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Azərbaycan Respublikasının Ankaradakı səfirliyi xatirə gecəsi keçirmişdir
(yanvar, 2000-ci il)
20 Yanvar faciəsinin 10-cu ildönümü münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Ankara səfirliyi "Atatürk
Mədəniyyət, Dil və Tarix Ali Şurası" binasının konfrans salonunda xatirə gecəsi keçirmişdir.
Xatirə gecəsində Türkiyə Respublikasının dövlət naziri Әbdülhaluk Çay, Türkiyə-Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyətinin sədri Müzəffər Özdağ, Türkiyə Yazıçılar və Jurnalistlər Fondunun sədri Yəhya Akengin,
Ankarada yaşayan Azərbaycan əsilli Türkiyə vətəndaşları, burada təhsil alan tələbələrimiz və ölkədə
ezamiyyətdə olan vətəndaşlarımız iştirak edirdilər.
Tədbir iştirakçıları Vətənimizin azadlığı və müstəqilliyi uğrunda həyatını qurban vermiş şəhidlərin xatirəsini
bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər. Sonra Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət himnləri səsləndirildi.
Azərbaycan Respublikasının Türkiyədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Məmməd Әliyev öz çıxışında
Yanvar faciəsində şəhid olan və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canını qurban verən vətəndaşlarımızın
xatirəsinin ürəklərdə daim yaşayacağını vurğuladı, xalqımızın bu haqlı mübarizədə hər zaman Türkiyənin
dəstəyini hiss etdiyini və bunun üçün minnətdar olduğunu bildirdi.
Türkiyənin dövlət naziri Әbdülhaluk Çay 1990-cı ilin Qanlı yanvar hadisələrinin yalnız Azərbaycanda deyil,
Türkiyə xalqının qəlbində də dərin yara açdığını və bütün ictimaiyyət tərəfindən böyük qəzəb və həyəcanla
qarşılandığını söylədi.
Xatirə gecəsində Türkiyə-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Müzəffər Özdağ, TҮRKSOY
Təşkilatının baş direktorunun müavini Ziya Yılmazer, Türkiyə Yazıçılar və Jurnalistlər Fondunun sədri Yəhya
Akengin, Türkiyədəki hərbi attaşemiz, polkovnik Baxış Әləkbərov çıxış etdilər.
Ankarada təhsil alan tələbələrimiz Gündüz Abdulov və Xalidə Abbasova 20 Yanvar faciəsinə və
şəhidlərimizin xatirəsinə həsr olunmuş şerlər oxudular.
Sonra 1990-cı il 20 Yanvar faciəsi ilə əlaqədar sənədli film göstərildi.
Xatirə gecəsində Türkiyənin bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də iştirak edirdilər.
Tural RZAYEV
AzərTAÇ-ın xüsusi müxbiri
ANKARA
“Xalq Qəzeti”. - 2000. – 22 yanvar. - N 15. - S. 3.
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Azərbaycan Respublikasının Ankaradakı səfirliyi
Qanlı Yanvar şəhidlərimizin xatirəsini yad etmişdir
(yanvar, 2001-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Ankaradakı səfirliyi 20 Yanvar faciəsinin on birinci ildönümü ilə əlaqədar
xatirə gecəsi təşkil etmişdir. Tədbir Ankaradakı "Atatürk mədəniyyət, dil və tarix qurumu" binasının konfrans
salonunda keçirilmişdir.
20 Yanvar şəhidlərimizi xatirə gecəsində Türkiyə Respublikasının dövlət və hökumət nümayəndələri,
Ankarada yaşayan Azərbaycan əsilli Türkiyə vətəndaşları, burada işləyən soydaşlarımız və təhsil alan
tələbələrimiz iştirak edirdilər.
Tədbir iştirakçıları vətənimizin azadlığı və müstəqilliyi uğrunda həyatını qurban vermiş şəhidlərimizin
xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər. Sonra Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himnləri səsləndirildi. 1990cı il 20 Yanvar faciəsi haqqında çəkilən sənədli film nümayiş etdirildi.
Türkiyə Respublikasının dövlət naziri Әbdülhaluk Çay, Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Məmməd Әliyev,
Türkiyə-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Müzəffər Özdağ, cəmiyyətin üzvü istefada olan general Həsən
Kundakçı, Türkiyə Mədəniyyət və İncəsənət Fondunun (TÜRKCAB) sədri Yahya Akengin, ölkəmizin
Türkiyədəki səfirliyinin hərbi attaşesi polkovnik Baxış Әləkbərov, tələbə Әbülfət Abdullayev çıxış etdilər.
Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr şəhidlərimizin xatirəsinə həsr olunmuş şeirlər oxudular.
Daha sonra tədbirin iştirakçıları "20 Yanvar faciəsi" adlı foto sərgiyə baxdılar.
Tural Rzayev, AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Ankara
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Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyində Qanlı Yanvar faciəsi yad edilmişdir
(yanvar, 2001-ci il)
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının tarixinə Qanlı Yanvar kimi daxil olmuş faciədən on bir il keçməsinə
baxmayaraq, xalqımızın hərbi təcavüzlə qarşılaşdığı həmin müdhiş gecəni hər bir azərbaycanlı heç vaxt
unutmur.
AFR-də yaşayan soydaşlarımız, qardaş türk xalqının nümayəndələri, almanlar Qanlı Yanvar faciəsinin on
birinci ildönümünü qeyd etmək və vətənimizin suverenliyi, azadlığı naminə həyatlarını qurban vermiş
şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad etmək məqsədi ilə yanvarın 20-də Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinə
axışırdılar.
Matəmsayağı bəzədilmiş salonda və dəhlizlərdə rus ordusunun Qanlı Yanvarda törətdiyi görünməmiş
qəddarlığını əks etdirən tarixi foto sənədlər və rəsm əsərləri asılmışdı.
Şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Mərasim iştirakçıları Azərbaycanın dövlət himninin
sədaları altında ayağa qalxdılar.
Ekranda 20 Yanvar faciəsinin törədildiyi müdhiş gecəni və şəhidlərimizin dəfn mərasimini əks etdirən
kadrlar bir-birini əvəz etdi.
Türkiyədən gəlmiş axundlar şəhidlərimizin əziz xatirəsinə fatihə verdilər, yasin oxudular. Azərbaycan
səfirliyi, Almaniyadakı Azərbaycan Cəmiyyətləri Federasiyası, Azərbaycan-Türkiyə Mədəniyyət Mərkəzi
şəhidlərimizə ehsan verdilər. Allah qəbul eləsin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin!
Türkiyənin TRT İnternational, həmçinin TD-1 Berlin televiziya kanalları matəm mərasimində çəkilişlər
apardılar. Bununla əlaqədar hazırlanacaq verilişlər Berlində və Avropanın bir sıra ölkələrində yayımlanacaqdır.
Yusif Xəlilov, AzərTAc-ın xüsusi müxbiri.
Berlin.
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Ərəb dünyası 20 Yanvar barədə məlumatlandırılır
(19 yanvar, 2004-cü il)
Ölkəmizin Səudiyyə Әrəbistanındakı səfirliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, missiya 20 Yanvar faciəsi ilə
əlaqədar bəyanat hazırlayaraq, Krallığın Xarici İşlər Nazirliyinə və mətbuat orqanlarına, Körfəz ölkələrinin
kütləvi informasiya vasitələrinə, informasiya agentliklərinə, dost müsəlman ölkələrində yayılması üçün İslam
Konfransı Təşkilatının Baş Katibliyinə, İslam Xəbərlər Agentliyinə göndərilmişdir. Bəyanatda deyilir ki, 1990cı il yanvarın 20-də Bakıda baş vermiş hadisələrdə keçmiş sovet rəhbərliyi ermənilərlə əlbir olmuş və
beynəlxalq qanunları ciddi pozaraq, Azərbaycan xalqının hüquqlarına təcavüz etmiş, ona qarşı zorakılıq
törətmiş, müasir silah işlətməklə əliyalın insanların kütləvi qırğınına yol vermişdir. Lakin bu vəhşiliklər heç də
Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilməmiş, əksinə, ölkədə müstəqillik uğrunda hərəkatın daha da
güclənməsinə gətirib çıxarmışdır.
Bu günlər Səudiyyə Әrəbistanının bir sıra dövlət və ictimai təşkilatlarının nümayəndələri səfirliklə əlaqə
saxlayıb Azərbaycan xalqı üçün kədərli hadisələrlə - əbədi Prezidentimiz Heydər Әliyevin vəfatının 40-cı günü
və 20 Yanvar faciəsinin 14-cü ildönümü ilə əlaqədar dərin hüznlərini bildirirlər.
Ölkənin rəsmi mətbuat orqanı olan “Әr-Riyad” qəzeti öz səhifələrində bəyanatın tam mətnini dərc etmişdir.
AzərTAc
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20 Yanvar

Türkiyədə 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi yad olundu
(20 yanvar, 2004-cü il)
Yanvarın 20-də Azərbaycan Respublikasının Ankaradakı səfirliyində 20 Yanvar faciəsinin 14-cü ildönümü
ilə əlaqədar tədbir keçirilmişdir. Tədbirə Türkiyənin tanınmış siyasət, elm və mədəniyyət xadimləri, Ankarada
yaşayan, işləyən professor və müəllimlərimiz, burada təhsil alan tələbələrimiz dəvət olunmuşdur. Tədbir
iştirakçıları bir dəqiqəlik sükutla 20 Yanvar 1990-cı ildə şəhid olan vətəndaşlarımızın xatirəsini bir dəqiqəlik
sükutla yad etdilər. Tədbirdə çıxış edən səfirimiz Məmməd Әliyev 12 ildir ki, Azərbaycan tarixinin kədərli, eyni
zamanda da qəhrəman səhifəsi olan 20 Yanvar faciəsinin Türkiyədə qeyd edildiyini bildirdi. Xalqımızın bu
hüznlü günündə hər zaman bizə mənəvi dəstək verən türkiyəli dost və qardaşlarımıza təşəkkürünü çatdırdı.
1990-cı ildə Azərbaycanda yaranan siyasi-ictimai vəziyyətə diqqət çəkən səfirimiz, o zaman da el ağsaqqalı
Heydər Әliyevin Moskvadakı səfirliyimizə gələrək, SSRİ rəhbərliyinin bu addımına qarşı sərt etiraz səsini
yüksəltdiyini nəzərə çarpdırdı. Azərbaycan xalqının iki gün bundan öncə ümummilli liderimiz Heydər Әliyevin
vəfatının 40-cı gününü andığını vurğulayan səfir müstəqilliyimiz uğrunda şəhid olan vətəndaşlarımızın və
həyatını Azərbaycanın güclənməsi və inkişafına həsr edən ulu öndərin əziz xatirəsinin daima xalqımızın
qəlbində yaşayacağını söylədi. Tədbirdə söz alan Türkiyənin sabiq mədəniyyət naziri, Әhməd Yasəvi vəqfinin
sədri, ölkənin tanınmış siyasi xadimi Namik Kəmal Zəybək iki ölkənin ənənəvi dostluğundan, bir millətin
müştərək mədəniyyətindən, tarixindən ətraflı söhbət açdı. Namik Kamal Zeybək mədəniyyət naziri olduğu
zaman İstanbulda arxivdə ərəb hərfləri ilə yazılan Osmanlı dövlətinə aid bir sənəd gördüyünü dedi. Bu sənədə
əsasən Osmanlı dövlətində yetim uşaqlara yataqxana inşası üçün Azərbaycan xalqının könüllü şəkildə pul
yığdığı və İstanbula göndərdiyi yazılmışdır. Bu fakta diqqət çəkən Namik Kamal Zeybək Azərbaycan xalqının
bundan sonra da dəfələrlə Türkiyəyə yardım göstərdiyini dilə gətirdi. Tədbirdə çıxış edən TÜRKSAV (Türkiyə
yazıçılar və sənətçilər vəqfi) sədri, şair Yəhya Akəngin, Türkiyə-Azərbaycan dostluq cəmiyyətinin sədr müavini
Egə Aslan, “Salamoğlu şirkətlər qrupunun” sədri, iş adamı Fərhad Salamoğlu qanlı Yanvar faciəsinin, şəhidlərin
əziz xatirəsinin türk xalqının da qəlbində daima yaşayacağına inandıqlarını bildirdilər. Ankarada təhsil alan
kursantlarımız “Qanlı gecə” adlı ədəbi-bədii kompozisiya nümayiş etdirdilər.
Yanvarın 20-də İstanbulun “Uyqulama” mehmanxanasının konfrans salonunda 20 Yanvar faciəsinin 14-cü
ildönümü ilə əlaqədar xatirə gecəsi keçirilmişdir. Gecəni giriş sözü ilə İstanbuldakı baş konsulumuz İbrahim
Yaqubov açmışdır. Şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunmuşdur. Sonra “20 Yanvar” və
“Erməni terroru” adlı sənədli filmlər nümayiş etdirilmişdir. Xatirə gecəsində Türkiyə-Azərbaycan dostluq və
həmrəylik cəmiyyətinin üzvü Ülviyyə Qasımova, professor Camal Anadol, professor Mehmed Saray ürək
sözlərini söyləmişlər. İstanbulda təhsil alan tələbələrimiz ədəbi-bədii kompozisiya ilə çıxış etmişlər.
AzərTAc
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20 Yanvar

Şəhidlərimizin əziz xatirəsi Əbu Dabidə ehtiramla anılmışdır
(21 yanvar, 2004-cü il)
Azərbaycanın Birləşmiş Әrəb Әmirliklərindəki səfirliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, 20 Yanvar
faciəsinin on dördüncü ildönümü ilə əlaqədar diplomatlarımız burada bir sıra tədbirlər keçirmişlər.
Həmin gün saat 12.00-da səfirliyin binası qarşısındakı dövlət bayrağımız rəmzi olaraq endirilmiş, şəhidlərin
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir. Faciə barədə ərəb və ingilis dillərində mətbuat məlumatı
hazırlanaraq bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə, BӘӘ-də akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərə,
mətbuat və informasiya vasitələrinə göndərilmişdir.
Mərkəzi mətbuat orqanı olan “Khaleej Times” qəzetində səfir Eldar Səlimovun 20 Yanvar faciəsi və onun
dəhşətli nəticələri barədə geniş müsahibəsi dərc olunmuşdur.
Səfirliyin və Dubay şəhərində yaşayan həmvətənlərimizin təşəbbüsü ilə “Marriott” mehmanxanasında
keçirilən görüşdə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canlarını qurban vermiş övladlarımızın xatirəsi yad
edilmiş və onların ruhuna Qurandan ayələr oxunmuşdur.
AzərTAc
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20 Yanvar

