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Bu faciə nəticəsində 
Azərbaycan xalqı bir yumruq 
kimi birləşməyə müvəffəq oldu. 
Bu, eyni zamanda, milli azadlıq 
hərəkatımızın yüksəliş zirvəsi idi. 
Məhz 20 Yanvar hadisəsindən 
sonra biz özümüzü millət olaraq 
tanıdıq və dərk etdik. Bəs 20 
Yanvar hadisəsinə gətirib çıxa-
ran səbəblər və məqsəd nədən 
ibarət idi? Məqsəd, heç şübhəsiz 
ki, keçmiş SSRİ rəhbərliyinin 
Azərbaycan xalqının demokratiya 
və milli azadlıq uğrunda mübarizə 
ruhunu boğmaqdan ibarət idi. 
Səbəbləri isə əsas olaraq, iki 
başlıq altında birləşdirmək olar. 
Bunlardan biri xarici, digəri 
isə daxili səbəb. Xarici səbəb 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
əsassız ərazi iddiaları və bu 
yolda SSRİ rəhbərliyindən dəstək 
almaları idisə, daxili səbəb o 
zamankı respublika rəhbərliyinin 
siyasi səriştəsizliyi ilə birbaşa 
bağlıdır. Bu səriştəsizlik hətta 
1990-cı ilin yanvarından sonra da 
davam etdi. Belə ki, hakimiyyətdə 
olan qüvvələrin vəzifəsi məsələni 
dərhal nəzarətə götürüb ona 
siyasi-hüquqi qiymət verməkdən 
ibarət olsa da, bununla bağlı 
faktiki olaraq heç bir real addım 
atılmadı. Hətta məsələyə otuz illik 
zaman kəsiyindən boylanıb bax-
dıqda, tam əmin olursan ki, vaxtilə 
hakimiyyətdə olan qətiyyətsiz 
rəhbərlər öz şəxsi ambisiyaların-
dan əl çəksəydilər, Azərbaycan 
xalqına qarşı yönəldilmiş bu məkrli 
oyunun həyata keçirilməsinin 
qarşısı alına bilərdi. 

Bütün bu reallıqlar fonun-
da 20 Yanvar faciəsinə dövlət 
səviyyəsində tam siyasi-huquqi 
qiymət verilməsi ümummilli lider 
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 
Belə ki, dərhal yanvarın 21-də 

Heydər Əliyev xalqla həmrəy oldu-
ğunu, onun dərdinə şərik çıxdığını 
və dövrün siyasi çətinliklərinə 
baxmayaraq, bu qətliama qəti 
etirazını bildirdi. Bundan bir qədər 
keçdikdən sonra isə Kommunist 
Partiyası sıralarından çıxdığını 
bəyan etdi. 1990-cı ilin iyulunda 
Moskvadan Azərbaycana qayı-
dan Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
ilə elə həmin il noyabrın 21-də 
Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının Ali Məclisində 20 Yanvar 
faciəsinə ilk dəfə siyasi-hüquqi 
qiymət verən sənəd qəbul edildi. 
Belə bir tarixi çətinliklər fonun-
da, Sovet İttifaqının hələ tam 
süqut etmədiyi zamanda Heydər 
Əliyevin bu cür qətiyyətli mövqe 
nümayiş etdirməsi onun ümummilli 
maraqlara nə qədər önəm verdi-
yini, xalqın ağrı-acısına həssas 
yanaşdığını bir daha sübut etmiş 
oldu. Bununla da ulu öndər xalqın 
gözündə, haqlı olaraq, bir xilaskar 
kimi rəğbət qazandı. 

Heydər Əliyev 1994-cü il yan-
varın 12-də keçirdiyi müşavirədə 
20 Yanvar hadisələri ilə bağ-
lı demişdi: “...Xalqa təcavüz 
olunmuş, günahkarlar isə hələ 
müəyyənləşdirilməmişdir. Görünür 
ki, ötən yaxın illərdəki Sovetlər 
Birliyi, respublika rəhbərliyi, məsul 
şəxslər öz mənafeləri naminə bu 
böyük faciənin əsl mahiyyətini 
xalqa bəyan etməmişlər”. 

