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 � Müasir tariximizin  heç zaman unudulmayacaq şəkildə 

qətiyyət, əzm, iradə nümayiş etdirdiyimiz günlərindən olan 
20 Yanvar faciəsindən 30 il ötür. Xalqımız hələ  də həmin 
günləri xatırlamaqla beynəlxalq aləmə nümayiş etdirir ki, 
biz Vətən və dövlət üçün canımızı, qanımızı əsirgəməmişik 
və əsirgəməyəcəyik. Torpaqlarının 20 faizi işğal altında olan 
ölkənin vətəndaşlarının bu prinsipiallığı tamamilə təbiidir. Çünki 
həm 20 Yanvar qırğınının günahkarları, həm də Azərbaycan 
ərazilərinin xeyli hissəsini qəsb etmiş Ermənistanın 
himayədarları bilməlidirlər ki, bu xalq öz azadlığını, ərazi 
bütövlüyünü və ləyaqətini qorumaq üçün zəruri olan bütün 
addımları atmağa qadirdir. Biz 2016-cı ilin aprelində həmin  
keyfiyyətlərimizi bədxahlarımıza nümayiş etdirmişik.

Ölkə əhalisinin hər bir fərdinin, 
bütün elm, təhsil, istehsalat 
müəssisələrinin, yaradıcı birliklərin 20 
Yanvar faciəsinə münasibət bildirməsi, 
hərənin öz ürək sözlərini, mövqeyi-
ni, münasibətini ortaya qoyması da 
tamamilə təbiidir. Ancaq 20 Yanvar  

faciəsi  elə bir tarixi faktdır ki, o barədə 
danışarkən qətiyyən özfəaliyyətə, fakt-
ların həqiqətdən kənarlaşdırılmasına  
yol vermək olmaz. Əslində,  indi kiminsə 
elə  təhriflərə yol verməsi mümkün də 
deyil. Çünki Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident 
Kitabxanası 20 Yanvar faciəsinin bütün 
detallarını tarixi faktlara və sənədlərə 
istinadən elə şəkildə sistemləşdirib və 
dəqiq materiallar ərsəyə gətirib ki, daha 
həmin mövzuda yazan heç kəs səhvə 
yol verə bilməz. 

Prezident  kitabxanasının  20 Yan-
var faciəsinə həsr edilmiş, Azərbaycan, 
ingilis və rus dillərində tərtib olunmuş  
“Təcavüz. Bakı, 20 Yanvar 1990” adlı 
elektron nəşrinə  (http: // aggression.
preslib.az ) müraciət edən hər kəs 
həmin tarixi hadisə ilə bağlı istədiyi faktı 
görə bilər.  Nəşrdə “Azərbaycana qarşı 
cinayət”, “Rəsmi sənədlər”, “Müraciətlər, 
bəyanatlar, tədbirlər”, “Elektron resurs-
lar” və “Fotoarxiv” bölmələri vardır.  
“Azərbaycana qarşı cinayət” bölməsinin 
özü də dörd hissədən -- “20 Yanvar 
– qan yaddaşımız”, “Faciənin analitik 
təhlili”, “Xronologiya – 20 Yanvara 
aparan yol” və “20 Yanvar şəhidləri” adlı 
dörd fəsildən ibarətdir.

20 Yanvar faciəsi mövzusunda elmi, 
tarixi, siyasi və ya publisistik material 
hazırlayanlar üçün əsaslı və əhatəli 
mənbə olan bu nəşrin “Faciənin analitik 
təhlili” fəslində məhz  bizim bugünkü 
yazının hazırlanmasına kömək edəcək 
kifayət qədər material vardır. Məsələn, 
akademik Ramiz Mehdiyevin 2000-ci 
ildə işıq üzü görmüş “Azərbaycanlılara 
qarşı soyqırımı gerçəklikləri” adlı kita-
bında  göstərilir ki, 20 Yanvar faciəsi adi 
bir hərbi müdaxilə, insanların gözünü 
qorxutmaq üçün atılan addım yox, 
sadəcə xalqımıza qarşı törədilmiş soy-
qırımı aktlarından biridir.

