaqdır.
...Düz 32 ildir ki, Bakının
ən uca nöqtəsində qərar tutan
Şəhidlər xiyabanına – milli
şərəf və ləyaqətimizin zirvəsinə
hər gün yağış yağır. Bu,
qanqırmızı qərənfil yağışıdır.
Adamlar axın-axın bu xiyabana
gəlirlər. Burada ömrünü
Vətənə bağışlayan azadlıq
mücahidlərinin ölməz xatirəsi
yaşayır. Başdaşlarından
boylanan şəkillər sanki adamla
danışır. Kimini tankların
qabağına əliyalın çıxanda
vurublar, kimini meydanda,
küçədə, eyvandan baxanda
haqlayıb düşmən gülləsi.
Məsum baxışlı qızcığazın,
təbəssümü üzündə donmuş
oğlanın, yenicə ailə həyatı
qurmuş bəylə gəlinin, qoca
kişinin günahı nə idi, görəsən?
Bilirik: qanlı cinayət ona
görə törədilib ki, millət daha
imperiya boyunduruğunda
qalmaq istəmirdi. Dayaqları
sarsılan SSRİ-nin tərkibindən
çıxmaq hüququndan istifadə
etmək əzmini bildirmişdi. Haqq
və hürriyyət deyə mübarizə
bayrağını qaldıran xalqı nə
imperiya ordusu, nə də o onun
manqurt buyruq qulları bu
yoldan döndərə bilməzdilər.
Saysız-hesabsız əllaməlikləri
ilə özünü gülünc vəziyyətə
salan və buna görə də
“bambılı” ləqəbini qazananlar,
pleyboy imici ilə fəxr edən
“güzgü-daraq aşıqləri”, Vətən
oğullarını DTK zindanları ilə
hədələyən mənəviyyatsız
qaniçənlər axına qarşı axıradək
gedə bilmədilər, kürünüb
atıldılar.
Vətənin azadlığı
uğrunda canlarından keçən
şəhidlərin xatirəsi daim əziz
tutulduğu kimi, onların ailə
üzvləri, doğmaları da hər

zaman dövlət qayğısı ilə
əhatə olunublar. Eləcə də
20 Yanvar hadisələrində
sağlamlığını itirən şəxslərin
sosial müdafiəsi, pensiya
təminatı həmişə dövlətimizin
başçısının diqqətindədir. 20
Yanvar şəhidlərinin ailə üzvləri
və əlillərin sosial müdafiəsinin
təmin olunması istiqamətində
mütəmadi tədbirlər həyata
keçirilir. Şəhid ailələrinin
pensiya təminatı, mənzil
şəraitinin yaxşılaşdırılması
ilə bağlı mükəmməl
qanunvericilik bazası yaradılıb.
Əlillərin reabilitasiyası üçün
respublikada yeni sağlamlıq
mərkəzləri inşa olunub. Hər il
təzə mənzil alanların arasında
20 Yanvar əlilləri və şəhidlərinin
ailələri də var. “Qara Yanvar”da
şəhid olan şəxslərin ailələrinə
yüksək Prezident təqaüdü
verilir.
Daha şahidlər şəhidlərin
ziyarətində acı göz yaşları
axıtmırlar. Hər kəs çağdaş
qəhrəmanlıq dastanını
vərəq-vərəq oxuyur, saflaşır,
durulaşır, təbii bir iftixar
hissi keçirir. Çünki Vətən
öz şəhidlərinə cani-dildən
oğul deyib, torpaq onları
köynəyindən keçirib. O mənhus
gecədə qəhrəman Vətən
oğullarımızın qəlbləri əbədi
sussa da, işıqlı idealları yaşadı.
Şəhidlərimizin ruhu bizdən çoxçox irəlidə, çox-çox ucadadır.
Lakin nə qədər ki faciənin
günahkarları layiqli cəzalarını
almayıblar, 20 yanvar
şəhidlərimizi ruhları narahatdır.
Onilliklər, yüzilliklər ötsə
də, ümummilli taleyimizin
dönüş mərhələsi sayılan 20
Yanvar gecəsinin ağrıları
səngiməyəcək, şəhidlik şərbəti
içmiş soydaşlarımızın ruhlarına
ehtiramımız daha da artacaq.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi Konstitusiya
Məhkəməsində ehtiramla anılıb
XX

əsrdə insanlığa qarşı törədilmiş qırğınların ən dəhşətli
səhifələrindən olan 20 Yanvar faciəsi xalqımızın qan yaddaşına
əbədi həkk edilib. Bu hadisələr Azərbaycanın gələcək taleyinə, milli
azadlıq hərəkatının daha da güclənməsinə, müstəqilliyimizin bərpasına
mühüm təsir göstərib.
Konstitusiya Məhkəməsinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
Qanlı Yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsi
hər il olduğu kimi, bu il də Konstitusiya
Məhkəməsində ehtiramla yad edilib.
Faciənin 32-ci ildönümü ilə əlaqədar
Konstitusiya Məhkəməsinin kollektivi
Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib, 20 Yanvar
şəhidlərinin əziz xatirəsini ehtiramla anıb.
Sonra Konstitusiya Məhkəməsində
anım tədbiri keçirilib.
Əvvəlcə faciə qurbanlarının xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Mərasimdə çıxış edən Konstitusiya
Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev
Qanlı Yanvar faciəsini müstəqil
Azərbaycanın tarixində mühüm dönüş
nöqtəsi, istiqlal yolumuzun başlanğıcı kimi
qiymətləndirib. Bildirilib ki, Azərbaycanda
vüsət tapmış milli azadlıq hərəkatını
boğmaq məqsədilə sovet ordusunun
Bakıya və respublikanın bir neçə rayonuna
yeridilərək Azərbaycan xalqına qarşı misli
görünməmiş qırğın törətməsi ilə SSRİ
Konstitusiyasının, eləcə də insan hüquqları
ilə bağlı beynəlxalq hüquq müqavilələrinin
bir sıra normaları kobudcasına pozulub.
Günahsız insanların qətlə yetirildiyi həmin
gecədə çoxlu sayda dinc sakin öldürülüb,

yüzlərlə insan yaralanıb və itkin düşüb.
Dövlət əmlakına və özəl mülkiyyətə külli
miqdarda ziyan dəyib.
Vurğulanıb ki, xalqını bu ağır günlərdə
tək qoymayan ümummilli lider Heydər
Əliyev yanvarın 21-də Azərbaycanın
Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə
gələrək terror aktını pisləyən tarixi
bəyanatla çıxış etdi. Ulu öndər özünün və
ailə üzvlərinin həyatının təhlükə altında
olmasına baxmayaraq, böyük cəsarət
göstərərək 20 Yanvar faciəsinə siyasihüquqi qiymət verdi, ovaxtkı SSRİ və
respublika rəhbərlərinin günahı və xəyanəti
üzündən törədilmiş bu cinayətin hüquqa,
demokratiyaya, humanizmə zidd olduğunu
göstərdi.
Diqqətə çatdırılıb ki, ümummilli
liderin 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə
qayıdışından sonra 20 Yanvar faciəsinin
baş verməsinin səbəblərinin araşdırılması
və onu törədənlərin məsuliyyətə cəlb
olunması istiqamətində mühüm addımlar
atıldı.
Ulu öndərin şəhid ailələrini və
əlilləri dövlət qayğısı ilə əhatə etdiyini
vurğulayan sədr bildirib ki, ümummilli
liderin siyasi xəttini uğurla davam etdirən
Prezident İlham Əliyev şəhid ailələrinin

Konfutsi İnstitutu AZƏRTAC-la əməkdaşlığın
daha da dərinləşməsində maraqlıdır

və sağlamlıqlarını itirmiş şəxslərin
problemlərinin dövlət səviyyəsində həllini
mühüm vəzifələrdən biri kimi qarşıya
məqsəd qoyub. Dövlətimizin başçısının
Sərəncamı ilə 20 Yanvar şəhidlərinin
ailələrinə Prezident təqaüdü təyin edilib
və daim yardımlar göstərilir. Şəhidlərin
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə
ölkəmizdə bir çox abidə kompleksləri
yaradılıb. Birinci vitse-prezident, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti xanım
Mehriban Əliyeva da şəhid ailələrinə hər
zaman xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşır,
onların sosial təminatı istiqamətində
mühüm işlər görülür.
Sədr vurğulayıb ki, Qanlı Yanvar faciəsi
şəhidlərinin qanı yerdə qalmadı. 20 Yanvar
şəhidlərinin qəhrəmanlıq salnaməsini
44 günlük Vətən müharibəsinin
qəhrəmanları davam etdirdilər. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli
Ordumuzun Vətən müharibəsində
qazandığı böyük Qələbə dövlətçiliyimizin
tarixində daim xüsusi yer tutacaq.
İşğal altındakı torpaqlarımızın azad
edilməsi və dövlətin ərazi bütövlüyünün
təmin olunması həm də vətəndaşların
Konstitusiyada təsbit olunmuş hüquqlarını
bərpa, dövlətin əsasını bərqərar etdi.
Anım mərasiminə yekun vuran Fərhad
Abdullayev qeyd edib ki, yaddaşımızdan
heç vaxt silinməyəcək 20 Yanvar faciəsi
Azərbaycanın tarixində milli qürur və iftixar
günü kimi əbədi qalacaq.

Çin dili üzrə kadrların hazırlanması istiqamətində AZƏRTAC ilə
Konfutsi İnstitutu arasında geniş əməkdaşlıq mövcuddur və institut
bu işin davam etdirilməsində maraqlıdır. Bu il Çinlə Azərbaycan
arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyi tamam olur. Bu
münasibətlə AZƏRTAC-la birgə sərginin təşkil edilməsini istəyirik.
Bu fikirləri Konfutsi İnstitutunun
yeni təyin olunmuş çinli direktoru
Vang Haoqiang AZƏRTAC-ın İdarə
Heyətinin sədri Aslan Aslanovla
yanvarın 19-da keçirilən görüşdə
səsləndirib.

İdarə Heyətinin sədri qonağı yeni
vəzifəyə təyin olunması münasibətilə
təbrik edib, ona fəaliyyətində uğurlar
arzulayıb. Bildirib ki, Konfutsi İnstitutu
Bakıda fəaliyyət göstərməyə başladığı ilk vaxtlardan AZƏRTAC onunla sıx

əməkdaşlıq edir. İkitərəfli əlaqələrin
inkişafı xalqlarımızın bir-birini
yaxından tanımasına öz töhfəsini
verir. Birgə sərginin keçirilməsi və
əməkdaşlığın yeni formatları bu baxımdan faydalı ola bilər.
Sonra çinli qonaqlar AZƏRTAC-ın
yeni binası ilə tanış olub və kollektivin
üzvləri ilə görüşüblər.
Görüşdə, həmçinin Konfutsi institutun müəllimi Zeng Chunxiao iştirak
edib.