Qeyd edək ki, ulu öndərin 20 
Yanvar faciəsinin 4-cü ildönü-
münün keçirilməsi ilə əlaqədar 
1994-cü il yanvarın 5-də imza-
ladığı fərmanda Milli Məclisə 
bu hadisəyə tam siyasi-hüquqi 
qiymət verilməsi tövsiyə olunurdu. 

Nəhayət, 1994-cü il mart ayı-
nın 29-da Milli Məclis “1990-cı il 
yanvarın 20-də Bakıda törədilmiş 
faciəli hadisələr haqqında” qərar 
qəbul etdi. Bununla da humanizm 
prinsiplərinə və bütün bəşəri 
dəyərlərə zidd olan 20 Yanvar 
faciəsi məhz ümummilli lider 
Heydər Əliyevin prinsipial və 
qətiyyətli mübarizəsindən sonra 
hüquqi-siyasi qiymətini aldı. 

Heydər Əliyev 20 Yan-
var şəhidlərinin xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsinə, onların 
ailələrinə mütəmadi olaraq dövlət 
qayğısının artırılmasına hər za-
man böyük həssaslıqla yanaşırdı. 
O, hər 20 Yanvar günü Şəhidlər 
xiyabanını ziyarət edir, şəhid 

ailələri ilə görüşür, onların qayğı-
ları ilə yaxından maraqlanırdı. Ulu 
öndərin 2000-ci il yanvarın 17-də 
imzaladığı fərmanla isə bu faciə 
zamanı şəhid olmuş qəhrəman 
oğul və qızlarımıza “20 Yanvar 
şəhidi” fəxri adı verilmişdir.

Prezident İlham Əliyev də 20 
Yanvar şəhidlərinin xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsi, onların 
ailələrinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi istiqamətində 
mühüm qərarlar vermişdir. Dövlət 
başçısının 19 yanvar 2006-cı il 
tarixli “20 Yanvar şəhidinin ailəsi 
üçün Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin təqaüdünün təsis 
edilməsi haqqında” fərmanı da 
şəhid ailələrinə dövlət qayğısının 
bariz nümunəsidir. 

20 Yanvar hadisələrinin 
beynəlxalq aləmdə tanıdılması bu 
gün də dövlətin diqqət mərkəzində 
olan əsas məsələlərdən biri-
dir. Bununla bağlı mütəmadi 
olaraq Azərbaycanın xarici 
ölkələrdəki səfirlikləri, diplomatik 
nümayəndəlikləri və diaspor qu-
rumlarında konfranslar və tədbirlər 
təşkil olunur, Azərbaycanın haqq 
səsinin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılması istiqamətində 
əhəmiyyətli addımlar atılır. Heydər 
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə hər il 
İsraildə, Türkiyədə, Qazaxıstan-
da, ABŞ-da və dünyanın bir çox 
ölkələrində 20 Yanvar faciəsinə 
həsr edilmiş anım tədbirləri keçiri-
lir. Bu tədbirlərdə bədii və sənədli 
filmlər nümayiş olunur, erməni 
vəhşiliyi bütün çılpaqlığı ilə dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılır.

 Xüsusi diqqət çəkən 

məqamlardan biri İsrailin Xay-
fa Universitetində keçirilən 
anım mərasimi zamanı baş 
vermişdir. Belə ki, İsrail--
Azərbaycan Beynəlxalq As-
sosiasiyasının (Azİz) üzvü, 20 
Yanvar hadisələrinin canlı şahidi 
olmuş, hazırda İsraildə yaşayan 
bakılı fotoqraf Boris Dobin 20 
Yanvar faciəsi günü çəkdiyi 67 
fotoşəkildən ibarət kolleksiyasını 
Heydər Əliyev Fonduna ver-
mişdir. Zənnimcə, bu hadisənin 
xüsusi əhəmiyyəti vardır. Belə 
ki, Azərbaycan dövlətinin və 
onun hər bir vətəndaşının bu 
istiqamətdə təbliğat aparması, 
heç şübhəsiz ki, önəmlidir. Lakin 
istər dövlət orqanlarının, istərsə 
də müxtəlif ölkələrdə yaşayan 
həmvətənlərimizin təbliğatından 
əlavə, xaricdə yaşayan digər 
millətlərin nümayəndələrinin də 
məsələyə obyektiv qiymət verməsi 
bu istiqamətdə çəkilən bütün 
səylərin boşa getmədiyindən 
xəbər verir.

