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(əvvəli 5-ci səhifədə)

15 yanvar: SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin sədri 
M.Qorbaçov “DQMV və bəzi başqa rayonlarda fövqəladə 
vəziyyət elan edilməsi haqqında” fərman imzalamışdır. 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinə təklif edilmişdir ki, Bakı və Gəncə 
şəhərlərində və başqa yaşayış məntəqələrində qadağan saatlarının 
tətbiq edilməsi də daxil olmaqla, lazımi tədbirlər görsün.

“Qarabağ” və “Krunk” separatçı təşkilatları “Erməni Ümum-
milli Hərəkatı”nda birləşərək Azərbaycana qarşı zorakılığı, terroru 
və hərbi əməliyyatları açıq şəkildə genişləndirmişlər. Ermənilər 
Laçın rayonu Hacılar kəndinin çobanı Allahverdi Əbdüləzimovu 
qətlə yetirmişlər, qoyun sürüsünü aparmışlar. Bütün bunlar Bakıda 
və bölgələrdə kütləvi etiraza səbəb olmuşdur. SSRİ Ali Soveti 
İttifaq Sovetinin sədri Y.Primakov, Sov.İKP MK katibi A.Girenko, 
SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin müavini V.Doqujiyev hadisələrin 
kəskinləşməsi ilə bağlı Bakıya gəlmişlər. Lakin vəziyyəti nizama 
salmaq, erməni təcavüzünün qarşısını almaq üçün yenə də heç 
bir əsaslı tədbir görülməmiş, sovet rəhbərliyi erməni hücumlarını 
sükutla qarşılamışdır.

15-17 yanvar: Sovet rəhbərliyi Ermənistanda və DQMV-
də Azərbaycana qarşı hücumların qarşısını almaq əvəzinə, 
Azərbaycanda hadisələri süni surətdə gərginləşdirən hərəkətlərə 
rəvac vermişdir. SSRİ rəhbərliyi Bakının ətrafına müxtəlif kon-
tingentli qoşun hissələri və ağır texnika toplamışdır. Azərbaycana 
göndərilən ordu hissələrinin tərkibinə Stavropoldan, Rostovdan, 
Krasnodardan səfərbər edilmiş erməni zabit və əsgərləri, hərbi 
məktəblərdə təhsil alan erməni kursantları cəlb edilmişdir.

Bakının hərbi komendantlığı heç bir ehtiyac olmadığı halda, 
rusdilli əhalini və hərbi qulluqçuların ailələrini Azərbaycandan 
köçürməyə başlamış, süni surətdə Bakıda millətlərarası qar-
şıdurma təhlükəsi görüntüsü yaradılmış, bu barədə xəbərlər 
Azərbaycandan kənarda yayılmışdır.

Bütün bunlara etiraz olaraq şəhərin girəcəklərində və Bakı 
qarnizonu hissələrinin ətrafında kortəbii surətdə avtomaşınlar 
düzülməklə rəmzi barrikadalar qurulmuş, Xalq Cəbhəsinin radikal 
qanadı piketlər təşkil etmişdir.

17 yanvar: Yaranmış vəziyyətlə bağlı ciddi tədbirlər 
görülməsi tələbi ilə Azərbaycan KP MK-nın binasının qarşısında 
davamlı izdihamlı mitinq başlamış və ümumi tətil elan olunmuş-
dur. Tələb edilmişdi ki, Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddia-
larına son qoyulsun, imperiyanın Bakı ətrafına yığdığı qoşunlar 
Dağlıq Qarabağa və Ermənistan tərəfdən hücuma məruz qalan 
sərhəd bölgələrinə göndərilsin.

SSRİ Ali Soveti İttifaq Sovetinin sədri Y.Primakov və Sov.
İKP MK-nın katibi A.Girenko Xalq Cəbhəsinin nümayəndələri və 
Qaçqınlar Cəmiyyətinin rəhbərləri ilə görüşmüşlər.