MEDİA onlayn və çap mediası subyektlərinə dəstək layihəsi
çərçivəsində keçirilmiş müsabiqələrin nəticələri açıqlayıb

A

zərbaycan
Respublikasının
Medianın
İnkişafı Agentliyi
tərəfindən onlayn
(veb-saytlara) və çap
mediası subyektlərinə
dəstək layihəsi
çərçivəsində elan
edilmiş müsabiqələrin
nəticələri bəlli olub.
Bu barədə
AZƏRTAC-a MEDİA-dan
məlumat verilib.
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20 yanvar 2022-ci il, cümə axşamı

Qubadlıda əlahiddə sərhəd diviziyasının
qərargah binası istifadəyə verilib

Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasından və
sərhədlərimizin işğaldan azad edilməsindən sonra bu
ərazilərdə sərhəd mühafizə infrastrukturunun yaradılması
istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Dövlət Sərhəd
Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının “Qubadlı” əlahiddə sərhəd
diviziyasının yeni qərargah binası istifadəyə verilib.
Dövlət Sərhəd Xidmətindən
verilən məlumata görə, bununla
əlaqədar təşkil olunmuş mərasimdə
yeni qərargah binasının açılışa hazır
olması barədə Dövlət Sərhəd Xidməti
rəisinin müavini – Sərhəd Qoşunlarının Komandanı general-leytenant Araz
Məmmədov Dövlət Sərhəd Xidmətinin
rəisinə məruzə etmişdir. Generalpolkovnik Elçin Quliyev əlamətdar
tədbir münasibətilə şəxsi heyəti təbrik
etmişdir.
Tədbirdə çıxış edənlər Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Silahlı
Qüvvələrin müzəffər Ali Baş Koman-

danı cənab İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq azad edilmiş
ərazilərimizdə zəruri sərhəd müdafiə
və mühafizə infrastrukturunun yaradılmasını, hərbi qulluqçuların xidməti
şəraitinin və sosial təminatının yaxşılaşdırılması üzrə ardıcıl tədbirlərin
həyata keçirildiyini qeyd etmiş, ötən il
ərzində Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və
Laçın rayonlarının ərazisində 19 yeni
hərbi hissənin, 100-dən artıq sərhəddöyüş məntəqəsinin xidməti-döyüş
fəaliyyətinə başlamasını bildirmişlər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin

müzəffər Ali Baş Komandanı cənab
İlham Əliyevin ötən il ərzində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Dövlət
Sərhəd Xidmətinin 4 yeni hərbi
hissəsinə gəlişinin sərhəd mühafizəsi
məsələlərinə göstərilən ali etimadın
və dövləti qayğının növbəti ifadəsi
olduğu, sərhədçiləri xidməti uğurlara
ruhlandırdığı xüsusi vurğulanmışdır.
Vətən müharibəsində döyüş
tapşırıqlarını uğurla icra edərək
qəhrəmanlıq salnamələri yazmış
sərhədçilərin bu gün də düşmən
tapdağından azad olunmuş müqəddəs
sərhədlərimzin toxunulmazlığının
təmin edilməsi vəzifəsini şərəflə yerinə
yetirdikləri qeyd olunmuşdur.
Açılış mərasiminin rəmzi lenti
kəsildikdən sonra qərargah binasında
yaradılmış şəraitə baxış keçirilmiş-

dir. Burada şəxsi heyətin yüksək
səviyyədə xidmət aparmaları üçün
lazımi şəraitlə təmin edilmiş iş otaqları,
konfrans zalı, növbətçi otaq mövcuddur. Bina daimi su və elektrik enerjisi,
istilik sistemi ilə təchiz olunmuşdur.
Ərazidə abadlıq işləri aparılmış, asfalt
örtüyü salınmış, ağaclar əkilmişdir.

İnzibati binanın qarşısında ucaldılmış Dövlət Sərhəd Xidmətinin Vətən
Müharibəsində həlak olmuş hərbi qulluqçularının xatirəsinə həsr olunmuş
abidə qarşısına güllər düzülmüşdür.
Tədbir çərçivəsində Dövlət
Sərhəd Xidmətinin sıralarında Vətən
müharibəsində iştirak edərək şücaət
göstərmiş, hərbi xidmətlərini layiqincə
başa vuraraq Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin ehtiyatına
buraxılan müddətli həqiqi hərbi xidmət
hərbi qulluqçularının Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
cənab İlham Əliyev tərəfindən Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı
rayonlarının azad olunmasında
fərqləndiklərinə görə təltif edilmiş medalları təqdim olunmuşdur.

Tərxis edilən hərbi qulluqçuların
təntənəli yola salınması təşkil edilmiş,
onlarla xatirə fotoşəkilləri çəkilmiş və
şəxsi heyət DSX-nin hərbi orkestrinin
ifasında “Cəngi” musiqisinin sədaları
altında xüsusi ayrılmış avtobuslarla
yaşadıqları bölgələrə yola salınmışlar.

“Xalq qəzeti”

20 Yanvar şəhidlərinin ailələri və 20 Yanvar
əlilləri sosial müdafiə tədbirləri ilə əhatə olunub
1990-cı ilin 20 Yanvar faciəsi Azərbaycan tarixinə xalqımızın istiqlaliyyət
əzminin sarsılmazlığını ifadə edən qəhrəmanlıq səhifəsi kimi yazılıb.
20 Yanvar şəhidlərinin ailələri və 20 Yanvar əlilləri sosial müdafə
tədbirləri ilə əhatə olunub. Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
“20 Yanvar şəhidi” fəxri adının təsis olunması, 20 Yanvar şəhidlərinin
ailələrinin, 20 Yanvar əlillərinin sosial müdafiəsi sahəsində mühüm
tədbirlərə başlanması təmin edilib. Prezident İlham Əliyevin uğurlu
sosial siyasəti həmin kateqoriyadan olan vətəndaşların da sosial
müdafiəsinin ildən-ilə güclənməsinə imkan verib.

2022-ci ilin əvvəlindən isə növbəti
islahat paketi çərçivəsində əlilliyi olan
şəxslərin müavinətləri növbəti dəfə
artırılaraq, I dərəcə üzrə 150 manatdan 220 manata, II dərəcə üzrə 130
manatdan 180 manata, III dərəcə
üzrə 110 manatdan 120 manata, birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə qulluğa
görə Prezidentin aylıq təqaüdü 50
manatdan 80 manata çatdırılıb.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilir ki, nazirlik tərəfindən indiyə kimi
135 nəfər 20 Yanvar şəhidinin ailəsi
və 20 Yanvar əlili mənzillə, 100-dək 20
Yanvar əlili minik avtomobili ilə təmin
edilib.
20 Yanvar şəhidlərinin ailələri
Prezidentin aylıq təqaüdləri ilə təmin
olunur. 20 Yanvar əlillərinə də əlilliyə
görə müavinət və ya pensiya, Prezidentin aylıq təqaüdləri ödənilir.
Ötən dövrdə həmin sosial ödənişlər
dəfələrlə artırılıb, həmçinin 2019-cu
ildə sosial müavinət və təqaüdlərdə
orta hesabla 100 faiz artımlar edilib.
2021-ci ilin əvvəlindən isə onlara
Prezidentin aylıq təqaüdləri növbəti
dəfə orta hesabla 50 faiz artırılıb və
şəhid ailələri üçün 500 manata, 20
Yanvar əlilləri üçün I dərəcə üzrə 400
manata, II dərəcə üzrə 350 manata, III
dərəcə üzrə 300 manata çatdırılıb.

Beləliklə, təkcə son üç ildə əlilliyə
görə müavinətlər I dərəcə üzrə 2,7
dəfə, II dərəcə üzrə 3 dəfə, III dərəcə
üzrə 2,3 dəfə artırılıb. Eyni zamanda,
20 Yanvar əlillərinin böyük hissəsi həm
də pensiya ilə təmin olunur və son üç
ildə pensiyaların da orta aylıq məbləği
60 faiz artıb.
Müharibə əlilləri və şəhid ailələri
kimi, 20 Yanvar əlilləri və şəhid
ailələrinin də ölkəmizin ali və orta
ixtisas təhsili müəssisələrində ödənişli
təhsil alan övladlarının təhsil haqqı
dövlət büdcəsi hesabına ödənilir.
Şəhid ailələri üzvlərinin hər birinin
yaşa görə əmək pensiyasına əlavə
hesablanıb.
Həmçinin hər il 20 Yanvar
faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar 20
Yanvar şəhidlərinin ailələri və 20 Yanvar əlilləri birdəfəlik maddi yardımla
təmin edilir.
Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün,
müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlil olmuş
şəxslərin uşaqları da aylıq müavinətlə
təmin olunur. Əmək, vergi və digər
sahələrə dair qanunvericilikdə şəhid
ailəsi üzvləri, eləcə də müharibə və 20
Yanvar əlilləri üçün bir sıra imtiyaz və
güzəştlər əksini tapıb.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Azərişıq ASC-nin Kommunikasiya Strategiyası hazırlanıb

A

zərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən “Sahibkarların
mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi
ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında” 2017-ci
il 4 aprel tarixində 1313 nömrəli fərman imzalanıb.
Azərişıq ASC-nin əsas
prioritetlərindən biri vətəndaşların
enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması
prosesini sadələşdirmək və onların
olduğu ünvanı tərk etmədən səmərəli
şəkildə müraciət etmək imkanını
yaratmaq olub. Səhmdar Cəmiyyətdən
bildiriblər ki, bu məqsədlə pandemiya dövründə hərəkət məhdudiyyəti
zamanı sahibkarların online qaydada
Elektron Müraciətlərin İdarə Olunması
Sistemi vasitəsi ilə müraciət etmək
imkanlarının olması onların enerji
təchizatı şəbəkəsinə qoşulmasını
asanlaşdırıb. Belə ki, vətəndaşlar
E-GOV (elektron hökümət portalı),
e-service.azerishiq.az saytından
onlayn qaydada müraciət etməklə
obyektini elektrik enerjisi ilə təmin edə
bilər. Eyni zamanda Azərişıq ASC
Elektron Hökumət Portalına “Əhali
istehlakçılarının ad dəyişdirilməsi”,
“Borcun olmaması haqqında arayışın
verilməsi” və sairə kimi xidmətləri
inteqrasiya etmiş və yaxın zamanlarda
bir çox xidmətlərin də inteqrasiyası
nəzərdə tutulub.
Azərişıq ASC-nin də təmsil olunduğu Biznes Mühiti və Beynəlxalq

