
    Yanvarın 19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Davosda Mon-
teneqronun Baş naziri Dritan Abazoviç ilə görüşü olub.
    Görüşdə Azərbaycan ilə Monteneqro arasında dostluq münasibətlərinin olduğu qeyd
edildi. Ölkələrimiz arasında turizm, investisiyalar və enerji sahələrində əməkdaşlıq
məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı.
    Dövlətimizin başçısı Cənubi Qafqaz regionundakı vəziyyət barədə məlumat verdi, Er-
mənistanın müxtəlif yalan məlumatlar əsasında bir sıra beynəlxalq təsisatlarda Azərbaycana
qarşı təbliğat apardığını qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev, həmçinin Azərbaycan ərazisində
Laçın-Xankəndi yolundakı vəziyyət barədə də Monteneqro Baş nazirinə məlumat verdi.
    Dritan Abazoviç qeyd etdi ki, Monteneqro hər zaman Azərbaycanı dost ölkə hesab edir.
Baş nazir Monteneqronun Azərbaycan ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığın inkişafında maraqlı
olduğunu bildirdi.

    Yanvarın 19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Davosda Dünya
İqtisadi Forumunun sədri Klaus Şvab ilə görüşü olub.
    Görüşdə Azərbaycan ilə Dünya İqtisadi Forumu arasında uğurlu əməkdaşlığın aparıldığı
və bu əməkdaşlığa hər iki tərəfdən böyük önəm verildiyi qeyd olundu.
    Klaus Şvab Azərbaycanın Dünya İqtisadi Forumunun yeni təşəbbüslərinə, o cümlədən
Dördüncü Sənaye İnqilabı sahəsində yeni layihələrə qoşulmasını məmnunluqla qeyd etdi.
    Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Dördüncü Sənaye İnqilabı

    Yanvarın 18-də Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyevin Davosda
Latviya Respublikasının Prezidenti Egils Le-
vits ilə görüşü olub.
    Görüşdə Prezident İlham Əliyev Latviyaya
səfərlərini məmnunluqla xatırlatdı və Prezident
Egils Levitsi Azərbaycana səfərə dəvət etdi.
    Dəvəti minnətdarlıqla qəbul edən Prezident
Egils Levits Azərbaycanın Latviyanın çox
önəmli tərəfdaşı olduğunu bildirdi.
    Söhbət zamanı Azərbaycan-Avropa İttifaqı
əlaqələrinə də toxunuldu. Latviyanın Azər-
baycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələrini daim
dəstəklədiyi qeyd olundu. Həmçinin Azər-
baycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində
və qaza tələbatının ödənilməsində oynadığı
rol yüksək qiymətləndirildi. Azərbaycanın
Avropa İttifaqı ölkələrinə potensial elektrik
enerjisi ixrac edən ölkə kimi imkanlarının
artacağı bildirildi, bu xüsusda Azərbaycan,

Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan arasında
yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi ilə bağlı
ötən ilin dekabrında Buxarestdə imzalanan
Sazişin əhəmiyyəti qeyd edildi.
    Söhbət zamanı Azərbaycanın Orta Dəhlizdə
yerləşən ölkə olaraq Mərkəzi Asiya ilə Avropa
İttifaqı arasında mühüm nəqliyyat daşıma-
larının həyata keçirilməsində önəmli rolu
vurğulandı.
    Görüşdə Latviya ilə Azərbaycan arasında
BMT və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçi-
vəsində əməkdaşlıq məsələləri də qeyd olundu.
Latviya Prezidenti Azərbaycan Prezidenti İl-
ham Əliyevin Qoşulmama Hərəkatının Sədri
kimi fəaliyyətini xüsusi qeyd etdi.
    Prezident Egils Levits, həmçinin Azər-
baycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi
çərçivəsində bir sıra təşəbbüslərə imza atdığını
bildirdi, xüsusilə COVID-19-a qarşı mübarizə
istiqamətində uğurlu fəaliyyətini vurğuladı.

Prezident İlham Əliyevin Davos görüşləri – yeni əməkdaşlıq perspektivləri müəyyənləşdirilir

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 19-da Davosda “Adani
Group” şirkətinin təsisçisi və sədri Qautam Adani ilə görüşüb.
    Görüşdə Azərbaycanın Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin təşəbbüskarı
və əsas nəqliyyat-logistika qovşaqlarından biri olduğu vurğulandı, bu xüsusda əməkdaşlığın
perspektivləri müzakirə edildi.
    Həmçinin Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi kontekstində Azərbaycan ərazisindən keçən Orta
Dəhlizin xüsusi əhəmiyyəti qeyd edildi.
    Qautam Adani şirkətin Hindistanda və dünyanın müxtəlif bölgələrində limanların idarə
edilməsi, nəqliyyat və daşıma sahələrində geniş təcrübəyə malik olduğunu, dünyanın bir
sıra ölkələrində bu sahələrdə birbaşa investisiyalarla çıxış etdiyini bildirdi.
    Söhbət zamanı Azərbaycanın birbaşa xarici investisiyalar üçün cəlbedici olması,
ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafı və bu xüsusda “Adani Group” ilə neft-kimya, dağ-
mədən, metallurgiya sənayesi və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə əməkdaşlığın
perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıldı.
    Görüşdə nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərlərinin həyata keçirilməsi və gələcək
əməkdaşlıq üzrə daha təfərrüatlı müzakirələrin aparılmasına dair razılığa gəlindi.

    Yanvarın 19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Davosda Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (AYİB) birinci vitse-prezidenti Yurgen Riqterink ilə
görüşü olub.
    Görüşdə ölkəmizlə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı arasında uğurlu əməkdaşlığın
həyata keçirildiyi bildirildi, Bankın Azərbaycanda mühüm layihələrdə iştirak etdiyi vurğu-
landı.
    Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının Cənub Qaz Dəhlizinin reallaşmasına töhfəsi
xüsusi qeyd edildi.
    Söhbət zamanı perspektiv prioritetlər, o cümlədən nəqliyyat, logistika, informasiya tex-
nologiyaları, bərpa olunan enerji sahələrində əməkdaşlıq məsələləri barədə fikir mübadiləsi
aparıldı.
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    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 19-da Davos Dünya

İqtisadi Forumu çərçivəsində keçirilən “Avrasiya Orta Dəhlizi: Yoldan magistrala”

mövzusunda panel iclasında iştirak edib.