18 yanvar: Moskvanın Azərbaycana qarşı tutduğu qərəzli 
mövqeyə, ermənilərin dinc əhaliyə silahlı hücumlarının 
genişlənməsinə, qanlı hadisələrə  etiraz əlaməti olaraq Biləsuvar 
və Cəlilabad rayonlarının ərazisində İranla sərhəd qurğularının 
bir hissəsi sökülmüşdür. Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur 
rayonunun Kərki kəndi SSRİ Müdafiə Nazirliyi 7-ci ordusunun 
köməyilə ermənilər tərəfindən işğal olundu.

19 yanvar: Respublika rəhbərliyinin istefası tələbi ilə 
Azərbaycan KP MK-nın binası qarşısında mitinqlər davam 
etmişdir. Moskvanın Bakıya göndərdiyi nümayəndələr-- SSRİ 
Ali Soveti İttifaq Sovetinin sədri Y.Primakov və Sov.İKP MK 
katibi A.Girenko mitinqin təşkilatçıları ilə görüşlərində qoşunların 
şəhərə girməyəcəyi barədə vədlər vermişlər. 

Ermənistanın Ararat (Vedi) rayonu ərazisindən Sədərək kəndi 
atəşə tutulmuş, səkkiz nəfər, o cümlədən, iki azyaşlı uşaq həlak 
olmuşdur. Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin fövqəladə sessiyası 
Azərbaycan SSR və muxtar respublikanın ali qanunvericilik orqan-
larının İttifaq orqanlarına dəfələrlə edilən müraciətlərinin nəticəsiz 
qalmasına, Ermənistan SSR tərəfindən edilən təcavüz nəticəsində 
Muxtar Respublikanın ərazi bütövlüyünün və vətəndaşlarının 
həyatının təhlükə qarşısında qalmasına, Kərki kəndinin işğal 
edilməsinə və hücumlarn intensivləşməsinə, Qars müqaviləsinin 
şərtlərinin kobud surətdə pozulmasına etiraz əlaməti olaraq 
Naxçıvan MSSR-in SSRİ-nin tərkibindən çıxaraq özünü müstəqil 
respublika elan etməsi haqqında qərar qəbul etmişdir.

Saat 19:27-də Bakıda Azərbaycan Televiziyasının enerji 
bloku partladılmış, respublikada teleradio yayımı dayandırılmış, 
qəzetlərin çap prosesi pozulmuş, əhali tamamilə informasiya 
blokadasına alınmışdır. Məqsəd fövqəladə vəziyyət rejiminin 
tətbiq edilməsi haqqında fərmanın əhaliyə çatdırılmasının qarşı-
sını almaq və qırğınların miqyasının daha böyük olmasına rəvac 
verməkdən ibarət olmuşdur.

SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti Azərbaycan SSR Ali 
Sovetinin razılığı olmadan yanvarın 20-də saat 00:00-dan “Bakı 
şəhərində fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi haqqında” fərman 
vermişdir. (Lakin bu barədə xəbər hərbi müdaxilə başa çatan-
dan sonra, səhərisi gün məhdud dairəyə yayılmışdır.) 21:00-dan 
etibarən SSRİ müdafiə naziri Dmitri Yazovun rəhbərliyi altında 
qoşun hissələri müxtəlif istiqamətlərdən barrikadaları dağıda-
raq, əliyalın əhaliyə ağır texnikadan və müxtəlif tipli silahlardan 
atəş açaraq şəhərə daxil olmuşdur. Fərman radio ilə elan edilən 
vaxtadək 100-dən artıq dinc sakin qətlə yetirilmiş, yüzlərlə dinc 
sakin yaralanmışdı.