Reytinqlər üzrə Komissiyasının “Elektrik Təchizatı Şəbəkəsinə Qoşulma”
üzrə İşçi qrupunun əsas məqsədi
ölkədə effektiv biznes mühitini formalaşdırmaq, beynəlxalq reytinqlərdə və
enerji əlçatanlığında onun mövqeyini
yüksəltməkdir. Bu məqsədlə İşçi qrupu
tərəfindən 2022-2025-ci illəri əhatə
edən Kommunikasiya Strategiyasının
hazırlanması qərara alınıb. Həmin
qərarın icrası ilə əlaqədar olaraq
Azərişıq ASC beynəlxalq reytinqə sahib olan Deloitte şirkəti ilə əməkdaşlıq
edərək elektrik təchizatı şəbəkələri
üzrə sahibkarlıq subyektlərinin
məlumatlılıq və məmnunluq
səviyyəsinin daha da artırılmasına
xidmət edən Kommunikasiya Strategiyası tərtib edib. Azərişıq ASC-nin
Elektrik təchizatı şəbəkəsinə qoşulma
üzrə Kommunikasiya Strategiyası
maraqlı tərəflərlə əlaqələrin qurulması,
internet resurslarının və sosial media
hesablarının idarə edilməsi, müsbət
imicin formalaşdırılması, Cəmiyyət
tərəfindən həyata keçirilən yeniliklərlə
bağlı vətəndaşların maarifləndirilməsi,
vətəndaş məmnunluğunun təmin
edilməsi, təbliğat işinin effektiv

Dövlət Gömrük Komitəsi və Böyük Britaniyanın
Milli Cinayət Agentliyi arasında
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

D

övlət Gömrük Komitəsində Böyük Britaniya Milli Cinayət Agentliyinin
Azərbaycan üzrə məsul əlaqələndiricisi Con Qoldinqin rəhbərlik etdiyi
nümyəndə heyəti ilə görüş keçirilib. Görüşdə iki qurum arasında
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

DGK Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr
İdarəsindən verilən məlumatda bildirilir ki,
Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini,
gömrük xidməti general-leytenantı Əsgər
Abdullayev qonaqları səmimiyyətlə salamlayaraq Azərbaycan gömrük orqanlarının
hüquq-mühafizə fəaliyyəti, bu sahədə mövcud
qanunvericilik, gömrük orqanlarının qaçaqmalçılığa qarşı mübarizə istiqamətində əldə etdiyi
nailiyyətlər barədə məlumat verib.
Bildirilib ki, 2021-ci ildə gömrük orqanları
tərəfindən Azərbaycandan tranzit keçməklə
Avropaya daşınmasına cəhd göstərilən 3 ton 43
kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar edilərək
qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Bunun əsas
hissəsini heroin təşkil edib.
Komitə sədrinin müavini qaçaqmalçılığa
qarşı mübarizə sahəsində Azərbaycan gömrüyünün nümunəvi kinoloji xidmət formalaşdırdığını, gömrük-keçid məntəqələrində ən müasir
texniki nəzarət vasitələrindən istifadə etdiyini
və beynəlxalq əməkdaşlığa xüsusi diqqət
göstərdiyini bildirib.
Əsgər Abdullayev Dövlət Gömrük
Komitəsinin qaçaqmalçılığa və narkotik

vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı
mübarizə istiqamətində bir sıra beynəlxalq
təşkilatlar, inkişaf etmiş dövlətlərlə səmərəli
əlaqələrindən bəhs edib, Böyük Britaniyanın Milli Cinayət Agentliyi ilə də bu sahədə
əməkdaşlığın daha çox gücləndirilməsinin
ümumi işə fayda verəcəyini vurğulayıb.
Böyük Britaniya Milli Cinayət Agentliyinin
Azərbaycan üzrə məsul əlaqələndiricisi Con
Qoldinq təmsil etdiyi qurum haqqında ətraflı
məlumat verib.
Bildirilib ki, Milli Cinayət Agentliyinin dünyanın bir sıra regionlarında ofisləri fəaliyyət
göstərir və məqsəd həmin ölkələrin hüquqmühafizə orqanları ilə sıx əməkdaşlıq quraraq cinayətkarlığa qarşı səmərəli mübarizə
aparmaqdır. Con Qoldinq Azərbaycan gömrük
orqanlarının narkotik vasitələrin qanunsuz
dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində
əldə etdiyi uğurlardan məmnunluğunu ifadə
edib.
Sonra görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

“Xalq qəzeti”

Xarici İşlər Nazirliyi 20 Yanvar
faciəsi ilə əlaqədar bəyanat yayıb

A

zərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 20 Yanvar – Ümumxalq Hüzn
Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir: 1990-cı il yanvarın 1
 9-dan
20-nə keçən gecə SSRİ rəhbərliyinin əmri ilə 26 min nəfərlik sovet ordusu
Azərbaycanın Bakı, Sumqayıt və digər şəhərlərinə yeridildi. Bu hərbi müdaxilə
nəticəsində 147 mülki şəxs qətlə yetirildi və 744 nəfər ağır xəsarət aldı. Bu hadisə
müasir Azərbaycan tarixinə “Qara Yanvar” kimi daxil oldu.
Bu faciəvi hadisələrdən əvvəl - Ermənistanın
1980-ci illərin sonunda Azərbaycana qarşı
əsassız ərazi iddiaları, keçmiş Azərbaycan
SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki radikal ermənilərin aqressiv separatçılıq fəaliyyəti,
SSRİ rəhbərliyinin bu fəaliyyətə dəstək verməsi,
yüz minlərlə azərbaycanlının zor gücü ilə və
qəddarcasına Ermənistanın özündən deportasiya edilməsi Azərbaycanda sovet hökumətinə
qarşı hərəkatın genişlənməsinə təkan verdi.
Ümumxalq hərəkatın qarşısını almaq və
Azərbaycan xalqının müstəqillik əzmini qırmaq
məqsədilə ölkəyə yeridilən sovet ordusu
beynəlxalq hüququn normalarını, keçmiş SSRİ
və Azərbaycan SSR-in Konstitusiyalarını kobudcasına pozaraq dinc əhaliyə qarşı qırğın törətdi.
Faciəvi hadisələrdən dərhal sonra ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın Moskvadakı
daimi nümayəndəliyində mətbuat konfransı
keçirərək, bu vəhşiliyi kəskin şəkildə pislədi,
xalqımıza qarşı törədilmiş qırğına siyasi qiymət
verilməsini və günahkarların cəzalandırılmasını
tələb etdi. Milli Məclisin 1994-cü ilin fevralında
keçirilən xüsusi sessiyasında 1990-cı il yanvarın 20-də günahsız insanların qəddarcasına
qətlə yetirilməsi hərbi təcavüz və cinayət kimi
qiymətləndirildi və müzakirələrin yekunu olaraq
1994-cü ilin martında “1990-cı il yanvarın 20-də
Bakıda törədilmiş faciəli hadisələr haqqında”
Qərar qəbul edildi. 20 Yanvar – Ümumxalq
Hüzn Günü elan olundu.
20 Yanvar faciəsindən 32 il keçir, lakin BMTnin Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi,
Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq
Pakt və digər beynəlxalq hüquqi sənədlərin

kobud şəkildə pozulduğu, mahiyyətinə və
miqyasına görə XX əsrdə törədilmiş ən
dəhşətli cinayətlərdən biri olan bu hadisəyə
beynəlxalq siyasi-hüquqi qiymətləndirmə
hələ də verilməyib. Bu cinayətə görə keçmiş
sovet rəhbərliyi bilavasitə məsuliyyət daşıyır.
Beynəlxalq hüquqa əsasən 20 yanvar hadisəsi
insanlıq əleyhinə cinayət kimi tövsif edilməli,
onun sifarişçiləri və icraçıları cəzalandırılmalıdır.
Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə
rəşadətli Azərbaycan Ordusu 44 günlük Vətən
müharibəsi nəticəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin etdi və hazırda, müstəqilliyinin
bərpa edilməsinin 31-ci ilini yaşayan
Azərbaycan Respublikası dünya birliyinin layiqli,
etibarlı və məsuliyyətli üzvüdür.
Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi
və ərazi bütövlüyünün möhkəmləndirilməsi
dövlətçiliyimizin təməlini təşkil edir və bu
təməl prinsiplərin hər zaman uca tutulması
uğrunda mübarizəmiz daimidir. Dövlətimizin
müstəqilliyinə və bütövlüyünə qarşı ola
biləcək hər hansı təhdidlər bundan sonra da
tərəfimizdən qətiyyətlə cavablandırılacaq və
Azərbaycan xalqına və dövlətinə qarşı müxtəlif
cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyanların qanun
qarşısında cavab verməsi üçün bütün lazımi
addımlar atılacaqdır.
Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, habelə
ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyü naminə
canından keçən bütün qəhrəman şəhidlərimizin
ruhunu dərin ehtiram və minnətdarlıqla anırıq.

“Xalq qəzeti”

Ədliyyə Nazirliyi səmərəli beynəlxalq
əməkdaşlıq həyata keçirir
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən mütərəqqi
islahatlar çərçivəsində Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığın
genişləndirilməsinə böyük önəm verilir. Nazirlik tərəfindən 34 dövlətin, o cümlədən
Avropa, Asiya, Afrika qitələri, Yaxın Şərq, MDB və sərhədyanı ölkələrin ədliyyə
qurumları ilə ikitərəfli sazişlər çərçivəsində əməkdaşlıq edilir.

