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Aşıq minaya dəyər,
Qurban minaya dəyər.
İl var bir günə dəyməz,
Gün var min aya dəyər.

Günlər günə, ömürlər ömrə ca-
lanırsa, ömür qoyub gedənlər geriyə 
baxdıqda, uğrunda can fəda etdikləri 
işin etibarlı əllərdə olduğunu gördükdə, 
ruhları çiçəklənir. Cavan həyat yolda-
şı İlhamın həlak olmasını qəbull edə 
bilməyib, öz əziz canına qıymış vəfalı 
Fərizəni düşünün...

Bu gün Azərbaycan müstəqil 
respublikadır, dövlətimiz öz ayaq-
ları üzərində məğrur durur, üçrəngli 
müqəddəs bayrağımız göylərin üzünə 
yaraşıq verir. Şəhidlər xiyabanı hər 
gün ziyarət edilir. Xalqımız, ölkəmizin 
qonaqları şəhidlərin məzarı üzərinə tər 
güllər düzür, adlarını zikr edir, ruhlarına 
dualar oxuyurlar. Özü də bu, həm xəlqi, 
həm də dövlət səviyyəsində həyata ke-
çirilir. Şəhidlər xiyabanı ziyarəti dövlət 
protokolumuzun şərəfli səhifəsini təşkil 
edir. 

İlham – Fərizə sevgisi dastanla-
şıb, Ülvi Bünyadzadə “And”ı dillər 
əzbərinə çevrilib, İlqarın, Larisanın 
çox erkən nakam qalan həyatı kitab-
lara mövzu olub, bütün şəhidlərimiz 
adbaad dillərdən düşmür, xatirələri 
əziz tutulur. 

Bəs, azadlıq uğrunda şəhid olan 
insanlara ünvanladığımız “ruhu şad 
olsun!” nidası sözlükdən, şüarçılıq 
ovqatından necə çıxıb, dərinlik və 
üfüq qazanır? Əlbəttə, yuxarıda da 
vurğuladığımız kimi, ilk növbədə, 
mübarizə predmetinin, ideyanın 
bugünkü mövcud durumuna uyğun 
şəkildə. Fizika dili ilə desək, infraqır-
mızı, ultrabənövşəyi dalğaları, yalnız 
xüsusi cihazlar, avadanlıqlar vasitəsilə 
“tutulan” “iz”lə bəlli etmək mümkün 
olduğu kimi, ruh da, onun şadlığı da, 
“iz” ilə bəlli olur... Ancaq bu “iz” 
cihaz, avadanlıq üzərindən müəyyən 
edilən “iz” olmayıb, insan üzü, insan 
ürəyi, insan əməli ilə... təzahür edir, 
təcalla edir, şəkillənir.

Qardaş Türkiyənin (hələ sağlığın-
da) əfsanələşmiş şairi Abdurrahman 
Karakoç məşhur “İncinməsin” rədifli 
şeirində yazırdı:

Kölgəsində otur, amma
Yarpaq səndən incinməsin.
Təmizlən də, gir məzara,
Torpaq səndən incinməsin.

Yollar uzun, yollar incə,
Yol qısalır eşq gəlincə…
Yat, qurban ol İsmailcə,
Bıçaq səndən incinməsin.

“Burdayam” de, ararlarsa,
Doğru söylə - sorarlarsa;
Tabutuna sararlarsa,
Bayraq səndən incinməsin.

Toz qonmasın saxın sənə,
Haqqı keçər xalqın sənə;
Gücənməsin yaxın sənə,
Uzaq səndən incinməsin.

Bəli, ustad Karakoçun dərin şüur lay-
larına nüfuz edən şeirindəki o incə, uzun 
yolların bir ucunda ruhən (zamanında 
“Uzun, incə bir yoldayam, Yürüyürəm 
gündüz-gecə” yazmış) Aşıq Veysəl, o 
biri ucunda Bəxtiyar Vahabzadə vardı. 
O, Bəxtiyar Vahabzadə ki, “Şəhidlər” 
poemasında yazırdı:

...Zalimin zəfəri başdan qələtdir,
Zamanın səsini biz də dinlərik.
Dünya gücümüzə yaxşı bələddir,
Hələ biçilməmiş əkilənlərik!

