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Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi  

20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümü 
ilə əlaqədar bəyanat yayıb

Bəyanatda deyilir: “Azərbaycan xalqına 
qarşı dəhşətli cinayət - tarixi yaddaşımıza 
dərin hüzn, eyni zamanda, milli qürur və 
qəhrəmanlıq məktəbi kimi həkk olunmuş 
Qanlı Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümü 
ərəfəsindəyik. 1990-cı il yanvarın 19-
dan 20-nə keçən gecə sovet ordusunun 
Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi 
hərbi təcavüz insanlığa qarşı törədilmiş ən 
ağır cinayətlərdən biri kimi tarixdə qalacaq. 

Xalqımızın qan yaddaşında əbədi ya-
şayacaq 20 Yanvar günü bütün faciəsinə 
rəğmən, xalqımızın milli müstəqillik, azad-
lıq uğrunda şəhidliyə hazırlıq ruhunun və 
yenilməz iradəsinin rəmzinə çevrildi. 20 
Yanvar Azərbaycan xalqını müstəqilliyə, 
milli-mənəvi və dini dəyərlərin bərpasına 
aparan yolun ilk mübarizəsi və ilk mənəvi 
qələbəsi oldu. Təpədən dırnağadək silah-
lanmış ordunun cəza tədbirlərinə məruz 
qalan xalqımız diz çökmədi, azadlıq əzmini 
itirmədi, əksinə, haqq səsini daha da 
yüksəkdən bəyan etdi. Azərbaycanın taleyi, 
hətta dövləti varlığı şübhə altında olduğu 
bir vaxtda bu səsi ilk olaraq Moskvadan 
xalqımızın mərd oğlu, müdrik dövlət xadimi 
Heydər Əliyev ucaltdı, siyasi yolunun davam-
çısı İlham Əliyevlə  birlikdə Azərbaycanın 
Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək 
doğma xalqı ilə həmrəy olduğunu nümayiş 
etdirdi.  SSRİ rəhbərliyinin törətdiyi bu qanlı 
əməliyyata kəskin etirazını bildirən, qanlı 
cinayətin təşkilatçılarını sərt ittiham edən, 
törədilmiş hadisəni hüquqa, demokratiyaya, 
humanizmə zidd təxribat kimi səciyyələndirən 
Heydər Əliyev bu addımı ilə ümummilli 
lider olaraq Azərbaycanın hələ elan olun-
mamış müstəqilliyinin ilk tarixi səhifəsini 
yazdı. Şəhidlərin layiq olduqları status da 
məhz Heydər Əliyevin hakimiyyətə yenidən 
qayıdışı dönəmində rəsmiləşdi və 20 Yan-
var hadisələri Azərbaycan Milli Məclisində 
siyasi qiymət alaraq SSRİ dövlətinin xalqı-
mıza qarşı törətdiyi hərbi təcavüz aktı kimi 
qiymətləndirildi. 

Həmin faciə günlərində Bakıdan səsini 
ucaldan Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə 
sovet rejiminin ciddi təzyiq, təhdid və 
məhdudiyyətlərinə baxmayaraq, keçmiş 
SSRİ Prezidenti Mixail Qorbaçova göndərdiyi 
qəzəb, ittiham dolu etiraz məktubunda 
hadisələrə sərt və prinsipial münasibətini 
bildirdi. Siyasi liderimizin və dini rəhbərimizin 
kəskin mövqeləri xalqı ruhlandırdı, səfərbər 
edərək birləşdirdi. Milyonlarla insan 
təqiblərdən, hətta ölümdən belə qorxmaya-
raq şəhərin baş meydanına axışdı, azadlıq  
uğrunda  qurban getmiş şəhidləri müqəddəs 
Vətən torpağına tapşırdı. Azərbaycanın 
müstəqilliyi, milli dövlətçiliyi, ərazi bütövlüyü 
uğrunda şəhid olmuşlar sırasında müxtəlif din 
və millətlərə mənsub vətəndaşlarımız var idi 
və şəhidlərin dəfn mərasimində müxtəlif dini 
konfessiyaların başçıları hamı ilə birgə idilər. 
Beləliklə, qanlı 20 Yanvar faciəsi müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin tarixinə xalqımızın 
şərəf və qəhrəmanlıq səhifəsi, milli birlik, 
həmrəylik örnəyi kimi həkk olundu.