Qarşıya qoyulan vəzifələr 
yalnız bununla bitmir. Bu gün ölkə 
rəhbəri cənab Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən uğurlu kadr 
siyasəti həyata keçirilir, idarəçilik 
sisteminə yeni nəsil, yeni nəfəs 
gəlir. Gənc, dinamik, bir çox xarici 
dil biliklərinə yiyələnən kadrların 
müxtəlif sahələrdə təmsil olunma-
sı beynəlxalq aləmdə 20 Yanvar 
və bu kimi faciələrin işıqlandırıl-
ması məsələsini asanlaşdırmış 
olur. Geniş və qlobal miqyasda 
fəaliyyət göstərməyi bacaran, 
yüksək analiz qabiliyyəti ilə 
seçilən gənclər cənab Prezidentin 
yürütdüyü siyasətə, hər sahədə 
olduğu kimi, bu sahədə də dəstək 
olurlar. Məlumdur ki, Azərbaycanın 
haqq səsinin dünyaya çatdırılma-
sında gənc nəslin üzərinə böyük 
məsuliyyət düşür. Biz gənclər 
dövlətimizin başçısının yürüt-
düyü siyasətin sadiq əsgərinə 
çevrilməyi özümüzə məqsəd və 
Vətən qarşısında ödənməli borc 
hesab edirik.

Şəbnəm HƏSƏNOVA,
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının 

beynəlxalq münasibətlər və 
xarici siyasət kafedrasının 

doktorantı, politoloq

20 YANVAR 

 –  
 
azadlıq hərəkatımızın  

20 YANVAR –

yüksəliş zirvəsi 

Bəşər tarixinə qısa nəzər yetirsək görərik ki, hər bir ölkənin tarixində qanlı faciələr 
yaşanmış, müstəqilliyə aparan yolda saysız-hesabsız qurbanlar verilmişdir. 
Yaşı minilliklərlə ölçülən Azərbaycanın şanlı tarixində də bu cür faciələrin sayı, 

təəssüf ki, az deyildir. İstər Xocalı soyqırımı, istər mart qırğınları tariximizin ən ağrı-
lı-acılı səhifələrindəndir. O zaman belə bir sual ortaya çıxır ki, Azərbaycan tarixinin 
20 Yanvar səhifəsini digər faciəli səhifələrdən fərqləndirən xüsusiyyət nədir? Heç 
şübhəsiz ki, 20 Yanvar hadisəsi faciə olduğu qədər, eyni zamanda, Azərbaycan xalqının 
qəhrəmanlıq salnaməsidir. Bundan əlavə, 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisəsi xalqımızın 
milli bütövlüyünü təsdiqləyən ən böyük hadisələrdən biri kimi tarixin yaddaşına əbədi 
həkk olunmuşdur. 

Azərbaycan Prezidentinin ermənilərə həqiqət dərsi 

Bugünlərdə bir qrup ziyalı ilə Dağlıq 
Qarabağın Azərbaycanın nəzarətində 
olan ərazisinə– Xocavənd rayonunda-
kı “Nərgiztəpə” deyilən qəhrəmanlıq 
ünvanına səfər zamanı hamılıqla bu 
tarixi həqiqəti bir daha yada saldıq, işğal 
edilmiş ərazilərimizi tezliklə erməni van-
dallarından təmizləyəcəyimizə qətiyyətlə 
inandıq. Məsələ burasındadır ki, tarixən,  
xalqımıza pənah gətirib yurdumu-
zun ən yaxşı guşələrində yerləşmiş 
ermənilər burada möhkəmləndikdən 
sonra xəyanət yolu tutmuş, kənardakı 
düşmənlərimizin əlində Azərbaycana 
qarşı təzyiq aləti olmuşlar. Bun-
dan şirniklənən bu yurd-yuvasız 
xalq, nəhayət, sığındıqları ərazilərə 
sahiblənmək iddiasına düşmüşdür. Bu 
xain xalq  himayədarlarının köməyi ilə 
tarixi torpaqlarımızda özlərinə dövlət 
də qurmuşdur. Son bir əsrdə ermənilər 
törətdikləri soyqırım və deportasiyalar-
la dünyanın ən xəyanətkar və qəddar 
xalqına çevrilmişlər.