(ardı 9-cu səhifədə)

O gecə insanlıq simasını itirənlərin 
xalqımıza qarşı törətdiyi ağlasığmaz 
qəddarlığın, cinayətin şahidi ol-
duq. Hadisələr zamanı sovet ordusu 
bölmələrinin qadağan olunmuş silah 
və sursatdan istifadə etməsi də, dinc 
sakinlərin ağır hərbi texnikanın tırtılları 
altına salınması da, yaşlılara, qadınlara, 
uşaqlara belə rəhm edilməməsi də, təcili 
tibbi yardım maşınlarına və həkimlərə 
atəş açılması da bir daha sübut etdi 
ki, 20 Yanvar faciəsi sovet imperiyası 
rəhbərliyinin xalqımızın gözünü qor-
xutmaq, demokratiya və milli azadlıq 
uğrunda mübarizəsini boğmaq üçün 
qabaqcadan hazırladığı və çox aman-
sızlıqla həyata keçirdiyi təcavüzkarlıq 
aksiyası idi. 

Xalqımızın istiqlaliyyət arzusunu 
boğmağa çalışanlar məkrli niyyətlərini 
gerçəkləşdirmək üçün şaxtanın iliyə 
işlədiyi soyuq bir qış gecəsini də yəqin 
təsadüfən seçməmişdilər. Bununla belə, 
milli birlik və vətənpərvərliyin simvolu-
na çevrilmiş qanlı 20 Yanvar gecəsində 
həsrətində olduğumuz Azadlıq 
günəşinin hərarətini daha yaxından hiss 
etdik. 20 Yanvar müstəqilliyə gedən 
yolumuzu xeyli qısaltdı. O gün inandıq 
ki, əlimizi uzatsaq, Azadlıq günəşinə 
çatar. Günahsız, əliyalın mülki şəxsin 
həyatına son qoyan, dinc sakinləri 
ömürlük şikəstə çevirən bu misilsiz 
cinayət sovet imperiyasının süqutunu 
sürətləndirdi.

20 Yanvar tarixi Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin dənizçilərinin də 
ünvanına qəhrəmanlıq, hünər günü 
kimi yazılıb. O vaxt Xəzər Dəniz Neft 
Donanmasının mahir gəmi sürücüləri 
Murad Əliyev, Mövlud Əliyev, Kərəm 
Məmmədov, Müzəffər Əliyev, Gülağa 
Məcidov, Kişi Mütəllimov, Firudin 
Hüseynov, Səhman Rüstəmov, İbrahim 
Salayev, Ağalar İbrahimov, Rövşən 
Dəmirov, Elxan Hüseynov, Fizuli Bün-
yatov və başqa dənizçilərin cəsarətli 
addımları sovet hərbi gəmilərinin Bakı 
buxtasına yan almasının və imperiya 
əsgərlərinin törətdiyi qətliamı davam 
etdirməsinin qarşısını almaqda mühüm 
rol oynamışdı. 

Hadisələrin fəal iştirakçısı, hazırda 
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin Dəniz üzgüçülüyünün 

təhlükəsizliyi departamenti rəisinin mü-
avini Rövşən Dəmirov o günləri xatırla-
yaraq dedi: “Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı ərazi iddiaları irəli sürməsindən, 
keçmiş SSRİ rəhbərliyinin xain qonşu-
larımıza havadarlığından hiddətlənən 
və bu ədalətsizliyə etirazını bildirmək 
üçün Bakının küçələrinə, meydanla-
rına çıxan dinc əhalimizə 1990-cı il 
yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə qanlı 
divan tutulmasını, hərbi gəmilərin 
mülki şəxslərin cəsədlərini dənizdə 
batırmaq istədiklərini eşidəndə 
dünya gözümüzdə qaraldı. Faciənin 
səhəri günü ümummilli liderimiz 
Heydər Əliyevin heç nədən qorx-
mayaraq Azərbaycanın Moskvadakı 
Daimi Nümayəndəliyinə gəlməsi, 
ermənipərəst rejimin respublikamız-

da həyata keçirdiyi qanlı aksiyanı 
qətiyyətlə pisləyən bəyanatla çıxış 
etməsi isə bizi qeyrətə səslədi”.