Bəlkə bir qədər rabitəsizmiş kimi 
görünə bilər, amma ustadların hər biri, 
əslində, eyni sözün altını xətləyib, eyni 
ağrını, eyni ümid və inamı ifadə edib. 

20 Yanvar günü yalın əllə meydan-

lara çıxan, xalqın tapdanan haqlarını, 
respublikanın suveren hüquqlarını 
müdafiə etməkçün hər cür fədakarlıq 
edən həmvətənlərimiz də, onları canla-
rından üstün tutduqları torpağa urvatla 
tapşıran yüzminlər də… nazilən haqqın 
üzülməyəcəyinə dərin inam içində olub. 
Şəhid məzarlarını heç qərənfilsiz bu-
raxmayan bugünkü nəsillər də işimizin 
haqq işi olduğuna, nahaq qanın yerdə 
qalmadığına dərin inam içindədirlər! 
Bu dərin inam dünən də vardı, bu 
gün də var, sabah da olacaq. Məhz o 
dəli sevda, o şahə qalxan milli qürur 
xalqımızın adını azadlıqsevərlikdən 
azadlığaqadirliyə yüksəltmişdir. O 
atalar-analar, o oğullar-qızlar, o sevdalı 
könüllər, sarsılmaz məhəbbət (lər)… 
Azərbaycan mənini, azərbaycanlı kim-
liyini, Azərbaycan vətəndaşı olmanın 
şərəf və məsuliyyətini tarixin alnına 
altun hərflərlə nəqş edib. O altun ki, 
üzərində müqəddəs şəhid qanı var. 

Yazının sonuna yaxın, daha bir 
mühüm məqama diqqət etmək istərdim. 
20 Yanvardan danışarkən Moskva 
şəhərinin adı iki mənada xatırla-

nır: birincisi, qırğına qərar verən ali 
vəzifəlilər o şəhərdən hökm verirdi; 
ikincisi (və ən mühümü), xalqın Mosk-
vadakı ümid və inamı Heydər Əliyev 
bütün dünyaya Azərbaycan həqiqətini 
var gücü ilə duyurub, xalqın lidersiz 
olmadığını göstərdi. Bununla, xalqa 
şərəflə övladlıq etməyi bacaranlar kimi, 
xalqa liderlik etməyin, xalqın sözü-
nü ucadan, qorxmadan, çəkinmədən 

deməyin dərin məsuliyyətini daşıyan 
şəxsiyyətin varlığı sübut olundu. Xalq 
Heydər Əliyevin səhhətində ciddi 
problemlər olmasına baxmayaraq, 
Azərbaycanın Moskvadakı Daimi 
Nümayəndəliyinə gəlişi ilə, oradakı 
parlaq nitqi ilə təsəlli tapdı, ürəkləndi, 
inamını toparladı. 

Onu da unutmamışıq ki, Heydər 
Əliyev Bakıya döndükdən sonra ilk 
getdiyi ziyarətgah Şəhidlər xiyabanı 
oldu və böyük şəxsiyyət şəhid məzarları 
üzərində diz çökərək, öz böyük ehtira-
mını ifadə etdi! 

Bəli, artıq dediyimiz kimi, Şəhidlər 
xiyabanı rəsmi dövlət protokolunda 
ziyarət ünvanıdır; hər il ali dövlət 
rəhbərliyi, geniş xalq kütlələri rəsmi 
ziyarət mərasiminə qatılır, şəhidlərin 
ruhuna dərin ehtiram ifadə edirlər. 

Xüsusilə körpələrin, yeniyetmə 
və cavanların Şəhidlər xiyabanına 
arası-kəsilməyən axını respublikamı-
zın, xalqımızın gələcəyinə ümid dolu 
baxışlarımızı şərtləndirir. Əgər yeni 
nəsillər keçmişini öyrənirsə, ona ürəyi 
çatan dəyəri verə bilirsə, xalqımızın 

gələcəyinə zaval yoxdur. 
Əlbəttə, dərsliklərimizdə, dərslik 

proqramlarında 20 Yanvara ayrılan 
saatlar, ümumən, dövləti münasibət 
xalqın istəklərinin, xalqın öz kədərini 
yaşatmasının, necə deyərlər, təlim-
tərbiyə planında rəsmi təsbitidir. 
Bununla belə, (yuxarıda da vurğuladığ-
mız kimi), xəlqi münasibət, xalqın qan 
yaddaşının diktəsi olmasa, bəlkə də, 20 
Yanvarı anmamız mövcud səviyyədə 
təsirli, nüfuzedici, sirayətedici olmaz-
dı. Burada belimizin kədər altında 
əyilməsindən söhbət getmir; bu, kədəri 
unutmamaqdır, kədərdən dərs almaq-
dır; kədəri yaşatmaq – bugünümüzə 
və gələcəyimizə daha aydın nəzərlərlə 
baxmağın təminatıdır.