şəkildə aparılması və kommunikasiya
fəaliyyətinin strateji planlaşdırılmasını
nəzərdə tutur.
Cəmiyyət tərəfindən həyata
keçirilən yeniliklərlə bağlı
vətəndaşların maarifləndirilməsi
istiqamətində mütəmadi olaraq
enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulma ilə əlaqədar olaraq sahibkarlar
ilə görüşlər, pressturlar keçirilir
və yeniliklərlə bağlı məlumatlar
verilməkdədir. Eyni zamanda 199 Çağrı Mərkəzində vətəndaş problemlərinin
şəffaf şəkildə həll olunması ardıcıllığının təmin olunması məqsədi ilə
ticketing sistemi yaradılmışdır. Bu
da vətəndaş müraciətlərinin aidiyyəti
üzrə şöbələrə yönləndirilərək səmərəli

şəkildə cavablandırılmasına köməklik
göstərir.
Görülən işlərin nəticəsi olaraq
bildirmək istəyirik ki, Azərişıq ASC
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyi “ASAN Xidmət indeksi” üzrə
aparılmış qiymətləndirmədə kommunal xidmətlər arasında birinci yerə
layiq görülüb. Aparılmış islahatlar
nəticəsində 2021-ci il ərzində onlayn
müraciətlərin sayında 2020-ci ilə
nisbətdə xeyli artım müşahidə olunub.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bunun nəticəsində
beynəlxalq hüquqi yardımla bağlı nazirliyə daxil
olan sorğuların sayı dəfələrlə artaraq ötən il 23
minə çatıb.
Qonşu və dost İranın Ədliyyə Nazirliyi
ilə əməkdaşlığa dair Memorandum və Birgə
Bəyanat, həmçinin hüquqi yardım sahəsində
dövlətlərarası müqavilələr çərçivəsində səmərəli
qarşılıqlı fəaliyyət, o cümlədən məhkumların
cəzalarının qalan hissəsinin çəkilməsi üçün
vətəndaşları olduqları ölkələrə verilməsi həyata
keçirilir.
Dövlətimizin hər zaman qarşılıqlı hörmətə,
mehriban qonşuluğa əsaslanan humanist
siyasətinin və xoş niyyətinin əyani təzahürü
olaraq yanvarın 19-da ölkəmizdə cəza çəkən
3-ü qadın olmaqla 21 nəfər iranlı məhkum
xüsusi karantin rejiminin tələblərinə əməl

edilməklə öz ölkəsinə təhvil verilib. Bununla da
Azərbaycanda cəza çəkən bütün iranlı qadın
məhkumlar qarşı tərəfə təhvil verilib.
Bütün bu tədbirlər məhkumların və onların
ailə üzvlərinin mənafelərinin təmin olunmasına,
ailələrinə yaxın ərazidə cəza çəkmələrinə və
sosial adaptasiyasına xidmət edir.
Beləliklə, son beş ildə 136 məhkum qarşı
tərəfə verilib. Bununla yanaşı, dövlətimizin
humanist aktları ilə həmin dövrdə 100-ə yaxın
iranlı məhkum fərdi qaydada Azərbaycan
Prezidenti tərəfindən əfv olunub, qəbul edilmiş amnistiya aktları, o cümlədən Zəfər Günü
münasibətilə elan olunmuş amnistiya və ya
digər aktlarla vaxtından əvvəl cəzadan azad
olunublar.
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən bu sahədə
tədbirlər bundan sonra da davam etdiriləcək.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 10 										

Bakı şəhəri, 14 yanvar 2022-ci il

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin aylıq vəzifə
maaşları haqqında

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 3, maddə 604,
№ 5, maddə 1115; 2019, № 2, maddə 365,
№ 7, maddə 1347, № 8, maddə 1455, №
11, maddə 1851; 2020, № 5, maddə 657;
2021, № 3, maddə 279, № 4, maddə 418,
№ 5, maddə 515, № 9, maddə 1064, № 10,
maddə 1197) 3-cü hissəsi istisna olmaqla
ləğv edilsin.
4. Bu Qərar 2022-ci il yanvarın 1-dən
tətbiq edilir.

“Dövlət büdcəsindən maliyyələşən
bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin
əməkhaqlarının artırılması haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 17 dekabr tarixli 3052 nömrəli
Sərəncamının icrasını təmin etmək
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir
sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin aylıq vəzifə
maaşlarının sxemi bu Qərarın 1-18 nömrəli
əlavələrinə uyğun olaraq təsdiq edilsin.

2. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən
bir sıra təşkilatlarda bilavasitə ixtisası üzrə
çalışan işçilərə bu Qərarın 1-18 nömrəli
əlavələrində qeyd olunan vəzifə maaşlarına elmlər doktoru elmi dərəcəsi üzrə 100
manat, fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi üzrə 60
manat əlavələr ödənilsin.
3. “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən
bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin aylıq
vəzifə maaşları haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 14 mart tarixli 94 nömrəli Qərarının

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Qeyd: Qərara edilmiş əlavənin tam mətni ilə www.nk.gov.az və www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 18 										

Bakı şəhəri, 15 yanvar 2022-ci il

“Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli
Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında

№ 4, maddələr 395, 399, 404, 416, 417, 418,
№ 6 (IV kitab), maddə 695, № 7, maddələr
871, 874, № 8, maddələr 966, 973, № 9,
maddə 1064, № 10, maddələr 1181, 1182,
1192; Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2021-ci il 1 noyabr tarixli 333
nömrəli, 15 noyabr tarixli 351 nömrəli, 19
noyabr tarixli 357 və 360 nömrəli qərarları)
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının büdcə xərclərinin inzibati təsnifatı”nın
161-ci hissəsində “Azərbaycan” Nəşriyyatı”
sözləri “Azərbaycan Nəşriyyatı” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti” sözləri ilə əvəz
edilsin.

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2021-ci il 13 oktyabr tarixli
1465 nömrəli Fərmanının 14-cü hissəsinə
əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 4 40
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018,

№ 10, maddə 2155; 2019, № 3, maddələr
528, 534, 544, 563, 566, 568, № 4, maddə
753, № 5, maddələr 935, 945, 971, № 7,
maddə 1325, № 8, maddə 1475, № 10,
maddə 1677, № 11, maddə 1878, № 12,
maddələr 2091, 2095; 2020, № 3, maddə
344, № 4, maddə 479, № 5, maddə 643,
№ 6, maddə 784, № 8, maddə 1134, № 9,
maddə 1222, № 10, maddə 1273, № 11,
maddələr 1403, 1408, № 12 (V kitab),
maddələr 1589, 1597; 2021, № 2, maddə
203, № 3, maddələr 278, 288, 293, 300, 302,

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı ötən il
pandemiyanın təsirlərinin yaşanmasına, dünyada hökm sürən maliyyəiqtisadi problemlərin hökm sürməsinə baxmayaraq, əvvəlki həcmini
üstələyib, bu sahədə müsbət göstəricilər əldə olunub: ÜDM-in real həcmi
5,6 faiz, qeyri-neft sektoru isə 7,2 faiz artıb. Beynəlxalq Valyuta Fondunun ötən ilin oktyabr ayındakı proqnozuna görə, hesabat dövründə
qlobal iqtisadiyyatda 5,9 faiz, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə 6,4 faiz
artım gözlənilsə də, iqtisadiyyatımızın prioritet sahəsi olan qeyri-neft
sektorunda daha yüksək göstəricilər qeydə alınıb. Həmçinin qeyri-neft
sektoru üzrə ixrac 2015-ci ildəki adambaşına 170 ABŞ dollarından ötən
il 270 ABŞ dollarına çatıb. Bundan başqa, 2021-ci ildə dünya ticarətində
artım proqnozu 10,8 faiz qeydə alındığı halda, Azərbaycanın qeyri-neft
ixracı 47,2 faiz artıb.
Sənaye müəssisələri və bu sahədə
fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar
tərəfindən 2021-ci ildə 54,5 milyard manatlıq və ya 2020-ci illə müqayisədə 5,2
faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilib.
Sənayenin qeyri- neft-qaz sektorunda
məhsul istehsalı 18,9 faiz artıb.
Ötən il dekabrın 1-i vəziyyətinə
ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan
işçilərin sayı 2020-ci ilin eyni dövrü
ilə müqayisədə 20,4 min nəfər və ya
1,2 faiz artaraq 1704,9 min nəfər olub,

elektrik xətti və quraşdırılan 630 kV-luq
komplekt transformator məntəqəsi
enerji təminatının yaxşılaşdırılmasını
şərtləndirib.
Torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsi ilə həm də yeni beynəlxalq
nəqliyyat dəhlizləri yaranır. Belə
nəqliyyat dəhlizlərinin gələcəkdə
rəqabətqabiliyyətli fəaliyyətinin təmin
olunması üçün regionda logistika imkanlarının artırılması vacibdir. Cəbrayıl
rayonu ərazisində fəaliyyət göstərəcək

2021-ci ilin eyni dövründə 56,7 faiz
çox (1,5 milyard manatlıq) məhsul
istehsal olunub. İxrac isə 2020-ci ilin
müvafiq dövrü (269 milyon manat) ilə
müqayisədə 102,6 faiz (2 dəfə) artaraq
545 milyon manat təşkil edib.
Ötən ilin 9 ayında 1,5 milyard
manatlıq məhsul istehsalı ilə sənaye
zonalarının ölkə sənayesinin qeyri-neft
sektorunda xüsusi çəkisi 14,2 faiz,
qeyri-neft sənaye məhsullarının ixracında 25,9 faiz (545 milyon manat) olub.
Sənaye zonalarında istehsal olunan
məhsullar dünyanın 30-dan çox ölkəsinə
ixrac edilib.
Qeyd edək ki, sənaye zonalarında
sahibkarlar üçün əlverişli investisiya
mühiti yaradılıb. Belə ki, sənaye parklarında rezidentlər qeydiyyata alındıqları
tarixdən 10 il müddətinə əmlak, gəlir və
torpaq vergilərindən, istehsal məqsədilə
idxal etdikləri texnikanın, texnoloji
avadanlığın və qurğuların idxalı zamanı ƏDV-dən və 7 il müddətinə gömrük
rüsumlarından azad olunub.
Bütün bu göstəricilər Azərbaycanın
hazırda 2021-2030-cu illəri əhatə edən
keyfiyyətcə yeni bir strateji mərhələyə

2021-ci ildə qeyri-neft sənayesində
yüksək göstəricilər qeydə alınıb
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 19 										

Bakı şəhəri, 17 yanvar 2022-ci il

“Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial
müdafiəsinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2001-ci il .7 noyabr tarixli 179 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə

№ 1, maddə 97) 2-ci hissəsinin dördüncü
abzasında “Təhsil xərcləri” sözləri “Sosial
müdafiə və sosial təminat” sözləri ilə və
“Təhsil Nazirliyinə” sözləri “Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə”
sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Bu Qərar 2022-ci il yanvarın 1-dən
tətbiq edilir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. “Valideynlərini itirmiş və valideyn
himayəsindən məhrum olmuş uşaqların
sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması

tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci
il 7 noyabr tarixli 179 nömrəli Qərarının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 11, maddə 719;
2017, № 12 (II kitab), maddə 2514; 2020,
№ 4, maddə 480, № 8, maddə 1122; 2021,
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 20 										

Bakı şəhəri, 17 yanvar 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasında
seleksiya nailiyyətlərinə patent və müəlliflik şəhadətnamələrinin verilməsi qaydaları
haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 1997-ci il 19 may tarixli 51 nömrəli,
“Sort müəllifinə və patent sahibinə toxumdan istifadəyə görə mükafatın və haqqın
ödənilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 9 fevral tarixli 41 nömrəli
və “Azərbaycan Respublikasında damazlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq
edilməsi haqqında” 2008-ci il 19 avqust tarixli 190 nömrəli qərarlarında dəyişiklik
edilməsi barədə