“Faciənin analitik təhlili”-- deyəndə,  

söhbət nədən və  nələrdən gedir? 
Əlbəttə, çox böyük həqiqətlərdən. 
Məsələn, qeyd edilir ki,  Azərbaycan 
paytaxtına və respublikanın bir sıra 
rayonlarına sovet ordusu hissələrinin 
qanunsuz yeridilməsi, dinc əhalinin 
qırılması totalitar rejimin törətdiyi ən 

qanlı aktlardan biri, bütün bəşəriyyətə 
qarşı yönəldilmiş cinayət idi. Bu 
cür cinayətlərin təhqiqi, onların 
səbəblərinin, nəticələrinin üzə çıxarıl-
ması, təşkilatçılarının adlarının aşkar-
lanması məsələsində vaxt amili yoxdur 
və bunlar vəhşilik, soyqırımı əməllərinin 
təkrarlanmaması üçün xəbərdarlıq 
olmalıdır.

Akademik yazır ki, Azərbaycan 
paytaxtına yeridilmiş hərbi kontingentin 
hərəkətlərində Nürnberq prosesində 
pislənmiş bütün əlamətlər vardır. Məhz 
buna görə də 20 Yanvar faciəsinin 
bütün müqəssirləri öz əməlləri üçün  
ədalət məhkəməsi qarşısında cavab 
verməlidirlər. Sovet hərbi hissələrinin 
Azərbaycana təcavüzü, mülki əhalinin 
kütləvi surətdə vəhşicəsinə gülləbaran 
edilməsi təkcə tamamilə çürümüş sovet 
rejiminin dağılmasının əlaməti deyil, 
həm də azərbaycanlıları öz əzəli və ta-
rixi məskənlərindən sıxışdırıb çıxarmaq 
barədə köhnə, hələ çarizmin vəsiyyət 
etdiyi məqsədyönlü siyasətin, SSRİ 
rəhbərliyinin beynəlmiləlçilik adı ilə cidd-
cəhdlə gizlətdiyi və pərdələdiyi siyasətin 
həyata keçirilməsinin sübutu idi.

Qara Yanvarın törədilməsinin 
səbəbləri barədə açılan söhbətdə 
qeyd edilir ki, burada bir neçə mühüm 
amil var idi. Birinci  dini amildir. SSRİ  
rəhbərləri bundan yaxalarını kənara 

çəkməyə nə qədər çalışsalar da, 
dünya ictimaiyyətini aldada bilmədilər. 
Ərazi iddialarında erməniləri Mixail 
Qorbaçovun dəstəkləməsinin başlıca 
səbəblərindən biri azərbaycanlıların 
məhz İslama etiqad etməsidir. Elə 
bədnam Zori Balayan da özünün 
müsahibə və məqalələrində bundan 
danışmış, Bakı qırğını ərəfəsində Mixail  
Qorbaçov da Azərbaycanda İslam 
dövləti yaradılmasına cəhd göstərilməsi 
barədə fitnəkar bəyanatla çıxış etmişdi.

Xatırladılır ki, ikinci mühüm 

məsələ  Qafqaz amilidir. Bu, Mosk-
vanın Azərbaycana ədalətsiz, mənfi 
münasibətinin formalaşmasında daha 
mühüm olub, Rusiyanın regionda 
tarixi mənafeləri ilə bağlıdır. Bir vaxt-
lar imperatriçə II Yekaterina I Pyotrun 

qəsbkarlıq siyasətini davam etdirərək, 
Rusiyanın cənuba doğru irəliləməsi və 
cənub dənizlərinə çıxması məqsədilə 
Qafqazda pravoslav Gürcüstan ilə 
yanaşı, siyasi baxımdan Rusiyaya 
istiqamətlənmiş daha bir xristian dövləti 
yaratmaq planını irəli sürmüşdü. 

Qeyd edilir ki, 20 Yanvar faciəsini 
şərtləndirən üçüncü amilin mahiyyəti 
sovet dövləti rəhbərlərinin siyasətində 
və təfəkkür tərzində türklərə olan 
nifrətdən ibarətdir. Yəni milli amildir. 
Bunun dərin tarixi kökləri var və o, ən 
əvvəl iki imperiyanın – Osmanlı və 
Rusiya imperiyalarının çoxəsrlik qar-
şıdurması ilə bağlıdır. Elə sovet rejimi 
də azərbaycanlılarla türklərin etnik 
yaxınlığından həmişə ehtiyat etmiş-
dir. Məhz buna görə 20-ci və 30-cu 
illərdə Azərbaycanın bir sıra  görkəmli 
xadimləri pantürkizmdə təqsirləndirilmiş 
və repressiya qurbanı olmuşlar. İki xalq 
arasında bütün ünsiyyət və əlaqələri 
kəsmək üçün hər şey edilirdi. Hətta bu 
məqsədlə azərbaycanlıların da, türklərin 
də istifadə etdikləri latın əlifbası 30-cu 
illərin axırlarında kiril qrafikası ilə əvəz 
olunmuşdu.