Onu da xatırlatmalıyıq ki, Şəhidlər 
xiyabanı yalnız paytaxt Bakıdakı 
müqəddəs ziyarətgahımızdan ibarət 
deyil. Hər şəhərimizdə, hər rayonu-
muzda, qəsəbəmizdə 20 Yanvar ünvanlı 
ocağımız var. 

20 Yanvar yalnız respublika 
əhalisinin qəlbində yaşatdığı, bu 
günündə unutmadığı, xatirəsini 
gələcəyə daşıdığı hadisə deyil; 20 
Yanvar bütün dünya azərbaycanlılarının 
ortaq nöqtəsidir, dəyəridir (dəyərləşmiş 
tarixidir). 

Səfirlik və konsulluqlarımız, diaspor 
təşkilatlarımız hər il anım mərasimləri 
tərtib edir, dünya ictimaiyyətini 
bilgiləndirir.

Bundan başqa, 20 Yanvar türk 
dünyasının unutmadığı bir ağrıdır, 
ağrılı tarixdir. Türkiyədə, Qazaxıstanda, 
Özbəkistanda... şəxsən bunun şahidi 
olmuşam. 

20 Yanvar şəhidlərinin ailə üzvləri 
bir ictimai təşkilatda birləşib, onlar 
sosial baxımdan dövlət qayğısı ilə əhatə 
olunub – əlbəttə, bunlar təqdirəlayiqdir; 
bununla yanaşı, şəhid ailələrimizin 
qayğı və sayğı kateqoriyasında ən bö-
yük tutalğacı, dövlətimizin, xalqımızın 
mənəvi cəhətdən, ictimai-siyasi ba-
xımdan onların yaşantılarına bəslədiyi 
münasibətdə təcəlla edir.

Yenə ustad Bəxtiyar Vahabzadənin 
“Şəhidlər” poemasına üz tutaq:

İnsan insan olur öz hünəriylə,
Millət millət olur xeyri, şəriylə.
Torpağın bağrına cəsədləriylə,
Azadlıq toxumu əkdi şəhidlər.

Şəhidlərimizin ruhu şad, 
dövlətimizin bayrağı uca olsun!

Dövlətimizin bayrağı uca olduqca 
şəhidlərimizin ruhu şad olacaq.

Əkbər QOŞALI (YOLÇUYEV), 
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin 

şöbə müdiri, Beynəlxalq ALAŞ 
Ədəbi Mükafatı laureatı

1989-cu ilin sonlarında bəzi 
rayonlarda Xalq Cəbhəsinin 
hakimiyyəti ələ keçirməsi, Naxcı-
vanın İranla sərhədindəki tikanlı 
məftillərin sökülüb atılması, Xalq 
Hərəkatının radikal qanadının 
Milli Müdafiə Şurası təşkil edərək 
nəzarəti oz əlinə alması, 1990-
cı il yanvarın 13-15-də Dövlət 
Təhlükəsizliyi Komitəsinin Sum-
qayıt ssenarisi əsasında “erməni 
talanları”nın törədilməsi... bütün 
bunlar SSRİ hökumətinin əlinə 
Azərbaycan xalqını cəzalandırmaq 
fürsəti vermişdi. Nəhayət, 

1990-cı ilin əvvəlində Kreml 
Dağlıq Qarabağın Ermənistana 
birləşdirilməsinə qarşı çıxan 
Azərbaycan xalqını cəzalandırmaq 
üçün Qanlı Yanvar qırğınını törətdi.