 üvafiq hallarında “Azərbaycan Respublim
kasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi” sözləri
ismin müvafiq hallarında “Agentlik” sözü
ilə əvəz edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2008-ci il 19 avqust tarixli 190
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 8,
maddə 785; 2015, № 2, maddə 227; 2017,
№ 9, maddə 1737; 2019, № 5, maddə 972;
2020, № 4, maddə 484) ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında yeni yaradılan heyvan cinslərinin seleksiya nailiyyəti
kimi qeydə alınması və patentləşdirilməsi,
həmin heyvanların sınağının aparılması Qaydaları, seleksiya nailiyyətinə olan
tələblər və şərtlər”də aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
3.1. 2.1-ci bənddə “Nazirliyinə” sözü
“Nazirliyi (bundan sonra – Nazirlik) yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinə (bundan
sonra – Agentlik)” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.2. 2.5-ci bənddə “Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikasının
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar
Xidmətlər Agentliyində (bundan sonra –
Agentlik)” sözləri “Agentlikdə” sözü ilə,
“Nazirliyin mərkəzi aparatına” sözləri
“Nazirliyə” sözü ilə əvəz edilsin;
3.3. 2.6-cı bənddə “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin” sözləri
“Nazirliyin” sözü ilə əvəz edilsin;
3.4. 3.1-ci bənddə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə”
sözləri “Agentliyə” sözü ilə əvəz edilsin.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını
rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında
Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2005-ci il 20 aprel tarixli 226 nömrəli
Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 7 oktyabr tarixli 1460 nömrəli
Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1997-ci il 19 may tarixli 51
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 5,
maddə 570) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasında seleksiya nailiyyətlərinə
patent və müəlliflik şəhadətnamələrinin
verilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə”də
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 2-ci hissəyə “Nazirliyi” sözündən
sonra “(bundan sonra – Nazirlik) yanında
Aqrar Xidmətlər Agentliyi (bundan sonra –
Agentlik)” sözləri əlavə edilsin;
1.2. 3-cü, 5-ci, 8-ci, 13-cü, 14-cü,
15-ci və 16-cı (hər iki halda) hissələrdə
ismin müvafiq hallarında “Azərbaycan

 espublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi”
R
sözləri ismin müvafiq hallarında “Agentlik”
sözü ilə əvəz edilsin;
1.3. 15-ci hissədə (ikinci halda) “Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin” sözləri “Agentliyin” sözü ilə əvəz edilsin;
1.4. 17-ci, 18-ci, 19-cu, 20-ci və
22-ci hissələrdə ismin müvafiq hallarında “Azərbaycan Respublikasının Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi” sözləri ismin müvafiq
hallarında “Nazirlik” sözü ilə əvəz edilsin;
1.5. 20-ci hissədə (ikinci halda) “Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin” sözləri “Nazirliyin” sözü ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2006-cı il 9 fevral tarixli 41
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 2,
maddə 189; 2020, № 4, maddə 484) ilə
təsdiq edilmiş “Sort müəllifinə və patent
sahibinə toxumdan istifadəyə görə mükafatın və haqqın ödənilməsi Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
2.1. 3-cü hissənin birinci abzasında
“Nazirliyinə” sözü “Nazirliyinin yanında
Aqrar Xidmətlər Agentliyinə (bundan sonra
– Agentlik)” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2. 3-cü hissənin səkkizinci abzasında və 4-cü hissədə (hər iki halda) ismin

Dövlət Neft Fondunun ötən il
üzrə gəlir və xərcləri açıqlanıb

Ötən ilin yekunlarına əsasən, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Fondunun (DNF) aktivləri 45 milyard ABŞ dollarını üstələyib və fondun
yaranma tarixindən etibarən investisiya fəaliyyəti çərçivəsində əldə olunan
gəlir 10,2 milyard ABŞ dolları təşkil edib (sözügədən gəlirlərin 8,9 milyard
ABŞ dolları həcmindəki hissəsi son 10 ildə əldə edilib).
Neft Fondundan AZƏRTAC-a verilən
məlumata görə, 2021-ci il ərzində fondun
büdcə gəlirləri 15 milyard 985,6 milyon
manat, büdcə xərcləri isə 11 milyard 382,7

milyon manat təşkil edib.
Ötən il fondun neft və qaz sazişlərinin
həyata keçirilməsi ilə bağlı gəlirləri 12
milyard 698,2 milyon manat, o cümlədən

onlardan 905,7 min nəfəri iqtisadiyyatın
dövlət sektorunda, 799,2 min nəfəri
isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət
göstərib.
Hesabat ilinin yanvar-noyabr aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan
işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı
2020-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən
2,9 faiz artaraq 724,1 manat təşkil edib.
İqtisadiyyatın mədənçıxarma sənayesi,
maliyyə və sığorta fəaliyyəti, peşə,
elmi və texniki fəaliyyət, informasiya
və rabitə, eləcə də nəqliyyat və anbar
təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əməkhaqqı daha yüksək olub.
Keçən il ölkənin qeyri-neft sektorunun, innovativ və yüksək texnologiyalara
əsaslanan rəqabətqabiliyyətli sənayenin
inkişafında, habelə əhalinin məşğulluq
səviyyəsinin təmin edilməsində sənaye
parkları mühüm rol oynayıb.
Xatırladaq ki, bu gün ölkədə 5
sənaye parkı – Sumqayıt Kimya, Pirallahı, Mingəçevir, Qaradağ və Balaxanı
sənaye parkları fəaliyyət göstərir. İqtisadiyyatın inkişafına, ixrac potensialının
artırılmasına, rəqabətqabiliyyətli məhsul
istehsalına önəmli töhfə verən sənaye
parklarının sırasına ötən il Ağdam
Sənaye Parkı və “Araz Vadisi İqtisadi
Zonası” Sənaye Parkı da qoşulmaqla,
hazırda Azərbaycanda 7 sənaye parkı
var.
Yeri gəlmişkən, Qarabağ bölgəsində
istehsal sahələri üzrə infrastrukturun yaradılması məqsədilə ötən il mayın 28-də
dövlətimizin başçısı tərəfindən Ağdam
Sənaye Parkının da təməli qoyulub.
Bu park investorların cəlb edilməsi,
yeni iş yerlərinin açılması, bölgədə
iqtisadi gücün yenidən bərqərar olması, müasir çağırışlar nəzərə alınmaqla
sənayenin modernləşdirilməsi baxı-

“Araz Vadisi İqtisadi Zonası” Sənaye
Parkı bu imkanların reallaşdırılması
baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.
Nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin
bərpası və tranzit daşımalarının həyata
keçirilməsi üçün perspektivlər investorların bölgəyə sərmayə yatırmaqda
marağını artırır. “Araz Vadisi İqtisadi
Zonası” Sənaye Parkında xüsusilə, iqtisadi artımın mühüm təkanverici qüvvəsi
olan logistika və ticarət imkanlarının

daxil olmasından xəbər verir. Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən iqtisadi strategiya və dərin
islahatlar ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin
daha da artacağına, müasir həyat standartlarına əsaslanan yüksək sosial rifah
cəmiyyətinin formalaşacağına zəmin
yaradır.
Hazırda postpandemiya dövrünün astanasındayıq. Ölkə Prezidenti
tərəfindən “Azərbaycan 2030: Sosial-

yüksək olması irihəcimli xarici investisiyaların cəlb edilməsinə şərait yaradır.
Səmərəliliyin artırılması məqsədilə bu
Sənaye Parkında yaradılan logistika və
ticarət mərkəzlərində rəqəmsal proqram
təminatlarından istifadə etməklə, ən
qabaqcıl əməliyyat modellərinin tətbiqi
planlaşdırılır.
İqtisadiyyat Nazirliyinin məlumatına
görə, iş adamları tərəfindən indiyədək
sənaye zonalarına 6,2 milyard manat-

mından mühüm önəm daşıyır. Belə
bir sənaye obyektinin yaradılması ilə
sənayenin innovasiyalar əsasında
inkişafını təmin edəcək imkanlar
formalaşır. Burada əhalinin dayanıqlı məşğulluğunun təmin edilməsi
məqsədilə 5 potensial layihə üzrə 1100
nəfərdən çox yeni iş yerinin yaradılması
nəzərdə tutulur.
Artıq Ağdam Sənaye Parkında sosial
təminatı dəstəkləyəcək infrastrukturun qurulması istiqamətində də işlərə
başlanılıb. Burada subartezian quyusu
qazılıb ki, bu da ərazinin suya olan
tələbatının ödənilməsi imkanı yaradıb.
Həmçinin əraziyə çəkilən 10 kV-luq

dan çox investisiya yatırılıb və 9500-dək
iş yeri yaradılıb. Mövcud layihələr üzrə
növbəti mərhələdə sənaye zonalarına
əlavə 400 milyon manat investisiyanın
yatırılması və 2 minə yaxın iş yerinin
yaradılması nəzərdə tutulub. Sənaye
zonaları üzrə indiyə kimi ümumilikdə 5
milyard manatlıq məhsul istehsal edilib
ki, bunun 1,4 milyard manatı (təqribən
28 faizi) ixrac olunub.
Hazırda sənaye zonalarında məhsul
istehsalı və ixracı istiqamətində müsbət
dinamika müşahidə edilir. Statistik
göstəricilərə əsasən, 2020-ci ilin 9
ayında sənaye zonalarında 977 milyon
manatlıq məhsul istehsal edilmişdisə,

iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”
barədə sərəncamı da bu məqsədə
yönəldilib.
Yeri gəlmişkən, “Azərbaycan
2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair
Milli Prioritetlər”də vurğulanır ki, milli
iqtisadiyyatımız qlobal iqtisadiyyatın tərkib hissəsi olduğundan, xarici
mühitdən təsirlənə bilir. Bu səbəbdən
uzunmüddətli dövrdə iqtisadiyyatın
daxili və xarici təsirlərə dayanıqlığı
gücləndirilməli, makroiqtisadi sabitlik
daha da möhkəmləndirilməlidir. Ölkədə
makroiqtisadi sabitliyin və dayanıqlığın
gücləndirilməsi məqsədilə yeni reallıqlara uyğun büdcə qaydasına əsaslanan
fiskal çərçivə formalaşdırılmalıdır.
Vətən müharibəsində əldə edilən
parlaq qələbə nəticəsində işğaldan
azad olunan ərazilərin ölkənin ümumi
iqtisadiyyatına reinteqrasiyasından,
yeni beynəlxalq və regional nəqliyyatlogistika dəhlizlərinin imkanlarından
faydalanmaq Azərbaycanın inkişafına
böyük təkan verəcəkdir. Bu çərçivədə
regionda təhlükəsizliyin, sabitliyin,
rifahın və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın
formalaşması, eləcə də iqtisadi və
ticarət əlaqələrinin inkişaf etməsi Cənubi
Qafqazın lider dövləti olan Azərbaycanın
region iqtisadiyyatının ümumi arxitekturasının müəyyən edilməsində rolunu
daha da möhkəmləndirəcəkdir.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
yeni inkişaf strategiyasına uyğun olaraq
həyata keçirilən çoxşaxəli islahatlar,
kompleks tədbirlər sayəsində əldə
olunan yuxarıda vurğulanan uğurlar
onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan
iqtisadiyyatı 2022-ci ildə də inkişaf dinamikasını qoruyub saxlayacaq və iqtisadi
artımın müsbət meyilləri davam edəcək.
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mənfəət neftinin və qazın satışından
11 milyard 894,6 milyon manat, bonus
ödənişləri 776,9 milyon manat, akrhesabı ödənişləri 5,3 milyon manat, tranzit
gəlirləri 21,4 milyon manat təşkil edib.
Keçən il fondun vəsaitinin idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər 3 milyard
287,4 milyon manata bərabər olub ki, bu
da ümumi gəlirlərin 20,56 faizini təşkil edir.
Valyuta məzənnələrinin dəyişməsindən
yaranan fərq ilə bağlı Neft Fondunun
büdcədənkənar xərci 2 milyard 119,3
milyon manat olub.
Ötən il ərzində fondun büdcəsinin
icrası çərçivəsində 11 milyard 350
milyon manat vəsait dövlət büdcəsinə
transfert edilib. “2019-2023-cü illər üçün
Azərbaycan Respublikasında ali təhsil
sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin
artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın
maliyyələşdirilməsinə 10,2 milyon manat
yönəldilib. 2021-ci il ərzində ARDNF-nin
idarə edilməsi ilə bağlı xərcləri 22,5 milyon
manat təşkil edib.
Bu il yanvarın 1-nə fondun aktivləri
2021-ci ilin əvvəlinə (43 milyard 564,3
milyon ABŞ dolları) nisbətən 3,35 faiz artaraq 45 milyard 25,1 milyon ABŞ dollarına
bərabər olub.
Aktivlərin artımı Fondun büdcə gəlirləri,
o cümlədən vəsaitlərin idarə edilməsindən
əldə edilən gəlirlər hesabına olub.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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Ümumxalq Hüzn Günü
ilə əlaqədar tədbir

Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsimi rayon təşkilatı
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi ilə birgə 20 Yanvar
– Ümumxalq Hüzn gününün 32-ci ildönümünə
həsr edilmiş tədbir keçirdi. Əvvəlcə Vətən uğrunda
canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin ruhu
birdəqiqəlik sükutla yad edildi.

Hulusi Kılıç: 20 Yanvar qətliamını

tarix bağışlamayacaq

BSU-da anım tədbiri

20

Yanvar bəşər tarixinin qara səhifəsi kimi insanlıq tarixinə düşdü. Qırmızı
Ordu 100-dən çox azərbaycanlını şəhid etdi, eləcə də minə yaxın soydaşımızı
yaraladı. Bu, bütün türk dünyası üçün qara gündür... Bu fikirləri Türkiyənin
Azərbaycandakı sabiq səfiri Hulusi Kılıç “Xalq qəzeti”nə açıqlamasında bildirib.
Diplomat qeyd edib ki, bu müddətdə
azərbaycanlılar necə üzülüb göz yaşı axıtdılarsa, türk dünyası da eyni hissi yaşadı:
“Məsum mülki şəxslərə qarşı edilən zülmü,
qətliamı tarix bağışlamayacaq. Mən Sovet
ordusunun tankını dayandırmaq üçün özünü
onun önünə atan 20 yaşlı gənc qızımızı
heç vaxt unutmayacağam. Bu, çox kədərli
hadisədir. Ona görə də bu günü unutmamaq
və unutdurmamaq lazımdır. Bir nüansı da
nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, Qanlı Yanvar,
həm də Azərbaycanı demokratiyaya aparan
şanlı, qürurlu bir tarixin başlanğıcı oldu”.
Hulusi Kılıçın sözlərinə görə, 20 Yanvar türk dünyasının duyğularının birləşdiyi
bir günə çevrildi: “20 Yanvar müasir
Azərbaycanın müstəqilliyə gedən yolunun,
Azərbaycan xalqının oyanışının, dirilişinin
başlanğıcı oldu. Allah şəhidlərimizə rəhmət
eləsin. Onlar Vətənin qorunması, onun
gələcək nəsillərə əmanəti üçün canlarını fəda

Əliqismət BƏDƏLOV, “Xalq qəzeti”

etdilər. Onlar bizim bir parçamız, qanımız və
canımızdır. Torpaqları uğrunda dinc nümayiş
nəticəsində şəhid oldular. Mən Azərbaycan
xalqına 20 Yanvar facisənin 32-ci ildönümü
ilə əlaqədar başsağlığı verir: “kədəriniz
kədərimizdir” – deyirəm”.

Şahxanım ƏLIZADƏ,
“Xalq qəzeti”

AHİK 20 Yanvar şəhidlərinin
ailələrinə yardım göstərib
AHİK-in mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsindən radaksiyamıza verilən məlumatda
bildirilib ki, I və II Qarabağ müharibələrində,
eləcə də ərazilərimizin bütövlüyü və azadlığı uğrunda canından keçmiş 20 Yanvar
şəhidlərinin ailələrinə və qazilərə hərtərəfli
dövlət dəstəyi ilə yanaşı, cəmiyyətin yüksək
hörmət və ehtiramı da davamlıdır.
Azərbaycan həmkarlar ittifaqları da şəhid
ailələrinə, qazilərə, ümumiyyətlə, müharibə
iştirakçılarına daim dəstək olur, onların qayğıları
ilə maraqlanır, ehtiyacı olanlara lazımi köməklik
göstərir. Bu ənənənin davamı olaraq bu il də
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (AHİK) İcraiyyə Komitəsi ölkəmizin
müstəqilliyi uğrunda 1990-cı ilin 20 yanvarında şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın ailələrinə
maliyyə dəstəyi göstərmək üçün müvafiq qərar

qəbul edib. Belə ki, 99 şəhid ailəsinin hər biri
üçün 200 manat– ümumilikdə, 19 min 800 manat məbləğində maliyyə yardımı göstərilib.
AHİK-in üzv təşkilatlar da şəhid ailələrinə
yardım göstərib, onlarla görüşlər keçirib, ehtiyacı olanları sanatoriya və istirahət evlərinə pulsuz
yollayışlarla təmin edib.

R.TAHİR,
“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19
infeksiyasına 1151 yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus
(COVID-19) infeksiyasına son sutkada 1151
yoluxma faktı qeydə alınıb, 543 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ
qərargahdan verilən məlumata görə, analiz
nümunələri müsbət çıxan 9 nəfər vəfat edib.
İndiyədək ölkədə ümumilikdə 628 min 166
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması

YAP Nəsimi rayon təşkilatının sədri Azər Süleymanov 1990- cı il 20 Yanvar faciəsindən söhbət açdı. Dedi
ki, 20 Yanvar Azərbaycan tarixində təkcə faciə deyil,
həm də respublikamızın istiqlal yolunda ilk zirvə, milli
məfkurəmizin, azadlıq istəyimizin oyanış günüdür. Bu,
uzun illər sovet imperiyasının əsarətində yaşayan xalqın
azadlıq səsini ucaltdığı, öz suverenliyi uğrunda cəsarət
nümayiş etdirdiyi şərəfli bir tarixdir. Həmin gün mərd
oğul və qızlarımız “Torpaqdan pay olmaz!” –şüarı ilə küçə
və meydanlara axışdı. SSRİ-nin ovaxtkı rəhbəri Mixail
Qorbaçovun millətlər arasındakı ayrı-seçkiliyinə etiraz
edən xalqımız istiqlaliyyət, müstəqillik uğrunda haqq
səsini ucaltdı. Xalqın haqq səsi Kremli vahiməyə saldı.
Əlləri qana bulaşmış Mixail Qorbaçov bu dəfə imperiya cəlladlarını silahsız, əliyalın Azərbaycan xalqınının
üzərinə göndərdi.
A.Süleymanov 1990-cı il yanvarın 19-dan -20nə keçən gecə Azərbaycanda günahsız insanların
gülləbaran edilməsi əməliyyatının SSRİ Müdafiə Nazirliyi, DİN xüsusi təyinatlıları və SSRİ DTK-sının təxribat
qrupları tərəfindən təşkil olunduğunu bildirdi: “Bu,
Azərbaycan xalqını qorxutmaq, onun milli oyanışını, ərazi
bütövlüyü, suverenlik uğrunda mübarizliyini məhv edib
sındırmaq məqsədi daşıyan mənfur planın tərkib hissəsi
idi. Həmin vaxt Bakıya təpədən-dırnağadək silahlandırılmış qoşun göndərməyə ehtiyac yox idi. Ona görə ki,
həmin vaxt burada daxili qoşunların 11 min 500 əsgəri,
Müdafiə Nazirliyinə tabe olan Bakı qarnizonunun çoxsaylı
hərbi hissələri, hava hücumundan müdafiə qüvvələri var
idi. 4-cü ordunun komandanlığı da Bakıda yerləşirdi. Bütün bunlara baxmayaraq, xalqımızı istiqlaliyyət uğrunda
mübarizəsindən döndərə bilmədi.
Çıxış edənlər bildirdilər ki, bu il xalqımız 20 Yanvar
hadisələrinin 32- ci ildönümünü qeyd edir, igid övladlarının fədakarlığını layiqincə xatırlayır, onların əziz xatirəsini
böyük ehtiramla anır. Bakının ən möhtəşəm məkanında
Vətən uğrunda canlarını qurban vermiş mərd, igid oğul
və qızlarımızın uyuduğu Şəhidlər xiyabanı xalqımız üçün
müqəddəs bir and yerinə, milli iradəmizin şanlı-şərəfli
salnaməsinə çevrilib. Şəhidlərimiz və Şəhidlər xiyabanı
azadlığımızın, müstəqilliyimizin, milli iradəmizin simvolu kimi bundan sonrakı nəsillərə də bir qürur mənbəyi
olacaqdır.
Sonda 40 nəfər 20 Yanvar şəhid ailəsi və əlilinə
sovqatlar paylanıldı.

faktı müəyyən edilib, onlardan 610 min 23 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 8 min 550 nəfər vəfat
edib. Aktiv xəstə sayı 9 min 593 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 9 min 344, bu
günə qədər isə ümumilikdə 6 milyon 28 min 671
test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

20 Yanvar faciəsinin 32-ci ildönümünə həsr olunmuş anım tədbirində BSU-nun rektoru səlahiyyətlərini
icra edən siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Anar
Nağıyev bildirib ki, gənc nəsil 20 Yanvar faciəsini,
bütövlükdə həmin dövrdə keçmiş Sovet İttifaqında baş
vermiş hadisələri dərindən öyrənməlidir. 1988-ci ildən
başlayaraq öz müstəqilliyinə doğru gedən Azərbaycan
xalqına qarşı ciddi təhdidlər yaranmışdı.
Nəticədə 1990-cı il yanvarın 19-dan – 20-nə keçən
gecə Bakıya sovet qoşunu
yeridildi. Lakin Azərbaycan
vətəndaşlarını kütləvi şəkildə
gülləbaran edən sovet imperiyasının rəhbərliyi xalqın milliazadlıq hərəkatını çökdürə
bilmədi.
A.Nağıyev bildirmişdir
ki, 20 Yanvar faciəsinə ilk
dəfə ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev hüquqi-siyasi
qiymət verdi. Yanvarın 21-də
Azərbaycanın Moskvadakı
Daimi Nümayəndəliyinə gələn
və dəhşətli qətliamı kəskin
pisləyən bəyanatla çıxış edən
ulu öndər bununla həmişə öz
doğma xalqı ilə birgə olduğunu sübut etdi. Xalqımızın
milli-azadlıq hərəkatının
mühüm mərhələsi olan 20