    Dövlətimizin başçısı panel iclasının moderatorunun suallarını cavablandırıb.

Mərkəzinin uğurlu fəaliyyəti xüsusi vurğulandı və bunun Davos İqtisadi Forumu ilə əmək-
daşlığın müxtəlif aspektlərinin daha da genişləndirilməsinə töhfə verdiyi bildirildi.
    Klaus Şvab Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına töhfəsini

xüsusi vurğuladı.
    Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə də fikir mübadiləsi
aparıldı.

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 19-da Davosda Avropa

İtti faqının (Aİ) büdcə və administrasiya üzrə komissarı Yohannes Han ilə görüşüb.

    Görüşdə Azərbaycanın Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin və bu əsasda Orta Dəhlizin əhə-

miyyətinin artmasında rolu xüsusi qeyd olundu.

    Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda nəqliyyat-logistika infrastrukturunun qurulması

və inkişaf etdirilməsi istiqamətində indiyədək həyata keçirilmiş işlər haqqında məlumat

verdi.

    Ölkəmizin öz ərazisindən yüklərin daşınması üçün ötürücülük qabiliyyətinin artırılması

istiqamətində fəaliyyətini davam etdirdiyi vurğulandı.

    Söhbət zamanı enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edildi, Azərbaycanın

Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına verdiyi töhfə qeyd edildi. Azərbaycanda

Avropanın enerji bazarına əlavə həcmlər çıxarılması istiqamətində işlərin aparıldığı bildi-

rildi.

    Görüşdə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə inkişafı

və perspektivləri barədə də fikir mübadiləsi aparıldı.

    Yanvarın 19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Davosda
Niderland Krallığının Baş naziri Mark Rutte ilə görüşü olub.
    Görüşdə Azərbaycan ilə Niderland arasında iqtisadi sahədə əməkdaşlığın inkişaf etdiyi
xüsusi qeyd olundu, bu xüsusda Niderland şirkətlərinin Azərbaycanda müxtəlif layihələrin
həyata keçirilməsində yaxından iştirak etdiyi vurğulandı.
    Mark Rutte Azərbaycanın Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına
verdiyi töhfəni və Avropa ölkələrinin qazla təchizatında oynadığı rolu xüsusi qeyd edərək,
buna görə təşəkkürünü bildirdi.
    Söhbət zamanı Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin və onun tərkib hissəsi olan Orta Dəhlizin
artan əhəmiyyəti qeyd edildi, regional məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı.
    Dövlətimizin başçısı Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması, iki
ölkə arasında sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar prosesi haqqında məlumat verdi. Azərbaycan
Prezidenti Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin dəstəyi ilə aparılan danışıqlar
prosesinin vacibliyini vurğuladı, ölkəmizin bu proses çərçivəsində danışıqların davam et-
dirilməsinə hazır olduğunu dedi.
    Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Laçın-Xankəndi yolunda cərəyan edən son
hadisələr barədə məlumat verdi, Ermənistanın yolun guya blokadada olması barədə yalan
məlumatlar yaydığını və beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmağa çalışdığını qeyd etdi.
Dövlətimizin başçısı Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilərimizdə
ölkəmizin təbii sərvətlərinin qanunsuz istismarının Azərbaycan ictimaiyyətinin və vətəndaş
cəmiyyəti təşkilatlarının haqlı narazılığına səbəb olduğunu bildirdi.
    Hazırda yolda Rusiya sülhməramlılarının, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi vasitəsilə
lazımi humanitar yüklərin, mülki şəxslər və mülki təyinatlı yüklərin sərbəst keçidinin
təmin edildiyi diqqətə çatdırıldı, kriminal ünsürlərin həmin ərazilərdən çıxarılmasının
vacibliyi bir daha vurğulandı.

    Yanvarın 19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Davosda

Xorvatiya Respublikasının Baş naziri Andrey Plenkoviç ilə görüşü olub.

    Prezident İlham Əliyev Xorvatiya Baş nazirini Azərbaycana səfərə dəvət etdi.

    Dəvət minnətdarlıqla qəbul olundu.

    Söhbət zamanı minaların təmizlənməsi sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə

edildi. Xorvatiyanın da minalardan əziyyət çəkən ölkə kimi minatəmizləmə sahəsində

təcrübəyə malik olduğu bildirildi.

    Dövlətimizin başçısı otuzillik işğal dövründə Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində

çoxlu sayda mina basdırdığı və 2020-ci il noyabrın 10-dan – hərbi əməliyyatların başa çat-

masından bu günədək 300-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşının mina hadisələri nəticəsində

həlak olduğu və ya yaralandığı qeyd edildi. Hazırda Azərbaycan Respublikasının Minatə-

mizləmə Agentliyinin xətti ilə genişmiqyaslı minatəmizləmə əməliyyatlarının həyata

keçirildiyi bildirildi. Xorvatiya ilə bu sahədə əməkdaşlığın mövcud olduğu, həmçinin

Xorvatiya şirkətlərindən bununla bağlı müxtəlif avadanlıqların alındığı vurğulandı. Mina-

təmizləmə sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin vacibliyi qeyd edildi.

    Söhbət zamanı enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələləri də müzakirə olundu. Azərbaycanın

Avropa İttifaqı ilə enerji sahəsindəki strateji tərəfdaşlığı vurğulandı. Hazırda ölkəmizin

Avropanın enerji bazarına əlavə qaz həcmləri çıxarması istiqamətində fəaliyyətini davam

etdirdiyi bildirildi.

    Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 20 Yanvar faciəsi ilə əlaqədar
sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.
    Paylaşılan fotonun üzərində “20 Yanvar – Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!”
sözləri yazılıb.