Bəli, ölümün gözünə dik ba-
xan dənizçilərimiz o günlərdə sovet 
hərbçilərinin təcavüzünə qətiyyətlə sinə 
gərdilər. Yanvarın 20-də hərbi gəmilərin 
hərəkətinə yol verməmək üçün Xəzər 
Dəniz Neft Donanmasının müxtəlif 
təyinatlı 100-dən çox gəmisi Bakı bux-
tasına gedən yolu kəsdi. Fəaliyyətlərini 
nizamlamaq üçün “Sabit Orucov“ 
gəmisini qərargaha çevirən dənizçilər 
7 gəmi sürücüsündən ibarət Kapitan-
lar Şurası yaratdılar. Şura bir neçə 
maddədən ibarət tələbnamə də hazırla-
dı. Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası 

Mərkəzi Komitəsinin baş katibi Mixail 
Qorbaçova ünvanlanan tələbnamədə 
deyilirdi:

“1990-cı il 20 yanvar gecəsi 
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublika-
sı Ali Sovetinin razılığı olmadan, Sovet 
ordusunun rəhbərliyi Azərbaycana 
zorla ordu yeridib. Bu zaman minlərlə 
dinc insanın qanı tökülüb. Nahaq qan 
tökülməsinin qarşısını almaq üçün gəmi 

heyətləri tələb edirlər:
1. Ordu Bakıdan 1990-cı il yanvarın 

21-də saat 00.00-dək çıxarılsın.
2. Bu gün etiraz əlaməti kimi Bakı 

buxtasındakı gəmilərdən biri yandırı-
lacaq.

3. Sahildən, yaxud dənizdən güc 
tətbiq edilərsə, estakadaya bərkidilmiş 
gəmilər, tankerlər, həmçinin sahildəki 
neft bazaları dərhal yandırılacaq.

4. Hərbi gəmilər hərəkətə 
gətirilərsə, bizə həyatımız bahasına 
başa gəlsə belə, onların hərəkətinin 
qarşısını alacağıq”.

Bundan başqa, mövcud informa-
siya blokadasını yarmaq, dünyaya 
Bakıda törədilən qanlı hadisə ilə bağlı 

məlumatları çatdırmaq üçün dənizçilər 
yekdilliklə hər saatdan bir dəniz 
həyəcan siqnalı olan “SOS” yayma-
ğa başladılar. “SOS”un əks-sədası 
özünü çox gözlətmədi. Bir saatdan 
sonra dənizçilərimizin ünvanına Qara 
dənizdən, Baltik dənizindən... ilk 
radioqramlar daxil oldu. Bütövlükdə, 
50-dən çox ölkənin dənizçiləri Bakı 
buxtasından yayılan dəniz siqnalını 

qəbul edib misilsiz qırğından xəbər 
tutdular və bu ədalətsizliyə qarşı qiyam 
qaldıran Azərbaycan dənizçiləri ilə 
həmrəy olduqlarını bildirdilər. 

Bakı buxtasına gedən yolu 
kəsməklə hərbi gəmilərin hərəkətinə 
yol verməyən dənizçilərimizə təzyiq 
və hədələr durmadan artdı. SSRİ 
müdafiə nazirinin müavini, Hərbi Dəniz 
Donanmasının komandanı, admiral 
V. Sidirovun və digər yüksək çinli 
rəhbərlərin buxtanın dərhal boşaldıl-
ması tələbinə dənizçilərimiz tələbləri 
yerinə yetirilənədək birmənalı olaraq 
“yox!” deyəcəklərini bildirdilər. 