Moskvada Qanlı Yanvar hadisələrinin 15-ci ildönümünə həsr olunmuş
“Dəyirmi masa” keçirilmişdir
(17 yanvar, 2005-ci il)
Moskvadakı “Ocaq” Azərbaycan Mədəniyyəti Cəmiyyəti “1990-cı ilin yanvar hadisələri Azərbaycanın
çağdaş tarixi baxımından” mövzusunda “Dəyirmi masa” keçirmişdir.
Cəmiyyətin sədri Tofiq Məlikov çıxışında bildirmişdir ki, “Qara yanvar” və Azərbaycan tarixində ondan
əvvəlki faciəli hadisələr düşmənlərimizin XX əsr boyu xalqımıza qarşı yeritdiyi düşünülmüş siyasətin məntiqi
davamı idi. Azərbaycan xalqının soyqırımını, Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan ərazilərinin tədricən ilhaq
olunmasını, nəticədə ölkənin sahəsinin 125 min kvadratkilometrdən 87 min kvadratkilometrədək azalmasını,
habelə azərbaycanlıların Ermənistandan qovulmasını və Dağlıq Qarabağ hadisələrini vahid kontekstdə nəzərdən
keçirmək lazımdır və 1990-cı ilin qanlı yanvar hadisələri bütün bu antiazərbaycan prosesinin məntiqi
yekunudur. 20 Yanvar hadisələri, eyni zamanda, Azərbaycan xalqının tarixində dönüş anı olmuşdur. O zaman
xalq “daha yetər” demiş və onu uçuruma aparan hakimiyyətin əleyhinə, öz müstəqilliyi və suverenliyi uğrunda
mübarizəyə qalxmışdı. 20 Yanvar hadisələri şüurumuzda, milli özünüdərkimizdə də dönüş nöqtəsi kimi
müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Xalq anlamışdı ki, Azərbaycanın gələcəyi onun müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü,
milli mənafelərinin müdafiəsi ilə sıx bağlı olmalıdır.
“Dəyirmi masa”da çıxış edən Azərbaycan diasporunun tanınmış nümayəndələri müxtəlif səviyyələrdə
təbliğat işinin gücləndirilməsinin zəruriliyindən danışmışlar. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi (ÜAK)
İcraiyyə Komitəsi sədrinin birinci müavini Ramiz Abutalıbov Qərbin və Qərb KİV-lərinin “Qanlı yanvar”
hadisələrinə münasibətindən danışmışdır. Şair və yazıçı İlham Bədəlbəyli bu hadisələrin Azərbaycan
yazıçılarının yaradıcılığında əksini tapması məsələlərinə toxunaraq bildirmişdir ki, həmin mövzuda əsərlərin
yaradılması və öyrənilməsi gənclərimizdə milli vətənpərvərlik hisslərinin inkişafına xidmət edərdi. Təbliğat
işinin gücləndirilməsi və Azərbaycan həqiqətlərinin xaricdə, o cümlədən Rusiyada daha geniş yayılması ilə
bağlı təkliflər irəli sürülmüşdür.
“Dəyirmi masa”da Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyinin və Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin
nümayəndələri iştirak etmişlər.
Asya Hacızadə
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Moskva
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20 Yanvar

ABŞ-ın Azərbaycan icması 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı məlumat yaymışdır
(19 yanvar, 2005-ci il)
ABŞ-ın Azərbaycan icması 20 Yanvar hadisələrinin on beşinci ildönümü ilə əlaqədar məlumat yaymışdır.
Məlumatda 1990-cı ilin 20 yanvarında sovet qoşunlarının törətdikləri vəhşiliklərin Azərbaycan xalqının
azadlıq hisslərinin boğulmasına yönəldiyi vurğulanmış, Bakıda həmin gecə baş verən qırğınların əsas səbəbkarı
kimi Mixail Qorbaçov göstərilmişdir. Məlumatda deyilir: “Küçədə, yolda, mənzillərinin eyvanında dayanmış
sakinlər, şəhərdə hərəkət edən avtomobillər sovet qoşunlarının hədəfinə çevrilmişdir. Hər tərəfdə insan cəsədləri
var idi: azərbaycanlı, rus, tatar, yəhudi. Hərbçilər qadınları, uşaqları, hətta qocaları belə güllələyirdilər. Bütün
bunlar Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsinin qarşısını ala bilmədi. Әksinə, bu faciə Azərbaycanın
müstəqillik mübarizəsini gücləndirdi”.
ABŞ-ın Azərbaycan icması dünya ictimaiyyətini Qanlı Yanvar faciəsinin qurbanlarının xatirəsini yad
etməyə çağırır və bildirir ki, Azərbaycan xalqının müstəqillik mübarizəsində verdiyi qurbanlar
unudulmamalıdır.
AzərTAc
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20 Yanvar

Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyində
20 Yanvar faciəsinin 15-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilmişdir
(19 yanvar, 2005-ci il)
Tədbirdə Türkiyənin tanınmış siyasət, elm, mədəniyyət xadimləri, Türkiyə-Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyətinin üzvləri, dost və qardaş ölkədə işləyən və təhsil alan soydaşlarımız iştirak etmişlər. Şəhidlərimizin
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra salonda Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət himnləri
səsləndirilmiş, 20 Yanvar faciəsi ilə əlaqədar sənədli film göstərilmişdir. Sonra çıxışlar olmuşdur. Natiqlər 20
Yanvar hadisələrini Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq səhifəsi kimi qiymətləndirmiş, 1990-cı ilin Qanlı
Yanvarını Türkiyədə məşhur olan “Şəhidlər ölməz - vətən bölünməz!” deyimi ilə dəyərləndirmiş, Vətənimizin
azadlığı, müstəqilliyi uğrunda həyatlarını qurban verən şəhidlərimizin xatirəsinin yalnız Azərbaycan xalqının
yaddaşında deyil, ümumtürk tarixinə də qızıl hərflərlə həkk olunduğunu vurğulamışlar.
Zəmanəmizin görkəmli siyasi xadimi Heydər Әliyevin sovet ordusu tərəfindən törədilən qanlı cinayətdən
dərhal sonra Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək bəyanat verməsini ən çətin
günlərimizdə xalqımıza təsəlli və mübarizlik ruhu aşıladığı dönə-dönə vurğulanmışdır.
Sonra tədbirin iştirakçıları səfirlikdə 20 Yanvar hadisələrinə həsr olunmuş fotoekspozisiyaya baxmışlar.
Tural Rzayev
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Ankara
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20 Yanvar

20 Yanvar Şəhidlərinin nurlu xatirəsi Ukraynada yad edilmişdir
(22 yanvar, 2005-ci il)
Yanvarın 20-də Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresi (UAK) ilə birlikdə
1990-cı ilin “Qara yanvar” hadisələrinin on beşinci ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirmişdir.
Səfirlikdə qara lent bağlanmış Azərbaycanın dövlət bayrağı matəm əlaməti olaraq endirilmişdi.
Diplomatlarımız Bakı vaxtı ilə saat 12.00-da Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş
qəhrəmanların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etmişlər.
Sonra səfirlik UAK ilə birlikdə Kiyev Zabitlər evində xatirə gecəsi keçirmişdir. Tədbirdə Azərbaycan
diplomatları, Ukrayna Prezidenti administrasiyasının yüksək vəzifəli nümayəndəsi, Ukrayna müsəlman və
xristian konfessiyalarının başçıları iştirak etmişlər.
Xatirə gecəsində çıxış edənlər vətənimizin azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş müxtəlif
millətlərdən olan Azərbaycan övladlarının qəhrəmanlığını yüksək qiymətləndirmişlər. Şeyx İmad Qurandan
surələr oxumuş, arxiyepiskop Dmitri, Kiyev patriarxlığı Ukrayna pravoslav kilsəsinin Kiyev Ruhani
Akademiyasının rektoru şəhidlərin ruhuna dua etmişlər. Gecədə səfirliyin hazırladığı mətbuat üçün məlumat
yayılmış, 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə ehsan verilmişdir.
Zeynal Ağazadə
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Kiyev
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20 Yanvar

Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyində faciənin ildönümü qeyd edilmişdir
(22 yanvar, 2005-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Pakistan İslam Respublikasındakı səfirliyində 20 Yanvar faciəsinin on beşinci
ildönümünə həsr olunmuş mərasim keçirilmişdir.
Səfirlikdən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyevin “20 Yanvar
faciəsinin on beşinci ildönümünün keçirilməsi haqqında” Sərəncamına uyğun olaraq keçirilən tədbirdə
Pakistanın rəsmi dairələrinin, buradakı diplomatik korpusun nümayəndələri, Pakistan-Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyətinin üzvləri, ölkədə yaşayan Azərbaycan vətəndaşları, tələbələr və səfirliyin əməkdaşları iştirak
etmişlər.
Mərasimdə qanlı 20 Yanvar hadisələrinin səbəbləri, sovet imperiyasına rəhbərlik edən ermənipərəst
şəxslərin Azərbaycan xalqına qarşı yeritdiyi məkrli siyasət, xalqımızın düçar olduğu faciənin ağır nəticələri
barədə məlumat verilmiş, o müdhiş günlərdə xalqımızın qəhrəmanlıq və şücaətindən, nümayiş etdirdiyi
birlikdən danışılmışdır.
Tədbir iştirakçıları 20 Yanvar faciəsini əks etdirən sərgi ilə tanış olmuş, Azərbaycan televiziyası ilə Şəhidlər
xiyabanından yayımlanan matəm mərasimini izləmiş, şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etmiş, dinc
əhaliyə qarşı qanlı faciəni törədənlərin əməllərini pisləmişlər.
AzərTAc
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20 Yanvar

ABŞ-ın Azərbaycan icması 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı məlumat yaymışdır
(19 yanvar, 2006-cı il)
ABŞ-ın Azərbaycan icması 20 Yanvar hadisələrinin on altıncı ildönümü ilə əlaqədar məlumat yaymışdır.
Məlumatda sovet qoşunlarının 1990-cı il yanvarın 20-də törətdikləri vəhşiliklərin Azərbaycan xalqının
azadlıq duyğularının boğulmasına yönəldiyi vurğulanmış, Bakıda həmin gecə baş verən qırğınların əsas
səbəbkarı kimi Mixail Qorbaçov göstərilmişdir. Məlumatda deyilir: “Küçədə, yolda, mənzillərinin eyvanında
dayanmış sakinlər, şəhərdə hərəkət edən avtomobillər sovet qoşunlarının hədəfinə çevrilmişdir. Hər tərəfdə
insan cəsədləri var idi: azərbaycanlı, rus, tatar, yəhudi. Hərbçilər qadınları, uşaqları, hətta qocaları belə
güllələyirdilər. Bütün bunlar Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsinin qarşısını ala bilmədi. Әksinə, bu faciə
Azərbaycanın müstəqillik mübarizəsini gücləndirdi”.
ABŞ-ın Azərbaycan icması dünya ictimaiyyətini Qanlı Yanvar faciəsinin qurbanlarının xatirəsini yad
etməyə çağırır və bildirir ki, Azərbaycan xalqının müstəqillik mübarizəsində verdiyi qurbanlar
unudulmamalıdır.
AzərTAc
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20 Yanvar

20 Yanvar faciəsinin 16-cı ildönümü İğdır və Qarsda qeyd edilmişdir
(19 yanvar, 2006-cı il)
Azərbaycan Respublikasının Qarsdakı Baş Konsulluğundan AzərTAc-a bildirmişlər ki, yanvarın 19-da
İğdırda Baş Konsulluğun və İğdır Bələdiyyəsinin 20 Yanvar faciəsinə həsr edilmiş sərgi-konfransı keçirilmişdir.
Tədbir iştirakçıları əvvəlcə 20 Yanvarda Sovet qoşunlarının dinc əhaliyə qarşı törətdikləri vəhşilikləri əks
etdirən fotosərgi ilə tanış olmuşlar. Sonra İğdır Bələdiyyəsinin sədri Nürattin Aras konfransı açaraq, hər qarışı
şəhid qanı ilə suvarılmış Azərbaycan torpaqlarının müqəddəsliyindən danışmış, xalqın mərd və mübariz
olduğunu və bunun sayəsində öz müstəqilliyinə qovuşduğunu bildirmişdir. O qeyd etmişdir ki, iğdırlılar bu
vəhşiliklərə biganə qalmamış, müxtəlif etiraz aksiyaları keçirmişlər. İğdırlılar işğal altında olan torpaqlarımızın
azad edilməsində də Azərbaycanın yanında olacaqlar.
Baş Konsul Həsən Zeynalov çıxış edərək 1990-cı il yanvarın 20-də Bakı şəhərində törədilmiş
vəhşiliklərdən, o zamankı respublika rəhbərlərinin biganəliyindən, ölkədə gedən kürsü davalarından, ümummilli
liderimiz Heydər Әliyevin həyatını təhlükəyə qoyaraq Moskvada Azərbaycanın Daimi Nümayəndəliyində,
mətbuat nümayəndələri qarşısındakı cəsarətli, Azərbaycan xalqına qarşı törədilən cinayətlərin başında
M.Qorbaçov başda olmaqla SSRİ rəhbərliyinin durduğunu və Azərbaycanın bu fəlakətdən qurtuluş yollarını
göstərən tarixi çıxışından bəhs etmişdir. Sonra Baş Konsul mətbuat nümayəndələrinin suallarını
cavablandırmışdır.
Yanvarın 20-də isə Qarsda Baş Konsulluqda yerli və mərkəzi mətbuat nümayəndələri, bu vilayətdə yaşayan
və çalışan azərbaycanlıların, ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə 20 Yanvar faciəsinə həsr edilmiş konfrans
keçirilmişdir.
Baş Konsul H.Zeynalov geniş çıxış etmiş və konfrans iştirakçılarının çoxsaylı suallarına cavab vermişdir.
AzərTAc
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Ankarada 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılmışdır
(19 yanvar, 2006-cı il)
Yanvarın 19-da ölkəmizin Ankaradakı səfirliyində 20 Yanvar faciəsinin 16-cı ildönümü ilə əlaqədar
mərasim keçirilmişdir.
Mərasim iştirakçıları 1990-cı il yanvarın 20-də sovet qoşunları tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş
şəhidlərin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər.
Səfirliyin müşaviri Tofiq Abdullayev mərasimi açaraq, şəhidlərin xatirəsini anmaq üçün tədbirdə iştirak
edən Türkiyənin millət vəkilləri və ziyalılarına təşəkkürünü bildirdi. Bakıda yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə
sovet imperiyası qoşunlarının dinc əhaliyə qarşı törətdikləri vəhşilikləri əks etdirən sənədli film nümayiş
etdirildi.
Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Әli Әhmədov Azərbaycan xalqının
azadlıq mücadiləsindən ətraflı bəhs etdi. O, xüsusi vurğuladı ki, o zaman Moskvada olan xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Әliyev həyatı üçün böyük təhlükə olmasına baxmayaraq Azərbaycan nümayəndəliyinə gələrək
Bakıda dinc əhalinin vəhşicəsinə qətlə yetirilməsini lənətləmişdi.
Qardaş ölkənin millət vəkilləri və ictimai-siyasi xadimləri ulu öndər Heydər Әliyevin “Bir millət, iki dövlət”
kəlamını xatırladaraq, Türkiyənin hər zaman Azərbaycanın yanında olduğunu, kədərini və sevincini
bölüşdüyünü qeyd etdilər.
AzərTAc
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20 Yanvar