SSRİ dövründə  ən fitnəkar 
ermənilərdən olan Zori Balayan  
yenidənqurma illərində SSRİ Silahlı 
Qüvvələrinin Baş Qərargahında çıxış 
edərkən demişdi: “Azərbaycan elə bir 

əməliyyat meydanıdır ki, Türkiyə bura-
dan ölkənin cənub sərhədlərinə zərbə 
endirməyə hazırlaşır”. Odur ki, Bakıda 
1990-cı ilin yanvarında törədilən  faciə 
SSRİ rəhbərliyinin türkdilli respublikalar 
barəsində siyasətinin bir çox örtülü, gizli 
tərəflərini üzə çıxarmışdı. 

Qanlı Yanvarın geosiyasi aspektinə 
gəlincə isə, Prezident kitabxanası-
nın mütəxəssisləri qeyd edirlər ki, bu 
məsələ barədə danışarkən, o vaxtlar 
Qərb dövlətlərinin Azərbaycandakı 
ictimai-siyasi hadisələr barəsində 

tutduqları mövqeni də nəzərdən 
qaçırmaq olmaz. Belə ki, Qərbin 
mövqeyi Azərbaycanın xeyrinə deyildi. 
Azərbaycanda baş verən hadisələr 
haqqında Qərbdə yanlış təsəvvür ya-
ranmasında SSRİ-nin mərkəzi mətbuatı 
çox mənfi rol oynamışdı. Kremlin 
nəzarətində olan  sovet mətbuatı 
erməni kilsəsinin və “Daşnaksutyun” 
partiyası ideoloqlarının təhriki ilə ictimai 
şüura açıq-aşkar ideoloji təsir göstərir, 
ermənilərin separatçılığını sovet 
hakimiyyəti illərində guya,  Azərbaycan 
hökuməti tərəfindən törədilən sıxışdır-
malara, təhqirlərə və ayrı-seçkiliyə qarşı 
məcburi etiraz hərəkəti kimi qələmə 
verirdi.

 20 Yanvar hadisələri ilə Dağlıq 
Qarabağ problemi arasındakı  əlaqələrə 
gəlincə isə, qeyd edilməlidir ki, 
Azərbaycan xalqı 1987-ci ilin axırla-
rında süni surətdə yaradılan həmin 
problemi elə ilk günlərdən respublikanın 
ərazi bütövlüyünə qarşı yönəldilmiş 
cəhd kimi, vətəndaşların Konstitusiya 
hüquqlarının pozulması kimi qarşı-
lamışdı. Mixail Qorbaçovun atdığı 
addımlar, o cümlədən qanlı Bakı qırğını 
sübut edir ki, bütün bu sərsəmliyin 
öz məntiqi vardır. Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi müfəssəl şəkildə hazır-
lanmış əməliyyatdır. “Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi inkişa-
fının sürətləndirilməsi haqqında” Sov.
İKP MK-nın və SSRİ Nazirlər Sovetinin 
1988-ci ilin martında qəbul etdiyi xüsusi 
qərar SSRİ-nin tarixində görünməmiş 
bir şey idi və elə bunun özü də 
mərkəzlə Ermənistan rəhbərliyi ara-
sında sövdələşmə olduğuna danılmaz 
sübutdur. Əslində, həmin  qərar Dağlıq 
Qarabağın Azərbaycandan qoparılması 
üçün sosial-iqtisadi bünövrə qoymuşdu.

Bir sözlə, 20 Yanvar hadisələri 
qətiyyən sovet rəhbərliyinin qələmə 
verdiyi uydurma “əsaslara” görə 
deyil, məhz qeyd etdiyimiz bu amillər 
üzündən, bilərəkdən, düşünülmüş 
plan əsasında reallaşdırılmışdı. Amma 
Azərbaycan xalqı həmin planların 
hamısını alt-üst edərək, öz azadlığına, 
suverenliyinə nail oldu və müasir dün-
yanın ən qüdrətli dövlətlərindən birini 
yaratdı. 

Hazırladı:  
İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  

“Xalq qəzeti”

Mərkəzi Seçki Komissiyası bələdiyyə 
seçkilərinin ümumi yekunlarını elan edib

 � Yanvarın 11-də Məzahir Pənahovun sədrliyi ilə Mərkəzi 
Seçki Komissiyasının (MSK) iclası keçirilib. İclasda 2019-cu 
il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin ümumi 
yekunları ilə bağlı məsələyə baxılıb. 