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu 
siyasətin davamı olaraq 30 ildən artıqdır 
ki, davam edir. Himayədarlarının köməyi 
və ölkəmizdəki başıpozuqluqdan istifadə 
edərək Ermənistan torpaqlarımızın 20 
faizini ələ keçirmiş, xarabazara çevir-
mişdir. 1 milyon soydaşımıza hələ də 
məcburi köçkün taleyi yaşadan  işğalçı 
dövlət Azərbaycana hədsiz-hesabsız 
ziyan vurmuş, xalqımıza misilsiz 
faciələr yaşatmışdır. Lakin ağlını itirmiş 
düşmən özü bundan qat-qat artıq itki 
vermiş, oyuncaq Ermənistan bir dövlət 
kimi özünün mövcudluğunu sual altına 
qoymuşdur. Erməni xalqı axır vaxtlar-
da onları bu vəziyyətə salmış hərbi 
səhra komandirlərinin qanlı rejimini 
qismən devirsə də, “Böyük Ermənistan” 
sərsəmliyindən ayıla bilmir. Onlar an-
lamırlar ki, bais olduqları münaqişənin 
girovuna çevrilmişlər. 

Ermənilər, nəhayət, başa 
düşməlidirlər ki, tarix boyu Azərbaycana 
işğalçı kimi gələn dövlətlərlə 

müqayisədə Ermənistan heç nədir. 
Əgər ermənilər bu həqiqəti anla-
maq istəyirlərsə qoy baş nazirləri 
N.Paşinyanın onları yenidən yuxuya 
verən nağıllarını bir kənara qoyub 
son vaxtlar Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin mötəbər tribunalardan 
səsləndirdiyi xatırlatma və çağırışların 
məna və məntiqinə diqqət yetirsinlər. 
Azərbaycan rəhbəri Ermənistanın 
başbilənlərinə bildirib ki, öz xalqlarını 
faşizm siyasəti ilə məhvə aparmasın-
lar. Prezident İlham Əliyev xatırladır ki, 
Ermənistanın nicat yolu işğalçılıqdan 
əl çəkib, dinc qonşuluğa başlamaqda-
dır. Qonşu ölkələr, Avropa dövlətləri 
Azərbaycanla isti münasibətlər qurub 
faydalandığı halda, Ermənistan özünü 
dalana salıb, getdikcə tənəzzül edir.

Azərbaycan Prezidenti bugünlərdə 
hökumətin iclasında ölkənin birillik sosi-
al-iqtisadi yekunlarını təhlil edərkən baş 
nazir Paşinyanın heç bir tutarlı arqu-
ment olmadan, Ermənistanı ölkəmizlə 
müqayisə etməklə bağlı cəfəngiyyatını 
da cavablandırmalı oldu. Dövlət  başçısı 
İlham Əliyev Ermənistanın daxili və 
xarici siyasətin bütün parametrləri üzrə 
uduzduğunu faktlarla sübuta yetirərək 
bildirdi: “Son vaxtlar Ermənistanın baş 
naziri öz ölkəsinin dırnaqarası uğurla-
rı haqqında danışarkən Ermənistanı 
Azərbaycanla müqayisə edir. Onun 
gəldiyi qənaətə görə, Ermənistan 
Azərbaycanı bir çox parametrlər üzrə 
qabaqlayır. Bəri başdan bildirirəm və 
bunu heç sübut etməyə ehtiyac yoxdur 
ki, belə bir fərziyyənin heç bir əsası 
yoxdur. Azərbaycan Ermənistanı bütün 
əsas parametrlər üzrə böyük fərqlə 
qabaqlayır”.

Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, 
əsas makroiqtisadi göstəricilər üzrə 
2019-cu ildə Azərbaycanın ümumi 
daxili məhsulu dollar ekvivalentində 47,6 
milyard dollardır, Ermənistanda isə cəmi 
13 milyard dollar. Alıcılıq qabiliyyətinə 
görə Azərbaycan 187 milyard dollar 

daxili məhsula sahibdir, Ermənistan 33 
milyard, fərq 5,6 dəfədir. Valyuta ehti-
yatları Azərbaycanda 51 milyard dollar, 
Ermənistanda 2 milyard dollardır, fərq 
25 dəfədir. 