Qanlı Yanvarın ildönümü
Azərbaycanın Pakistan İslam Respublikasındakı səfirliyində qeyd edilmişdir
(20 yanvar, 2006-cı il)
Azərbaycanın Pakistan İslam Respublikasındakı səfirliyində 20 Yanvar faciəsinin 16-cı ildönümünə həsr
olunmuş tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə Pakistan ictimaiyyətinin, diplomatik korpusların nümayəndələri,
Pakistan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin üzvləri, burada yaşayan Azərbaycan vətəndaşları, tələbələr, dil
kurslarında iştirak edən diplomatlar və səfirliyin əməkdaşları iştirak etmişlər.
Səfir Eynulla Mədətli qanlı 20 Yanvar faciəsinin səbəbləri, sovet imperiyasına rəhbərlik edən ermənipərəst
şəxslərin Azərbaycan xalqına qarşı yeritdiyi məkrli siyasət barədə məlumat vermiş, işğalçı Ermənistan
ordusunun və quldur dəstələrinin ölkəmizə qarşı törətdikləri digər ağır cinayətlərdən danışmışdır. O, 20 Yanvarı
Azərbaycan xalqının təkcə faciə günü kimi yox, həm də tariximizin ibrətamiz səhifəsi, milli azadlıq hərəkatının
yüksəliş zirvəsi kimi dəyərləndirmişdir.
Digər çıxış edənlər ümummilli lider Heydər Әliyevin faciədən dərhal sonra Azərbaycanın Moskvadakı
nümayəndəliyinə gələrək xalqa qarşı bu qanlı qırğını törədən sovet imperiyasını, Kommunist Partiyasının
rəhbərliyini kəskin şəkildə ittiham etməsini tarixi əhəmiyyətli bir addım kimi dəyərləndirmişlər. Qeyd
edilmişdir ki, xalqımıza qarşı törədilən bu cinayətin əsil qiyməti də məhz sonralar Heydər Әliyevin
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə verilmişdir.
Dünya ictimaiyyətinin diqqətini yenidən 20 Yanvar faciəsinə yönəltmək məqsədi ilə səfirliyin mətbuat
xidməti tərəfindən Qanlı Yanvar faciəsinin 16-cı ildönümü ilə əlaqədar xüsusi press-reliz hazırlanmış,
beynəlxalq təşkilatlara, diplomatik nümayəndəliklərə, yerli dövlət və hökumət orqanlarına göndərilmişdir.
Tədbir iştirakçıları Azərbaycan televiziyası ilə Şəhidlər xiyabanından yayımlanan matəm mərasimini
izləmiş, 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş foto-sərginin önündə dayanaraq şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqəlik
sükutla yad etmiş, dinc əhaliyə qarşı qanlı faciəni törədənlərin əməllərini pisləmişlər.
AzərTAc
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20 Yanvar

İstanbulda 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsini anma gecəsi keçirilmişdir
(21 yanvar, 2006-cı il)
Ölkəmizin İstanbuldakı baş konsulluğu və Azərbaycan Kültur Dərnəyi 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının
xatirəsini anma gecəsi keçirmişlər.
Şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri, ziyalılar, burada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin iştirak etdiyi
tədbirdə Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu İbrahim Nəbioğlu qanlı yanvar faciəsindən və xalqımızın
azadlıq mübarizəsindən ətraflı bəhs edərək, 1990-cı ildə Bakıda dinc əhaliyə qarşı törədilmiş qətliamın bəşər
tarixində qara səhifə kimi qalacağını söyləmişdir.
Avrasiya Fondunun baş katibi Orxan Civərlioğlu və “Amerikanın səsi” radiosunun əməkdaşı Xəzər Aslan
20 Yanvar faciəsinin Azərbaycan xalqının azadlıq və müstəqillik uğrunda mübarizə əzmini qıra bilmədiyini,
həmin müdhiş gecədə həlak olan şəhidlərin türk dünyası tarixinin parlaq səhifəsini yazdıqlarını bildirmişlər.
Tədbir iştirakçıları 20 Yanvar faciəsindən bəhs edən “Tarixin bir günü” sənədli filminə tamaşa etmişlər.
AzərTAc
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20 Yanvar

Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi və diplomatik nümayəndəliyimizin Belarusdakı ofisi
20 Yanvar faciəsi ilə əlaqədar matəm tədbiri keçirmişlər
(21 yanvar, 2006-cı il)
Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi və diplomatik nümayəndəliyimizin Belarusdakı ofisi 20 Yanvar
faciəsinin 16-cı ildönümü ilə əlaqədar matəm tədbiri keçirmişlər.
Hüzn günü ərəfəsində diplomatlarımız öz həmkarları, həmin ölkələrin hakimiyyət orqanları, ictimaiyyəti,
dini konfessiyaları, diasporumuz arasında 1990-cı il yanvarın 20-də xalqımızın başına gətirilmiş müsibətlər
barədə press-reliz yaymışlar.
Kiyev məscidində cümə namazı zamanı müxtəlif millətlərdən olan müsəlmanlar azərbaycanlı dindaşları ilə
birlikdə şəhidlərin ruhuna dua oxumuşlar.
Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin veb-saytında 20 Yanvar faciəsini, Vətənimizin müstəqilliyi və ərazi
bütövlüyü uğrunda mübarizəyə qalxmış oğul və qızlarımızın qəhrəmanlığını əks etdirən fotoşəkillər
yerləşdirilmişdir.
“Kiyevski Teleqraf” populyar həftəliyində səfir Tələt Әliyevlə müsahibə dərc edilmişdir. Səfir 16 il əvvəlki
faciəli hadisələrdən danışmışdır.
Kiyevdəki Səməd Vurğun adına kitabxanada xüsusi rəflərdə Qara Yanvara həsr olunmuş nəşrlər
yerləşdirilmiş, fotostendlər açılmışdır.
AzərTAc
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20 Yanvar

İtaliya mətbuatına 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasının Romadakı səfirliyi materiallar təqdim edilmişdir
(21 yanvar, 2006-cı il)
Ölkəmizin Romadakı səfirliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, İtaliyada yaşayan azərbaycanlıların və səfirlik
əməkdaşlarının iştirakı ilə 20 Yanvar faciəsinin on altıncı ildönümü ilə əlaqədar mərasim keçirilmişdir.
Faciənin tarixi, həmin dövrdə SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı qərəzli siyasəti barədə məlumat verən
səfir Emil Kərimov Bakı şəhərinə keçmiş SSRİ silahlı qüvvələrinin ağır zirehli texnikaya malik hərbi
kontingentinin yeridilməsi nəticəsində günahsız insanların qətlə yetirilməsinin Azərbaycanın yeni tarixinin qanlı
səhifələrindən biri kimi xatirələrdə qalacağını bildirmişdir. Həmin hadisələrə siyasi-hüquqi qiymət verilməsində
güclü iradə nümayiş etdirmiş Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Әliyevin xidmətlərini qeyd edən
səfir, 20 Yanvar faciəsinin törədilmə səbəbləri və nəticələri barədə beynəlxalq ictimaiyyətin
məlumatlandırılmasının əhəmiyyətini vurğulamışdır.
Sonra burada yaşayan azərbaycanlılardan Elxan Әliyev, Zaur Cəlilov, Qalib Məmməd çıxış edərək, 20
Yanvar faciəsindən danışmışlar. Tədbirdə “Lider” telekanalının istehsalı olan “20 Yanvara aparan yol” adlı
sənədli film nümayiş etdirilmişdir.
20 Yanvar faciəsinin İtaliya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması məqsədi ilə səfirlik İtaliyanın nüfuzlu
mətbuat nümayəndəliklərində müxtəlif görüşlər keçirmiş, hadisə ilə əlaqədar sənəd və fotoşəkillərdən ibarət
materiallar toplusu “Corriere della Sera”, “La Stampa”, “İl sole24ore”, “La Repubblica”, “il Manifesto”
qəzetlərinin redaksiyalarına təqdim edilmişdir.
Səfirlik 20 Yanvar faciəsi ilə əlaqədar məlumat hazırlayaraq, İtaliyanın dövlət orqanlarına, parlamentə,
ölkədəki iqtisadi təşkilatlara, elmi-tədqiqat müəssisələrinə, İtaliyadakı diplomatik nümayəndəliklərə
göndərmişdir.
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20 Yanvar

Azərbaycan Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəliyində
20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş xatirə gecəsi keçirilmişdir
(19 yanvar, 2007-ci il)
Yanvarın 19-da Azərbaycan Respublikasının BMT-dəki Daimi Nümayəndəliyində 20 Yanvar faciəsinə həsr
olunmuş xatirə gecəsi keçirilmişdir. Tədbirdə Daimi Nümayəndəliyin əməkdaşları, Azərbaycan Nyu-York
Assosiasiyasının (ANA) fəalları və türk diasporunun nümayəndələri iştirak etmişlər.
Azərbaycan Respublikasının BMT-dəki Daimi Nümayəndəsi Aqşin Mehdiyev qanlı Yanvar faciəsi barədə
ətraflı məlumat vermiş, bu hadisənin Azərbaycan xalqının müstəqillik uğrunda mübarizəsində vacib rol
oynadığını qeyd etmişdir.
Mərasimdə şəhidlərin ruhuna dualar oxunmuşdur.
AzərTAc
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İzmirdə 20 Yanvar faciəsini əks etdirən sərgi təşkil edilmişdir
(21 yanvar, 2007-ci il)
Türkiyənin İzmir şəhərində Azərbaycan Kültür Evi və Dayanışma Dərnəyi ilə bu şəhərdə təhsil alan
azərbaycanlı tələbələrin təşkilatçılığı ilə 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir. Türk
dünyasından gələn tələbələrə yardım məqsədi ilə qurulmuş Dost Elləri Dərnəyi də tədbirin təşkilinə dəstək
vermişdir.
Mərasim İzmirin mərkəzi məscidi olan Hisar Məscidində şəhidlərin ruhuna dualar oxunması və buradakı
insanlara ehsan paylanması ilə başlamışdır. Daha sonra isə İzmirin mərkəzi meydanı olan Konak Meydanında
kütləvi informasiya vasitələri üçün mətbuat konfransı təşkil edilmişdir. Burada çıxış edən Azərbaycan Kültür
Evi və Dayanışma Dərnəyinin sədri Turqut Arat, azərbaycanlı tələbələrin nümayəndəsi Cavid Әliyev, Türk
Dünyası İnsan Hakları Dərnəyinin sədri Cəlal Öcal və İzmir Şəhid Ailələri Dərnəyinin sədri Yavuz Alphan 20
Yanvar faciəsinin tarixindən, bugünkü əhəmiyyətindən danışaraq, şəhidləri heç vaxt unutmayacaqlarını və
unutdurmayacaqlarını qeyd etmişlər.
Tədbirdə eyni zamanda, 20 Yanvar faciəsini əks etdirən şəkillərdən ibarət sərgi təşkil edilmiş, Qanlı Yanvar
hadisələrindən bəhs edən məlumatların yer aldığı broşürlər paylanmışdır. Tədbirə Türkiyə mətbuatını təmsil
edən TRT, Anadolu Ajansı, Ulusal Kanal, Sky TV, Zaman və Yeni Gün qəzetləri böyük maraq göstərmişdir.
AzərTAc
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20 Yanvar

Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyində 20 Yanvar faciəsinin ildönümü qeyd edilmişdir
(17 yanvar, 2008-ci il)
Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, yanvarın 17-də səfirlikdə 20 Yanvar
faciəsinin 18-ci ildönümü ilə əlaqədar mərasim keçirilmişdir.
Səfir İbrahim Hacıyev Qanlı yanvar hadisələrinin səbəbləri, sovet imperiyasına rəhbərlik edən ermənipərəst
şəxslərin Azərbaycan xalqına qarşı yeritdiyi məkrli siyasət, xalqımızın düçar olduğu faciənin ağır nəticələri
barədə məlumat vermiş, o müdhiş günlərdə qəhrəman oğul və qızlarımızın şücaətindən, nümayiş etdirdiyi
birlikdən danışmışdır.
Müstəqil Azərbaycanın qısa müddətdə qazandığı uğurlardan, Prezident İlham Әliyevin rəhbərliyi ilə
ölkəmizdə müxtəlif istiqamətlərdə həyata keçirilən islahatlardan, respublikamızın iqtisadi inkişafından bəhs
edən diplomat, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Әrzurum qaz kəmərlərinin, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
xətti layihəsinin, habelə Şərq-Qərb, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin regionun tərəqqisi, sabitliyi və
təhlükəsizliyi üçün əhəmiyyətini vurğulamışdır.
İbrahim Hacıyev Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü və münaqişənin həllində bu ölkənin
tutduğu qeyri-konstruktiv mövqe barədə də məlumat vermişdir.
Səfirliyin Azərbaycanın son illərdəki iqtisadi inkişafı, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, ölkəmizin Avropa
İttifaqı ilə əməkdaşlığı, Azərbaycan-İndoneziya əlaqələri, 20 Yanvar, Xocalı faciələri və GUAM barədə ingilis
dilində hazırladığı materiallar toplusu, yerli dildə də çap olunmuş “Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi” kitabı
tədbir iştirakçılarına təqdim edilmişdir.
Azərbaycanla İndoneziya arasında əməkdaşlığın vəziyyəti və inkişaf perspektivlərindən də bəhs olunmuş,
jurnalistlərin suallarına cavab verilmişdir.
Tədbirdə İndoneziya Xarici İşlər Nazirliyinin, “TVRİ”, “Metro TV”, “İndosiar” televiziya kanallarının,
“The Jakarta Post”, “Suara Pembaruan”, “Media İndonesia”, “İndo Pos”, “Republika” qəzetlərinin və “Gatra”
jurnalının təmsilçisiləri iştirak etmişlər.
AzərTAc
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Kiyevdə 20 Yanvar qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş matəm mitinqi keçirilmişdir
(18 yanvar, 2008-ci il)
Ümummilli lider Heydər Әliyev Moskvada keçmiş SSRİ-nin Prezidenti Mixail Qorbaçovu və onun ətrafını,
habelə Azərbaycanın o zamankı oyuncaq hökumətini qanlı 20 Yanvar faciəsinin törədilməsində təqsirləndirən
ilk və yeganə siyasətçi olmuşdur. Bunu yanvarın 18-də ümummilli lider Heydər Әliyevin ölkəmizin Kiyevdəki
diplomatik nümayəndəliyi yaxınlığındakı bağda ucaldılmış abidəsi önündə keçirilən Qara Yanvar qurbanlarının
xatirəsinə həsr olunmuş mitinqdə Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Tələt Әliyev demişdir.
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, ümummilli liderin abidəsi önünə güllər düzüləndən sonra
diplomat burada toplanmış Ukrayna ictimaiyyətinin nümayəndələrinə Azərbaycanın ən yeni tarixində qanlı
səhifələrdən birindən, vətənimizin azadlığı və müstəqilliyi naminə totalitar rejimə qarşı üsyan qaldırmış
xalqımızın rəşadətindən danışmışdır.
Səfirliyimiz 1990-cı ilin faciəvi hadisələri ilə bağlı mətbuat üçün məlumat hazırlayaraq, dövlət orqanlarına,
ictimai təşkilatlara, diplomatik nümayəndəliklərə, KİV-lərə göndərmişdir.
AzərTAc
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20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi İtaliyada da anılmışdır
(18 yanvar, 2008-ci il)
Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, yanvarın 18-də Qanlı Yanvar faciəsinin
18-ci ildönümü ilə əlaqədar anma mərasimi keçirilmişdir. Mərasimdə səfirliyin əməkdaşları və İtaliyadakı
Azərbaycan diasporunun nümayəndələri iştirak etmişlər.
Səfir E.Kərimov mərasimdə çıxış edərək, 20 Yanvar faciəsinin səbəbləri və ağır nəticələri, keçmiş SSRİ
rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı qərəzli siyasəti barədə məlumat verərək, Yanvar hadisələrinin Azərbaycanın
yeni tarixinin qanlı və şanlı səhifələrindən biri kimi xatirələrdə qalacağını bildirmişdir. Səfir həmin hadisələrə
yalnız ümummilli lider Heydər Әliyev yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra siyasi-hüquqi qiymət verildiyini
vurğulamış, faciənin törədilmə səbəbləri və nəticələri barədə beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılmasının
əhəmiyyətini qeyd etmişdir.
Roma şəhərində Azərbaycan diasporunun fəallarından olan Elxan Әliyev çıxış edərək, 20 Yanvar faciəsi ilə
əlaqədar xatirələrini bölüşmüş, mərasimin gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində əhəmiyyətini
vurğulamışdır.
Mərasimdə, həmçinin Romada səfərdə olan Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti Natiq
Ağamirov da iştirak etmiş, İtaliyadakı Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə fikir mübadiləsi aparmışdır.
Tədbirin sonunda “Lider” telekanalının istehsalı olan “20 Yanvara aparan yol” adlı sənədli film nümayiş
etdirilmişdir.
Bundan əlavə, 20 Yanvar faciəsi haqqında mətbuat məlumatı hazırlayan səfirlik onu İtaliyanın dövlət və
hökumət qurumlarına, beynəlxalq təşkilatların Romadakı nümayəndəliklərinə, diplomatik korpusa və kütləvi
informasiya vasitələrinə göndərmişdir.
AzərTAc
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İstanbulda 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılmışdır
(18 yanvar, 2008-ci il)
Yanvarın 18-də ölkəmizin İstanbuldakı baş konsulluğu “Uyğulama” hotelində 20 Yanvar faciəsinin 18-ci
ildönümü ilə bağlı mərasim keçirmişdir.
Mərasimdə iştirak edən Azərbaycan dərnəklərinin təmsilçiləri, mədəniyyət xadimləri, burada təhsil alan
azərbaycanlı tələbələr, Türkiyə ictimaiyyətinin nümayəndələri şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad
etmişlər.
Azərbaycanın dövlət himni səslənmişdir. Sonra ölkəmizin İstanbuldakı baş konsulu Səyyad Aran qanlı 20
Yanvar faciəsi, xalqımızın azadlıq və müstəqillik uğrunda apardığı mübarizədən ətraflı bəhs etmişdir. O
vurğulamışdır ki, 20 Yanvar Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq salnaməsinin ən şanlı səhifələrindəndir.
Sonra qanlı faciə ilə bağlı sənədli film nümayiş etdirilmiş, mərasim iştirakçıları sənəd və fotoşəkillərdən
ibarət sərgi ilə tanış olmuşlar. Bədii hissədə şəhidlərimizə həsr olunmuş şeirlər, onların müqəddəs ruhuna ağılar
səslənmişdir.
AzərTAc
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Nyu-Yorkda 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı anim tədbiri keçirilmişdir
(18 yanvar, 2008-ci il)
Yanvarın 18-də Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəliyində Qanlı 20 Yanvar faciəsinin ildönümü
ilə əlaqədar anma tədbiri keçirilmişdir.
Әvvəlcə 1990-cı ildə xalqımızın azadlığı uğrunda həyatlarını qurban vermiş Azərbaycanın qəhrəman oğul
və qızlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir.
Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsi Aqşin Mehdiyev bu hadisənin xalqımıza qarşı yönəlmiş
dəhşətli cinayət olduğunu demişdir. Bu qətliamın baş verməsinin əsas səbəbkarları kimi keçmiş sovet
rəhbərliyini günahlandıran A.Mehdiyev, onların törətdikləri cinayətlərə görə hələ də məsuliyyətə cəlb
olunmamalarına təəssüfləndiyini vurğulamışdır.
20 Yanvar hadisələrinin Azərbaycan xalqının azadlıq və müstəqillik eşqini, xoşbəxt gələcəyə inamını, bu
yüksək amala çatmaq iradəsini qırmağa yönəldiyini bildirən Aqşin Mehdiyev, xalqımızın yenilməyərək öz
müstəqilliyini bərpa etdiyini diqqətə çatdırmışdır.
Daimi nümayəndə əmin olduğunu bildirmişdir ki, Ermənistanın işğalı altında olan Azərbaycan torpaqları
yaxın zamanda azad ediləcək və didərgin düşmüş həmvətənlərimiz öz ata-baba yurdlarına qayıdacaqlar.
Azərbaycanın bütün sahələrdə sürətlə inkişaf etdiyini vurğulayan daimi nümayəndə, ümummilli liderimiz
Heydər Әliyevin və onun layiqli davamçısı Prezident İlham Әliyevin müstəsna xidmətlərini xüsusi qeyd
etmişdir.
Azərbaycan diasporu nümayəndələri adından Azərbaycan-Nyu-York Assosiasiyasının prezidenti Әli
Nəsibov Qanlı 20 Yanvar hadisələrində şəhid olanların xatirəsinin Azərbaycan xalqının yaddaşında daim
yaşayacağını bildirmiş, bu faciədən sonra bütün dünya azərbaycanlılarının daha sıx birləşdiyini söyləmişdir.
Tədbirdə daimi nümayəndəliyin əməkdaşları, Nyu-Yorkdakı Azərbaycan diasporunun, Amerikada yaşayan
Dağ Yəhudiləri İcmasının rəhbərləri və üzvləri iştirak etmişlər.
AzərTAc
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Azərbaycanın İspaniyadakı səfirliyində
20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı mərasim keçirilmişdir
(19 yanvar, 2009-cu il)
Azərbaycanın İspaniya Krallığındakı səfirliyindən bildirmişlər ki, yanvarın 19-da səfirlikdə qanlı 20 Yanvar
faciəsinin on doqquzuncu ildönümü ilə bağlı toplantı keçirilmişdir.
Səfirliyin, Azərbaycan və türk diasporlarının nümayəndələrinin iştirak etdiyi toplantıda faciə qurbanlarının
xatirəsi ehtiramla yad edilmişdir. Səfir Məmməd Әliyev 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Bakıda
törədilmiş qanlı qırğın barədə ətraflı məlumat vermişdir. Qeyd edilmişdir ki, 20 Yanvar nə qədər faciəli olsa da,
Azərbaycan xalqının iradəsini, milli azadlıq uğrunda mübarizə əzmini qıra bilməmişdir. Həmin müdhiş gecədə
həlak olan Vətən övladları Azərbaycanın tarixinə parlaq qəhrəmanlıq səhifəsi yazmış, xalqın milli azadlığı,
müstəqilliyi üçün yol açmışdır.
Səfir M.Әliyev xüsusi vurğulamışdır ki, qanlı 20 Yanvar hadisələrinə siyasi-hüquqi qiymət yalnız
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Әliyev yenidən siyasi rəhbərliyə qayıtdıqdan sonra verilmişdir.
Qanlı 20 Yanvar həqiqətlərinin İspaniya mətbuatında işıqlandırılması məqsədi ilə “El Pais” və “El Mundo”
qəzetlərinin, “Cita İnternasional”, “Ejecutivos” və “Encuentro Diplomatico” jurnallarının əməkdaşları tədbirə
dəvət olunmuşdular.
Tədbirdə 20 Yanvar faciəsini əks etdirən fotostend, kitabçalar və faciə ərəfəsində respublikada baş verənlər
haqqında film nümayiş etdirilmişdir.
AzərTAc
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20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi
Azərbaycanın Fransadakı səfirliyində ehtiramla yad edilmişdir
(19 yanvar, 2009-cu il)
Azərbaycanın Fransadakı səfirliyində 20 Yanvar faciəsinin 19-cu ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilmişdir.
Tədbirdə Azərbaycan icmasının nümayəndələri, ölkəmizin Fransadakı səfiri T.Әliyev və diplomatik
missiyanın əməkdaşları iştirak etmişlər. Onlar Parisin Sen-Klu qəbiristanlığında dəfn edilmiş Azərbaycan
parlamentinin birinci sədri Ә.Topçubaşovun və digər həmyerlilərimizin məzarlarını ziyarət etmiş, qəbirləri
önünə gül dəstələri qoymuşlar. Azərbaycanın azadlığı uğrunda həlak olmuş 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi
ziyarət zamanı bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir.
AzərTAc
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20 Yanvar

Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyində
20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla anılmışdır
(19 yanvar, 2009-cu il)
Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyindən bildirmişlər ki, səfirlikdə 20 Yanvar faciəsinin 19-cu
ildönümü ilə əlaqədar anma mərasimi keçirilmişdir.
Mərasimdə Niderlandın bütün bölgələrindən gəlmiş soydaşlarımız, aparıcı diaspor təşkilatlarının rəhbər və
fəalları, jurnalistlər, səfirliyin əməkdaşları iştirak etmişlər.
Şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra səfirliyin rəhbərliyi və əməkdaşları,
Hollandiyada fəaliyyət göstərən “Azərbaycan-Türk Kültür Dərnəyi”, “Ana Vətən” Avropa Azərbaycanlı
Qadınların Birliyi”, “Benilüks Azərbaycan Konqresi”, “Niderland-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi” kimi
aparıcı diaspor təşkilatlarının fəalları, yerli azərbaycanlıların tanınmış təmsilçiləri 20 Yanvar hadisələrinin
mahiyyətcə yalnız faciə deyil, Azərbaycanın milli azadlıq hərəkatının yüksəliş zirvəsi olduğunu vurğulamış, bu
hadisənin Azərbaycanın müasir tarixindəki yeri, müstəqilliyimizin əldə olunmasına, ölkənin sonrakı dirçəlişi və
hazırkı dinamik inkişafına göstərdiyi təsiri barədə fikirlərini söyləmişlər.
Qeyd olunmuşdur ki, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Әliyev 20 Yanvar qırğınından dərhal sonra
Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyinə gələrək, bu cinayəti törədən şəxsləri ittiham etmiş və imperiya
rejimini pisləmişdir. Məhz 20 Yanvar hadisələrinə ulu öndər Heydər Әliyev Azərbaycanda yenidən ali
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra hüquqi və siyasi qiymət verilmişdir.
Çıxış edən natiqlər xüsusi vurğulamışlar ki, 20 Yanvar hadisələrinin ildönümlərinin bütün ölkələrdə
həmvətənlərimiz tərəfindən qeyd olunması dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyini beynəlxalq ictimaiyyətə bir
daha nümayiş etdirərək, Azərbaycan diasporunu azərbaycançılıq və milli dövlətçilik ideyaları ətrafında daha sıx
işbirliyinin qurulmasına, vahid qüvvə şəklində məqsədyönlü fəaliyyət göstərməsinə təkan verir. Bununla
əlaqədar Niderlandda fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının səmərəli əməkdaşlığına və gələcək tədbirlərin
həyata keçirilməsinə dair geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, Niderland cəmiyyətinə
Azərbaycan haqqında obyektiv məlumatlarının çatdırılması, keçirilən tədbirlərdə Hollandiyanın nüfuzlu
şəxslərinin iştirakının təmin edilməsi hər bir diaspor təşkilatının əsas məqsədlərindən biri olmalıdır.
Mərasimin sonunda şəhidlərin xatirəsinə ehsan süfrəsi açılmışdır.
AzərTAc
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20 Yanvar

Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyində
20 Yanvar faciəsinin ildönümü qeyd edilmişdir
(12 yanvar, 2010-cu il)
Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyindən bildirmişlər ki, yanvarın 12-də Cakarta İncəsənət İnstitutunda
20 Yanvar faciəsinin 20-ci ildönümü ilə əlaqədar mərasim keçirilmişdir.
Səfir İbrahim Hacıyev qanlı faciə barədə məlumat vermiş, 20 Yanvarın Azərbaycanda hər il ümumxalq
hüzn günü kimi qeyd edildiyini bildirmişdir. Qanlı Yanvarın Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq səhifəsi
olduğunu vurğulayan diplomat, bu hadisənin xalqımızın yenilməzliyini, ölkəmizin azadlığı, suverenliyi və ərazi
bütövlüyü uğrunda mübarizə əzmini bütün dünyaya nümayiş etdirdiyini demişdir.
İ.Hacıyev qanlı hadisəyə ilk etiraz səsini məhz ümummilli lider Heydər Әliyevin ucaltdığını
vurğulamışdır.
Səfir ölkəmizin tarixi, müasir həyatı, inkişafı, dünyada artan nüfuzu, beynəlxalq və regional layihələrdə
aparıcı rolu barədə məlumat vermiş, Azərbaycan-İndoneziya əməkdaşlığının bütün sahələrdə uğurla inkişaf
etdiyini diqqətə çatdırmışdır.
20 Yanvarı böyük faciə kimi səciyyələndirən Cakarta İncəsənət İnstitutunun rektoru Vaqiono Sunarto
həmin hadisələrin Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasında müstəsna rol oynadığını qeyd etmişdir.
Sonra İ.Hacıyev tədbir iştirakçılarının suallarını cavablandırmışdır.
Tədbirdə 20 Yanvar faciəsini əks etdirən foto-slaydlar nümayiş olunmuşdur.
Səfirliyin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə hazırladığı kitab və disklər ali
təhsil ocağının kitabxanasına hədiyyə edilmişdir.
AzərTAc

32

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

20 Yanvar

Hollandiyada yanvar faciəsi ilə bağlı tədbir keçirilmişdir
(18 yanvar, 2010-cu il)
Hollandiyanın Rotterdam şəhərində fəaliyyət göstərən Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin (BAK)
mətbuat xidmətindən AzərTAc-ın xüsusi müxbirinə bildirmişlər ki, qurumun təşəbbüsü ilə xalqımızın qan
yaddaşında əbədi yaşayacaq 20 Yanvar faciəsinin 20 illiyi münasibətilə tədbir keçirilmişdir.
Azərbaycanın ölkədə fəaliyyət göstərən diplomatik korpusunun nümayəndələrinin, soydaşlarımızı öz
ətrafında birləşdirən diaspor təşkilatları rəhbərlərinin, qardaş Türkiyənin diaspor təmsilçilərinin, iş adamlarının
və Hollandiyada təhsil alan tələbələrimizin iştirak etdiyi tədbirin başlanğıcında faciəli günlərdə öz ölkəsinin və
xalqının azadlığını, şərəf və ləyaqətini hər şeydən uca tutaraq şəhid zirvəsinə yüksəlmiş mərd Vətən övladlarının
ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir.
BAK-ın sədri Elsevər Məmmədov böyük itkilərlə, günahsız insanların qətli ilə nəticələnmiş 20 Yanvar
faciəsinin, M.S.Qorbaçov başda olmaqla, cinayətkar imperiya rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı xəyanətkar
siyasəti barədə məlumat vermiş, bu qanlı faciədən 20 il keçməsinə baxmayaraq hələ də xalqımızın tarixinin qara
səhifəsini təşkil edən həmin hadisəni törədənlərin öz layiqli cəzalarına çatmadıqlarını diqqətə çatdırmışdır O, bu
faciənin beynəlxalq qurumlar tərəfindən gələcəkdə ədalətli qiymətini alacağına ümid etdiyini bildirmişdir. 20
Yanvar faciəsini xalqımız yalnız ümumxalq hüzn günü kimi qeyd etmir. Eyni zamanda qırmızı imperiyanın
Azərbaycana qarşı xəyanətkar siyasətinə dözməyən, öz azadlığına və müstəqilliyinə can atan xalqımızın
mübarizliyini və məğrurluğunu nümayiş etdirən bir qəhrəmanlıq nümunəsi kimi daim xatırlayır.
Tədbirdə tanınmış kinorejissor Ramiz Әliyevin faciə ilə bağlı təqdim etdiyi filmlər nümayiş etdirilmişdir.
Sonda azadlıq yolunda canlarından keçərək şəhid olmuş Vətən övladlarının unudulmaz xatirəsinə dualar
oxunmuş və ehsan verilmişdir.
Əsgər Əliyev
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
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20 Yanvar