İclasda bələdiyyə seçkilərinin 
qanunvericiliyin tələblərinə uy-
ğun azad, ədalətli və şəffaf şəkildə 
keçirilərək ölkəmizin tarixinə əlamətdar 
hadisələrdən biri kimi yazıldığı qeyd 
olunub. Komissiya üzvlərinin müzakirəsi 
zamanı dekabrın 23-də keçirilmiş 
bələdiyyə seçkilərinin baş tutduğu, 
bu seçkilərin ümumən Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasına, Seçki 
Məcəlləsinə və digər qanunvericilik 
aktlarına uyğun keçirildiyi diqqətə 
çatdırılıb.

Bildirilib ki, seçkilərin yüksək 
səviyyədə hazırlanıb keçirilməsi üçün 
MSK və aidiyyəti dövlət qurumları 
tərəfindən Seçki Məcəlləsində nəzərdə 
tutulmuş vəzifə və səlahiyyətlərin icra-
sına xüsusi diqqətlə yanaşılıb. Seçici 
siyahılarının dəqiqləşdirilməsi, norma-
tiv-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, 
seçicilər də daxil olmaqla bütün seçki 
subyektləri üçün geniş maarifləndirmə 
tədbirlərinin keçirilməsi, bələdiyyə 
üzvlüyünə namizədlərin irəli sürülməsi 
və qeydə alınması, bərabər şərtlərə 
əsaslanan seçkiqabağı təşviqat 
imkanının yaradılması, müşahidəçilər 
və kütləvi informasiya vasitələri 
nümayəndələrinin istisnasız sərbəst 
fəaliyyəti üçün tam maneəsiz şərait 
yaradılması kimi mühüm tədbirlər və 
bütün digər layihələr MSK-nın hazır-
layıb təsdiq etdiyi “Azərbaycan Res-

publikasında bələdiyyə seçkilərinin 
hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas 
hərəkət və tədbirlərin Təqvim planı”na 
əsasən ardıcıl, sistemli və keyfiyyətlə 
gerçəkləşdirilib.

Ermənistan tərəfindən əraziləri 
işğal edilmiş rayonları əhatə edən 7 
seçki dairəsi üzrə bələdiyyə seçkilərinin 
keçirilməsi mümkün olmadığına görə 
bələdiyyə seçkiləri 125 seçki dairəsinin 
118-də, 5049 seçki məntəqəsi üzrə 
keçirilib. 1606 bələdiyyəni əhatə edən 
seçkilərdə 15156 bələdiyyə üzvlüyünə 
41462 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb 
və bütün namizədlərə seçkiqabağı 
təşviqat dövründə eyni imkanlar və 
bərabər şərait yaradılıb. Seçkilərlə 
bağlı daxil olmuş bütün müraciətlər 
vətəndaşların seçki hüquqlarının daha 
səmərəli təmin olunması məqsədilə 
dəqiq, hərtərəfli və obyektiv araşdırıl-
dıqdan sonra operativ şəkildə iclasa 
çıxarılıb və Komissiya üzvləri tərəfindən 
müzakirə olunduqdan sonra müvafiq 
qərarlar qəbul edilib.

Bələdiyyə seçkilərində aşkarlığın 
təmin edilməsi üçün digər vasitələrlə 
yanaşı, işğal altındakı ərazilər istisna 
olmaqla bütün ölkə coğrafiyasını əhatə 
edən 1000 seçki məntəqəsində (seçki 
keçirilən məntəqələrin təqribən 20 
faizində) internet vasitəsilə səsvermə 
prosesini birbaşa izləmə imkanı yara-
dan veb-kameralar quraşdırılıb. İnternet 

istifadəçiləri istər ölkə daxilindən, 
istərsə də ölkə xaricindən MSK-nın 
internet səhifəsinə daxil olaraq heç 
bir qeydiyyat tələb edilmədən, real 
zaman rejimində seçki məntəqələrində 
səsvermə günü baş verən bütün 
prosesləri izləmək imkanına malik 
olublar.