Xarici ticarət dövriyyəsi 
Azərbaycanda 33,6 milyard, 
Ermənistanda 7,4 milyard dollardır, fərq 
4,5 dəfədir. İxrac - Azərbaycan 19,6 
milyard, Ermənistan–2,4 milyard, fərq 
8,1 dəfədir. Sərmayə qoyuluşu - keçən il 
Azərbaycana 13,5 milyard dollar qoyu-
lubdur, Ermənistana 900 milyon, fərq 15 
dəfədir. Nəhayət, iqtidarın uzunmüddətli 
strategiyasına görə Azərbaycan dünya-
da onuncu, Ermənistan 59-cu yerdədir. 
İqtidarın siyasi sabitliyi təmin etməsi–  
Azərbaycan 11-ci, Ermənistan 58-ci 
yerdədir

O ki qaldı müharibənin taleyində 
həlledici olan hərbi imkanlara və gücə, 
yenə Ermənistan qat-qat zəifdir. “Glo-
bal Firepower 2019” hesabatı üzrə,  
dünyanın ən güclü orduları reytinqində 
Azərbaycan 52-ci, Ermənistan isə 96-cı 
yerdədir. O cümlədən hava gücü üzrə 
Azərbaycan 63-cü, Ermənistan 86-cı 
yerdədir. Dəniz gücü üzrə Azərbaycan 
67-ci yerdədir, Ermənistanda dəniz yox-
dur. Tank gücü üzrə Azərbaycan 32-ci, 
Ermənistan 78-ci yerdədir. 

Prezident İlham Əliyev 2016-cı ildə 
Ermənistanın dinc Azərbaycan əhalisinə 
qarşı hərbi təxribat törətməsinin ca-
vabı olaraq ərazilərimizin müəyyən 
hissəsinin  bir həmlə ilə azad edilməsini 
də ermənilərə xatırlatdı: “Azərbaycan 
buna cavab olaraq uğurlu əks-hücum 
əməliyyatı keçirərək Ağdərə, Füzuli, 
Cəbrayıl rayonlarının bir hissəsini, 
minlərlə hektar torpağı işğalçılardan 
azad etdi və o torpaqlarda Azərbaycan 
bayrağı ucaldıldı. Bu, bizim hərbi 
qələbəmiz idi. Növbəti hərbi qələbə 
2018-ci ildə təmin edilmişdir. Uğurlu 
Naxçıvan əməliyyatı nəticəsində 10 
mindən çox hektar ərazi işğalçılardan, 
erməni silahlı qüvvələrindən təmizləndi 
və bir neçə önəmli strateji yüksəklik 
azad edildi. Bu yüksəkliklər imkan verir 
ki, biz Ermənistanın strateji kommuni-
kasiyalarına tam nəzarət edə bilək. Bu, 
bizim ikinci hərbi qələbəmiz idi”.

Bütün bunlar – Azərbaycan 
rəhbərinin ermənilərə verdiyi dərs 
xalqımızı bir daha inandırır ki, işğalçı  
Ermənistanın məğlubiyyəti qaçılmaz-
dır. Bunu onlar nə qədər tez anlasalar 
bitib-tükənməyən itkiləri də bir o qədər 
az olar.

Ağalar BAYRAMOV,  
Əməkdar artist

Ulu Yaradan Azərbaycana gözəl, rəngarəng 
təbiət bəxş etmişdir. Torpağımızın altı da, üstü 
də sərvətlərlə zəngindir. Bütün bunlar tarix 
boyu güclü dövlətləri özünə cəlb etmiş, yağılar 
milli varlığımıza qənim kəsilmiş, sərvətlərimizi 
yağmalamışlar. Lakin heç bir işğalçı, ən güclü 
düşmən belə axıradək torpaqlarımızda qala 
bilməmişdir. Xalqımızın öz yurduna bağlılığı və 
onun uğrunda dönməz mübarizəsi işğalçıları 
gec-tez məğlub etmişdir.

Azərbaycan Ombudsmanı 20 Yanvar 
faciəsinin 30-cu ildönümü ilə əlaqədar 
beynəlxalq qurumlara bəyanat ünvanlayıb

Azərbaycan Respublikası-
nın İnsan Hüquqları üzrə 
Müvəkkili (Ombudsman) 

Səbinə Əliyeva 1990-cı il 20 Yanvar 
faciəsinin 30-cu ildönümü ilə əlaqədar 
bəyanatla çıxış edib.  