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi qanlı 
hadisələrin ilk günündən var qüvvəsi ilə 
çalışdı ki, Qarabağ münaqişəsinin davamı 
olan 20 Yanvar faciəsini dünya ictimaiyyətinə, 
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara çatdırsın, 
haqq işimizə dəstək qazansın, törədilən 
cinayət insaniyyətə qarşı yönəldilən amansız 

cinayət tədbiri kimi qiymətləndirilsin. Dünya 
qəbul etməlidir ki, XX əsrdə totalitarizmin 
törətdiyi ən qanlı terror aktları, insanlığa qarşı 
ağır cinayətlər sırasında Azərbaycan xalqına 
qarşı kütləvi terror - Qarabağ münaqişəsi, 
Xocalı soyqırımı, 20 Yanvar cinayəti də var-
dır. Təəssüflər olsun ki, dünyada problemlərə 
qərəzli, ikili standartlar çərçivəsində ya-
naşıldığından, bəzi ölkələr və beynəlxalq 
təşkilatlar susmağa üstünlük verməkdədirlər. 

 Azərbaycan xalqının tam mənəvi haqqı 
vardır ki, öz qatillərini - Bakıda baş verən 
qırğına şəxsən qol çəkmiş M. Qorbaçovu 
və onun əlaltılarını məhkəməyə cəlb etsin, 
beynəlxalq qanunlar zəminində canilərin 
qəddarlığı, riyakarlığı, vəhşiliyi, əsl niyyətləri 
dünya ictimaiyyətinə tam şəkildə açılsın. 
Açılmalıdır ki, o zaman Azərbaycana qarşı 
əsassız ittiham yürüdülmüş, baş verənləri 
milli və dini münaqişə kimi qələmə verməyə 
cəhd edilmiş, xalqımızın istibdada qarşı 
mübarizəsi dünya ictimaiyyətinə  İslam funda-
mentalizmi,  ekstremizm kimi təqdim edilmiş 
və nəticə etibarilə, günahsız insanların qanı 
tökülmüşdü. Yer üzündə ədalətin təmini, Uca 
Yaradanın xəlq etdiyi insan həyatına qarşı 
təcavüzə son qoyulmasının yolu günahsız in-
san qırğınlarına beynəlxalq müstəvidə hüqu-
qi-siyasi və mənəvi qiymət verilməsindən, bu 
cinayətləri törədənlərin cəzalandırılmasından 
keçir. 

  Azadlığın, müstəqilliyin yolu ağırdır və bu 
yolu qurban vermədən keçmək mümkün de-
yildir. Odur ki, 20 Yanvar günü qüssə-kədərə 
batmaq günü deyil, şəhidlərimizi anmaq, 
xalqımıza, xüsusilə gənclərimizə qəhrəmanlıq 
və vətənpərvərlik ruhu təlqin etmək günü 
olmalıdır. Şəhidlik imanın, vətənpərvərliyin, 
əqidə və amal uğrunda mübarizənin ən 
yüksək zirvəsidir. “Qurani-Kərim”də buyu-
rulur: “Allah yolunda öldürülənləri (şəhid 
olanları) heç də ölü zənn etmə! Xeyr, onlar öz 
Rəbbinin yanında diri olub ruzilənirlər...” (Ali-
İmran, 169). Bu gün hər bir azərbaycanlının 
boynunda şəhid haqqı vardır. Şəhidlərin ru-
huna ən böyük töhfə müstəqilliyimizin davam-
lılığı, Qarabağ zəfəri, dövlətçiliyimizin artan 
qüdrəti,  Vətənimizin tərəqqisi və xalqımızın 
səadətidir. Biz inanırıq ki, Allahın köməyi və 
möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə millətimiz öz ülvi 
arzularına yetişəcək, doğma torpaqlarımız 
işğaldan azad olunacaq, Azərbaycanın hər 
yerində qələbə şəninə bayram namazları 
qılınacaqdır, inşallah.