Azərbaycan və Macarıstan tarixinin faciəli səhifələrinə dair paralellər aparılmışdır
(20 yanvar, 2010-cu il)
Yanvarın 20-də Macarıstan Müdafiə Nazirliyinin (MN) Hərb Tarixi Muzeyinin böyük salonunda 1990-cı
il yanvarın 20-də Bakıda törədilmiş faciəli hadisələrin 20-ci ildönümü ilə əlaqədar “Azərbaycan və Macarıstan
tarixinin faciəli səhifələrinin paralelləri” adlı tədbir keçirilmişdir. Tədbiri Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyi
Hərb Tarixi Muzeyi ilə birlikdə təşkil etmişdir.
Azərbaycan səfiri Həsən Həsənov və Hərb Tarixi Muzeyinin direktoru, polkovnik Yojef Luqaşi giriş nitqi
ilə çıxış etmişlər. Həsən Həsənov 20 Yanvar hadisələrindən, Azərbaycan xalqının müstəqillik uğrunda
mübarizəsindən, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzündən, erməni hərbçilərinin Xocalıda soyqırımı
törədərək, bütöv bir şəhəri yer üzündən silmələrindən və dövlətimizin ərazisinin 20 faizinin hələ də işğal altında
qalmasından söz açmışdır. Y.Luqaşi bildirmişdir ki, Avropanın ucqar şərq dövləti olan Azərbaycan Qərblə Şərq
arasında bir körpü və Macarıstana dost ölkədir. Bakı küçələrinin həmin faciəli yanvar günlərinə aid ağ-qara
fonda təsvir olunduğu şəkillər tədbir iştirakçılarına 1956-cı ildə taleyinə həqiqətən ağır sınaqlar düşmüş
Macarıstanın tarixinin qanlı səhifəsini - macarların müstəqillik və demokratiya uğrunda mübarizə salnaməsi
olan Budapeşt hadisələrini xatırlatmışdır: “Burada oxşar hadisələr baş vermişdir. Stalinin totalitar imperiya
modeli istər 1956-cı ildə, istərsə də 1990-cı ildə macarların və azərbaycanlıların azadlığa can atmaları və dinc
yolla müstəqillik əldə etmək arzusu ilə barışa bilməmiş, bu mübarizəni qan içində boğmaq yolunu seçmişdir.
Hər iki ölkədə ssenari oxşardır: DTK-nın təxribatları, zorakılıq, Budapeşt və Bakı küçələrinə tankların
yeridilməsi və dinc sakinlərin gülləbaran edilməsi”.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün 20 Yanvar faciəsinə ilk dəfə Avropada oxşar hadisələr prizmasından
baxılmışdır. Beləliklə, 20 il əvvəl dinc bakılıların qətliamı 1956-cı il Budapeşt hadisələri ilə bir sıraya qoyulmuş
və paralel ölçüdə təqdim olunmuşdur.
Tədbir iştirakçıları Budapeşt və Bakıda qanlı günləri əks etdirən fotoşəkillərdən, habelə uşaqların Xocalı
faciəsi mövzusunda rəsmlərindən ibarət sərgi ilə tanış olmuşlar.
Tədbirdə Macarıstan Xarici İşlər Nazirliyinin, Müdafiə Nazirliyinin, MN Baş Qərargahının, Zrini adına
Ali Hərbi Akademiyanın, Macarıstan Veteranlar Təşkilatının nümayəndələri, 1956-cı ildə Budapeştdə törədilmiş
hadisələrin şahidləri, Türkiyə, Ukrayna, Yaponiya, Anqola, Banqladeş, Belarus, Venesuela, İndoneziya, İraq,
Koreya, Pakistan, Slovakiya, Ekvador və CAR-ın bu ölkədəki səfirləri, habelə Belçika, AFR, Niderland, Qətər,
İtaliya, Qazaxıstan, Küveyt, Moldova, Fələstin, Rusiya, Rumıniya, ABŞ, Tailand, Tunis, Xorvatiya və Çexiya
səfirliklərinin əməkdaşları və hərbi attaşeləri iştirak etmişlər. Qonaqlar arasında həmin günlər Macarıstanda
keçirilən futzal üzrə Avropa çempionatını izləyən AFFA-nın vitse-prezidenti Rauf Әliyev, baş katibi Elxan
Məmmədov və başqaları da olmuşlar.
Ümumilikdə 150-dən çox adamın iştirak etdiyi tədbir Macarıstan KİV-ləri, xüsusən MTI İnformasiya
Agentliyi tərəfindən geniş işıqlandırılmışdır.

Vüqar Seyidov
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Budapeşt
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Gürcüstanda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla anılmışdır
(19 yanvar 2011)
Gürcüstanın Kvemo Kartli-Borçalı bölgəsinin Marneuli rayon mərkəzində 20 Yanvar şəhidlərinin
xatirəsini anma mərasimi keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı səfirliyinin əməkdaşı Şövqi Mehdizadə iştirakçılara 1990-cı il
yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə sovet qoşun birləşmələri tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş
vəhşiliklərin səbəbi və səbəbkarları barədə ətraflı məlumat vermişdir. Ş.Mehdizadə demişdir ki, həmişə olduğu
kimi, 1990-cı ilin qanlı yanvar günlərində də ümummilli lider Heydər Әliyev öz həyatını təhlükə qarşısında
qoyaraq Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırmış, bununla da xalqımızı daha böyük bəlalardan xilas
etmişdir.
Kvemo Kartli-Borçalı bölgəsi qubernatorunun müavini, Gürcüstan Azərbaycanlıları Konqresinin sədri
Hüseyn Yusifov, Gənclərə yardım və maarifləndirmə Dərnəyinin başçısı Musa Hacıyev, Azərbaycanlıların
Marneulidəki Mədəniyyət Mərkəzinin əməkdaşı Nərgiz Әliyeva və başqaları tarixi faktlar əsasında sovet
imperiyasının 1990-cı ilin yanvarında xain ermənilərin fitvası ilə xalqımızın başına gətirdiyi faciələri geniş şərh
etmişlər.
Çıxışlarda o da vurğulanmışdır ki, ümummilli lider Heydər Әliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışı
xalqımıza qarşı yönəldilmiş çoxlu sayda müsibətlərin qarşısını almış, ölkəmizi böyük təhlükələrdən xilas
etmişdir. Bildirilmişdir ki, ulu öndərin siyasi xəttinin layiqli davamçısı Prezident İlham Әliyevin yürütdüyü
siyasət Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyindən xəbər verir.
İslam Əliyev
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Tbilisi
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İndoneziyanın PoliMedia Universitetində 20 Yanvar faciəsi şəhidlərinin xatirəsi anılmışdır
(19 yanvar 2011)
Azərbaycanın İndoneziya və eyni zamanda Filippindəki səfiri İbrahim Hacıyev İndoneziyanın PoliMedia
Universitetində “20 Yanvar – müstəqillik uğrunda mübarizənin qələbəsi” mövzusunda çıxış etmişdir.
Səfirlikdən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasında ümumxalq
qəhrəmanlığının müstəsna rolundan danışan səfir 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Azərbaycan
xalqının yeni qəhrəmanlıq salnaməsini yazdığını diqqətə çatdırmışdır. Diplomat azadlıq hərəkatının qarşısını
almaq məqsədilə sovet rəhbərliyi tərəfindən Bakıya yeridilmiş ordunun 130 nəfər dinc sakini qətlə yetirdiyini,
700 nəfəri yaraladığını, minlərlə insanın itkin düşdüyünü, lakin Azərbaycan xalqının iradəsini və əzmini qıra
bilmədiyini qeyd etmişdir.
Səfir sovet hərbi təcavüzü nəticəsində törədilmiş faciənin beynəlxalq birliyə çatdırılmasında ümummilli
lider Heydər Әliyevin rolunu vurğulamışdır.
İ.Hacıyev Ermənistanın ölkəmizə hərbi təcavüzünə toxunaraq Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və yeddi
ətraf rayonunun müvəqqəti olaraq erməni işğalı altında olduğunu, nəticədə bir milyondan artıq azərbaycanlının
doğma yurdlarından qovularaq qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşadığını diqqətə çatdırmışdır.
Səfir Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü daim dəstəklədiyinə görə İndoneziya hökumətinə
və xalqına minnətdarlığını bildirmişdir.
İ.Hacıyev son illərdə Azərbaycanın inkişafının, regionda aparıcı dövlətə, dünya enerji təhlükəsizliyini
təmin edən ölkələrdən birinə çevrilməsinin Prezident İlham Әliyevin uğurlu siyasətinin nəticəsi olduğunu
vurğulamışdır.
Tədbirdə 20 Yanvar faciəsini əks etdirən foto-slaydlar nümayiş etdirilmişdir.
Səfirliyin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti,
incəsənəti və turizm potensialı barədə hazırladığı kitablar təhsil ocağının rəhbərliyinə və kitabxanasına hədiyyə
edilmişdir.
AzərTAc
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Səudiyyə Ərəbistanında 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılmışdır
(19 yanvar 2012)
Azərbaycanın Səudiyyə Әrəbistanındakı səfirliyində 20 Yanvar faciəsinin 22-ci ildönümü ilə bağlı anma
mərasimi keçirilmişdir.
Səfirlikdən AzərTAc-a bildirmişlər ki, şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir.
Tədbiri giriş sözü ilə açan müşavir R.Vəliyev Qanlı Yanvar faciəsi, Vətənimizin azadlığı və müstəqilliyi
uğrunda şəhid olmuş həmvətənlərimizin fədakarlığı barədə iştirakçılara məlumat vermişdir. R.Vəliyev dinc
əhaliyə qadağan olmuş silahlardan atəş açıldığını, faciə zamanı həlak olan və yaralananlar arasında azyaşlı
uşaqların və qadınların da olduğunu bildirmişdir. Qanlı hadisədən dərhal sonra ümummilli lider Heydər
Әliyevin Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək bu aksiyanı qəti pislədiyini, günahkarların
dərhal cəzalandırılmasını tələb etdiyini qeyd etmişdir.
R.Vəliyev Prezident İlham Әliyevin ölkəmizin azadlığı və suverenliyi uğrunda həlak olanların xatirəsinə
böyük ehtiram bəslədiyini vurğulamışdır. Müşavir 20 Yanvar faciəsində həlak olanların ailə üzvlərinin sosial
müdafiəsini gücləndirmək, onlara dövlət qayğısını daha da artırmaq məqsədi ilə müvafiq təqaüdlərin
ayrılmasından danışmışdır.
Digər çıxış edənlər də bəşər tarixində insanlığa qarşı törədilən ən ağır cinayətlərdən olan Qanlı Yanvar
faciəsinin qəhrəmanlıq və şəhidlik zirvəsi kimi Azərbaycan tarixinə əbədi həkk olunduğunu bildirmişlər. 20
Yanvarın tariximizə Vətənimizin azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizə günü kimi daxil olduğu qeyd
edilmişdir. Natiqlər faciə qurbanlarının xatirəsinin daim əziz tutulacağını vurğulamışlar.
Tədbirin iştirakçıları səfirlikdə 20 Yanvar faciəni əks etdirən materiallardan ibarət guşə ilə də tanış
olmuşlar.
AzərTAc
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İordaniya ictimaiyyətinə 20 Yanvar faciəsi haqqında geniş məlumat verilib
(19 yanvar 2012)
İordaniya ictimaiyyətinə 20 Yanvar faciəsi haqqında geniş məlumat verilib.
Azərbaycanın İordaniyadakı səfirliyindən cümə axşamı Trend-ə verilən məlumata görə, 20 Yanvar
faciəsinin 22-ci ldönümü ilə əlaqədar yanvarın 18-də səfirlikdə mətbuat konfransı keçirilib.
İordaniyanın 20-yə yaxın kütləvi informasiya vasitələrinin, o cümlədən İordaniyanın rəsmi dövlət kanalı
İordaniya Televiziyasının iştirak etdiyi tədbirdə faciə qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən
sonra səfir Elman Araslı faciənin tarixi, onun ölkəmizin müstəqilliyinin bərpasında oynadığı rol haqqında media
nümayəndələrinə ətraflı məlumat verib.
Jurnalistlərin çoxsaylı suallarını cavablandıran səfir Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bu cinayət
əməlinin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qətiyyətlə pislənməsinin zəruriliyini vurğulayıb və bu işdə media
nümayəndələrinin yaxından iştirakına ehtiyac olduğunu bildirib.
Sonra səfir Araslı qanlı yanvar faciəsinin 22-ci ildönümü ilə əlaqədar İordaniya Televiziyasına müsahibə
verib.
Bununla yanaşı, səfirlik tərəfindən müvafiq bəyanat hazırlanaraq İordaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinə, bir
sıra digər rəsmi qurumlara, ölkədə akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərə və yerli KİV-lərə
göndərilib. Artıq bu gün İordaniyanın "Rəy", "Düstur", "Jordan Times", "Diyar", "Әl-Ğad", "Әl-Diyar" kimi bir
sıra nüfuzlu qəzetlərinə səfirlik tərəfindən 20 Yanvar faciəsinin 22-ci ildönümünə həsr olunmuş mətbuat
konfransı geniş şəkildə işıqlandırılıb.
Trend
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20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi Küveytdə yad edilib
(19 yanvar 2012)
Yanvarın 19-da Azərbaycanın Küveytdəki səfirliyində 1990-cı il qanlı yanvar faciəsinin qurbanlarının
xatirəsi yad edilib.
Azərbaycanın Küveytdəki səfirliyindən cümə axşamı Trend-ə verilən məlumata görə, tədbirə Küveytdə
yaşayan həmvətənlərimiz, o cümlədən "Vətənsevər" Dostluq Cəmiyyətinin nümayəndələri, həmçinin, ölkənin
tanınmış ictimai-siyasi xadimləri və nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri dəvət olunublar.
Şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükütla anılıb.
Tədbirdə 22 il bundan əvvəl keçmiş SSRİ ordusunun Azərbaycana daxil olaraq, mülki əhaliyə qarşı odlu
silahlardan atəş açdığı, zirehli texnika və tankların təcili tibbi yardım maşınlarını belə əzib keçdikləri bildirilib,
həmin hərbi əməliyyatın böyük qəddarlıqla icra olunduğuna baxmayaraq, bunun Azərbaycan xalqının azadlıq
hərəkatını və xalqın mətin iradəsini qıra bilmədiyi xüsusi vurğulanıb.
Ulu öndər Heydər Әliyevin bu qanlı hadisədən dərhal sonra Moskva şəhərindəki Azərbaycanın daimi
nümayəndəliyinə gələrək, xalqının qəzəb və etirazını açıq şəkildə bütün dünyaya bəyan etməsi xüsusilə qeyd
olunaraq, 20 Yanvar faciəsinə məhz Heydər Әliyevin təşəbbüsü və göstərişi ilə araşdırılıb hüquqi-siyasi qiymət
verildiyi bildirilib.
Tədbir iştirakçıları səfirlikdə nümayiş etdirilən 20 yanvar fotosərgisi ilə tanış olub, qanlı faciə barədə
çəkilən sənədli filmi seyr ediblər.
Azərbaycanın Küveytdəki səfirliyinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə ərəb dilində dərc edilmiş "20.01.1990 Azərbaycanda qanlı yanvar faciəsi" adlı jurnal və ərəb dilində 20 Yanvar faciəsinə həsr olunan sənədli filmin
DVD-si tədbir iştirakçılarına təqdim olunub.
Eyni zamanda, 1990-cı il qanlı yanvar faciəsi Küveyt KİV-ində geniş şəkildə işıqlandırılıb. Belə ki, qeyd
olunan hadisə ilə bağlı müfəssəl məqalə çoxsaylı oxucu kütləsinə malik "Әl-Vasat" qəzetində dərc edilib.
Trend
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20 Yanvar faciəsi ABŞ-da anılıb
(21 yanvar 2012)
Qara Yanvar faciəsinin 22-ci ildönümü münasibətilə, Azərbaycanın ABŞ-dakı Səfirliyində anım mərasimi
keçirilib.
Səfirlikdən Trend-ə verilən məlumata görə, Azərbaycanın ABŞ-dakı Səfiri Elin Süleymanov çıxış edərək,
20 yanvar hadisələrinin tarixi önəmindən, SSRİ-nin süqutunda oynadığı həlledici roldan bəhs edib.
O, bu faciədə öz həyatlarını Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda qurban vermiş və şəhidlik zirvəsinə
yüksəlmiş insanların xatirəsinin xalqımızın qəlbində daima yaşayacağını bildirib.
Səfir qeyd edib ki, həmin qanlı qırğını törədənlər Azərbaycan xalqının mübarizə ruhunu sarsıtmaq və
azadlıq eşqini söndürmək istəsələr də, öz məqsədlərinə nail ola bilmədilər, Azərbaycan 1991-ci ildə öz
müstəqilliyini bərpa etdi.
Süleymanov Ümummilli Lider Heydər Әliyevin faciənin ertəsi günü Azərbaycanın Moskvadakı daimi
nümayəndəliyinə gəlməsini və bu faciəni törədənləri kəskin şəkildə pisləməsini böyük tarixi hadisə adlandırıb.
20 yanvar hadisələri baş verən dövrdə ABŞ Dövlət Katibinin SSRİ üzrə xüsusi müşaviri vəzifəsində
çalışmış Pol Qobl Qara Yanvar faciəsinə Vaşinqtonda o zaman mövcud olan münasibət barədə xatirələrini
bölüşüb.
Qobl Sovet rəhbərliyinin, xüsuilə Qorbaçovun belə bir vətəndaş qırğını törətməsini "dövlət terrorçuluğu"
kimi səciyyələndirib.
O, məhz bu faciədən sonra Vaşinqtonun siyasi dairələrində SSRİ-nin tezliklə süqut edəcəyinə dair
əminliyin yarandığını bildirib.
Qoblun fikrincə, bu qanlı hadisələr SSRİ-nin tezliklə çökməsinə gətirib çıxardı ki, bu da öz növbəsində
bütün dünyanı dəyişdi.
O, həmin dəhşətli günlərdə Azərbaycan xalqının yüksək cəsarət və mərdlik nümayiş etdirdiyini və bu gün
azəbaycanlıların Qara Yanvar şəhidlərilə tam haqlı olaraq böyük qürur duyduqlarını bildirib.
Qobl Heydər Әliyevin bu qırğını dərhal və qətiyyətlə pisləməsini yüksək cəsarət nümunəsi adlandıraraq,
bu bəyanatın o zaman Vaşinqtonda ciddi rezonans doğurduğunu qeyd edib.
Sonra ABŞ-dakı Azərbaycan diasporunun üzvü, faciə baş verən dövrdə "Amerikanın Səsi" radiosunun
Azərbaycan redaksiyasında çalışmış Həbib Azərsina çıxış edərək, həmin qanlı gecədə Bakı ilə çətinliklə əlaqə
yaradaraq götürdüyü müsahibələrdən, faciənin ABŞ KİV-ləri tərəfindən işıqlandırılmasından, Vaşinqtondakı
SSRİ səfirliyi qarşısında azərbaycanlıların keçirdiyi etiraz aksiyasından və s.-dən bəhs edib.
Daha sonra ABŞ-da yaşayan həmyerlimiz, kamança ustası İmamyar Həsənov həzin musiqi parçaları ifa
edib.
Mərasimdə ABŞ-ın müxtəlif hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, KİV təmsilçiləri,
Azərbaycan diasporunun üzvləri və Vaşinqtonda və Virciniyada təhsil alan bir sıra azərbaycanlı tələbələr iştirak
ediblər.
Trend
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20 Yanvar