Yanvarın 19-da SSRİ DTK-nın 
“Alfa” qrupu və  Azərbaycan DTK-
sının rəhbərliyi tərəfindən təşkil 
edilən əməliyyat nəticəsində res-
publika televiziyasının enerji bloku 
partladılmışdı ki, Bakıda fövqəladə 
vəziyyət elan edilməsi və qoşunun 

şəhərə girməsi barədə əhaliyə 
rəsmi məlumat çatdırılmasın. Hal-
buki, həmin vaxt 26 yerdə piketlər, 
barrikadalar qurulmuş, şəhərdəki 
60 qoşun hissəsindən 34-ü, o 
cümlədən Salyan kazarmasının 
giriş-cıxış yolu kəsilmişdi. Xalq 
Cəbhəsinin bəzi liderləri əhaliyə 
dağılmağı, bəziləri isə müqavimət 
gostərməyi məsləhət görürdü.

Fövqəladə vəziyyətin yanvarın 
20-də saat 00-da tətbiq edilməsinə 
baxmayaraq, qoşun hissələri 
yanvarın 19-da saat 21-dən 
etibarən birinci olaraq Türkan-Qala 
tərəfdən şəhərə yeridildi. “Bakı 
əməliyyatı”na rəhbərliyi birbaşa 
SSRİ Müdafiə naziri Dimitri Yazov, 
SSRİ Daxili İşlər naziri Vadim Ba-
katin, SSRİ DTK sədrinin müavini 
Filip Babkov həyata keçirmişdilər.

Bakı qarnizonunun qoşunla-
rı, gətirilən hərbi hissələr, hərbi 
gəmilərdən çıxarılan desant qrup-
ları şəhər üzərinə hücuma keçdi. 
Ağır hərbi texnika çox asanlıqla 

barrikadaları dağıtdı. Şəhərin 
küçələri güllələnmiş və yaralanmış 
günahsız adamların – qocaların, 
qadınların, uşaqların qanına qərq 
olmuşdu. 

Fövqəladə vəziyyət elan 
edildikdən sonra da, yanvarın 
20-də və sonrakı günlərdə Bakı 
şəhərində daha 57 nəfər öldürül-
müşdür. Fövqəladə vəziyyətin elan 
olunmadığı rayonlarda – yanvarın 
25-də Neftçalada 2 nəfər və yan-

varın 26-da Lənkəranda 6 nəfər 
qətlə yetirilmişdir.

Faciənin miqyası o dövrdə 
Rusiyada fəaliyyət göstərən “Şit” 
ictimai təşkilatının ekspertlərinin 
hesabatında daha dəqiqliklə 
ifadə edilmişdi: Adamları xüsusi 
qəddarlıqla və yaxın məsafədən 
güllələmişlər, xəstəxanalar, “təcili 
yardım” maşınları atəşə tutulmuş, 
həkimlər öldürülmüş, içərisində 
sərnişinlər, o cümlədən uşaqlar 
olan 39 nömrəli “İkarus” markalı 
marşrut avtobusu gülləyə tutul-
muşdur. Adamlar süngü-bıçaqla 
qətlə yetirilmişlər. “Kalaşnikov” av-
tomatının ağırlıq mərkəzini dəyişən 
5,45 mm çaplı güllələrindən 
istifadə edilmişdir. Həlak olanlar 
arasında yetkinlik yaşına çatma-
yanlar, qadınlar, qocalar, şikəstlər 
də var idi.

Qabaqcadan düşünülüb 
hazırlanmış bu təcavüzkarlıq 
aksiyası Azərbaycan xalqının de-
mokratiya və milli azadlıq uğrunda 

mübarizəsini boğmaq, xalqı təhqir 
edərək ona mənəvi zərbə vurmaq 
məqsədi daşımışdır”.

Bütün bunlar nəinki 
Azərbaycan xalqının gözünü 
qorxutdu, əksinə onun Sovet 
imperiyasına qarşı nifrətini qat-qat 
artırdı. Topun-tüfəngin hər küçədə, 
hər tində qoyulmasına, fövqəladə 
vəziyyət rejiminə baxmayaraq 
yanvarın 22-də xalq öz şəhidlərini 
“Azadlıq” meydanından son 

mənzilə – Şəhidlər xiyabanına yola 
saldı. Dünyanın heç bir ölkəsində 
şəhidlərimizin dəfn mərasimindəki 
kimi izdihama təsadüf edilməyib. 
1990-cı ilin Qanlı Yanvar hadisəsi 
Azərbaycan xalqı üçün təkcə 
böyük faciə deyildir. O, ləyaqətini 
qorumaq üçün hər cür qurban 
verməyə hazır olan xalqın tarixində 
şərəfli bir səhifədir.

Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin söylədiyi kimi, bu təcavüz 
xalqımızı mənəvi cəhətdən çox 
sarsıtsa da, itkilərə məruz qoy-
sa da, onun mənliyini tapdalaya 
bilmədi, qürurunu sındıra bilmədi, 
qəhrəmanlıq salnaməsinə yeni bir 
səhifə kimi yazıldı.

Bildiyimiz kimi, xalqımıza qarşı 
törədilən cinayətə, Qanlı Yanvar 
faciəsinə ilk dəfə etiraz səsini 
ucaldan, müqəssirlərin mühakimə 
olunmasını tələb edən də 
Azərbaycan xalqının böyük oğlu 
Heydər Əliyev oldu. Ulu öndər yan-
varın  21-də Azərbaycanın Mosk-

vadakı Daimi Nümayəndəliyinə 
gələrək, bu faciəni törədənlərin 
adlarını açıqladı və millətə qarşı 
etdikləri xəyanətə görə onları 
ifşa etdi. Xalqımıza dərin hüznlə 
başsağlığı verdi. Onun olduqca 
əhatəli, dərin məzmunlu bəyanatı 
nəinki ölkəmizdə, eləcə də bütün 
dünyada əks-səda verdi. O gün 
ulu öndər demişdi: “Azərbaycanda 
baş vermiş hadisələrə gəlincə, 
mən onları hüquqa, demokra-

tiyaya yabançı, humanizmə və 
ölkəmizdə elan olunmuş hüquqi 
dövlət quruculuğu prinsiplərinə 
zidd hesab edirəm”. Müdrik 
siyasətçi, qəlbi daim Azərbaycan 
sevgisi ilə döyünən Heydər Əliyev 
törədilən bu cinayətə qədər buraxı-
lan səhvləri də nəzərə çatdırmışdı.

Ümummilli lider 1991-ci il mart 
ayının 7-də Azərbaycan Respubli-
kası Ali Sovetinin sessiyasında çı-
xış edərkən 20 Yanvarda törədilən 
hadisələri belə şərh etmişdi: 
“1990-cı il yanvarın 20-də İttifaq 
dövləti tərəfindən Azərbaycan xal-
qına qarşı hərbi təcavüz edilmiş-
dir. Heç bir əsas olmadan, xəbər 
vermədən, dövlət qanunlarını ko-
budcasına pozaraq, Bakı şəhərinə 
müasir silahlı sovet ordusunun 
qoşun hissələri yeridilmiş, onlar 
vəhşilik, qəddarlıq etmiş, nəticədə 
nahaq qan tökülmüş, yüzlərlə 
adam həlak olmuş, xəsarət almış, 
itkin düşmüşdür”.

Xalqın hiddətinə səbəb olan bir 

məsələ də bu hadisələrə qiymət 
verilməməsi idi. Yalnız Heydər 
Əliyevin 1993-cü ildə xalqın təkidli 
tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından 
sonra 1990-cı ilin Qanlı Yanvar 
faciəsinə dövlət səviyyəsində  
siyasi-hüquqi qiymət verildi. 
Bundan sonra müdrik insan, 
dünya miqyaslı siyasi xadim 20 
Yanvar şəhidlərinin xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsi, onların ailələrinə 
xüsusi diqqət və qayğının 
göstərilməsi istiqamətində yeni 
layihələrin, tədbirlərin həyata 
keçirilməsinə nail oldu.

Heydər Əliyevin bu fikri də 
xalqın yaddaşına heç vaxt sözal-
mayan, silinməyən bir yazı kimi 
həkk olundu: “20 Yanvar 1990-cı il 
Azərbaycanın tarixində ən faciəli 
gündür. Ancaq, eyni zamanda, 
o gecə, o gün Azərbaycan xalqı 
öz qəhrəmanlığını, rəşadətini və 
şəhidlik zirvəsinə qalxa bilməsini 
bütün dünyaya nümayiş etdirdi”.