Dənizçilərimizin inadkarlığını 
görən sovet hərbi gəmiləri yanva-

rın 20-də hərəkətə keçdi və mülki 
gəmilərimizi müxtəlif silahlardan 
atəşə tutdular. “Neftqaz-3”, “Neft-
qaz-10”, “Neftqaz-16”, “Neftqaz-18”, 
“Neftqaz-64”, “Актаu”, “Vodoley -4”, 
“ÜİLKGİ-nin 40 illiyi”... gəmiləri 
xəsarət aldı. Təkcə “Vodoley-4” 
gəmisində hərbçilərin qaniçənliyini 
təsdiqləyən minə yaxın güllə, raket 
izləri aşkar edildi. 

Gəmiləri məhv olmaqdan xilas 
etmək naminə onlar öz körpülərinə 
yan almağa məcbur oldular. Sahilə 
çıxandan sonra isə qondarma ekstre-
mist damğası ilə həbs edilən 50-yə 
yaxın dənizçimiz imperiyanın müxtəlif, 
o cümlədən Orenburq və Ulyanovsk 
şəhərlərindəki həbsxanalarında 
işgəncələrə məruz qaldı. 

Çətin, şərəfli peşə sahibi dənizçilər 
təbiət etibarı ilə cəsur, fədakar adamlar-
dırlar. Otuz il əvvəl - 20 Yanvar faciəsi 
günlərində göstərdikləri şücaət də 
onların təbiətindən, bir də dor ağacında 
müstəqil Azərbaycanın üçrəngli bay-
rağı dalğalanan gəmilərdə yaxın-uzaq 
səfərlərə çıxmaq arzularından qaynaq-
lanmışdı. Tələbləri yerinə yetirilməsə 
də, qəhrəman dənizçilərimiz xalqımızın 
yenilməz iradəsini bir az da yüksəklərə 
qaldırdılar, Bakı qırğınının əks-sədasını 
dünyaya çatdırdılar.

 Rasif TAHİROV, 
 “Dəniz” qəzetinin 

baş redaktoru

Xalqımızın öz azadlığı, suverenliyi uğrunda apardığı 
mübarizənin şərəfli tarixi olan 20 Yanvardan  30 il keçir. 
Amma bu gün də o qanlı gecənin dəhşətlərini və sonrakı 
günlərin bitib-tükənməyən həyəcanlarını xatırlayanda hər 
bir azərbaycanlının qəlbi dağlanır. Şəhidlərin ilkin olaraq 
köləlik zəncirini qırıb atmasını düşünmək isə xalqımıza son-
suz qürur duyğuları yaşadır.

20 YANVAR 

Xəzərdə gəmilərin 20 Yanvar  etiraz aksiyası
Azərbaycan dənizçilərinin harayı o zaman 50-dən çox ölkənin 
gəmilərində eşidilmiş və geniş həmrəylik dalğası yaratmışdı

Heç zaman unudulmayacaq həmin 
qətliamla, insanlığa qarşı törədilən qatı 
cinayətlə bağlı əvvəlcə bir məqamı 
xatırlatmaq istərdim. Belə ki, 1990-cı il 
yanvarın 19-da günortadan sonra Sum-
qayıtın ictimaiyyət nümayəndələrini, 
idarə və müəssisə rəhbərlərini şəhər 
partiya komitəsinin akt zalına toplamış-
dılar. Amma heç kim bura nə üçün dəvət 
edildiyini bilmirdi. Düzdür, şəhərdə 
böhranlı vəziyyət hökm sürürdü, 1988-
ci ilin fevralında baş verən məlum 
hadisənin, necə deyərlər, havası hələ 
təmizlənməmişdi və bir neçə saatdan 
sonra dəhşətli faciənin yaşanacağını da 
bir kimsə belə təsəvvürünə gətirmirdi. 
Birdən mikrafonda kiminsə səsi eşidildi:

– Bir azdan mühüm xəbər 
veriləcək... 