Seçkiləri 17 beynəlxalq müşahidəçi 
ilə yanaşı, müxtəlif siyasi partiyaları, 
qeydə alınmış namizədləri, qeyri-
hökumət təşkilatlarını təmsil edən, 
eyni zamanda, öz təşəbbüsləri 
ilə seçkilərə qatılmış 52636 yerli 
müşahidəçi, həmçinin respublikada 
fəaliyyət göstərən yerli və xarici kütləvi 
informasiya vasitələrinin nümayəndələri 
sərbəst və maneəsiz şəkildə izləyib. 
Seçki günü səsvermə başa çatdıqdan 
sonra fasiləsiz olaraq səslərin 
hesablanması həyata keçirilib. Yerli 
və beynəlxalq ictimaiyyətin seçkilərin 
nəticələri ilə tanış olmaları üçün 
səsvermə başa çatdıqdan bir neçə saat 
sonra seçki məntəqələrinin protokol 
məlumatları birbaşa onlayn rejimdə 
qəbul edilərək operativ şəkildə MSK-
nın internet səhifəsində yerləşdirilib və 
bunun ardınca seçki məntəqələrinin 
təqribən 92 faizindən olan məlumatlara 
əsasən ilkin nəticələr açıqlanıb. Seçki 
məntəqələrindən məlumatların birbaşa 
qəbulu prosesi mütəmadi şəkildə 
davam etdirilərək qısa müddət ərzində 
bütün seçki məntəqələri üzrə ilkin 
nəticələr ictimaiyyətə təqdim olunub.

Bələdiyyə seçkilərində seçicilər 
azad və maneəsiz şəkildə seçki 

məntəqələrinə gələrək öz iradələrini 
ifadə edib və ümumilikdə ölkə üzrə 
seçicilərin ümumi sayının 32,69 faizi 
səsvermədə iştirak edib.

Komissiya üzvlərinin ge-
niş müzakirəsindən sonra qəbul 
edilən qərarda yekun olaraq seç-
ki məntəqəsində səsvermənin 
nəticələrinin ləğv edilməsi, 9 bələdiyyə 
üzrə seçkilərin etibarsız sayılması, 
seçkilərin ümumi yekunları rəsmi təsdiq 
edilən 1595 bələdiyyənin tam tərkibdə 
formalaşması, 2 bələdiyyənin isə tam 
tərkibdə formalaşmamasının nəzərə 
alınması və bələdiyyələr üzrə seçilmiş 
üzvlərin siyahısının elan olunması öz 
əksini tapıb.

Seçkilərin hazırlanması, keçirilməsi 
və nəticələrin müəyyən olunması zama-
nı öz fəaliyyətində yol verdiyi nöqsanla-
ra görə 12 seçki məntəqəsinin - 22 saylı 
Nəsimi ikinci seçki dairəsi üzrə 5,6, 
7 saylı, 23 saylı Nəsimi-Səbail seçki 
dairəsi üzrə 9 saylı, 24 saylı Nizami bi-
rinci seçki dairəsi üzrə 3,4 saylı, 61 say-
lı Neftçala seçki dairəsi üzrə 14 saylı, 
69 saylı Cəlilabad-Masallı seçki dairəsi 
üzrə 8, 10 saylı, 84 saylı Füzuli seçki 
dairəsi üzrə 4 saylı, 111 saylı Zaqatala-
Balakən seçki dairəsi üzrə 3 saylı və 
119 saylı Ağdam kənd seçki dairəsi 
üzrə 13 saylı seçki məntəqələrinin 
məntəqə seçki komissiyaları buraxılıb. 
MSK-nın bələdiyyə seçkilərinin yekunla-
rı ilə bağlı qərarı yekdilliklə qəbul edilib.

Sonda bələdiyyə seçkilərinin ümumi 
yekunlarına dair Mərkəzi Seçki Komis-
siyasının yekun protokolu tərtib edilib 
və bütün Komissiya üzvləri tərəfindən 
imzalanaraq təsdiqlənib.

İclasda beynəlxalq müşahidə 
missiyalarının və kütləvi informasiya 
vasitələrinin nümayəndələri iştirak 
ediblər. 

AZƏRTAC

Azərbaycanın BMT yanında daimi 
nümayəndəsi Təhlükəsizlik Şurasında 
debatlarda Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı təcavüzü barədə danışıb

Azərbaycanın BMT 
yanında daimi nümayəndəsi 
Yaşar Əliyev cümə günü 
BMT Təhlükəsizlik Şurasında 
keçirilən, beynəlxalq sülhün və 
təhlükəsizliyin qorunub saxlan-
ması naminə Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Nizamnaməsinin 
prinsiplərinə riayət edilməsinə 
həsr olunmuş açıq debatlarda 
çıxışında bu barədə danışıb. 

Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Nizamnaməsinin 
qəbul edilməsinin 75-ci 
ildönümünə həsr edilmiş de-
batlar bu ay BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının sədri vəzifəsinin 
icrasına başlamış Vyetnam 
Sosialist Respublikasının 
təşəbbüsü ilə keçirilib. 

Qoşulmama Hərəkatının 
nümayəndəsi qismində çıxış 
edən Yaşar Əliyev Vyetnamı 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
sədri vəzifəsinə başlaması 
münasibətilə təbrik edib və 
Vyetnamın Baş Nazirinin mü-
avini və Xarici İşlər naziri Fam 
Bin Minə Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Nizamnaməsinin 
prinsiplərinə riayət edilməsi 
mövzusunda konseptual 
qeydin təqdim edilməsinə görə 
minnətdarlığını bildirib. 

Azərbaycanlı diplomat 
çıxışında qeyd edib ki, silahlı 
münaqişələr, təcavüzkar 
ekspansionist siyasət, terro-
rizm, separatizm, transmilli 
mütəşəkkil cinayətkarlıq və 
ekstremizm, habelə insan 
haqlarının pozulması, maliyyə 
böhranları və ətraf mühi-
tin vəziyyətinin pisləşməsi 
bütün dünyada milyonlarla 
insanın həyatına mənfi təsir 
göstərməkdə davam edir. 

O bildirib ki, Qoşulmama 
Hərəkatı multilateralizmin 
dəstəklənməsinə tərəfdardır. 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Nizamnaməsinin və “2030-cu 
ilədək olan dövr üçün davamlı 
inkişaf sahəsində Gündəliyin” 
əsasını təşkil edən multilatera-
lizm və beynəlxalq əməkdaşlıq 
dəyərlərinin qorunub sax-
lanması və möhkəmlənməsi 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
üç əsas elementi – sülh 
və təhlükəsizlik, inkişaf və 
insan haqlarının təşviqi və 
dəstəklənməsi üçün böyük 
əhəmiyyət kəsb edir.

Yaşar Əliyev qeyd edib 
ki, Qoşulmama Hərəkatının 
2019-cu il oktyabrın 25-26-da 
Bakıda keçirilmiş və “Ban-
dunq Prinsiplərini rəhbər 
tutmaqla müasir dünyanın 
çağırışlarına birgə və adek-
vat cavab verilməsini təmin 
etmək” mövzusuna həsr 
edilmiş XVIII Zirvə Görüşündə 
Hərəkatın üzvü olan ölkələrin 
dövlət və hökumət başçıları 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Nizamnaməsinin məqsəd və 
prinsiplərinin, habelə sülhün 
və təhlükəsizliyin qorunub sax-
lanması və möhkəmlənməsi, 
hüququn aliliyinin, iqtisadi 
inkişafın və sosial tərəqqinin, 
hamı üçün insan haqlarının 
dəstəklənməsi üçün zəruri 
olan beynəlxalq hüququn 
norma və prinsiplərinin 
əsaslandırılmış olmasını bir 
daha təsdiq etdilər. 

Y.Əliyev vurğulayıb ki, 
Qoşulmama Hərəkatı tərksilah 
və beynəlxalq təhlükəsizlik 
sahəsində yaranmış mürəkkəb 
vəziyyətlə əlaqədar bir daha 
özünün daimi narahatlığını 
bildirir. Bununla əlaqədar, 
Qoşulmama Hərəkatı tərksilaha 
və nüvə silahının yayılmama-
sına nail olmaq üçün indiki 
vəziyyətdən çıxmağa yönəlmiş 
səyləri bərpa etməyə çağırır. 
Qoşulmama Hərəkatı nüvə si-
lahının hər hansı şəkildə tətbiqi 
zamanı fəlakətli humanitar 
nəticələrlə əlaqədar dərin nara-
hatlığını bildirir və bu baxımdan 
bir daha təsdiqləyir ki, bütün 
dövlətlər beynəlxalq hüququn, 
o cümlədən beynəlxalq hu-
manitar hüququn normalarına 
həmişə riayət etməlidirlər. 