Prezident İlham Əliyev 20 Yanvar faciəsi ilə əlaqədar 
paylaşım edib

AZƏRTAC
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    Yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə... Xal-
qımızın tarixinə qanla yazılmış bir səhifə.
Bu səhifəni təkcə faciə adlandırmaq olmaz.
Bu, Azərbaycanın istiqlal yolunun ilk zirvəsi,
azadlıq istəyinin oyanış günüdür. Uzun illər
sovet imperiyasının əsarətində yaşayan xalqın
azadlıq səsini ucaltdığı, öz suverenliyi uğrunda
cəsarət nümayiş etdirdiyi şərəfli bir tarixdir. 
    Silahsız, dinc əhaliyə qarşı keçirilən həmin
qanlı əməliyyat SSRİ Müdafiə Nazirliyi, Da-
xili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatlıları və
SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin təx-
ribat qrupları tərəfindən təşkil olunmuşdu.
Ordu hissələrinin tərkibinə Stavropol, Kras-
nodar və Rostov vilayətlərindən səfərbərliyə
alınmış erməni əsgər və zabitlər, orduda xid-
mət edən ermənilər daxil idi. Xüsusi təlim
keçmiş qoşun hissələri yanvarın 19-dan 20-nə
keçən gecə Bakı şəhərinə 3 istiqamətdə ye-
ridilərək dinc əhaliyə qarşı misligörünməmiş
vəhşiliklər etdilər. Bu hadisə zamanı 147
Azərbaycan vətəndaşı şəhidlik zirvəsinə yük-
səldi, 744 nəfər yaralandı və xəsarət aldı,
841 nəfər qanunsuz həbs edildi.
    Mərkəzi hakimiyyətin orqanı olan “Pravda”
qəzeti 22 yanvar tarixli nömrəsində Bakıda
törədilmiş qırğının əsl mahiyyətini gizlədərək
yazırdı: “Fövqəladə vəziyyət elan edilməsi
üçün görülmüş tədbirlər nəticəsində guya
qadınlar və uşaqların tələf olması barədə bə-
yanatlar aşkar fitnəkar xarakter daşıyır. Bir
daha təkrar etmək lazımdır ki, bu, qərəzli
yalandır! Məqsəd əhalini sovet ordusuna və
hüquq-mühafizə orqanlarına qarşı qaldır-
maqdır...”
    Onu da xatırladaq ki, 20 Yanvara qədər
artıq Naxçıvanın Ermənistanla sərhədində
ermənilər sovet qoşunlarının köməyi ilə mux-
tar respublikaya hücuma keçmişdilər. Bakıda
və Azərbaycanın digər bölgələrində sovet
ordusunun törətdiyi qanlı cinayətlərlə Nax-
çıvana erməni hücumunun zaman etibarilə
üst-üstə düşməsi hadisələrin eyni mərkəzdən
idarə olunduğunu sübut edirdi. Sərhəd böl-
gəmiz Sədərəyi qoruyan könüllülər oldu.
Həmin gün 8 şəhid verildi. Erməni quldurları
Naxçıvan torpaqlarını ələ keçirmək məqsədilə
1990-1993-cü illərdə dəfələrlə bu qədim
yurd yerinə hücum ediblər. Daha dəqiq desək,
bu qısa müddətdə Sədərəkdə 14 dəfə qanlı
döyüş olub. Həmin döyüşlərdə 108 nəfər şə-
hidlik zirvəsinə ucalıb. 
     Qeyd edək ki, 1990-cı il yanvarın 19-dan
20-nə keçən gecə sovet qoşunlarının Bakıya
hücumundan 8 saat əvvəl sovet qoşun birləş-
mələrinin və erməni silahlı dəstələrinin muxtar
respublikaya hücumu qan tökülməsi və erməni
quldur dəstələrinin Kərki kəndini işğal etməsi
ilə nəticələnmiş, Ermənistanın apardığı təca-
vüzkarlıq siyasəti nəticəsində vaxtilə Azər-
baycanı Naxçıvanla bağlayan dəmiryol xətləri
və avtomobil yolları kəsilmiş, Naxçıvana Azər-
baycandan təcrid olunmuş vəziyyətdə, blokada
şəraitində yaşamaq taleyi qismət olmuşdur.
Məhz belə ağır şəraitdə naxçıvanlılar böyük
mərdlik və yenilməzlik nümayiş etdirmişlər.
O vaxt naxçıvanlıların atdıqları belə cəsarətli
addımlar bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən
böyük rəğbətlə qarşılanmışdı. Burada müd-
riklərdən birinin aşağıdakı fikrini xatırlamaq
yerinə düşər: “Özünü vətəndaş zənn edən hər
kəs Vətənin dərdinə yad qala bilməz”.
    O da xüsusi vurğulanmalıdır ki, bu qanlı
terror aktına ilk dəfə öz etirazını bildirən
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev ol-
muşdur. Ulu Öndər 1990-cı il yanvarın 21-də
Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndə -
liyinə gələrək mətbuat konfransı keçirmiş,
bu cinayəti pisləmiş, əliyalın əhalinin kütləvi