Bu sözlər axşama kimi 25-30 
dəqiqədən bir təkrarlansa da, hələ ki, 
“mühüm xəbər” barədə məlumat yox 
idi... Qaranlıq düşəndə qapılar bağlan-
dı, adamlar çölə buraxılmadı. Şəhərdə 
nələrin baş verdiyi də bilinmirdi. Amma 
təxmin edirdik ki, Bakıya gediş-gəliş 
məhdudlaşıb... Zalda əyləşənlərdə nara-
hatlıq getdikcə artırdı. Gecə saat ikidə 
qəfildən qapılar açıldı. Hamı zalı tərk 
edib rahat nəfəs dərdi. Silahlı, dubinkalı 
rus əsgərləri sıra ilə pilləkənləri qalxıb 
4-cü mərtəbədə bənd aldılar. Heç kimin 
tanımadığı bi nəfər qapının önündəki 
stolun üstünə bir top qara parça gətirib 
qoydu. Ancaq bundan sonra “mühüm 
xəbər”in nədən ibarət olduğu barədə 
aydın təsəvvür yarandı... 

Bu məqamda Qanlı Yanvar 
faciəsinə gətirib çıxaran yola da qısa 
nəzər salmaq istərdim. Belə ki, 1985-
ci ildə keçmiş SSRİ rəhbərliyinə 
gələn M.Qorbaçovun Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayətini müxtəlif vasitələrlə 
Azərbaycan SSR-nin nəzarətindən 
çıxarmaq və Ermənistan SSR-nin 
tərkibinə qatmaq, ulu öndərimiz Heydər 
Əliyevə qarşı böhtan kampaniyasına 
başlamaqla onu xalqın gözündən salmaq 
siyasəti və bu siyasəti Azərbaycan 
Kommunust Partiyasının birinci katibi 
Ə.Vəzirovun xüsusi canfəşanlıqla 
həyata keçirməsi Azərbaycanda 1988-ci 
ildə milli-azadlıq hərəkatının başlan-
masına güclü təkan verdi. Bu siyasət, 
qeyd etdiyim kimi, 1990-cı il 20 yanvar 
faciəsinə gətirib çıxartdı. 1990-cı il 

yanvarın 19-da SSRİ Ali Soveti Rəyasət 
Heyəti yanvarın 20-də saat 00-dan 
“Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyət 
tətbiq edilməsi haqqında” fərman verdi. 
Xalqı qəfildən yaxalamaq, ona divan 
tutmaq, qırğın törətmək üçün qoşun-
lardan istifadə ediləcəyi, ən başlıcası 

isə fövqəladə vəziyyətin elan olunacağı 
vaxt gizli saxlanıldı. Xalqın məlumatı 
olmasın deyə yanvarın 19-da saat 19.27-
də Azərbaycan Televiziyasının enerji 
bloku partladılaraq sıradan çıxarıldı. 
Fövqəladə vəziyyətin yanvarın 20-
də, saat 00-dan başlanmasına göstəriş 
verildiyinə baxmayaraq, qoşun hissələri 
yanvarın 19-da saat 21-dən ilk olaraq 
Türkan-Qala tərəfdən şəhərə yeridildi... 

Mən törədilən vəhşiliklərin acı 
nəticələrini Sumqayıtdan Bakıya 

gəldiyim gün, yəni yanvarın 20-də 
gözlərimlə gördüm. Müşahidələrimdən 
hədsiz dərəcədə sarsılmışdım. Özümə yer 
tapa bilmirdim. Sovet ordusunun silahlı 
vəhşiləri, cəlladları xalqımızın igidlərini, 
günahsız insanlarını qanlarına qəltan 
etmişdilər. Adamları tankların tırtılları 
altında əzərək tanınmaz hala salmışdılar. 

Binaların divarları deşik-deşik olmuşdu. 
Hərbçilər təsadüfən yola çıxanları, ya-
şayış evlərini, təcili yardım maşınlarını, 
şəhər nəqliyyatını atəşə tutmuş, yaralıları 
öldürmüş, meyitləri yandırmış, təhqir 
etmiş, eybəcər hala salmışdılar. 