Azərbaycanlı diplomat 
deyib ki, hər bir dövlət özünün 
beynəlxalq münasibətlərində 
hər hansı dövlətin ərazi 
bütövlüyünü pozmaq üçün və 
ya onun siyasi müstəqilliyinə 
qarşı güc tətbiq etməkdən 
və ya güc tətbiq ediləcəyi ilə 
hədələməkdən çəkinməlidir. 
Bu cür güc tətbiq etmək 
və ya güc tətbiq ediləcəyi 
ilə hədələmək beynəlxalq 
hüququn və Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Nizamnaməsinin 
pozulması deməkdir, heç bir 
halda qanuni hesab edilməməli 
və beynəlxalq problemlərin 
nizamlanması vasitəsi kimi 
istifadə edilməməlidir. 

Qoşulmama Hərəkatı 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Nizamnaməsinin məqsəd və 
prinsiplərinin dəstəklənməsinə 
və təşviq edilməsinə, habelə 
beynəlxalq hüququn, o 
cümlədən dövlətlərin ərazi bü-
tövlüyü və onların beynəlxalq 
sərhədlərinin toxunulmaz-
lığı, güc tətbiq edilməsinin 
yolverilməzliyi, dövlətlərin 
daxili işlərinə qarışmamaq, 
işğal altında və müstəmləkə 
və ya xarici dövlətin əsarəti 
altında olan xalqların təyini-
müqəddərat hüququ, Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının mü-
vafiq orqanları tərəfindən 
səlahiyyətləndirilməmiş 
və beynəlxalq hüququn 
prinsiplərinə və ya Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının 
Nizamnaməsinə uyğun 
olmayan üzv dövlətlərə 
qarşı birtərəfli məcburetmə 
tədbirlərinin pislənməsinə və 
belə tədbirlərin ləğv olunması 
tələbinə, onların eksterritorial 
nəticələrini və qeyri-qanuni 
xarakterini, insan haqlarını 
pozmasını, hərtərəfli iqtisadi 
və sosial inkişafa mane olma-
sını nəzərə alaraq bu prinsip 
və normalara sadiqdir. 

Qoşulmama Hərəkatı 
öz prinsipial mövqeyini və 
mübahisələrin dinc yolla, 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Nizamnaməsinə, beynəlxalq 
hüquqa və Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının müvafiq 
qətnamələrinə, o cümlədən 
Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 
qəbul edilmiş qətnamələrə 
uyğun olaraq nizamlanmasının 
təşviqinə tərəfdar olduğunu 
təsdiqləyir və vurğulayır.

Bu baxımdan, Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının əsas 
məhkəmə orqanı olan 
Beynəlxalq Məhkəmənin 
beynəlxalq mübahisələrin dinc 
vasitələrlə, Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Nizamnaməsinin 
və Beynəlxalq Məhkəmənin 
Statutunun müvafiq 
müddəalarına uyğun olaraq 
nizamlanmasının təşviqində 
mühüm rol oynaması vurğu-
landı. Diplomat dedi ki, Qoşul-
mama Hərəkatı Təhlükəsizlik 
Şurasını, Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Baş Assambleya-
sını və digər orqanlarını, onun 
ixtisaslaşdırılmış təsisatlarını 
məşvərət xarakterli rəylərin 
mənbəyi və öz fəaliyyəti 
çərçivəsində beynəlxalq 
hüququn şərhi mənbəyi kimi 
Beynəlxalq Məhkəmədən daha 
geniş istifadə etməyə israrla 
çağırır. 

Qoşulmama Hərəkatı 

müharibə əleyhinə və 
sülhsevər qüvvə kimi onun 
rolunun möhkəmlənməsinə 
sadiq qalaraq Yer üzündə 
firavanlasan dünya, ədalətli 
və bərabərhüquqlu dünya 
nizamının bərqərar olmasına 
nail olmaq əzmini təsdiq edir. 

Hərəkat çoxqütblü dünyada 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
möhkəmlənməsi, ölkələrin və 
bütün bəşəriyyətin maraqları 
naminə ümumi səylər üçün 
zəruri olan çoxtərəfli proseslər 
vasitəsilə işləmək əzmində 
olduğunu təsdiq edir. 

Y.Əliyev çıxışını 
Azərbaycan Respubli-
kasının BMT yanında 
daimi nümayəndəsi kimi 
davam etdirib. O qeyd 
edib ki, Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Nizamnaməsi 
siyasi ekspansiya, təcavüz, 
işğal və etnik təmizləmə 
siyasətinə yol verilmədən 
ölkələrin suverenliyinə və 
ərazi bütövlüyünə qar-
şılıqlı hörmət əsasında 
dövlətlər arasında dostluq 
münasibətlərinin inkişafı 
hədəfinə yönəlmişdir. Y.Əliyev 
Ermənistan nümayəndəsinin 
çıxışı ilə əlaqədar qeyd edib 
ki, Ermənistan bilərəkdən 
Təhlükəsizlik Şurasını çaşdır-
maq cəhdlərini davam etdirir.