şəkildə qətlə yetirilməsini hüquqa, demo-
kratiyaya və insanlığa zidd aksiya kimi kəskin
ittiham etmişdi. Görkəmli dövlət xadimi Ba-
kıda törədilən qanlı faciənin təşkilatçılarını
cinayətkar adlandırmış və aksiyanı törədən-
lərin məsuliyyətə cəlb edilməsini qətiyyətlə
tələb etmişdir. Onu da xüsusi qeyd etmək
lazımdır ki, SSRİ-nin hələ hökmünü sürdür-
düyü vaxtda ölkəni və onun başçısını paytaxtın
özündə tənqid etmək, sözün əsl mənasında,
böyük hünər və cəsarət tələb edirdi. Ancaq
ulu öndərimiz öz bəyanatında açıq şəkildə
ozamankı SSRİ rəhbərinin birbaşa göstərişi
ilə tökülən qanlara etirazını, insanların azadlıq
istəyinin məhv edilməsinin mümkünsüzlüyünü
bildirmiş, ağır günlərdə xalqının yanında ol-
duğunu bir daha sübut etmişdir. Xalqımızın
böyük oğlunun bu bəyanatı bütün dünyada
geniş əks-səda doğurmuşdur. 
    Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev
Azərbaycan xalqının ən çətin anında Mos -
kvadan doğma Vətəninə qayıdanda Azərbay-
can çox ağır günlərini yaşayırdı. Respublikamız
parçalanmaq təhlükəsi qarşısında qalmışdı.
Xalqımızın böyük oğlu Moskvada nə qədər
təhdid və təzyiqlər altında yaşayırdısa, Azər-
baycanda da onu xalqa zidd hakimiyyət tərə-
findən bir o qədər təzyiq və hədələr gözləyirdi.
Buna baxmayaraq, Ulu Öndər Vətənə döndü.
Böyük siyasətçinin öz xalqına olan sevgisi,
xalqın da Ümummilli Liderimizə inamı məkrli
qüvvələrin arzularını ürəklərində qoydu.
    Görkəmli dövlət xadimi tərəfindən hazır-
lanan və onun təşəbbüsü ilə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin 1990-cı il 21 no-
yabr tarixli sessiyasında qəbul edilən “1990-cı
ilin yanvar ayında Bakı hadisələrinə siyasi
qiymət verilməsi haqqında” Qərarda ilk dəfə
olaraq yanvar hadisələrinə siyasi qiymət verilir,
törədilən qırğının təşkilatçılarının məsuliyyətə
cəlb olunması tələb edilirdi. Qərarda deyilirdi:
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
1990-cı ilin yanvar ayının 19-dan 20-nə keçən
gecə və sonrakı günlərdə Bakıda baş vermiş
hadisələrə münasibətini bildirərək qeyd edir
ki, sovet ordusunun xüsusi təyinatlı cəza dəs-
tələri, hərbi dəniz donanmasının və daxili qo-
şunların bölmələri Bakı şəhərini işğal etmiş,
dinc əhaliyə qarşı görünməmiş vəhşiliklər tö-
rədərək silahlı təcavüz göstərmişlər. Azərbaycan
xalqının demokratiya və milli azadlıq uğrunda
mübarizəsini boğmaq məqsədi daşıyan bu iş-
ğalçı hərəkət nəticəsində görünməmiş vəhşi-
liklərə yol verilmiş, günahsız insanlar, o cüm-
lədən uşaqlar, qocalar, qadınlar qətlə yetirilmiş,

yüzlərlə adam yaralanmışdır. Respublika rəh-
bərliyi əvvəlcədən xalqa xəyanət yolu tutaraq
bu qəsdin qarşısını almaq üçün heç bir əməli
tədbir görməmiş, səbatsızlıq göstərmiş, yol
verilən cinayətlərin iştirakçısı ola-ola zahirən
hadisələrdən kənarda qalmağa çalışmışdır”.
Bu tarixi sənəddə 20 Yanvar gününün hər il
Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Milli Ma-
təm Günü” kimi qeyd olunması da öz əksini
tapmışdır. 1992-ci il yanvarın 13-də isə daha

bir tarixi addım atılmış, “1990-cı ilin yanvar
ayında Bakı faciəsi ilə əlaqədar Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Rəyasət
Heyətinin bəyanatı” qəbul olunmuşdur.
    Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə
xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdı-
şından sonra 20 Yanvar hadisəsinə dövlət
səviyyəsində siyasi-hüquqi qiymət verilmiş,
Ümummilli Liderin 1994-cü il yanvarın
5-də imzaladığı Fərmanda Azərbaycan Res-
publikasının Milli Məclisinə hadisəyə tam
siyasi-hüquqi qiymət verilməsi tövsiyə olun-
muşdur. Fərmanda deyilirdi: “Xalqımızın

tarixinə Qanlı Yanvar faciəsi kimi daxil ol-

muş 1990-cı ilin yanvarın 20-də Azərbaycan

öz azadlığı və müstəqilliyi uğrunda ilk şə-

hidlərini vermişdir. Tarixin yaddaşına qanla

yazılmış həmin gündən bizi 4 illik zaman

məsafəsi ayırır. Təəssüf ki, 4 il ərzində 20

Yanvar hadisələrinə dövlət səviyyəsində la-

zımi siyasi-hüquqi qiymət verilməmişdir”.

    1994-cü ilin fevralında Milli Məclisin xü-
susi sessiyasında Azərbaycana qoşun yeri-
dilməsinin xalqımıza qarşı hərbi təcavüz və
cinayət kimi qiymətləndirilməsi, təqsirkarların
məsuliyyət dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi
də məhz Ümummilli Liderimizin təşəbbüsü
ilə baş vermişdir.
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev 20 Yanvar şəhidlərinin
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi, adlarının uca
tutulması, o cümlədən onların ailələrinin
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsini daim
diqqətdə saxlayır, bu istiqamətdə mühüm
tədbirlər həyata keçirilir. Azərbaycan dövlətinin
iqtisadi, siyasi və hərbi qüdrətinin günbəgün
artması, haqq səsimizin beynəlxalq tribuna-
lardan səslənməsi xalqımızın bir daha faciə-
lərlə, soyqırımlarla sınağa çəkilməyəcəyinə
təminat verir. 
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2020-ci il sen -
tyabrın 27-dən etibarən 44 gün davam edən
Vətən müharibəsində müzəffər Ordumuz
əzəli torpaqlarımızı işğaldan azad etdi, şə-
hidlərimizin qisası alındı, tökülən qanlar
yerdə qalmadı, Azərbaycan misilsiz tarixi
qələbə qazandı. Azərbaycan Respublikasında
Anım Gününün təsis edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2020-ci il 2 dekabr tarixli Sərəncamında de-
yildiyi kimi: “Haqq və Şərəf işimiz olan,

Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və

ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizədə

qəhrəmanlıq göstərən əsgər və zabitlərimiz,

arxa cəbhədə çalışan mülki insanlarımız,

bütövlükdə xalqımız əzm və iradə, bir yumruq

kimi birlik və həmrəylik nümayiş etdirərək

düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirmişdir”. 