Bir sözlə, şəhərin küçələri öldürül-
müş, yaralanmış gənclərin, qocaların, 
qadınların, uşaqların qanına qərq olmuş-
du... Şəhidlərin dəfnində iştirak etdim. 
Gördüyüm dəhşətli sitəmləri nəzmə 
çəkdim:

...Qanın yerdə qalmaz, igid qardaşım,
Qəbrin nurla dolsun, ağbirçək ana!
Mənim şəhid bacım, şəhid qardaşım,
Siz vüqar oldunuz Azərbaycana!..

1990-cı ilin yanvarın 19-dan 20-nə 
keçən o dəhşətli gecədən sonra da xalqı-
mıza tutulan divan davam etdi. Bakıya 
soxulan sovet qoşunlarının bir hissəsi 
Sumqayıtda heç nədən çəkinmədən 
insanlara yumruqla, təpiklə, dubinka 
ilə işgəncə verirdilər. Azər Babayev 
adlı gənc elə döyülmüşdü ki, 15 ya-
şında ömürlük əlil oldu. H.Z.Tağıyev 
qəsəbəsinin sakini Şakir Ağakişiyev 
çilingər işlədiyi Sumqayıt qaz istismar 
idarəsindən evə qayıdarkən yolda sovet 
əsgərləri tərəfindən güllələndi. Həmin 
qəsəbədə yaşayan, Bakı sərnişindaşıma 
idarəsində sürücü işləyən Elçin 
Baxşəliyev də faciənin qurbanı oldu.

1990-cı ilin 20 yanvar qırğınından 
sonra sovet ordusunun qaniçən dəstələri 
tərəfindən Bakı-Sumqayıt yolunda daha 
bir dəhşətli cinayət törədildi– zirehli 
tank Azərbaycanın 5 nəfər kimyaçı ali-
minin əyləşdiyi “Jiquli” markalı maşının 
üzərindən keçdi. Bu vəhşilik günahsız 
elm adamlarının üçünün-- Svetlana 
Məmmədova, İsmayıl Mursaquluyev 
və İbrahim ibrahimovun faciəli ölümü, 
iki nəfərin isə ağır yaralanması ilə 
nəticələndi. 

Əsgərlər o günlərdə Sumqayıtda, 
ətraf qəsəbələrdə qətlamlar törətməklə 
bərabər, özbaşınalıq edir, mağazaları, 
evləri yağmalayırdılar.

M.Qorbaçovun göstərişi ilə Bakıya 
gələn qoşun hissələri insanlara silah 
qaldırmaqla, cinayət törətməklə arzu-
larına, qarşılarına qoyduqları məqsədə 
nail ola, Azərbaycan xalqının iradəsini, 
milli azadlıq əzmini qıra bilmədi. SSRİ 
rəhbərinin bu cinayət əməli bəşəriyyətə, 
insanlığa qarşı həyata keçirilən ən 
dəhşətli, ən amansız, bütün hüquqi-de-
mokratik prinsiplərə zidd olan vəhşilik 
tarix səhifəsinə yazıldı. 

Yeri gəlmişkən, burada bir məqamı 
da xatırlatmaq istərdim. O vaxt xalq 
başsız qalmışdı, vahimə içində idi. 
Məhz belə bir ağır şəraitdə ulu öndər 
Heydər Əliyev Moskvanın Azərbaycan 
xalqına qarşı həyata keçirdiyi imperi-
ya siyasətinə öz etiraz səsini qaldırdı. 
Ümummilli lider yanvarın 21-də öz ailə 
üzvləri ilə birlikdə Azərbaycan SSR-in 

Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyinə 
gələrək burada təşkil olunan, 6 minədək 
adamın qatıldığı izdihamlı yığıncaqda 
çıxış etdi, bu ağır günlərdə yaralı, heç 
yerdən kömək almayan doğma xalqı ilə 
birgə olduğunu bildirdi. 