Kanadada 20 Yanvar faciəsinin ildönümü qeyd edilmişdir
(18 yanvar 2013)
Bakı, 18 yanvar (AzərTAc). Yanvarın 17-də Azərbaycan Respublikasının Kanadadakı səfirliyində 20
Yanvar faciəsinin 23-cü ildönümünə həsr olunmuş anma mərasimi keçirilmişdir.
Səfirlikdən AzərTAc-a daxil olmuş məlumatda bildirilir ki, mərasimdə Ottava və Monreal şəhərlərində
yaşayan Azərbaycan icmasının üzvləri iştirak etmişlər. Tədbiri giriş sözü ilə açan səfir Fərid Şəfiyev 20 Yanvar
faciəsi haqqında məlumat vermiş və bu hadisənin xalqımızın müstəqillik uğrunda mübarizəsində oynadığı
roldan danışmışdır. Səfir demişdir ki, 20 Yanvar tariximizin qanlı səhifələrindən olmaqla yanaşı, həm də
qəhrəmanlıq səhifəsidir. Әliyalın, dinc əhalinin sovet qoşunları tərəfindən hücuma məruz qalmasına, 147
günahsız insanın qətlə yetirilməsinə baxmayaraq, həmin hadisələr xalqın mübarizə əzmini qıra bilməmişdir.
Sonra Azərbaycan diasporunun üzvləri də 20 Yanvar hadisələri barədə fikirlərini səsləndirmiş,
Azərbaycanın bugünkü müstəqilliyini ən böyük nailiyyət kimi xarakterizə etmişlər.
Tədbir zamanı 20 Yanvar hadisələrini əks etdirən fotolar da nümayiş olunmuşdur.

41

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

20 Yanvar

Dubayda 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılmışdır
(18 yanvar 2013)
Bakı, 18 yanvar (AzərTAc). Qanlı Yanvar faciəsinin 23-cü ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın Birləşmiş
Әrəb Әmirliyindəki səfirliyi tərəfindən Dubaydakı “Grand Hyatt” mehmanxanasında tədbir keçirilmişdir.
Səfirlikdən AzərTAc-a bildirmişlər ki, mərasimdə Azərbaycanın Dubaydakı baş konsulu, konsulluğun
əməkdaşları, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Dubaydakı nümayəndələri, Azərbaycan
Beynəlxalq Bankının bu şəhərdəki ofisinin təmsilçiləri, burada yaşayan həmvətənlərimiz etmişlər.
Tədbirdə çıxış edən səfir Elxan Qəhrəmanov Azərbaycanın azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə
tarixinə qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olmuş 1990-cı il yanvarın 20-də baş vermiş hadisə barədə danışmışdır.
Səfir Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli sürən Ermənistanın təcavüzkar siyasətindən danışmış, keçmiş SSRİ
rəhbərliyinin onlara havadarlığından hiddətlənərək küçələrə və meydanlara çıxaraq buna etiraz bildirən geniş
xalq kütlələrinə qarşı sovet ordusunun misli görünməmiş faciə törətdiyini bildirmişdir. Diplomat ölkəsinin,
xalqının azadlığını, şərəf və ləyaqətini hər şeydən uca tutan mərd Vətən övladlarının canlarından keçərək
şəhidlik zirvəsinə ucaldıqlarını tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırmışdır.
E.Qəhrəmanov 20 Yanvar faciəsindən sonra o zamankı Azərbaycan rəhbərliyinin atdığı addımların
cəsarətsizlik və siyasi təslimçilik nümayişi olduğunu vurğulamışdır. Bildirilmişdir ki, həmin günlər Azərbaycan
xalqı adından ən ciddi bəyanatı o vaxt Moskvada yaşayan ümummilli lider Heydər Әliyev vermişdir. Səfir
dünyanın nüfuzlu KİV-lərin təmsilçiləri qarşısında verilən bu bəyanatın böyük əks-səda doğurduğunu qeyd
etmişdir.
Sonra 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı “Azadlığa gedən yollar” sənədli filmi nümayiş etdirilmişdir.
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20 Yanvar

Pekində Qanlı Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılmışdır
(19 yanvar 2013)
Pekin, 19 yanvar (AzərTAc). Qanlı 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi Çin Xalq Respublikasında
anılmışdır.
Azərbaycanın Pekindəki səfirliyində keçirilən tədbirdə əvvəlcə Qanlı Yanvar şəhidlərinin xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir.
Bu ölkədə yaşayan soydaşlarımızın və tələbələrin iştirak etdikləri tədbirdə səfir Lətif Qəndilov
bildirmişdir ki, 1990-cı il yanvarın 20-si Azərbaycanın müasir tarixinə ən faciəli günlərdən biri, eyni zamanda,
xalqımızın qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olmuşdur. Vətənin qeyrətli övladları xalqının azadlığını, şərəf və
ləyaqətini hər şeydən uca tutaraq müdhiş gecədə canlarından keçmişlər. Həmin qanlı qırğından 23 il keçməsinə
baxmayaraq, xalqımız o dəhşətli günlərin ağrı-acısını unutmur.
Bildirilmişdir ki, həmin vaxt Moskvada yaşayan xalqımızın dahi oğlu Heydər Әliyev həyatını təhlükədə
qoyaraq, faciənin ertəsi günü Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinə gələrək, Qanlı Yanvar qırğınını törədənləri
pisləyən kəskin bəyanatla çıxış etdi, xalqımızın başına gətirilən müsibəti dünyaya çatdırdı. Ulu öndər Heydər
Әliyevin Azərbaycanda yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra isə 20 Yanvar faciəsini törədənlərin
adları rəsmi şəkildə açıqlanmış, hadisə öz hüquqi-siyasi qiymətini almışdır.
Sonda Qara Yanvar hadisələrinə həsr edilmiş film nümayiş olunmuşdur.
Şahin Cəfərov
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Pekin
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20 Yanvar

Kiyevdə “1990-cı ilin Bakı hadisələri. 24 ildən sonra baxış”
mövzusunda “dəyirmi masa” olmuşdur
(18 yanvar 2014)
Yanvarın 18-də Ukrayna Azərbaycanlılarının Birləşmiş Konqresi Ukrayna Millətlər Assambleyası ilə
birlikdə “Ukrainski novini” (“Ukrayna xəbərləri”) informasiya agentliyinin mətbuat mərkəzində “1990-cı ilin
Bakı hadisələri. 24 ildən sonra baxış” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirmişdir.
Tədbirin təşkilatçıları Ukrayna ictimaiyyətinə xatırlatmışlar ki, “Qara yanvar” öz müstəqilliyi uğrunda
mübarizə aparan azadlıqsevər Azərbaycan xalqını hərb maşınının köməyi ilə əzmək cəhdi idi. Mixail Qorbaçov
başda olmaqla keçmiş SSRİ rəhbərliyinin Bakı şəhərində törətdiyi bu cinayət müxtəlif millətlərdən olan 147
dinc sakinin, o cümlədən ukraynalıların ölümünə səbəb olmuşdur.
Diaspor təşkilatımızın rəhbəri Rövşən Tağıyev qeyd etmişdir ki, həmin gün Azərbaycanda Ümumxalq
Hüzn Günüdür. Sovet ordusunun hərbi bölmələri SSRİ və Azərbaycan SSR konstitusiyalarını pozaraq Bakıya
yeridilmişdi. O bildirmişdir ki, həlak olanlar və yaralananlar arasında dinc şəhər sakinləri – gənclər, qocalar,
qadınlar, uşaqlar vardır. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə törədilmiş faciənin dəhşətli yekunu
belədir.
Ukrayna Millətlər Assambleyası bu ölkənin bütün xalqlarının nümayəndələrinin, o cümlədən
azərbaycanlıların birliyidir. Bu ictimai struktur Ukrayna ərazisində yaşayan xalqlar arasında dostluğun və
həmrəyliyin inkişaf edib möhkəmlənməsinə kömək göstərmək, sülhü və əmin-amanlığı qorumaq, milli
azlıqların mədəni, mənəvi tələbatının ödənilməsinə şərait yaratmaq, onların hüquq və mənafeyini qorumaq üçün
yaradılmışdır.

Zeynal Ağazadə
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Kiyev
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20 Yanvar

Səudiyyə Ərəbistanında 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılmışdır
(19 yanvar 2014)
20 Yanvar hadisələrinin 24-cü ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın Səudiyyə Әrəbistanı Krallığındakı
səfirliyində anma mərasimi keçirilmişdir.
Mərasim Azərbaycanın azadlığı uğrunda şəhid olmuş insanların xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad
edilməsi ilə başlamışdır.
Tədbiri səfir Rasim Rzayev açaraq, 1990-cı ilin 20 yanvar tarixində sovet ordusu tərəfindən
Azərbaycanda törədilmiş faciə və azadlığı uğrunda küçələrə çıxmış dinc sakinlərə qarşı törədilmiş qırğın
haqqında geniş məlumat vermiş, bu faciənin insanlığa qarşı cinayət olduğunu qeyd etmişdir
Bildirilmişdir ki, böyük itkilər, günahsız insanların qətli ilə nəticələnmiş 20 Yanvar faciəsi cinayətkar
sovet imperiyası rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı xəyanətkar siyasətinin nəticəsi idi. Qətliamda şəhid olanlar və
yaralananlar arasında azyaşlı uşaqların və qadınların olduğu, əhaliyə qarşı qadağan olunmuş silahlardan istifadə
edildiyi vurğulamışdır.
R.Rzayev baş vermiş faciədən dərhal sonra ümummilli lider Heydər Әliyevin Moskvada Azərbaycanın
nümayəndəliyinə gələrək ilk dəfə bu hadisəni törədən cinayətkarların adlarını açıq şəkildə bəyan etdiyini
xatırlatmış, ölkəmizin rəhbərliyi tərəfindən 20 Yanvar şəhidlərinin ailələri üçün müvafiq təqaüdlərin
ayrılmasının, onlara xüsusi qayğı və diqqət göstərilməsinin əhəmiyyətindən söhbət açmışdır. 20 Yanvar
hadisəsinin xalqımızın yaddaşından heç vaxt silinməyəcəyini bildirmişdir.
Sonra hadisə haqqında “Azadlığa gedən yollar” adlı sənədli film nümayiş edilmişdir.
Tədbir iştirakçıları 1990-cı ilin 20 yanvarında Bakıda baş vermiş faciəni əks etdirən foto-sərgiyə baxmış,
“İRS” jurnalının xüsusi buraxılışı ilə tanış olmuşlar.
20 Yanvar - Şəhidlərin xatirə günü ilə əlaqədar səfirlik tərəfdən hazırlanmış press-reliz, Azərbaycan
Respublikası İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin bəyanatı Səudiyyə Әrəbistanının Xarici İşlər Nazirliyinə, ӘrRiyad şəhərində yerləşən diplomatik missiyalara və Ciddə şəhərində fəaliyyət göstərən İslam Әməkdaşlıq
Təşkilatına göndərilmişdir.