    Bu birlik və həmrəyliyi nümayiş etdirənlər
məhz 1990-cı ilin 20 Yanvarında şəhidlik
adlı zirvəni fəth edənlərin ardıcılları idi. Xal-
qımız 20 Yanvar günü, istiqlaliyyət, torpağı,
azadlığı, xalqı, onun gələcəyi naminə haqq

səsini ucaldaraq şəhidlik zirvəsinə yüksələn
həmin oğul və qızlarına söz vermişdi ki, uğ-
runda can qoyduqları bu Vətənin müstəqilli-
yini təmin edəcək, doğma ərazilərinə göz
dikən mənfur düşmənə layiqli cavab verərək
ərazi bütövlüyünü sonsuzadək qoruyacaq.
Və müzəffər Azərbaycan Ordusunun 2020-ci
ilin 27 sentyabrında başlayan 44 günlük
Zəfər yürüşü müqəddəs anlarla tarixə həkk
olundu. Müzəffər Ali Baş Komandan cənab
İlham Əliyev Qarabağın tacı Şuşanın işğal-
çılardan azad edilməsi xəbərini də məhz Şə-
hidlər xiyabanından Azərbaycan xalqına müj-
dələməsi təsadüfi deyildi. Bəli, Azərbaycan
xalqı zülmə qarşı barışmaz olduğunu 20
Yanvar gecəsində sübut etdiyi kimi, illər
sonra Vətən müharibəsində düşmənə “Dəmir
yumruq” ilə layiqli cavab verərək bir daha
bütün dünyaya bəyan etdi. 44 günlük müha-
ribədəki tarixi Qələbə ilə xalqımız Vətəni
canından, qanından artıq sevdiyini bir daha
dosta da, düşmənə də nümayiş etdirdi. 
    1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən
gecə törədilən faciə istiqlaliyyət, suverenlik,
müstəqillik uğrunda mübarizəyə qalxmış
Azərbaycan xalqının apardığı mücadilənin
unudulmaz səhifəsidir. Azərbaycan xalqı
onun qanlı yaddaşında silinməz iz qoyan 20
Yanvar tarixini hər il qeyd edir, öz qəhrəman
övladlarının əziz xatirəsinə dərin ehtiramlarını
bildirir. Hər il yanvarın 20-də Bakı vaxtı ilə
saat 12-də Azərbaycanın bütün ərazisində
20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad olunur. Şəhidlərimiz və Şəhidlər
xiyabanı azadlığımızın, müstəqilliyimizin,
milli iradəmizin simvolu kimi qürur mənbə-
yidir. Xalqımız əsl qəhrəmanlıq və vətən-
pərvərlik nümunəsi, şərəf tariximiz olan bu
günü heç vaxt unutmayacaqdır. 2020-ci ildə
qazandığımız Tarixi Qələbə şəhidlərimizin
ruhuna ehtiramın ən yüksək ifadəsi oldu. Nə
qədər ki, qüdrətli Azərbaycan, müzəffər Or-
dumuz, vətənpərvər xalqımız var, şəhidləri-
mizin xatirəsi də əbədi yaşayacaq. 
    “20 Yanvar şəhidinin ailəsi üçün Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün
məbləğinin artırılması və “20 Yanvar şəhidinin
ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin təqaüdü”nün təsis edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2006-cı il 19 yanvar tarixli 350 nömrəli Fər-
manında dəyişiklik edilməsi barədə” Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü
il 13 yanvar tarixli Fərmanı, həmçinin “Mü-
haribə və ya 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri
ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə verilən
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tə-
qaüdünün məbləğinin artırılması və “Müharibə
və ya 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə
əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2008-ci il 9 sentyabr tarixli
823 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2023-cü il 13 yanvar tarixli Fərmanı
şəhidlik zirvəsinə ucalmış igid eloğullarımızın
ruhuna böyük ehtiramı bir daha təsdiq edir.
Nə qədər ki, müstəqil, qüdrətli, qalib Azər-
baycan var, milli istiqlal hərəkatımızın təməl
daşı, qəhrəmanlıq və milli ləyaqət salnaməmiz
olan 20 Yanvar tarixi, şəhidlərimizin əziz
xatirəsi daim yaşadılacaq.

- Muxtar MƏMMƏDOV

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar

jurnalisti

    Tariximizin qəhrəmanlıq salnaməsi, xalqımızın vətənpərvərlik nümunəsi, azadlıq müba-
rizəsinin rəmzi, iftixar günümüz olan 20 Yanvardan illər ötsə də, bu tarix xalqımızın
yaddaşına əbədi həkk olunub. 1990-cı ilin yanvar ayının 19-dan 20-nə keçən gecə tökülmüş
qanlar Azərbaycan xalqının müstəqillik uğrundakı mübarizə əzmini qıra bilmədi, igid
oğullarımız şəhidlik zirvəsinə yüksələrək xalqımızın yenilməzliyini, qəhrəmanlığını, Vətənə,
torpağa sədaqətini bütün dünyaya, ən əsası isə faciənin təşkilatçılarına nümayiş etdirdilər.
Azərbaycan övladları ən ağır sınaqlara sinə gərmək əzmini bütün dünyaya göstərərək
1990-cı il yanvarın 20-də xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinə parlaq səhifə yazdılar. Bu
tarix Azərbaycan xalqının əyilməz bir xalq olduğunu, müstəqilliyi pay olaraq deyil, haqqı
olaraq qazandığını sübut edir.

Xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsi, milli şərəf və ləyaqət rəmzi

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyat naziri
Tapdıq Əliyev Kəngərli Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Kamal Ələkbərovun iştirakı ilə rayonda sakinlərlə görüşüb.
Görüşdə iştirak edənlər sahibkarlıq fəaliyyəti, güzəştli kre-
ditlərin verilməsi, istehsal və xidmət sahələrinin yaradılması,
istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və digər məsələlərlə
bağlı müraciət ediblər.
    İqtisadiyyat naziri vətəndaşların müraciətlərini dinləyib,

aid məsələlərin həlli üçün nazirliyin aidiyyəti struktur böl-
mələrinin rəhbərlərinə müvafiq tapşırıqlar verilib. Nazirliyin
səlahiyyətlərinə aid olmayan məsələlər barədə isə vətəndaşlara
ətraflı izahat verilib və icra vəziyyəti nəzarətdə saxlanılmaqla
aidiyyəti strukturlara çatdırılacağı bildirilib.
Görüşdə Kəngərli rayonundan olan 17 vətəndaşın müraciəti
dinlənilib.

Xəbərlər şöbəsi

Kəngərli rayon sakinlərinin 
müraciətləri dinlənilib
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    “20 Yanvar faciəsi təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bəşə-
riyyətə, humanizmə, insanlığa qarşı həyata keçirilən dəhşətli
terror aktıdır”. Bu fikir Naxçıvan şəhərindəki Xatirə Muzeyi
ilə muxtar respublikanın 200-dən çox ümumtəhsil məktəbi
arasında “20 Yanvar – Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq
tarixi” mövzusunda keçilən interaktiv dərsdə səsləndirilib.
    Bildirilib ki, yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə tökülmüş

qanlar Azərbaycan xal-
qının müstəqillik uğrun-
dakı mübarizə əzmini
qıra bilməmiş, igid oğul-
larımız şəhidlik zirvəsinə
yüksələrək xalqımızın
yenilməzliyini, qəhrə-

manlığını, Vətənə, torpağa sədaqətini bütün dünyaya, ən
əsası isə faciənin təşkilatçılarına nümayiş etdirmişlər. Vurğulanıb
ki, 1990-cı il yanvarın 20-də, Qanlı Yanvar hadisələrinin tö-
rədilməsindən 8 saat əvvəl Sədərəyə də erməni silahlı dəstə-
lərinin hücumları başlanıb və bununla da 20 Yanvar faciəsinin
ilk qanlı səhifəsi yazılıb, ilk şəhidlər verilib. 
    İnteraktiv dərsdə şagirdlərin diqqətinə çatdırılıb ki, görkəmli
dövlət xadimi Heydər Əliyevin əzmkar siyasi mübarizəsi nə-
ticəsində 20 Yanvar faciəsinə dövlət səviyyəsində siyasi-
hüquqi qiymət verilmişdir. Bu gün Azərbaycan həqiqətlərinin
dünyaya olduğu kimi çatdırılması üçün bütün imkanlardan
istifadə edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinin əbədiləşdi-
rilməsi, adlarının uca tutulması, onların ailələrinin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün ardıcıl tədbirlər həyata
keçirir.
    Şagirdlərə bildirilib ki, bu tarix torpaqlarımızın bütövlüyü
uğrunda gedən Vətən müharibəsi bundan sonrakı nəsillərə
əsl qəhrəmanlıq ərməğanı, həmrəylik, birlik nümunəsidir. 20
Yanvar faciəsi, torpaqlarımızın işğal tarixləri 44 günlük Vətən
müharibəsinin şanlı qələbəsi ilə əvəz olundu. Bir daha sübut
etdik ki, xalqımızın birliyini, mübarizə əzmini heç bir qüvvə
qıra bilməz. Xalqımız milli tarixinin ən möhtəşəm səhifəsini
yaşadı. Bu müharibə igidlərimizin nəyə qadir olduğunu bir
daha üzə çıxardı. Hərbçilərimiz böyük şücaət, qəhrəmanlıq
göstərərək işğal altında olan torpaqlarımızı geri qaytardı. 
    Dərs zamanı Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü
uğrunda döyüşlərdə həlak olanların xatirəsinin əbədiləşdirildiyi
muzey haqqında da şagirdlərə ətraflı məlumat verilib.
    Qeyd edək ki, həmin gün muxtar respublikanın bütün
ümumtəhsil məktəblərində bir dərs saatı 20 Yanvar faciəsinə
həsr olunub.

***
    AMEA Naxçıvan Bölməsində 20 Yanvar faciəsi ilə əlaqədar
“20 Yanvar: xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsi” adlı elmi
konfrans olub. Əvvəlcə  20 Yanvar faciəsi şəhidlərinin əziz
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. 
    Tədbiri AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və
Arxeologiya İnstitutunun baş direktoru, AMEA-nın müxbir
üzvü Hacıfəxrəddin Səfərli giriş sözü ilə açaraq bildirib ki,
XX yüzillik Azərbaycan xalqının taleyinə, tarixinə ən qanlı
hadisələrlə, faciələrlə, misli görünməmiş soyqırımılarla
yanaşı, müstəqillik və azadlıq uğrunda mübarizə, hünər və

qəhrəmanlıq, eləcə də  milli
oyanış və özünüdərk əsri
kimi də daxil olub. 2020-ci
ilin sentyabrında başlayan
44 günlük Vətən müharibəsi
8 noyabr tarixində Azərbay-
can ərazilərinin Ermənistan tərəfindən otuz ilə yaxın davam
edən hərbi işğalına son qoyulması ilə başa çatıb. Bu Zəfər
ilə həm 20 Yanvar, həm də Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin
qisası alınıb.
    Çıxışda 20 Yanvar faciəsinə dövlət səviyyəsində siyasi-
hüquqi qiymət verilməsinin məhz Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin adı ilə bağlı olmasından ətraflı bəhs edilib. Vurğulanıb
ki, Ulu Öndər bu faciəni tarixi qəhrəmanlıq nümunəsi kimi
dəyərləndirib, yeni nəsillər üçün örnək səviyyəsinə yüksəldib,
müstəqilliyimizin banisi faciə qurbanlarının xatirəsinin əbə-
diləşdirilməsi üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirib.
     Sonra  bölmənin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitu-
tunun böyük elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Aytəkin
Qəhrəmanovanın, institutun şöbə müdiri, dosent Toğrul
Xəlilovun, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı
elmi işçisi, dosent Aygün Orucovanın çıxışları olub. Çıxış
edənlər 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecədə keçmiş
sovet ordusunun insanlığa sığmayan faciə törətməsindən, dinc
əhaliyə qarşı həyata keçirdiyi vəhşiliklərdən söhbət açıblar. 