Ombudsman Aparatından AZƏRTAC-a 
verilən məlumata görə, bəyanat BMT-nin 
Baş katibinə, Təhlükəsizlik Şurasına, insan 
hüquqları üzrə ali komissarına, qaçqınlar 
üzrə ali komissarına, İnsan Hüquqları Şu-
rasına, UNİSEF-in, UNESKO-nun, Avropa 
İttifaqının, Avropa Şurasının, ATƏT-in 
rəhbərlərinə, Beynəlxalq və Avropa om-
budsmanlar institutlarına, Asiya Ombuds-
manlar Assosiasiyasına, İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatına və bu quruma üzv dövlətlərin 
Ombudsmanlar Assosiasiyasına, İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatının Müstəqil Daimi İn-
san Hüquqları Komissiyasına, Avropa Uşaq 
Hüquqları Ombudsmanları Şəbəkəsinə, 
Beynəlxalq Sülh Bürosuna, müxtəlif 
ölkələrin ombudsmanlarına və milli insan 
hüquqları institutlarına, Azərbaycanın xarici 
ölkələrdəki və xarici ölkələrin respublika-
mızdakı səfirliklərinə, Azərbaycanın diaspor 
təşkilatlarına göndərilib.

Bəyanatda deyilir: “Azərbaycanın 
paytaxtı və digər rayonlarında yüzlərlə 
soydaşımızın qətli, yaralanması və itkin 
düşməsi ilə nəticələnən 1990-cı il 20 Yanvar 
faciəsindən 30 il ötür. 1987-ci ildən başla-
yaraq Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi 
olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində 
baş qaldıran erməni separatizminə keçmiş 
SSRİ rəhbərliyi tərəfindən dəstək verilməsi 
və ölkəmizə qarşı qərəzli mövqeyə, 
azərbaycanlıların Ermənistandakı tarixi-et-
nik torpaqlarından deportasiya edilməsinə, 
etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinə 
etiraz edən xalqımızın haqq səsini boğmaq, 
Azərbaycanın müstəqilliyə gedən yolunun 
qarşısını almaq məqsədilə 20 Yanvar qırğını 
törədildi.

1990-cı il yanvar ayının 19-dan 20-
nə keçən gecə sovet ordusu tərəfindən 
xəbərdarlıq edilmədən Bakı və Sumqayıt 
şəhərlərinə, habelə ölkəmizin digər şəhər 
və rayonlarına tanklar və digər ağır hərbi 
texnikalar yeridilib, dinc əhali atəşə tutulub, 
milliyyətindən, yaşından və cinsindən asılı 
olmayaraq, 150 nəfər silahsız mülki şəxs, 
o cümlədən uşaqlar, qadınlar və yaşlılar 
amansızcasına öldürülüb, hətta yaralıları 
çıxaran təcili tibbi yardım maşınları silahlı 
hücuma məruz qalıb, qadağan edilmiş silah 
və sursatdan istifadə edilib. Paytaxt və başqa 
ərazilərdə 744 dinc, günahsız insan yarala-

nıb, yüzlərlə adam itkin düşüb, 841 nəfər 
qanunsuz olaraq həbs edilib. Hadisə ilə bağlı 
məlumatın əhalidən gizlədilməsi məqsədilə 
SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin 
təşkil etdiyi təxribat nəticəsində Respublika 
televiziyasının enerji bloku partladılıb.

O dövrdə ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyev bu qanlı hadisələrlə bağlı Mosk-
va şəhərində Azərbaycan xalqı adından 
sərt bəyanat vermiş, 20 Yanvar faciəsində 
xalqımıza qarşı törədilmiş qırğına siya-
si qiymət verilməsini və günahkarların 
cəzalandırılmasını tələb etmiş, daha sonra 
Prezident olduğu dövrdə onun tövsiyəsi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 
xüsusi sessiya keçirmiş və bu qanlı hadisəyə 
siyasi-hüquqi qiymət verilmişdir. 