45

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

20 Yanvar

Berlində 20 Yanvar hadisələri ilə bağlı tədbir keçirilmişdir
(19 yanvar 2014)
20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılması məqsədilə Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya
Mərkəzinin (AAKM) və Azərbaycan Tələbə Şəbəkəsinin (ASN) təşkilatçılığı ilə Berlində “Qara Yanvar azadlığa aparan yollar” mövzusunda tədbir keçirilmişdir.
Tədbir 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlamışdır.
AAKM-nin icraçı direktoru Samira Patzer-İsmailova 20 Yanvar hadisələri haqqında məlumat vermiş və
həmin günü Azərbaycan xalqının həyatında və yaddaşında dönüş nöqtəsi kimi səciyyələndirmişdir.
Sonra ASN-in baş katibi Elşən İsmayılov çıxış edərək xalqımızın milli azadlıq hərəkatında mühüm yeri
olan 20 Yanvar faciəsinin gənclər üçün tarixi əhəmiyyətindən və həmin günlə bağlı uşaqlıq xatirələrindən
danışmışdır.
Sonra 20 Yanvar hadisələrini əks etdirən sənədli film nümayiş olunmuşdur.
Potsdam Universitetinin professoru, Alman-Azərbaycan Forumunun idarə heyətinin üzvü Vilfrid Furman
“Qara Yanvar: azadlığa aparan yollar” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir.
Məruzəçi Azərbaycanda həmin dövrdə cərəyan edən mürəkkəb siyasi proseslərdən, xüsusən də Qarabağ
münaqişəsinin başlanması səbəblərindən danışmışdır. O, problemin sonrakı mərhələdə qanlı müharibəyə
çevrilməsinin əsas səbəblərindən biri kimi həmin dövrdə sovet rəhbərliyinin yeni baş qaldırmış erməni
millətçiliyinə qarşı qeyri-adekvat reaksiyası olduğunu bildirmişdir. Vilfrid Furman Azərbaycanda artıq siyasi
təməllərinin sarsıldığını görən SSRİ rəhbərlərinin sovet hakimiyyətini saxlamaq üçün hətta hərbi vasitələrə əl
atmalarını və Qanlı Yanvar faciəsini törətdiklərini ətraflı təsvir etmişdir. Alim Azərbaycanın şəhidlərinin
xatirəsini uca tutaraq dünya ictimaiyyətinin bu haqda məlumatlandırılması istiqamətində mühüm addımlar
atdığını bildirmişdir.
Məruzədən sonra professor Vilfrid Furmanın iştirakı ilə müzakirələr aparılmış, qonaqların sualları
cavablandırılmışdır.
Tədbirdə 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı fotolar nümayiş etdirilmiş, ehsan verilmişdir.
Mərasimdə Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşı, Azərbaycan və türk diasporlarının
nümayəndələri, Almaniyada təhsil alan azərbaycanlı və digər tələbələr, ictimaiyyətin təmsilçiləri iştirak
etmişlər.
Vüqar Seyidov
AzərTAc–ın xüsusi müxbiri
Berlin
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20 Yanvar

Ukraynanın Sumı şəhərində 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş görüş-rekviyem keçirilib
(14 yanvar 2015)
Azərbaycanın Xarkovdakı fəxri konsulluğuSumı şəhərində 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş görüşrekviyem keçirib.
Әvvəlcə faciə qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Azərbaycan Respublikasının Xarkovdakı fəxri konsulu Әfqan Salmanov bildirib ki, 1990-cı il yanvarın
19-dan 20-nə keçən gecə totalitar sovet ordusu Azərbaycan xalqına qarşı amansız və qeyri-insani aksiya həyata
keçirib.
Fəxri konsul deyib ki,buqanlı faciə tarixi yaddaşımıza matəm günü kimi daxil olub. Ancaq 20 Yanvarhəm
də Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq salnaməsidir. Həmin gün xalqımız öz azadlıq əzmini bütün dünyaya
nümayiş etdirib.
Sumı Vilayət Dövlət Administrasiyasının sədri Nikolay Kloçko qeyd edib ki,həm Azərbaycan, həm də
Ukrayna xalqı müstəqillik və azadlıq uğrunda mübarizə aparıb və buna nail olub.
Sonra A.S.Makarenko adına Sumı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin dekanı Anatoli Qonçarenko
əhalinin bütün konstitusiya hüquqlarını pozan Sovet İttifaqının silahsız insanlara qarşı hərbi gücdən istifadə
etdiyini təsdiqləyən faktları diqqətə çatdırıb.
Tədbirdə Sumı Vilayət Dövlət Administrasiyasının, vilayət sovetinin, ictimai təşkilatların, Azərbaycan
diasporunun, milli azlıqların və KİV-lərin nümayəndələri iştirak ediblər.

Zeynal Ağazadə
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Kiyev
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Düşənbədə 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılıb
(17 yanvar 2015)
Azərbaycanın Tacikistandakı səfirliyi 20 Yanvar faciəsinin 25-ci ildönümü ilə əlaqədar anma mərasimi
təşkil edib. Tacikistanın rəsmi şəxsləri, deputatlar, elm, mədəniyyət xadimləri, diplomatik nümayəndəliklərin
rəhbərləri, diasporumuzun üzvləri, jurnalistlər mərasimdə iştirak ediblər. Mərasimin keçirildiyi səfirliyin
binasının foyesində 20 Yanvar hadisələrini əks etdirən şəkillərdən ibarət fotostend nümayiş olunub, iştirakçılara
Azərbaycan, rus, ingilis və tacik dillərində hazırlanmış məlumatlar toplusu paylanıb. Әvvəlcə Qanlı Yanvar
hadisələri ilə bağlı sənədli film göstərilib.Azərbaycanın Tacikistandakı səfiri Abbasəli Həsənov 20 Yanvar
hadisələri barədə danışaraq bildirib ki, bu cinayət azadlığa, müstəqilliyə can atan, öz torpaqlarını erməni
qəsbkarlarından müdafiə edən xalqımızın inamını, məğrurluğunu qırmaq məqsədini daşıyırdı. Lakin onlar buna
nail ola bilmədilər, xalqımız daha da mətinləşdi, düşmən qarşısında əyilmədi.
Qeyd edilib ki, faciədən bir gün sonra o vaxt Moskvada yaşayan ulu öndər Heydər Әliyev Azərbaycanın
bu şəhərdəki nümayəndəliyinə gələrək hadisələrə kəskin etirazını bildirdi. Heydər Әliyev xalqımızın təkidli
tələbi ilə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, güclü dövlət qurmaq üçün
mühüm tədbirlər gördü. Bildirilib ki, Ümummilli Liderin siyasi kursunun davamçısı olan Azərbaycan Prezidenti
İlham Әliyev dövlətimizin daha da gücləndirilməsi üçün əvəzsiz işlər görüb. Azərbaycan bu gün sürətlə inkişaf
edir, iqtisadi inkişafına görə regionun lider dövlətinə çevrilib. Hərbi gücümüz ildən-ilə artır. Bu da o deməkdir
ki, Azərbaycan gec-tez işğal olunmuş bütün torpaqlarını geri qaytaracaq.Digər çıxış edənlər 20 Yanvar faciəsini
törədənləri pisləyib, günahkarların məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb ediblər.

Qulu Kəngərli
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Düşənbə
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Berlində 20 Yanvar hadisələrinin qurbanları anılıb
(19 yanvar 2015)
Almaniya Federativ Respublikasının (AFR) paytaxtı Berlin şəhərində Alman Məmurlar Birliyi Forumu
adlanan mötəbər məkanda 20 Yanvar faciəsinin 25-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Tədbirdə Almaniya
Bundestaqının deputatları, AFR Xarici İşlər Nazirliyinin, xarici diplomatik korpusun, Almaniyanın müxtəlif
siyasi, iqtisadi, elmi və mədəni dairələrinin, Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, alman mətbuatının
təmsilçiləri, bütövlükdə 150-dən artıq insan iştirak edib.Azərbaycanın Almaniya Federativ Respublikasındakı
səfiri Pərviz Şahbazov tədbiri giriş sözü ilə açıb və 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
olunub. Səfir tədbir iştirakçılarına faciənin baş verdiyi dönəmdə Sovet İttifaqı rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağda
erməni separatçılığı və azərbaycanlıların Ermənistandan qovulması hallarına göz yumması və bununla da
Azərbaycan əhalisini özündən narazı salması haqqında məlumat verib. Səfir Sovet rəhbərliyinin Azərbaycan
xalqının haqlı narazılığına ağır cinayət törətməklə cavab verməsi, o zamanlar Moskvada yaşayan ümummilli
liderimiz Heydər Әliyevin 20 Yanvar hadisələrinə dair keçirdiyi mətbuat konfransında İttifaq rəhbərliyinə
qətiyyətlə etiraz etməsi barədə danışıb. Bildirib ki, hazırda öz vətəndaşlarının rifahının yüksəldilməsi və
təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəlmiş müstəqil siyasət yürüdən, sürətlə inkişaf edən, regionda və
dünyada söz sahibinə, eləcə də Avropanın etibarlı tərəfdaşına çevrilmiş Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin beynəlxalq hüquq və Azərbaycan xalqının maraqları çərçivəsində həllinə çalışır. Daha sonra
Alman-Azərbaycan Forumunun sədri, keçmiş dövlət katibi Hans-Eberhard Şlayer çıxış edərək bildirib ki,
Azərbaycanın müstəqilliyi üçün canından keçmiş vətəndaşlar heç vaxt unudulmamalıdır. Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə toxunan Şlayer bildirib ki, Krım böhranı sübut etdi ki, beynəlxalq birlik Azərbaycan torpaqlarının
işğalına layiq olan qiyməti verməyib. Almaniya pozulmuş beynəlxalq hüququn bərpa olunması üçün bütün
səylərini ortaya qoymalıdır. O, Alman-Azərbaycan Forumunun bu məsələyə hər zaman dəstək göstərəcəyini
bildirib.Tədbirdə çıxış edən Almaniya Bundestaqının deputatı, xarici işlər komitəsinin üzvü, professor doktor
Eqon Yütner 20 Yanvar hadisələrini Azərbaycan xalqının tarixində “qanlı yara” adlandırıb. Onun sözlərinə
görə, bu faciə Azərbaycan xalqının legitim azadlıq hərəkatına daha da rəvac verib, öz müstəqilliyini elan
etməklə Azərbaycan dövləti yenidən tarix səhnəsinə çıxıb. Bundestaqın deputatı Azərbaycanın müstəqillik
illərində əldə etdiyi irəliləyiş və bu gün müstəqil siyasət yürütməsi haqqında danışıb, ölkədəki iqtisadi sıçrayışın
və sosial inkişafın qürurverici olduğunu bildirib. Eqon Yütner Azərbaycan-Almaniya ikitərəfli münasibətlərini
yüksək qiymətləndirib və buna dair faktları səsləndirib. Tədbirin rəsmi hissəsindən sonra Almaniyada yaşayan
azərbaycanlı musiqiçilər Elnarə İsmayılova və Faiq Әliyevin ifasında Azərbaycan və Qərb bəstəkarlarının
əsərlərindən ibarət anma konserti təqdim edilib. Həmçinin 20 Yanvar faciəsindən bəhs edən tarixi
fotoşəkillərdən ibarət sərgi, eyni zamanda, müxtəlif əyani vəsaitlər tədbir iştirakçılarına təqdim olunub.
Anma tədbiri Azərbaycan Respublikasının AFR-dəki səfirliyinin təşkilatçılığı, SOCAR-ın Almaniya
nümayəndəliyinin və Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzinin dəstəyi ilə təşkil edilib.
Vüqar Seyidov
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Berlin
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Londonda 20 Yanvar faciəsinin qurbanları anılıb
(21 yanvar 2015)
Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyi və “Buta” İncəsənət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə
Londonda 20 Yanvar faciəsinin 25-ci ildönümü ilə əlaqədar anım tədbiri keçirilib.Tədbirdə Britaniyanın ictimaisiyasi xadimləri, Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, KİV təmsilçiləri iştirak ediblər.“Buta” İncəsənət
Mərkəzinin direktoru Nəsib Piriyev 20 Yanvar faciəsinin tarixi haqqında məlumat verib, bu faciəni xalqımızın
azadlıq mübarizəsinin bir nümunəsi kimi qiymətləndirib. Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Tahir
Tağızadə 20 Yanvar faciəsinin kədərli olduğu qədər tariximizin şanlı səhifəsi olduğunu qeyd edib. “Çünki
həmin gün Azərbaycan xalqını azadlıq əzmini göstərdi. Həmin gün ölkəmizin müstəqilliyinin bərpası üçün
böyük təkan oldu. Keçmiş sovet hərb maşınının Azərbaycanda törətdiyi qanlı qırğın mahiyyətinə görə dövlətin
öz vətəndaşlarına qarşı tarixdə misli görünməmiş təcavüzü, qətliamı idi. Lakin SSRİ-nin məqsədinin nə
olduğundan asılı olmayaraq hadisələr tam olaraq əksinə cərəyan etdi. Azərbaycan öz müstəqilliyinin bərpası
yolunda əzmlə irəlilədi”, - deyə diplomat bildirib. Səfir vurğulayıb ki, 20 Yanvar faciəsi həmin dövrdə “Human
Right Watch” hüquq müdafiəsi təşkilatı, ABŞ-ın bir sıra nüfuzlu mətbuat qurumları və s. daxil olmaqla dünya
ictimaiyyətinin də diqqət mərkəzində olub. Bu hadisəni törədənlərin layiqli cəzalarını tapacaqlarına əminlik
ifadə olunub.Daha sonra tədbir iştirakçıları məşhur rejissor Andrey Konçalovskinin müəllifi olduğu Qanlı
Yanvar hadisələrini siyasi və ictimai nöqteyi-nəzərdən ətraflı təhlil edən sənədli filmə baxıblar. Filmdən sonra
A.Konçalovski strateji məsələlər üzrə mütəxəssis Susanna Simons ilə birlikdə filmin və 20 Yanvar faciəsinin
müzakirəsini aparıblar. Müzakirədən sonra iştirakçıların sualları cavablandırılıb.
Orxan İsmayılov
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
London
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Çexiya ictimaiyyəti 20 Yanvar faciəsi haqqında məlumatlandırılıb
(18 yanvar 2016)
Yanvarın 18-də Praqada 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı yerli jurnalistlər üçün “dəyirmi masa” keçirilib.
Azərbaycanın Çexiyadakı səfiri Fərid Şəfiyev tərəfindən təşkil edilən tədbirdə o, 20 Yanvar faciəsi
haqqında jurnalistlərə ətraflı məlumat verib.
Səfir sovet qoşunlarının Bakıya müdaxiləsi və dinc əhaliyə qarşı törətdiyi qətliam və bu qanlı faciənin baş
verməsindən öncəki və sonrakı hadisələrin tarixi haqqında söhbət açıb. Diplomat faciənin Azərbaycan xalqının
iradəsini qıra bilmədiyini və xalqımızın öz amalları uğrunda daha qətiyyətlə mübarizə aparmasına səbəb
olduğunu bildirib.
Səfir 20 Yanvar faciəsi ilə yanaşı, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, regional təhlükəsizlik məsələləri
haqqında da danışıb, jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.
Pərvanə Qarayeva
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Praqa
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20 Yanvar faciəsinin qurbanları Madriddə də anılıb
(20 yanvar 2016)
Azərbaycanın İspaniyadakı səfirliyində 20 Yanvar faciəsinin ildönümünə həsr olunan anım mərasimi
keçirilib.
Mərasimdə İspaniyada fəaliyyət göstərən diplomatik qurumların və xarici təşkilatların nümayəndələri,
ispaniyalı tələbələr, hökumət nümayəndələri, bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar və iş adamları iştirak ediblər.
Azərbaycanın İspaniyadakı müvəqqəti işlər vəkili Həmid Zeynalov tədbirdə 20 Yanvar faciəsi haqqında
məlumat verib və bu hadisənin xalqımızın müstəqillik uğrunda mübarizəsində oynadığı roldan danışıb. O
vurğulayıb ki, 20 Yanvar hadisəsi xalqımızın yaddaşına qanlı faciə kimi daxil olsa da, bu tarix ölkəmizin
azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə tarixinə qəhrəmanlıq səhifəsi kimi yazılıb. 147 dinc vətəndaşın
sovet qoşunları tərəfindən qətlə yetirilməsinə baxmayaraq, bu hadisələr xalqın mübarizə əzmini qıra bilmədi,
əksinə onun azadlıq arzusunu daha da alovlandırdı.
Tədbirdə 20 Yanvar hadisələrini əks etdirən sənədli film, fotolar nümayiş etdirilib, iştirakçılara ispan
dilində hazırlanmış bukletlər paylanılıb.
Aygün Əliyeva
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Madrid
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İsraildə “Qara Yanvar” şəhidlərinin xatirəsi anılıb
(20 yanvar 2016)
“Azİz” İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində
Azərbaycanın ən faciəli səhifələrindən birinə həsr olunmuş görüş keçirilib. Әslən Azərbaycandan olanlar harada
yaşamalarından asılı olmayaraq, Bakı küçələrinin sakitliyini tankların gurultusunun və uğultusunun pozduğu o
məşum gecəni - 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecəni heç vaxt unutmayacaqlar. Bu küçələr hətta
Böyük Vətən müharibəsi illərində də tank görməmişdi. Evlər və küçələr nizamsız atəşə tutulur, insanlar
evlərinin içində gülləyə tuş gəlirdilər. Küçələrdə hərəkət edən nə vardısa tanklar əzib keçir, hədəfi məhv etmək
üçün atəş açılırdı. Gülləbaran edilən binaların divarları deşik-deşik olmuşdu.
Bu hadisə Sovet İmperiyasının dağılmasının başlanğıcı oldu. Aşkarlıq siyasətinin sərbəst buraxdığı
azadlıq “cin”i yetmiş ildən çox ölkələr və xalqlar üzərində hökmranlıq edən bir rejimin əsarət zəncirindən
qurtulmağa can atırdı. Azadlıq mehini hiss edən bütün respublikalar Lenin-Stalin rejiminin buxovlarını qırıb
atmaq istəyirdilər, amma can verməkdə olan imperiya onları qan tökmədən əldən buraxmaq istəmirdi. O vaxtlar
güclənməkdə olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanda postyenidənqurma
proseslərini sürətləndirdi. Nəticədə Azərbaycanda erməni millətçiləri tərəfindən öz doğma el-obasından didərgin
salınmış etnik azərbaycanlılardan ibarət bir milyondan çox qaçqın ordusu yarandı.
Xalqın yaddaşına “Qara Yanvar” kimi həkk olunan dəhşətli qırğında yüzlərlə günahsız insan həlak oldu
və zərər çəkdi. Onların arasında müxtəlif millətlərin nümayəndələri – azərbaycanlılar, ruslar, tatarlar,
ukraynalılar, ləzgilər, qazaxlar və başqa xalqların nümayəndələri vardı. Azərbaycanlılar onları unutmur,
Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda canlarından keçən şəhidlər kimi xatirələrini daim əziz tuturlar.
İsraildə o faciəli günlərdə həlak olan, özlərindən sonra azyaşlı uşaqlarını, ömür-gün yoldaşlarını, habelə
ata-analarını qoyub getmiş bakılıların qohumları yaşayır. Həmin gecə hələ yenicə yaşamağa başlayan, həyatın
zövq-səfasını dadmağa macal tapmamış gənclər vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Bizə onların fədakarlığının xatirəsi
qalıb. Evinin içində snayper gülləsinə tuş gələn gənc Vera Besantinanın xatirəsi daim qəlbimizdə yaşayacaq.
Təcili yardım xidmətinin gənc həkimi Aleksandr Marxevka aldığı güllə yarasından can verən özü kimi bir
gəncin həyatını xilas edərkən öldürülmüşdü. Yan Meyeroviç dostunun xahişi ilə onun qoca anasını aeroporta
apararkən tank hücumunu qurbanı oldu.
“Azİz”in mətbuat xidmətindən AZӘRTAC-a bildiriblər ki, doğma Bakının taleyində ən dəhşətli
günlərdən birinin şahidi olmuş bakılılar o ağır günləri xatırlamağa və günahsız şəhidlərin xatirəsini anmağa
toplaşıblar. Bu barədə mərasim iştirakçılarına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Yeganə Salman
söz açıb. “Azİz” Beynəlxalq Assosiasiyasının Direktorlar Şurasının üzvü Rauf Ağalarov, hadisə yerindən
çəkilən fotoşəkillərin müəllifi, bakılı Boris Dobin, şair Lev Abramov, Afula sakinləri Tofiq Әlibəyov və Pyotr
Rişal, Kiryat-Yama Şəhər Şurasının üzvü Marqarita Kozakova, Afula Bələdiyyəsi Absorbsiya İdarəsinin rəisi
Svetlana Çerkasova, “Azİz” Assosiasiyasının baş direktoru Lev Spivak 1990-cı ilin qanlı-qadalı günləri barədə
xatirələrini bölüşüblər.
Çıxışlar başa çatandan sonra rabanit Şendel Qureviç Bakıda 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələrinin bütün
şəhidlərinin ruhuna “İzkor” duasını oxuyub.
Mərasimdən iki gün əvvəl – yanvarın 17-də “Qara Yanvar” şəhidlərinin xatirəsi Qüdsdə anılıb. “Azİz”
Assosiasiyasının baş direktoru Lev Spivak Assosiasiyanın Qüds bölməsinin rəhbəri Aleksandr Aqranovskinin
Qüds Mətbuat Klubu ilə birlikdə təşkil etdiyi gecəyə toplaşanlara 26 il əvvəl baş vermiş dəhşətli hadisələrdən
söz açıb. Günahsız öldürülən təcili yardım xidmətinin həkimi Aleksandr Marxevkanın xalası Maya Speranskaya
tədbirdə iştirak edib.
AZƏRTAC