***
    Naxçıvan Dövlət Universitetində keçirilən “Xalqımızın
qan yaddaşı – 20 Yanvar” adlı tədbirdə əvvəlcə Vətən uğrunda
canlarından keçmiş şəhidlə-
rimizin əziz xatirəsi bir də-
qiqəlik sükutla yad edilib,
Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Himni səsləndirilib.
    Ali təhsil müəssisəsinin
rektoru, dosent Elbrus İsayev
çıxış edərək vurğulayıb ki, 20 Yanvar günü xalqımızın öz
azadlığı, suverenliyi uğrunda apardığı mübarizə tarixinin
şərəfli bir səhifəsidir. Qanlı faciənin tarixi kökləri, onu
doğuran səbəblər barədə danışan rektor bildirib ki, xalqımız
həmin tarixi  həm də unudulmaz qəhrəmanlıq səhifəsi kimi
yaşayıb. 20 Yanvar hadisələrinin təhlili onu göstərdi ki,
məkrli qüvvələrin Azərbaycan xalqının əzmini qırmağa yö-
nəlmiş soyqırımı faktları xalqımızın əzmini, mübarizliyini
daha da möhkəmləndirdi. 
    Diqqətə çatdırılıb ki, Prezident, Ali Baş Komandan cənab
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi güclü dövlət, güclü xalq və
güclü ordu strategiyası, İkinci Qarabağ müharibəsində Azər-
baycan Ordusunun düşmən üzərində qazandığı parlaq qələbə,
ordu-xalq birliyi, xalqımızın mübarizliyini, əzmliliyini bir
daha sübut etdi.
    Sonra “Xatirəniz, ruhunuz həmişə anılacaq” adlı ədəbi-
bədii kompozisiya nümayiş etdirilib, Təsviri incəsənət ka-
fedrasının hazırladığı 20 Yanvar faciəsinə həsr edilmiş kitab
və rəsm əsərlərindən ibarət sərgiyə baxış olub.

***
    “Naxçıvan” Universitetində 20 Yanvar faciəsinin 33-cü
ildönümü münasibətilə keçirilən elmi konfrans Azərbaycanın

azadlığı, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş
şəhidlərin ruhunun bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə
başlayıb.
    Universitetin rektoru, dosent Nurlana Əliyeva Azərbaycan
xalqının tarixinə Qanlı Yanvar faciəsi kimi daxil olmuş 1990-cı
il 20 Yanvar hadisələrindən 33 il keçdiyini qeyd edərək
bildirib ki, keçmiş sovet imperiyasının həmin gün Azərbaycan
xalqına qarşı həyata keçirdiyi vəhşi terror aktı insanlığa qarşı
törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi bəşər tarixində
qara səhifə olaraq qalacaq. 
    Rektor bu hadisələrə əsl hüquqi-siyasi qiymətin verilməsinin
məhz Ulu Öndərin hakimiyyətə qayıdışından sonra mümkün
olduğunu nəzərə çatdırıb. Qeyd olunub ki, hazırda 20 Yanvar
hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin, şəhid ailələrinin
sosial müdafiəsi gücləndirilir, bu kateqoriyadan olan şəxslərə
dövlət tərəfindən xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. 
    Çıxışlarda Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası
və ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda aparılan mü-
barizə tarixinə nəzər salınıb, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin
daim yaşayacağı bildirilib.
    Konfrans bədii hissə ilə yekunlaşıb.

***
    Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda 20 Yanvar – Ümumxalq
Hüzn Günü ilə əlaqədar
silsilə tədbirlər keçirilib.
Həftə çərçivəsində tələ-
bələrin rəsm əsərlərindən
və mövzu ilə bağlı nəşr-
lərdən ibarət kitab sər-
giləri, “Milli iradəmizin
zəfər çaldığı gün” möv-
zusunda  dəyirmi masa, “20 Yanvar – tariximizin şərəf və
qəhrəmanlıq səhifəsi” adlı layihə çərçivəsində  magistraturada
təhsil alan birinci kurs tələbələrinin iştirakı ilə xüsusi dərs,
bakalavr və xarici tələbələrin Naxçıvan şəhərindəki Azər-
baycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə
həlak olanların xatirəsinin əbədiləşdirildiyi Xatirə muzeyinə
və Şəhidlər xiyabanına ekskursiyalar, institutun professor-
müəllim heyətinin və müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil alan tə-
ləbələrin iştirakı ilə konfrans təşkil olunub. Tədbirlərə faciə
qurbanlarının xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi
ilə başlanıb.
    Çıxışlarda xalqımızın milli şərəf və ləyaqət tarixi olan 20
Yanvar hadisələrindən bəhs olunmaqla yanaşı, vurğulanıb
ki, 2020-ci ilin sentyabrında başlayan Vətən müharibəsi
8 noyabr tarixdə Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən
otuz ilə yaxın davam edən hərbi işğalına son qoyulması ilə
başa çatıb. Bu zəfər ilə həm 20 Yanvar, həm də Qarabağ mü-
haribəsi şəhidlərinin qisası alınıb.
    Qeyd olunub ki, qan yaddaşımıza əbədi həkk olunmuş 20
Yanvar xalqımızın azadlıq mübarizəsinin rəmzidir, gənc -
lərimiz tarixi həqiqətləri bilməli, eyni zamanda onun gələcək
nəsillərə ötürülməsində maraqlı olmalıdır. Tədbirin sonunda
20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr edilən videoçarx
nümayiş olunub, Vətən uğrunda canlarından keçmiş şəhidlər
hörmət və ehtiramla anılıb.