20 Yanvar faciəsini törədən 
cinayətkarların ədalət mühakiməsinə cəlb 
olunması üçün kifayət qədər hüquqi əsaslar 
mövcuddur. Bu hadisə hər şeydən əvvəl 
BMT-nin Ümumdünya İnsan Hüquqları 
Bəyannaməsi, Mülki və siyasi hüquq-
lar haqqında Beynəlxalq Pakt və digər 
beynəlxalq hüquqi sənədlərin, konvensiya-
ların tələblərinin pozulması faktıdır. Eyni 
zamanda, 20 Yanvar faciəsi Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsi Statutunun 7-ci 
maddəsinə əsasən  insanlıq əleyhinə cinayət 
kimi tövsif edilə bilər. Çünki hadisə zamanı  
insanlar məhv edilib, məcburi yoxa çıxa-
rılıb, siyasi, irqi, etnik, mədəni və ya cinsi 
motivlərə görə təqib edilib, işgəncə, qəsdən 
güclü iztirablara səbəbolma və ya ağır bədən 
xəsarətləri, yaxud fiziki və ya psixi sağlam-
lığa mühüm ziyan vurmaqdan ibarət olan 
digər qeyri-insani hərəkətlərə yol verilib. 

Faciə zamanı qətlə yetirilmiş, müxtəlif 
millətlərdən olan Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşlarına ölkə Prezidentinin müvafiq 
fərmanına əsasən “20 Yanvar Şəhidi” fəxri 

adı verilib. Eyni zamanda, “1990-cı il 20 
Yanvar hadisələri zamanı əlil olmuş şəxslərə 
dövlət qayğısının artırılması haqqında” 
Sərəncama əsasən, müxtəlif tədbirlər həyata 
keçirilir. Bu şəxslərə dövlət tərəfindən 
müavinət, şəhid ailələrinə isə Prezident 
təqaüdü verilir.  

Hər il olduğu kimi, bu il də dünya 
ictimaiyyətinin diqqətini həmin qanlı 
hadisələrə yönəltmək məqsədilə müvafiq 
sərəncamla “20 Yanvar faciəsinin 30-cu 
ildönümünün keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər 
planı” təsdiq edilib və icra olunur. 

20 Yanvar hadisələrinin beynəlxalq 
hüquqa əsasən, beynəlxalq cinayətlərin 
ən ağır növlərindən olan insanlıq əleyhinə 
cinayət kimi tövsif edilməsi üçün kifayət 
qədər hüquqi sənədlər, eyni zamanda, 
bu qətliamın icrasına əmr verənlərin və 
törədənlərin, xüsusilə də o vaxtkı SSRİ 
rəhbərliyinin cinayət məsuliyyətinə cəlb 
olunması üçün yetərincə əsaslar mövcuddur. 
Azərbaycan Respublikası 20 Yanvar faciəsi 
ilə əlaqədar reallıqları, qətliamı törədənlərin 
cəzalandırılmasının zəruriliyini dünya 
ictimaiyyətinin diqqətinə təqdim edir.

Eyni zamanda, Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı təcavüzünün nəticələri, 
o cümlədən qaçqın və məcburi köçkün 
vəziyyətinə düşmüş 1 milyondan artıq 
soydaşımızın hüquqlarının pozulması 
faktı beynəlxalq birliyin nəzərinə çatdırılır. 
Azərbaycanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq hü-
quq normaları əsasında, ölkəmizin ərazi bü-
tövlüyü çərçivəsində ədalətli həllini tapmalı, 
zəbt olunmuş Azərbaycan torpaqları qeyd-
şərtsiz azad olunmalı, qaçqın və məcburi 
köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıtması 
təmin edilməlidir. Qoşulmama Hərəkatı, 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, Avropa 
Parlamenti, Avropa Şurası Parlament 
Assambleyası və digər təşkilatlar Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi ilə 
əlaqədar Azərbaycanın haqlı və ədalətli 
mövqeyini dəstəkləyən qərar və qətnamələr 
qəbul ediblər. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan 
arasında imzalanmış “Tərəfdaşlıq 
prioritetləri” sənədində Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünə, suverenliyinə, sərhədlərinin 
toxunulmazlığına dəstək ifadə edilib.

Biz beynəlxalq qurumları və bütövlükdə 
dünya ictimaiyyətini insan hüquqlarının ko-
bud şəkildə pozulması ilə müşayiət olunan, 
bütövlükdə beynəlxalq hüquq normalarına 
zidd olan bu cinayət hadisəsinə hüquqi 
qiymət verməyə çağırırıq”.

20 YANVAR 
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