Yanvar faciəsi Azərbaycanın
müstəqilliyə qovuşmasında müstəsna rol oynadı.
Ulu öndərin təşəbbüsü ilə
1994-cü il martın 29-da
Milli Məclisdə 20 Yanvar
faciəsinə dolğun hüquqi-siyasi qiymət verildi. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti,
müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Vətən müharibəsində qazanılmış şanlı Zəfərlə bütün
şəhidlərimizin qisası alındı.
Universitetin tərbiyə işləri
üzrə prorektoru, dosent
Xanım Sultanova 20 Yanvar
faciəsinin səbəb və nəticələri
barədə fikirlərini bölüşdü.
Sonra “20 Yanvara aparan
yol” mövzusunda məruzə
ilə çıxış edən Elmi-tədqiqat
layihələri laboratoriyasının

azərbaycanşünaslıq və slavistika bölməsinin müdiri, dosent,
Qarabağ müharibəsi veteranı
Sadir Məmmədov həmin
hadisələrin canlı şahidi kimi
faciə ilə bağlı faktları, statistik
məlumatları diqqətə çatdırdı.
O, xüsusi olaraq vurğulamışdır ki, 20 Yanvar
qırğını nə qədər faciəli olsa
da, Azərbaycan xalqının
iradəsini, milli azadlıq uğrunda mübarizə əzmini qıra
bilmədi. O, xalqımızın tarixinə
şərəf və qəhrəmanlıq səhifəsi
kimi yazıldı.
Daha sonra Humanitar
və sosial elmlər fakültəsinin
tələbəsi Xanım Gülbalayeva
“Qanlı Yanvar şəhidlərini
unutmarıq!”, həmin fakültənin
tələbəsi Günel Məmmədova
“İlham və Fərizə dastanı”
adlı videosüjet təqdim etdilər.
BSU-nun Məktəb-Lisey
Kompleksinin şagirdləri
isə 20 Yanvar faciəsini əks
etdirən şeir və mahnılar
səsləndirdilər.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
balansında olan idarələr üçün polad boruların və qara metal
prokatın satın alınması məqsədilə müsabiqə elan edir
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər
www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 26
yanvar 2022-ci il saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki

tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili:
1263.
Ünvan- Bakı, Neftçilər prospekti 2.

Qazaxda şəhid adı ilə bağlı
nə varsa müqəddəsləşib...

Qazaxda şəhid adı ilə bağlı nə varsa
müqəddəsləşib. Onların hər birinin ailəsi
hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunub. Şəhidlərin
uyuduqları məkanlar da, burada ucaldılmış
abidələr, salınmış park və xiyabanlar, çəkilmiş
bulaqlar da onların əziz xatirəsinə layiqdir
desək, yanılmarıq. Şəhərin mərkəzində yerləşən
Şəhidlər xiyabanında aparılan abadlıq işləri,
burada igid oğulların adları və şəkilləri əks
olunmuş lövhənin vurulması Müqəddəs məkanı
tamamilə tanınmaz edib.
Şəhid adları muzeylərdə, kitablarda, xatirə guşələrində
də əbədiləşib. Rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü və
dəstəyi ilə şair-publisist Elçin İsmayıl Qarabağ müharibəsi
şəhidlərinə həsr olunmuş “Qanları ilə dastan yazanlar”
kitabını yazıb. Tarix-diyarşünaslıq muzeyində Birinci və
İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Vətən uğrunda canlarından keçən 339 nəfər şəhidin xatirəsinə guşə yaradılıb.
Rayon icra hakimiyyəti başçısının müvafiq
sərəncamları ilə Qazax şəhərində 11 küçəyə Vətən
müharibəsi, 1 küçəyə isə Tovuz döyüşləri şəhidinin adları
verilib.
44 günlük Vətən müharibəsində qanları ilə tarix
yazan igid oğullarımızın əziz xatirəsini əbədiləşdirmək
üçün görülən nümunəvi işlərdən biri də şəhərin Nəriman
Nərimanov küçəsində ucaldılan Abidə Kompleksidir.
Kompleks ölkəmizin suverenliyi, torpaqlarımızın ərazi
bütövlüyü uğrunda canlarından keçən qəhrəmanlarımızın
xatirəsinə olan hörmət və ehtiramı özündə çox nəfis
şəkildə əks etdirir. 27 sentyabr Anım Günündə açılışı olan
Abidə Kompleksi artıq Qazax sakinlərinin və qonaqların
ehtiramla yad etdiyi bir məkana çevrilib.
…Qazax öz şəhidləri ilə fəxr edir və onların hər birinin
əziz xatirəsini əbədiləşdirmək üçün bütün imkanlardan
istifadə etməyə çalışır.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
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Bolqarıstan
Rumen Radevin andiçmə mərasimi keçirilib
2021-ci il noyabrın
21-də ikinci dəfə Prezident
vəzifəsinə seçilmiş Rumen
Radevin Bolqarıstan
parlamentində andiçmə
mərasimi keçirilib. Bildirilir
ki, R.Radevlə yanaşı, vitse-
prezident İliyana Yotova da
and içib.
Qeyd edək ki, Bolqarıstan qanunlarına görə,
onlar yanvarın 22-də rəsmən
vəzifələrinin icrasına başlayacaqlar.
Xəbəri TASS yayıb.


Belarus
Referendumun vaxtı açıqlanıb

Dünyanın ən yaşlı kişisi vəfat edib
Ginnesin Rekordlar Kitabına görə
dünyanın ən yaşlı
kişisi olan ispaniyalı Saturnino de la
Fuerte 113 yaşına
bir neçə gün qalmış
vəfat edib. Məlumata
görə, de la Fuerte 2021-ci il sentyabrın 10-da 112 yaş 211
günlə Ginnes Rekordlar Kitabına dünyanın ən yaşlı kişisi
olaraq daxil edilmişdi.
Qeyd edilir ki, 1909-cu ildə doğulan Saturnino de la
Fuerte İspaniyada müxtəlif siyasi dönəmlərə və proseslərə
canlı şahidlik etmişdir.
Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.

Paraqvay
Prezident koronavirusa yoluxub
Paraqvay
Səhiyyə Nazirliyi
ölkə prezidenti Mario
Abdo Benitesin
koronavirusa yoluxduğunu açıqlayıb.
Məlumatda qeyd
edilir ki, yoluxma ilə
bağlı özünü təcrid
edən Mario Abdo Benites bundan öncə koronavirusa qarşı
peyvənd olunub.
Xəbəri CNN yayıb.

İngiltərə

“Anadolu” agentliyi yazır ki, belə bir
bəyanatla Türkiyə Prezidentinin mətbuat katibi İbrahim Kalın Rusiya ilə Ukrayna arasındakı gərginliyin Avropa və NATO-ya mümkün
təsirlərinə həsr olunmuş onlayn formatda
keçirilən beynəlxalq konfransda səsləndirib.
Tədbiri “Circle Foundation” (“Dairə Fondu”müəllif) analitik fikir mərkəzi təşkil edib.
Türkiyə rəsmisi çıxışında bildirib ki,
Ankara Moskva ilə Kiyev arasında gərginliyin
azaldılması üçün hətta kiçik bir fürsətdən
belə istifadə etməyə hazırdır. Çünki, Rusiya
ilə Ukrayna arasında hərbi əməliyyatların
başlanması qarşısıalınmaz fəlakətlərə səbəb
ola bilər.
Mətbuat katibi onu da bildirib ki, uzun
illər davam edən belə çətin geosiyasi
problemlərin tez və qısa həll yolları olmur.
Problemin çözülməsi, təbii ki, səbr və təmkin

Villa”da çıxış edəcək.
Qeyd edilir ki, Olsen mövsümün ilk hissəsini icarə
əsasında İngiltərənin “Şeffild Yunayted” klubunda keçirib.
O, Çempionşipdə 11 matça çıxıb.
Xəbəri “goal.com” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

tələb edir. Qlobal aktorlar vəziyyətin çətinliyini
nəzərə almalıdır.
İbrahim Kalın belə bir məqamı xüsusi vurğulayıb ki, Ankaranın təşəbbüsü Türkiyənin
NATO üzvü deyil, Ukrayna və Rusiyanın
dostu olaraq irəli sürülüb və belə də qəbul
edilməlidir. Yeri gəlmişkən, Türkiyə Prezidenti
bu məsələ ilə bağlı hər iki ölkənin lideri ilə
telefonla müzakirələr aparıb.
Yaxın günlər ərzində Türkiyə Prezidentinin
Ukraynaya səfəri gözlənilir. Ərdoğan Kiyevdə
Zelenski ilə görüşüb regiondakı mövcud
vəziyyət və perspektivləri müzakirə edəcək.
İ.Kalın sözügedən beynəlxalq konfransdakı çıxışında həmçinin deyib ki, Ankara, eyni
zamanda, hər hansı bir hərbi əməliyyatların
başlamaması üçün Moskva ilə sıx əlaqələr
saxlayır .