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bütün 
Qafqaz müsəlmanlarının adından 20 Yanvar 
şəhidlərinin, eləcə də Vətənimizin bütövlüyü 
və milli müstəqilliyimiz uğrunda canları-
nı fəda etmiş bütün şəhid ailələrinə dərin 
hüznlə başsağlığı verir. Bu ümummilli hüzn, 
eyni zamanda, xalqımızın birlik və vəhdətini 
təcəssüm etdirən qürurlu tarixin ildönümü 
gününü yüksək səviyyədə qeyd etmək, 
şəhidlərimizin əziz ruhlarını anmaq bütün 
vətəndaşlarımızın, o cümlədən dindarların 
Allah, Vətən qarşısında müqəddəs borcudur. 

 Dini mərkəz olaraq 20 Yanvar günü 
bütün məscidlərimizdə bu bəyanatın 
mətninin oxunmasını, Qarabağ, 20 Yanvar 
həqiqətləri barədə moizələr edilməsini, əziz 
şəhidlərimizin xatirəsini dualarla yad etməyi 
vacib sayırıq. Uca Allah şəhidlərimizə rəhmət 
eləsin!”.

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış 
üzrə Dövlət Xidmətinin rəhbərliyi 

Sabirabadda vətəndaşları qəbul edib
 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına 

və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, digər qurumların rəhbərlərinin 
və onların müavinlərinin 2020-ci ilin yanvar ayında şəhər və rayonlarda 
vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin (SHXÇDX) rəisi, general-leytenant Arzu 
Rəhimov yanvarın 16-da Sabirabadda Sabirabad və Saatlı rayonlarından olan 
vətəndaşları qəbul edib. 

Qəbuldan əvvəl Xidmət rəisi, 
general-leytenant Arzu Rəhimov 
və Sabirabad Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Siraqəddin 
Cabbarov ümummilli lider Heydər 
Əliyevin abidəsini ziyarət edərək 
önünə gül dəstəsi qoyublar.

Qəbul zamanı hər bir 
vətəndaşın müraciət və təklifi 
diqqətlə dinlənilib.

Xidmət rəisi tərəfindən 
qəbul edilən vətəndaşların 
müraciətlərinin bir çoxu yerindəcə 
öz həllini tapıb, araşdırılma-
sına ehtiyac olan məsələlər 
qanunvericiliyə uyğun olaraq 
tədbirlər görülməsi üçün qeydiy-
yata alınıb. 

Elə həmin gün Xidmət rəisinin müavini, 
general-mayor Mayıl Şahverdiyev Şirvanda 
Hacıqabul, Kürdəmir və Şirvan rayonlarından 
olan vətəndaşları qəbul edib.

Xidmət rəhbərliyinin keçirdiyi qəbullarda 22 
vətəndaşın müraciəti dinlənilib. Vətəndaşların 
müraciətləri əsasən həqiqi hərbi xidmətə 
və ya işə qəbul, övladlarının xidmət yerinin 

müəyyənləşdirilməsi, eləcə də digər məsələlər 
ilə bağlı olub.

Bölgə sakinlərinin yerlərdə qəbulu və 
müraciətlərinə baxılması üçün daha rahat 
və əlverişli şərait yaradılmasından razılıqla-
rını ifadə edən vətəndaşlar göstərilən diqqət 
və qayğıya görə dövlətimizin başçısına 
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

“Xalq qəzeti”

Ədliyyə Nazirliyində 20 Yanvar faciəsinin 
otuzuncu ildönümünə həsr olunmuş tədbir

 � Xalqımızın müstəqillik uğrunda mübarizliyinin və 
şücaətinin təcəssümü olaraq milli qürur mənbəyinə çevrilmiş 
1990-cı il 20 Yanvar hadisələrindən otuz il ötür. Bununla 
əlaqədar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 
müvafiq Sərəncam imzalanıb və qəbul olunmuş tədbirlər 
planına uyğun olaraq respublikamızda və onun hüdudlarından 
kənarda silsilə tədbirlər keçirilir.

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, faciənin ildönümü ilə bağlı ədliyyə 
orqanlarında anım tədbirləri təşkil 
olunur, ədliyyə işçiləri və hakimlər 
tərəfindən mətbuatda çıxışlar edilir, 
Ədliyyə Akademiyasında və Peni-
tensiar Xidmətin təlim mərkəzində 
xüsusi mühazirələr oxunur, həmçinin 
Qanlı Yanvar qırğınından bəhs edən 
sənədli filmlər, eləcə də fotoslaydlar 
nümayiş etdirilir.