Xəbərlər şöbəsi

20 Yanvar faciəsi ilə bağlı tədbirlər keçirilib

    “Heydər Əliyev İli” çərçivəsində muxtar respublikamızın
rayonlarında “20 Yanvar həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin rolu” mövzusunda
tədbirlər keçirilib. Tədbirlərdə əvvəlcə Azərbaycan xalqının
Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin və ölkəmizin ərazi bütövlüyü
naminə canından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib.
    Bu mövzuda Babək Rayon İcra Hakimiyyətində dəyirmi
masada çıxış edən rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rasim

Hüseynov bildirib ki,
1990-cı ilin yanvarın
19-dan 20-nə keçən gecə
müstəqilliyimiz, suveren-
liyimiz uğrunda canla-
rından keçən oğul və qız-
larımız şəhidlik zirvəsinə

yüksəlməklə milli azadlıq hərəkatının təməlini qoydular,
milli şərəf və ləyaqət, vətənpərvərlik örnəyi oldular. 20
Yanvar hadisələrinin ertəsi günü Azərbaycanın Moskvadakı
daimi nümayəndəliyinə gələn Ulu Öndər Heydər Əliyev belə
ağır məqamda xalqla birlikdə olduğunu bəyan edərək Bakıya
hərbi müdaxiləni respublikanın suverenliyinə qarşı terror
kimi qiymətləndirdi, qanlı faciəni pislədi. 
    Diqqətə çatdırılıb ki, 1990-cı ilin iyulunda Moskvadan
Vətənə qayıdan Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
həmin il noyabr ayının 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Qərarı ilə 20 Yanvar faciəsinə ilk dəfə siyasi-
hüquqi qiymət verildi. Ümummilli Liderin xalqın təkidli tələbi
ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra 1994-cü ildə 20 Yanvar
faciəsinin 4-cü ildönümünün keçirilməsi ilə bağlı imzaladığı
Fərmanda Milli Məclisə faciəyə tam və əsaslandırılmış siya-
si-hüquqi qiymət verilməsi tövsiyə olundu. Milli Məclis həmin
ilin martın 29-da 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı Qərar qəbul etdi. 

    İcra başçısı müstəqillik illərində Ümummilli Liderin
rəhbərliyi altında 20 Yanvar həqiqətlərinin olduğu kimi dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması, günahkarların ifşa edilməsi isti-
qamətində həyata keçirilən tədbirlərdən bəhs edib.

***
    Kəngərli rayonunda keçirilən tədbirdə Kəngərli Rayon
İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Səriyyə Qurbanova
çıxış edərək bildirib ki, 1990-cı
ildə baş vermiş qanlı 20 Yanvar
faciəsi Azərbaycan Respublika-
sının müstəqilliyi uğrunda müba-
rizə tarixinə qəhrəmanlıq səhifəsi
kimi daxil olub. 
    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin
Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun şöbə müdiri,
AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev “20 Yanvar həqi-
qətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin rolu” mövzusunda məruzə edib. Qeyd
olunub ki, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev həmin
günlərdə kommunist partiyası rejiminin Azərbaycanda həyata
keçirdiyi qanlı aksiyanı qətiyyətlə pisləyib, xalqımıza qarşı
törədilən bu cinayətə, günahsız insanların öldürülməsinə
etirazını bildirib, təqsirkarların cəzalandırılmasını tələb edib. 
    Vurğulanıb ki, faciəyə yalnız bir neçə il sonra Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə dövlət səviyyəsində si-
yasi-hüquqi qiymət verilib. Milli Məclisin 1994-cü il martın
29-da qəbul etdiyi Qərarda 20 Yanvar faciəsinin tarixi-siyasi
reallıqları öz əksini tapıb.

***
    Şərur rayonunda keçirilən tədbirdə Yeni Azərbaycan
Partiyası Şərur Rayon Təşkilatının sədri, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin deputatı Əmir Babayev 20 Yanvar
hadisələrinin Azərbaycan xalqının taleyində oynadığı roldan,

qanlı hadisələrə aparan
tarixi şəraitdən, o dövrdə
hakimiyyətdə olan Azər-
baycan rəhbərliyinin ya-
rıtmaz fəaliyyəti və öz
xalqına qarşı törətdikləri
cinayət haqqında qısa ta-
rixi şərh vermişdir. Çıxışda hadisəyə operativ və düzgün
siyasi qiymət verən ilk vətənpərvər lider, Ulu Öndər Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə bu faciəni lazımınca qiymətləndirmək,
dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq yolunda görülən işlərdən da-
nışılmışdır. Bildirilmişdir ki, Ümummilli Lider 20 Yanvar
şəhidlərinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsinə, onların ailələrinə
dövlət qayğısının gücləndirilməsinə hər zaman böyük diqqətlə
yanaşırdı. Ulu Öndər hər il yanvarın 20-də Şəhidlər xiyabanını
ziyarət edir, şəhid ailələri ilə görüşür, onların qayğıları ilə
maraqlanırdı. Bu gün Şəhidlər xiyabanında ucalan “Əbədi
məşəl” abidə kompleksi də məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü
ilə şəhidlərin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq inşa olunub.
Heydər Əliyevin 2000-ci il yanvarın 17-də imzaladığı Fərmanla
isə 1990-cı ilin faciəli yanvar günlərində şəhid olmuş oğul
və qızlarımıza “20 Yanvar şəhidi” fəxri adı verilib.
    Qeyd edilib ki, bu gün də 20 Yanvar iştirakçıları və şəhid
ailələri dövlətin daim diqqət mərkəzindədir. Prezident cənab
İlham Əliyev şəhidlərin adının uca tutulmasına, onların ailə-
lərinin sosial məsələlərinin həllinə xüsusi qayğı göstərir.
    Tədbirlər məruzə ətrafında çıxışlarla davam edib. Çıxışlarda
vurğulanıb ki, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında qazanılan tarixi Qələbə, Azərbaycanın regionda yeni
reallıqlar yaradılması və Müzəffər Liderin həyata keçirdiyi
uğurlu xarici və daxili siyasət 20 Yanvar 1990-cı ildə əsası
qoyulan milli azadlıq hərəkatı uğrunda qurban gedən bütün
şəhidlərimizin ruhuna ən böyük ehtiram ifadəsidir.

“20 Yanvar həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin rolu” 
mövzusunda tədbirlər keçirilib