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”

Yeni sədrin seçkisi AP spikeri David Sassolinin yanvarın
11-də vəfat etməsindən sonra
keçirilib. İtaliyalı siyasətçi
Sassoli immun sisteminin
ciddi problemi səbəbindən 66
yaşında dünyasını dəyişib. O,
Avropa Parlamentinin sədri
postuna 2019-cu ilin iyulunda
seçilmişdi, səlahiyyət müddəti
yaxın vaxtlarda başa çatmaq

Dünya Ralli Çempionatı
həyəcanı başlayır

B

eynəlxalq Avtomobil İdmanları Federasiyası
(FIA) tərəfindən təşkil edilən Dünya Ralli
Çempionatında 2022-ci il mövsümü bu
gün Monakoda keçiriləcək Monte Karlo Rallisi ilə
başlayacaq.
Dünyanın ən əhəmiyyətli
avtomobil yarışlarından biri
kimi göstərilən yarış bu il
50-ci dəfə keçiriləcək. 13
mərhələdən ibarət ralliyə
Avropa, Afrika, Okeaniya
və Asiya qitələri evsahibliyi
edəcək.
Monte Karlo Rallisi ilə
başlayacaq mübarizə 13

noyabrda Yaponiya Rallisi
ilə yekunlaşacaq. Monakonun ev sahibliyi edəcəyi
və bu gün start götürəcək
mövsümün ilk rallisi yanvarın
23-də– bazar günü yekunlaşacaq.
Mübarizədə iki fransız
pilot Sebastien Loeb və
Sebastien Ogier xüsusilə

A

2000-ci illərdə əldə etdikləri
dərəcələrlə rəqiblərindən
fərqlənirlər. Bu il M-Sport
Ford komandası ilə müqavilə
imzalayan Loeb 9 çempionluq (2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011,
2012) ilə turnirin ən uğurlu
sürücüsüdür. Son 9 mövsümün (2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2020,
2021) 8-ni zirvədə tamamlayan Toyota Gazoo pilotu
Ogier isə bu il mümkün çempionluqda Loebin rekordunu
bölüşəcək. Mövsümdən əvvəl
təqaüdə çıxmaq qərarına
gələn Ogierin ikinci pilotu
fransalı Julien İnqrassianı
eyni ölkədən Benjamin Veil-

Ölkədə virus qurbanlarının ümumi
sayı 127 min 638-ə çatıb. Bunlardan
100 min 339 -u xəstəxanalarda, 27 min
299-u isə qocalar evlərində qeydə alınıb.
Pandemiya başlayandan xəstəxanalarda
487 min 977 virus xəstəsi sağalıb. Son
sutkada 2 min 421 virus xəstəsi sağalaraq xəstəxanaları tərk edib.
Ölkədə 53 milyon 623 min 212 nəfərə
peyvəndin birinci dozası, 52 milyon 302

ÂÂ Yanvarın 20-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir
yağıntılı olacağı, sulu qar, bəzi yerlərdə qar
yağacağı gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi
əsəcək. Gecə və gündüz 1-3°, isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 766
mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət
80-90 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı
gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı
ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 9-14°, gündüz 1-6° şaxta
olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında arabir qar yağacağı gözlənilir.

Bəzi yerlərdə intensiv və güclü olacağı
ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 8-13°, gündüz 2-7° şaxta
olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
arabir qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə
intensiv və güclü olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
8-13°, bəzi yerlərdə 18°-dək, gündüz 2-7°
şaxta olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında arabir qar yağacağı gözlənilir.
Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var.
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 0-5° şaxta, gündüz 0-5° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında arabir qar yağacağı gözlənilir. Bəzi
yerlərdə intensiv və güclü olacağı ehtimalı var.

BAŞ REDAKTOR

T E L E F O N L A R:

HƏSƏN
HƏSƏNOV

Məsul katib: 493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,
493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar: 493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;
E-mail: xalqqazeti@gmail.com

las əvəz edəcək.
Monte Karlo Rallisi həm
də yarışda ilk dəfə hibrid
mühərriklərin istifadə olunması ilə yadda qalacaq.
Çempionatın ətraf mühitin
çirklənməsinə qarşı həyata
keçirdiyi tədbirlər arasında ən
mühüm mövzu kimi bu il ilk
dəfə istifadə olunacaq hibrid
motorlu nəqliyyat vasitələri
diqqət çəkir.
Yarışlarda istifadə
ediləcək yeni hibrid sistemli
avtomobillər 1600cc turbo
alışan mühərriklərdə 520 at
gücünə qədər olacaq.

üzrə idi.
Roberta Metsola Avropa
Parlamentinin Strasburqda
keçirilmiş plenar iclasında
səsvermənin birinci turunda
seçilib. Onun lehinə parlamentin 458 deputatı səs
verib. Metsolanın seçilməsi ilə
Avropa Prlamentinə üçüncü
dəfədir ki, qadın rəhbərlik
edir.

Məlumata görə, Roberta
Metsola yeni vəzifəyə özünün
ad günündə – yanvarın 18-də
seçilib.
Avropa Parlamentinin
yeni spikeri deputatlara
müraciətində bildirib ki,
üzərinə düşən məsuliyyəti
daşımaqdan qürur duyur. O,
eyni zamanda, parlamentin və bütün Avropa İttifaqı
vətəndaşlarının rifahı üçün
çalışacağını vəd edib.
Metsola dörd uşaq
anasıdır. AP-yə seçilənə
qədər hüquqşünas kimi
fəaliyyət göstərib. Avropa
Parlamentinə ilk dəfə 2013cü ildə Maltadan deputat
seçilib. Parlamentdə təmsil
olunan ən iri siyasi qruplardan
olan Avropa Xalq Partiyasının üzvüdür. Sağ-mərkəzçi
və mühafizəkar siyasi xətti
dəstəkləyir.
Metsola siyasətdə fikir
ayrılıqlarını həll etməkdə
xüsusi qabiliyyətinə görə
Avropa ictimaiyyəti tərəfindən
dəstəklənir, ancaq abort
əleyhinə fəal işinə görə
tənqidlərə məruz qalır.
Yeni sədr iki il yarım
ərzində Avropa Parlamentinə
rəhbərlik edəcək.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

D

ünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti
artmaqda davam edir. Londonun “İCE”
(“Inter Continental Exchange Futures”)
Birjasının məlumatına görə, “Brent” markalı
neftin qiyməti 1,73 faiz artaraq 89,02 dollar olub.

“AzeriLight” markalı
neftin qiyməti
90 dolları keçib

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Avropada yoluxma sürətlə artır

vropa ölkələrində koronavirusa yoluxanların sayı durmadan
artmaqdadır. Son bir sutka
ərzində təkcə Fransada COVID-19
pandemiyasına 464 min 769 yeni
yoluxma qeydə alınıb. Ölənlərin sayı
isə 375 olub. Bu barədə məlumatı
“İnterfaks.ru” verib.
Məlumata görə, son bir həftə ərzində
ölkədə koronavirusa gündəlik yoluxma
sayı orta hesabla 309 min 433 həddində
olub. Bu haqda Fransa Səhiyyə
İdarəsinin məlumatında bildirilib.
İdarədən verilən son məlumatlara
görə, hazırda xəstəxanalarda 26 min
526 koronavirus xəstəsi müalicə alır.
Bu, bir gün əvvəllə müqayisədə 750
xəstə çoxdur. Xəstəxanaların reanimasiya şöbələrində hazırda 3 min 881 ağır
vəziyyətdə olan virus xəstəsi müalicə
olunur. Son 24 saatda xəstəxanalara 3
min 509, reanimasiya şöbələrinə isə 367
yeni ağır vəziyyətdə olan virus xəstəsi
daxil olub.

“Aston Villa” heyətini gücləndirib
İngiltərənin
“Aston Villa” klubu
heyətini daha bir futbolçu ilə gücləndirib.
Premyer Liqa
təmsilçisi “Roma”dan
Robin Olseni icarəyə
götürüb. İsveçli
qapıçı mövsümün
sonuna qədər “Aston

Avropa Parlamentinin yeni spikeri
vəzifəsinə Maltadan olan 44 yaşlı deputat
Roberta Metsola seçilib. İndiyədək Metsola
Avropa Parlamentinin (AP) sədr müavini
postunu tutub. Məlumatı “Anadolu” verib.

Kalın: Ərdoğan Putin və
Zelenskini Türkiyəyə dəvət edib

Belarusda konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı
referendumun vaxtı açıqlanıb.
Ölkə Prezidenti Aleksandr Lukaşenko referendumun fevral ayında keçiriləcəyini bildirib. Bununla bağlı
A.Lukaşenkonun yaxın vaxtlarda xalqa və parlamentə
müraciəti olacaq.
Xəbəri BBC yayıb.

İspaniya

Roberta Metsola Avropa
Parlamentinə sədr seçilib

“Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
Rusiya və Ukrayna
prezidentləri Vladimir Putin
və Volodomir Zelenskini
aralarındakı fikir ayrılıqları
üzrə müzakirələr aparmaq
üçün Türkiyəyə dəvət edib”.

min 139 nəfərə isə hər iki dozası vurulub. “Buster” dozası 32 milyon 68 min 75
nəfərə vurulub. Son sutkada 399 min 849
peyvənd vurulub ki, bundan 23 min 718-i
birinci doza, 29 min 290 ikinci doza, 346
min 841-i isə “buster” doza olub.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə və gündüz 0-5°, dağlarda gecə 9-14°,
yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 15-18°, gündüz
5-9° şaxta olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında arabir
yağıntılı olacağı, sulu qar, bəzi yerlərdə qar
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv
olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 0-5° şaxta, gündüz
0-5° dək isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, qar
yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv və
güclü olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə
duman olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2°
şaxtadan 3°-dək isti, gündüz 3-5° isti, dağlarda gecə 5-8°, gündüz 0-5° şaxta olacaq.

“Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273

Sonuncu dəfə “Brent” markalı neftin belə qiyməti 2014cü ilin oktyabrında olmuşdu. “NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”) Birjasının məlumatına görə, Texas sortu
adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin qiyməti 1,71 faiz
artaraq bir bareli 86,89, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı
neftinin qiyməti 0,87 faiz artaraq bir bareli 90,72 dollar olub.
Qeyd edək ki, sonuncu dəfə “AzeriLight” markalı neftin bu
qiyməti 2014-cü ilin oktyabrında olmuşdu.
Ekspertlər dünya bazarında “qara qızıl”ın qiymətinin
artmasının Yaxın Şərqdəki gərginliklə əlaqələndirirlər. Digər
ekspertlər isə əksər ölkələrdə koronavirus infeksiyasının
“Omicron” ştamının zəifləməsi ilə əlaqələndirirlər. Rusiyanın “Sənayerabitəinvestisiya” Bankının icraçı eksperti İrina
Krılova bildirib ki, “qara qızıl”ın qiyməti 90 dolları keçəcək.
Çünki bütün ölkələrin neftə olan tələbatı çoxdur. OPEC+
dövlətləri isə hasilatı sutkada 400 min barel artırmağa qərar
veriblər.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”
99 2021-ci ildə Qərbi Kaspi Universiteti tərəfindən
Hüseynli Aysun Qoşqar qızının adına verilmiş tələbə bileti
itdiyi üçün etibarsız sayılır.
99 “Azərişıq “Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən
Nəsimi RETSİ-nin əməkdaşı Həsənzadə Tağı Həsən
oğlunun adına verilmiş xidməti vəsiqə itdiyi üçün etibarsız
sayılır.
99 Şamaxı rayon Aqrar İslahatı Komissiyası tərəfindən
Mahmudov Durasan Seyidrza oğlunun adına verilmiş
A033686 saylı torpaq sahəsinin planı və ölçüsü itdiyi üçün
etibarsız sayılır.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin –
AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanov
Konstitusiya Məhkəməsinin sədr müavini Sona
Salmanovaya anası
SİMUZƏR XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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