Silsilə tədbirlər çərçivəsində 
Ədliyyə Nazirliyində 20 Yanvar 
faciəsinin otuzuncu ildönümünə həsr 
olunmuş anma mərasimi keçirilib.

Tədbirdə Ədliyyə naziri Fikrət 
Məmmədov, nazir müavinləri və 
nazirliyin kollektivi, həmçinin gənc 
ədliyyə işçiləri və könüllülər, vətəndaş 
cəmiyyəti nümayəndələri iştirak 

ediblər.
Mərasimdə SSRİ mərkəzi 

hakimiyyətinin beynəlxalq hüquq 
normalarını və ölkə qanunlarını büs-
bütün tapdalamaqla o müdhiş gecədə 
sovet qoşununun iştirakı ilə həyata 
keçirdiyi hərbi təcavüz nəticəsində 
dinc əhaliyə divan tutulduğu, yüzlərlə 
insanın qətlə yetirildiyi bildirilib, 
xalqımızın azadlığı və dövlətimizin 
müstəqilliyi yolunda canlarını fəda 
etmiş şəhidlərimizin xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Vurğulanıb ki, qətliamın ertəsi 
günü ümummilli lider Heydər 
Əliyev ölkəmizin Moskvadakı 
nümayəndəliyinə gələrək bu kütləvi 
qırğınla bağlı kəskin bəyanatla çıxış 
edib və yalnız bir neçə il sonra Ulu 
Öndərin təşəbbüsü ilə faciəyə ilk 
dəfə dövlət səviyyəsində siyasi-

hüquqi qiymət verilib. Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 
bu tarixi gün barədə əsl həqiqətlərin 
beynəlxalq ictimaiyyətə geniş çat-
dırılması, şəhidlərimizin xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsi, onların ailələrinin 
və əlillərin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi üzrə məqsədyönlü 
addımlar atılır. Azərbaycanın Birinci-
vitse prezidenti Mehriban Əliyeva və 
rəhbəri olduğu Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən bu sahədə mühüm işlər 
həyata keçirilir.

Mərasimdə Qanlı Yanvar faciəsinə 
həsr olunmuş film nümayiş etdirilib, 
həmin hadisələr üzrə respublika 
istintaq qrupunun üzvü olmuş nazir-
liyin İstintaq idarəsinin rəisi Nazim Ab-
basov və qanlı hadisələrin şahidləri, 
Ədliyyə naziri yanında İctimai 
Komitənin üzvləri, vətəndaş cəmiyyəti 
təmsilçiləri Səadət Bənənyarlı, 
Əliməmməd Nuriyev və Əhməd 
Abbasbəyli faciə ilə bağlı xatirələrini 
bölüşüblər.

Çıxışlarda qırğın zamanı xal-
qımızın haqq-ədalətin bərqərar 
edilməsi uğrunda küçələrə çıxmış 
vətənpərvər övladlarının yaralanma-

sı və qəddarcasına qətlə yetirilməsi 
barədə konkret faktlar səsləndirilib, 
bu qanlı aksiya zamanı insan hü-
quqlarına dair çoxsaylı beynəlxalq 
sənədlərin, o cümlədən Ümumdünya 
İnsan hüquqları Bəyannaməsinin 
tələblərinin kobud şəkildə pozulduğu, 
hadisələrlə bağlı sonralar başlanmış 
cinayət işinin istintaqı aparılarkən 
qaranlıq qalan bir çox məqamlara ay-
dınlıq gətirildiyi, dinc əhaliyə qarşı əli 
silahlı ordudan istifadə etməklə hərbi 
cinayət törədilməsinin tam sübuta 
yetirildiyi diqqətə çatdırılıb.

Tədbirdə ümummilli mənafelərin 
müdafiəsi naminə canlarından 
keçmiş və şəhidlik zirvəsinə ucalmış 
həmvətənlərimizin əziz xatirəsinin hər 
bir azərbaycanlının qəlbində əbədi 
yaşayacağı bildirilərək qeyd olunub 
ki, hər il olduğu kimi, 20 Yanvar - 
Ümumxalq Hüzn Günündə ədliyyə 
işçiləri xalqımız üçün müqəddəs and 
yerinə çevrilmiş qəhrəman Vətən öv-
ladlarının uyuduğu Şəhidlər xiyabanı-
nı ziyarət edəcəklər.