Ümummilli liderin bütün 
sahələrdə siyasi kursunu böyük 
bacarıq və uğurla davam etdirən 
Prezident İlham Əliyev də 20 
Yanvar hadisələrinə milli mücadilə 
prizmasından yanaşaraq demiş-
di: “Azadlıq, müstəqillik uğrunda 
Vətən uğrunda özlərini qurban 
verən şəhidlərimizin hamısının 
xatirəsini həmişə qəlbimizdə 
yaşatmalıyıq. Hesab edirəm 
ki, bugünkü müstəqil, qüdrətli 
Azərbaycan xalqımızın ən böyük 
sərvətidir”.

“Şəhidlər ölmür, onlar bizim 
qəlbimizdə əbədi yaşayırlar”, – 
deyən Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyev də 

20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsi, adlarının uca 
tutulması, o cümlədən onların 
ailələrinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsini daim diqqət 
mərkəzində saxlayır, bu 
istiqamətdə mühüm tədbirlər 
həyata keçirilir.

Milli birlik və vətənpərvərliyin 
simvoluna çevrilmiş 20 Yanvar 
faciəsi xalqımızın öz suverenliyi 
uğrunda apardığı mübarizənin 
şərəfli tarixidir. Hər il faciənin 
ildönümündə milyonlarla insan 
paytaxtın ən yüksək nöqtəsində 
salınan Şəhidlər xiyabanını ziyarət 
edir, qəhrəmanlarının xatirəsini 
anır. Şəhidlərin əziz xatirəsini dərin 
ehtiramla yad edərkən ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin bu fikirləri 
bir daha yada düşür: “20 Yan-
var faciəsində həlak olanlar xalq 
qəhrəmanlarıdır, onlar millətimizin 
qəhrəmanlarıdır. Onların həlak 
olması bizim üçün, xalqımız üçün 
böyük itkidir. Ancaq, eyni zaman-
da, onların şəhid olması xalqımızın 
qəhrəmanlıq rəmzidir. Onların 
tökülən qanı bütün xalqımızın qa-
nıdır. O qanın hər damcısında xal-
qımızın qüdrəti, qəhrəmanlığı var, 
xalqımızın milli azadlıq, müstəqillik 
arzuları vardır. O gecə tökülən 
qanlar Azərbaycanın müstəqilliyini 
nümayiş etdirən milli bayrağımızın 
üstündəki qandır”.

Allah şəhidlərimizə rəhmət 
eləsin...

Sədaqət VƏLİYEVA, 
YAP Nizami rayon təşkilatının 

sədri

20 Yanvar bizim üçün 19 yanvarla 21 yanvarı bir-birinə 
bağlayan adi bir təqvim günü deyil. Gün var--günə, ömür 
var--ömrə sığmır. Təsadüfi deyil ki, böyük qırğız yazıçı-

sı Çingiz Aytmatov öz möhtəşəm əsərlərindən birini – insanlığın 
(sadə adamların timsalında təzahür edən) ali kədərini ifadə edən 
məşhur romanını məhz “Əsrə bərabər gün” adlandırmışdı. Heç 
təsadüfi deyil ki, Azərbaycan bayatılarından dilimizə, yaddaşımıza 
hopan dördlüklərdən biri də günə sığmayan günü anladır:

20 YANVAR 
ərəfəsində 

qanlı xronika

(əvvəli 6-cı səhifədə)

20 yanvar: SSRİ Müdafiə Nazirliyinin, SSRİ Dövlət 
Təhlükəsizlik Komitəsinin və SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin qoşun 
hissələri sürətlə Bakıya yeridilmiş, dinc əhaliyə hər yerdə amansız 
divan tutulmuşdur.

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Ə.Vəzirov yanvarın 20-
nə keçən gecə SSRİ Müdafiə Nazirliyinin Bakıda yerləşən hərbi 
qərargahına getmiş, oradan gizli şəkildə Moskvaya aparılmışdır. 
Respublikanın digər rəhbərləri evlərindən çıxmamış, respublika 
işğalçı qoşunların nəzarətində qalmışdır.

21 yanvar: Ümummilli lider Heydər Əliyev ailə üzvləri ilə 
birlikdə Azərbaycanın Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyinə 
gələrək orada təşkil olunmuş izdihamlı yığıncaqda çıxış etmiş, 
faciənin Moskvanın və Azərbaycan rəhbərlərinin günahı üzündən 
baş verdiyini bildirmişdir. 