Ümummilli lider çıxışında və ver-
diyi müsahibələrdə 20 Yanvar faciəsinə 
siyasi qiymət verdi, əliyalın xalqın 
qırılmasını hüquqa, demokratiyaya, 
humanizmə zidd, mərkəzin və respub-
lika rəhbərlərinin günahı üzündən yol 
verilən kobud siyasi səhv kimi ifşa etdi: 
“Dağlıq Qarabağ hadisələrinin ilkin 
mərhələsində ölkənin ali partiya siyasi 
rəhbərliyi tərəfindən vaxtında zəruri 
tədbirlər görülsə idi, gərginlik indiki 
hala çatmaz, tərəflər itkilərə məruz 
qalmaz, başlıcası isə 1990-cı il yanvarın 
19-dan 20-nə keçən gecə çoxlu insan 
qırğını ilə nəticələnən hərbi müdaxilə 
üçün zəmin yaranmazdı”. 

Dahi şəxsiyyət daha sonra bildirdi 
ki, Ə.Vəzirov “bu yüksək vəzifədə oldu-
ğu müddətdə... Azərbaycanda vəziyyəti 
sabitləşdirmək üçün heç nə etməmişdir. 
Əksinə, səhv addımları, yaramaz iş üs-
lubu, yanlış siyasi manevrləri ilə xalqla 
öz arasında uçurum yaratmışdır”. 

Ümummilli liderimiz qorxmadan, 
özü və ailəsi üçün yaranan real təhlükə 
ilə hesablaşmadan imperiya rəhbərlərini 
“qatillər” adlandırdı, Azərbaycan xal-
qına verdiyi başsağlığında onu bu ağır 
gündə həmrəyliyə və birliyə çağırdı. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev 
xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə 
qayıtdıqdan sonra 20 Yanvar 
hadisələrini siyasi-hüquqi baxımdan 
qiymətləndirmək istiqamətində ciddi 
addımlar atdı. “20 Yanvar faciəsinin 
4-cü ildönümünün keçirilməsi haq-
qında” dahi öndərin 5 yanvar 1994-cü 
il tarixli fərmanı ilə Milli Məclisə 20 
Yanvar hadisələrinə tam siyasi-hüquqi 
qiymət verilməsi tövsiyə olundu. Milli 
Məclisdə müzakirələrin yekunu olaraq, 
1994-cü il martın 29-da “1990-cı il 
yanvarın 20-də Bakıda törədilmiş faciəli 
hadisələr haqqında” qərar qəbul edildi. 
Həmin qərarda 1990-cı ilin qanlı 20 
Yanvar faciəsinə dövlət səviyyəsində 
tam siyasi-hüquqi qiymət verildi...

Əvəz MAHMUD LƏLƏDAĞ,  
Sumqayıt Dövlət  

Universitetinin müəllimi

1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə keçmiş sovet 
ordusunun hərbi hissələri və ağır zirehli texnikası heç 

bir xəbərdarlıq edilmədən Bakı və Sumqayıt şəhərlərinə, habelə 
ölkəmizin digər yaşayış məntəqələrinə yeridildi, öz hüquqlarının 
və torpaqlarının müdafiəsinə qalxan çoxmillətli xalqımıza divan 
tutuldu. Qanlı faciədən 30 il ötsə də, o gecə baş verən dəhşətlər 
indiyədək insanların yaddaşından silinməyib. O gecənin acı 
xatirəsi, kədərli təəssüratları indiyədək ürəkləri göynədir, 
qəddarlıqlar, vəhşiliklər göz önündən çəkilmir. 

20 yanvar istiqlal 
mübarizəsinin yeni mərhələyə 
keçməsinə təkan verdi
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