AZƏRTAC

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) 20 Yanvar faciəsinin 30-cu 
ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Bu barədə AZƏRTAC-a QMİ-nin 
mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Vaşinqtonda 20 Yanvar faciəsinə və Azərbaycanın 
müstəqilliyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib 

Azərbaycanın ABŞ-dakı 
səfirliyindən verilən məlumata 
əsasən, iki hissədən ibarət 
olan tədbirin başlanğıcında 
Azərbaycanın ABŞ-dakı 

səfirliyinin nümayəndəsi və 
ABŞ akademik dairələrində 
regionumuz üzrə ən  yaxşı 
tarixçi, çoxsaylı əsərlərin 
müəllifi kimi tanınmış alim Dr. 

Frederik Star çıxış edib.
Tədbirdə çıxış edən 

ölkəmizin ABŞ-dakı səfirliiyinin 
müşaviri Vüqar Qurbanov 
20 Yanvar faciəsinin xalqı-

mıza qarşı cinayət olduğunu 
xatırladıb, müxtəlif din və 
xalqların nümayəndələrinin, 
çoxsaylı günahsız dinc 
insanın qətlə yetirildiyi bu 
amansız cinayətin nəinki 
Azərbaycan xalqını qorxut-
madığını, müstəqillik iradəsini 
daha da möhkəmləndirdiyini 
vurğulayıb. Faciədən dərhal 
sonra ümummilli lider Heydər 
Əliyev 21 yanvar tarixində 
Moskvada mətbuat konfransı 
keçirərək İttifaq dövlətinin 
rəhbərliyini ciddi tənqid etmiş-
dir. Ümummilli liderin həmin 
zaman bu faciəni törədənlərin 
cəzalandırılmasını tələb 
etməsi xalqımızın öz 
mübarizəsini davam 
etdirməsinə çağırış kimi 
dəyərləndirilmişdir.  

Tədbirdə qeyd olunub 
ki, bu gün Azərbaycan 
Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin siyasətinin əsas 
məğzini dövlətçiliyimizin və 
müstəqilliyimizin qorunması, 
gücləndirilməsi təşkil edir.

Dr. Frederik Star çıxış 
edərək Azərbaycan xalqına 
qarşı törədilmiş cinayətin 

tarixi kontekstini izah edib, 
20 Yanvar faciəsi ilə yanaşı 
Azərbaycana qarşı törədilmiş 
digər bir çox təxribatlar 
barədə söz açıb. O, 20 
Yanvar faciəsindən sonra 
Sovet hakimiyyətinin mənəvi 
əsasını və legitimliyini itirdi-
yini bildirib. Bunun da nəinki 
Sovet hakimiyyətinin sonunu 
gətirdiyini, eyni zamanda 
Azərbaycanda və regionda 
yeni başlanğıcın təməlini qoy-
duğunu vurğulayıb. Dr. Star 
qeyd edib ki, Azərbaycan xal-
qının 20 Yanvar faciəsindən 
sonra müstəqillik əzminin 
daha da güclənməsi digər 
xalqların da müstəqillik yolunu 
rəvanlaşdırıb.

Tədbirin bədii hissəsində 
tanınmış pianoçu Nərgiz 
Əliyarova və istedadlı skrip-
kaçı Azər Dəmirov 20 Yanvar 
şəhidlərinin əziz xatirəsinə 
həsr olunmuş anım konserti 
ilə çıxış ediblər, Azərbaycan 
və dünya klassiklərinin 
musiqilərini ifa ediblər. Bəddi 
hissə “Yaşa Azərbaycan” 
musiqisi ilə yekunlaşıb.

“Xalq qəzeti”

 Vaşinqtonun mötəbər və tarixi məkanlarından biri olan Qadınların Milli 
Demokratik Klubunda “Bakıda 20 Yanvar faciəsi və Azərbaycanın müstəqilliyinin 
3 dekadası” mövzusunda tədbir təşkil olunub. Tədbirdə dövlət qurumları, ABŞ-
da akkreditə olunmuş səfirlər, hərbi attaşelər və diplomatlar, yerli ictimaiyyət və 
Azərbaycan icmasının nümayəndələri iştirak ediblər.