22 yanvar: Bakıda “Azadlıq” meydanında 20 Yanvar 
şəhidlərinin dəfni ilə əlaqədar ümumrespublika matəm mitinqi 
keçirilmişdir. Respublikada üç gün matəm elan olunmuşdur.

Azadlıq meydanından Dağüstü parka-- Şəhidlər xiyabanınadək 
uzanan  dəfn mərasimində iki milyona yaxın insan iştirak etmişdir. 

Xalqın və bir qrup deputatların tələbi ilə axşam Azərbaycan 
SSR Ali Sovetinin fövqəladə sessiyası keçirilmiş, fövqəladə 
vəziyyət tətbiq edilməsi haqqında SSRİ Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin 19 yanvar tarixli fərmanının fəaliyyətinin dayandı-
rılması, ordu hissələrinin şəhərdən çıxarılması, qanlı qırğının 
təşkilatçılarının, təqsirkarlarının aşkarlanması üçün deputat komis-
siyasının yaradılması barədə qərar qəbul olunmuşdur.

Azərbaycan SSR Ali Soveti Bakıda və bütün Azərbaycanda 
dinc əhaliyə qarşı görünməmiş cinayət törədilməsi ilə əlaqədar 
SSRİ Ali Sovetinə, müttəfiq respublikaların Ali sovetlərinə, 
Sovet İttifaqının xalqlarına, dünyanın bütün dövlətlərinin 
parlamentlərinə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına müraciət qəbul 
etmişdir.

25-26 yanvar: Sovet qoşunları fövqəladə vəziyyət elan olun-
mayan rayonlara – yanvarın 25-də Neftçalaya, bir gün sonra isə 
Lənkərana da yeridilmişdir. Dinc əhaliyə hücum nəticəsində səkkiz 
nəfər qətlə yetirilmiş, xeyli adam yaralanmışdır.

Hazırladı: 
R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

20 YANVAR 

“Millət millət olur 
xeyri, şəriylə...”

20 Yanvar şəhidlərinin qəhrəmanlığı Azərbaycan 
xalqı üçün, Azərbaycan gəncləri üçün örnəkdir. 
Azərbaycanın bugünkü nəsli də, gələcək nəsilləri də bu 
şəhidlərin qəhrəmanlığından nümunə götürəcəklər. 
Azərbaycan xalqının milli azadlığını qorumaq üçün, 
müstəqilliyini qorumaq üçün daim mübarizədə ola-
caqlar. Daim qəhrəmanlıq nümunələri, vətənpərvərlik 
nümunələri göstərəcəklər. Ona görə də bu şəhidlərin 
həlak olması bizim üçün nə qədər qəm-qüssə doğurur-
sa, nə qədər ağır itkidirsə, o qədər də xalqımız üçün 
qəhrəmanlıq nümunəsi kimi, örnək kimi bizim milli 
sərvətimizdir, milli iftixarımızdır.

Heydər ƏLİYEV 
Ümummilli liderHeç bir qüvvə xalqın azadlıq 

arzusunu boğa bilməz!

Azərbaycan xalqı 1990-
cı ilin Qanlı Yanvarını həm 
faciə, həm də qəhrəmanlıq 
səhifəsi kimi yaşadı. O 
müdhiş gecə Azərbaycan 
xalqı sınağa çəkildi. 1988-
ci ildə Dağlıq Qarabağda 
baş qaldırmış erməni 
separatizminə Kreml 
rəhbərliyi tərəfindən 
rəvac verilməsi, 1989-cu 
ildə SSRİ Ali Sovetinin 
qərarı ilə DQMV-də 
yaradılmış Xüsusi İdarə 
Komitəsinin Azərbaycana 
qarşı qərəzli mövqeyi 
sayəsində muxtar vilayətin 
idarə-müəssisələrinin 
tədricən Azərbaycanın 
tabeçiliyindən çıxarılması, 
azərbaycanlıların 
Ermənistandakı tarixi-
etnik torpaqlarından 
tamamilə deportasiya 
edilməsi, Moskvanın 
erməni separatçılarını 
cəzalandırmaq əvəzinə 
Azərbaycan xalqının əl-
qolunu bağlaması xalqın 
səbir kasasını daşırmışdı.
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