Azərbaycanlı diplomat bil-
dirib ki, Ermənistanın xalqların 
təyini-müqəddərat hüququ 
barədə fərziyyə və iddialarının 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Nizamnaməsində, ATƏM-
in 1975-ci il Helsinki Yekun 
Aktında və digər beynəlxalq 
sənədlərdə bu prinsip barədə 
təsbit olunmuş müddəalarla 
heç bir ortaq cəhəti yoxdur. 
Ermənistan tərəfindən fakt-
ların təhrif edilməsi xüsusilə 
yolverilməzdir, çünki bu 
çıxış Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsinə dair dörd 
qətnamə – 822, 853, 874 və 
884 saylı qətnamələr qəbul 
etmiş Təhlükəsizlik Şurasında 
səslənib. 

Azərbaycanın BMT yanın-
da Daimi Nümayəndəliyinin 
rəhbəri vurğulayıb ki, ATƏT-in 
Minsk qrupunun vasitəçiliyi 
ilə davam edən sülh prose-
sinin mandatı Təhlükəsizlik 
Şurasının bu qətnamələrinə 
əsaslanır. Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin işğal edilmiş 
Dağlıq Qarabağ regionundan 
və Azərbaycanın bu regiona 
bitişik digər yeddi rayonun-
dan dərhal, tamamilə və 
qeyd-şərtsiz çıxarılması və 
Azərbaycanın beynəlxalq 
aləmdə tanınmış sərhədləri 
daxilində onun ərazi bü-
tövlüyünün bərpa edilməsi 
münaqişənin nizamlanması 
üçün əsas şərtdir. 

Y.Əliyev deyib ki, 
Ermənistan bu tələbi tam 
həcmdə yerinə yetirməlidir. 
Azərbaycanlı diplomat çıxışı-
nın sonunda Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Baş katibinin bir 
gün əvvəl bəyan etdiyi sözləri 
sitat gətirib: “Nizamnamənin, 
məqsəd və prinsiplərin 
aktuallığı dəyişmədən bizim 
vasitələrimiz yeni reallıqlara 
uyğunlaşdırılmalıdır. Biz on-
lardan daha artıq qətiyyətlə və 
kreativliklə istifadə etməliyik. 
Buraya Nizamnamənin 25-ci 
maddəsinə uyğun olaraq 
Təhlükəsizlik Şurasının 
qərarlarının üzv dövlətlər 
tərəfindən yerinə yetirilməsinin 
təmin edilməsi də daxildir”.                 

AZƏRTAC-ın  
Vaşinqton bürosu

MSK sədri: Parlament seçkilərində 
iştirak etmək üçün 934 namizəd qeydə alınıb 

 � Fevralın 9-da keçiriləcək 
parlament seçkilərində iştirak 
etmək üçün indiyə qədər 2431 
nəfər müraciət edib.
Müraciət edənlərin 2354 nəfərinin 

namizədliyinin irəli sürülməsi artıq təsdiqlənib. 
Onlardan 2247 nəfəri imza vərəqələrini götürüb, 

1764 nəfəri imza vərəqələrini qaytarıb, 934 
nəfərin isə deputatlığa namizədliyi qeydə alınıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi 
Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir 
Pənahov bildirib.

MSK sədri qeyd edib ki, namizədliyi qeydə 
alınan 934 nəfərdən 267-si siyasi partiya 
üzvləridir.

Azərbaycan xalqı 20 Yanvarda hərbi, siyasi, mənəvi təcavüzə məruz 
qalsa da, öz tarixi qəhrəmanlıq ənənələrinə sadiq olduğunu, Vətənin 
azadlığı və müstəqilliyi naminə ən ağır sınaqlara sinə gərmək, hətta 
şəhid vermək əzmini bütün dünyaya nümayiş etdirdi.

Heydər ƏLİYEV 
Ümummilli lider

BMT-nin Nizamnaməsinə müvafiq olaraq, dövlətlərin öz 
üzərinə götürdüyü öhdəliklərin vicdanla yerinə yetirilməsi 
və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə ciddi riayət edilməsi 
beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanması 
üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.

20 YANVAR – xalqın iradəsinin 
sınaqdan çıxdığı gün
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