“Vətənin 20 Yanvar yaddaşı”

Natiq 20 Yanvar hadisələrini mü-
asir tariximizdə ən faciəli günlərdən 
biri, eyni zamanda, xalqımızın qürur 
tarixi, qəhrəmanlıq səhifəsi kimi 
qiymətləndirdi. 1990-cı il yanvarın 
19-dan 20-nə keçən gecə keçmiş 
sovet ordusunun xüsusi təyinatlı 
bölmələrinin və daxili qoşunlarının 
Bakıya yeridilməsi nəticəsində milli 
azadlığı, istiqlalı, ölkəsinin ərazi 
bütövlüyü uğrunda mübarizəyə 
qalxmış dinc əhali, əliyalın insanlar 
qətlə yetirildi. Xalqımızın  azad-
lığı və ərazi bütövlüyü uğrunda 
mübarizəsi misli görünməmiş 
faciəyə gətirib çıxardı. 

Sovet İmperiyasının xalqımıza 
qarşı törətdiyi bu qanlı cinayət, 
əslində, Azərbaycanın sonralar 
yenidən bərpa edəcəyi istiqlalının 
təməllərindən biri oldu. Həmin faciəli 

günlərdə öz ölkəsinin, xalqının 
azadlığını, şərəf və ləyaqətini hər 
şeydən uca tutan 150-yə yaxın mərd 
Vətən övladı canından keçərək 
şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. La-
kin imperiya qüvvələri xalqımızın 
mübarizə əzmini qıra bilmədi. Bu 
tarix Azərbaycan xalqının yaddaşına 
müstəqilliyin qazanılması uğrun-
da mübarizənin zirvəsi kimi əbədi 
həkk olundu. Bu gün Azərbaycan 
xalqı azadlıq uğrunda canlarını 
qurban edən şəhidlərimizin və cəsur 
Vətən övladlarının qəhrəmanlıq 
mübarizəsini çox böyük hörmət və 
ehtiramla əziz tutur, onların igidliyini 
yüksək qiymətləndirir.

Akademik vurğuladı ki, bu qanlı 
hadisənin ertəsi günü xalqımızın 
böyük oğlu, ümummilli lider Heydər 
Əliyev Moskvada Azərbaycanın daimi 

nümayəndəliyinə gedərək mətbuat 
konfransında bu vəhşiliyi qətiyyətlə 
pisləyib, qətliamın başvermə 
səbəblərini açıqlayıb, təşkilatçıların, 
günahkarların adlarını cəsarətlə dün-
yaya bəyan edib.

Məruzəçi Xalq şairi Bəxtiyar 
Vahabzadənin, yazıçı-publisist Rafiq 
Səməndərin və başqalarının 20 
Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr 
olunan qiymətli əsərlərinin olduğunu, 
bu mövzuda yeni sanballı əsərlərin 
də yaradılmasını, kino filimlərin 
çəkilməsinin vacibliyini vurğuladı.

Tədbirdə çıxış edən Əməkdar 
jurnalist Rafiq Səməndər, həmin 
gecənin canlı şahidləri “20 Yanvar” 
Cəmiyyətinin sədri, Soltan Əzimov, 

20 Yanvar şəhidi İlham Allahver-
diyevin qardaşı Elxan Allahverdi-
yev, Azərbaycan Dövlət Akademik 
Milli Dram Teatrının aktrisası, 
Azərbaycanın Əməkdar artisti, Prezi-
dent mükafatçısı Məsmə Aslanqızı və 
başqaları 20 Yanvar hadisələrindən, 
onun acı nəticələrindən söz açdılar. 
Çıxışlarda qeyd edildi ki, xalqı-
mız azadlığını, müstəqilliyini canı, 
qanı bahasına əldə edib. Vətən öz 
şəhidlərini heç vaxt unutmayacaq. 
Nə qədər ki, müstəqil Azərbaycan 
var  xalqımız hər zaman şəhidlərinin 
xatirəsini əziz tutacaq.

Qabil YUSİFOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Nizami Gəncəvi 
adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində “Vətənin 20 Yanvar 
yaddaşı” adlı elmi sessiya keçirildi. 20 Yanvar faciəsinin otuzuncu 
ildönümünə həsr olunan tədbirdə muzeyin direktoru, akademik 
Rafael Hüseynov “Şənbə gecəsindən istiqlal səhərinə açılan yol” 
mövzusunda məruzə ilə çıxış etdi.
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