53

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

20 Yanvar

Tehranda 20 Yanvar faciəsinin ildönümünə həsr olunan anım mərasimi təşkil edilib
(20 yanvar 2016)
Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyində 20 Yanvar faciəsinin 26-cı
ildönümünə həsr olunan anım mərasimi təşkil edilib.
Әvvəlcə 20 Yanvar hadisələri zamanı həlak olmuş şəhidlərin ruhuna dualar oxunub, sənədli film nümayiş
etdirilib.
Tədbirdə çıxış edən səfir Cavanşir Axundov deyib ki, 20 Yanvar faciəsi SSRİ-nin əsl simasını ortaya
qoydu. Həmin vaxt Azərbaycan xalqı sadəcə olaraq torpaqlarının ermənilər tərəfindən işğalına və insanların öz
doğma el-obasından didərgin salınmasına etiraz etmək üçün küçə və meydanlara toplaşmışdı. Mərkəzi
hökumətin bu işğala biganə qalması xalq kütlələrinin qəzəbinə səbəb olmuşdu.
Diqqətə çatdırılıb ki, 1980-ci illərin axırlarında Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət kəskinləşmişdi.
Sovet İttifaqında gedən siyasi proseslər, milli siyasət sahəsində buraxılan kobud səhvlər Azərbaycanda da milliazadlıq hərəkatının geniş vüsət almasına səbəb oldu. Vəziyyətin böhran həddinə çatmasının əsas səbəblərindən
biri də Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış etməsi, uydurma Dağlıq Qarabağ probleminin
ortaya atılması idi. SSRİ rəhbərliyi kütləvi iğtişaşların qarşısını almaq bəhanəsi ilə 1990-cı ilin yanvar ayında
Bakıya qoşun hissələri yeritməyə başladı. Yanvarın 19-da axşam dövlət televiziyasının enerji bloku partladıldı
və əhali məlumatsız qaldı.
Səfir bildirib ki, hazırlanmış plana əsasən yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Bakıya yeridilən hərbçilər
tərəfindən 147 nəfər vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, 638 insan ağır yaralanmışdı. Bu hadisədən dərhal sonra
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Әliyev Moskvada bəyanatla çıxış edərək başda Mixail Qorbaçov
olmaqla SSRİ rəhbərliyini kəskin tənqid etdi və informasiya blokadasını yardı. Məhz Heydər Әliyevin
bəyanatından sonra dünya ictimaiyyəti Bakıda baş verən qanlı hadisələrdən xəbər tutdu.
Tədbirdə İran Xarici İşlər Nazirliyinin MDB və Qafqaz ölkələri üzrə idarəsinin rəisi Qulamrza Qılıcxan,
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin İran nümayəndəliyinin rəhbəri Şamil Rəsulov, Tehran ictimaiyyətinin
nümayəndələri, ziyalılar və digərləri çıxış edərək müasir dünyada müsəlmanlara qarşı aparılan yanlış siyasətdən
danışıblar.
Sonda ehsan süfrəsi açılıb.
Rabil Kətanov
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Tehran
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Tbilisidə 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılıb
(18 yanvar 2017)
Gürcüstan paytaxtındakı M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyində 20 Yanvar faciəsinə
həsr olunmuş tədbir keçirilib.
Muzeyin foyesində faciə qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş fotosərgi açılıb.
Tədbirdə Tbilisidəki 164 nömrəli məktəbin azərbaycanlı və gürcü şagirdləri, müəllimlər və ictimaiyyət
nümayəndələri iştirak ediblər.
Şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra muzeyin direktoru Leyla Әliyeva
iştirakçılara 1990-cı il yanvarın 20-də Sovet ordusunun paytaxt Bakıda və bölgələrdə törətdiyi misli
görünməmiş qırğınlar barədə ətraflı məlumat verib. Sovet imperiyasının müstəqillik uğrunda mübarizəyə
qalxmış millətlərin azadlıq arzusunu boğmaq cəhdinin əsas mahiyyətini açıqlayıb. İmperiya qüvvələrinin 1990cı il aprelin 9-da Tbilisi şəhərində törətdiyi qırğınla 20 Yanvar faciəsi arasında müqayisələr aparıb.
Məktəblilərə Azərbaycanın və Gürcüstanın müstəqillik uğurundakı mübarizə tarixi barədə ətraflı məlumat
verib, onların suallarını cavablandırıb.
Sonra Qanlı Yanvar faciəsindən bəhs edən sənədli film nümayiş etdirilib.
Muzeyin foyesindəki fotosərgi bir neçə gün ziyarətçilər üçün açıq olacaq.
Xətayi Əzizov
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Tbilisi
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Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyi və bu qurumun nəzdindəki Heydər Әliyev adına Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Daşkənddə 20 Yanvar faciəsinin 27-ci ildönümü ilə bağlı anım mərasimi
keçirilib.
Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən tədbirdə səfirliyin və mərkəzin əməkdaşları, Özbəkistanın ictimaiyyət,
elm, mədəniyyət xadimləri, Daşkənddəki universitetlərin tələbələri, diasporumuzun üzvləri, jurnalistlər iştirak
ediblər.
Mərasim iştirakçıları əvvəlcə 20 Yanvar faciəsi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsindən bəhs edən kitab və Mədəniyyət Mərkəzinin rəsm dərnəyinin şagirdlərinin “20 Yanvar faciəsi
uşaqların gözü ilə” rəsm sərgisi ilə tanış olublar. Mədəniyyət Mərkəzinin foyesində şamlar yandırılıb,
qərənfillərdən hazırlanan və şəhidlərin xatirəsinə həsr olunan ekspozisiya nümayiş etdirilib.
Faciə qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra Azərbaycanın Özbəkistandakı
səfiri Hüseyn Quliyev çıxış edərək XX əsrdə sovet imperiyasının Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi
soyqırımlardan danışıb, 20 Yanvar faciəsinin səbəb və nəticələri haqqında məlumat verib. Səfir deyib ki, 1990cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə sovet silahlı qüvvələrinin çoxsaylı kontingenti heç bir xəbərdarlıq
edilmədən Bakıya yeridilib, tank, pulemyot, avtomat və digər silahlardan atəş açaraq yüzdən çox dinc sakini, o
cümlədən qadınları və uşaqları xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirib. Öldürülənlər arasında azərbaycanlılarla yanaşı,
digər xalqların nümayəndələri də olub.
Diplomat qeyd edib ki, hadisə baş verən günün səhəri xalqımızın ümummilli lideri Heydər Әliyev özünün
və ailə üzvlərinin həyatı üçün yaranmış təhlükəyə baxmayaraq, Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyinə
gəlib, Bakıda törədilən hərbi cinayətə etirazını bildirib, günahkarların cəzalandırılmasını tələb edib və etiraz
əlaməti olaraq kommunist partiyası sıralarından çıxdığını bəyan edib.
Həmin gün xalqımız böyük faciə ilə üzləşsə də, Vətənə sədaqətini, müstəqillik uğrunda mübarizliyini
bütün dünyaya sübut edib.
“Özbəkistan-Azərbaycan” Dostluq Cəmiyyətinin icraçı direktoru, professor Erkin Nuriddinov sovet
imperiyasının Bakıda törətdiyi qanlı qırğının təşkilatçılarını və iştirakçılarını lənətləyib. O, 20 yanvar tarixinin
Azərbaycan xalqının müstəqillik yolunda keçdiyi mühüm mərhələ olduğunu vurğulayaraq, yanvar şəhidlərinin
Azərbaycanın istiqlala qovuşmasında müstəsna xidmətlərini qeyd edib.
Tədbirdə 20 Yanvar hadisələrini əks etdirən sənədli film nümayiş olunub.
Anım mərasimində Özbəkistan Mədəniyyət və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə Milli Konservatoriyanın
kamera orkestri 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunan konsert-rekviyem təqdim edib. Rekviyemdə bir
sıra Azərbaycan və dünya klassiklərinin əsərləri ifa olunub.
Qulu Kəngərli
АZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Daşkənd
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Ankarada 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad olunub
(20 yanvar 2017)
Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyində 20 Yanvar faciəsinin 27-ci ildönümü ilə əlaqədar anma mərasimi
keçirilib.
Әvvəlcə şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub, qardaş ölkələrimizin dövlət
himnləri səsləndirilib.
Sonra 20 Yanvar faciəsinin dəhşətlərini əks etdirən sənədli film nümayiş olunub.
Azərbaycan Respublikasının Türkiyədəki səfiri Faiq Bağırov, Türkiyə Prezidentinin baş müşaviri Yalçın
Topçu, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri
Nəcdət Ünüvar, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin ikitərəfli münasibətlər üzrə baş direktoru Şefik Vural Altay,
qardaş ölkənin Azərbaycandakı keçmiş səfiri İsmail Alper Coşkun, professor Aygün Attar, tələbələr, kursantlar
çıxış ediblər.
20 Yanvar faciəsi barədə məlumat verən səfir Faiq Bağırov ümummilli lider Heydər Әliyevin
Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək xalqımıza qarşı törədilən bu tarixi cinayəti
törədənləri ifşa etməsindən, sonrakı illərdə Ulu Öndərimizin təşəbbüsü ilə Azərbaycan parlamentində hadisəyə
hüquq-siyasi qiymət verilməsindən, şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb.
Çıxışlarda diqqətə çatdırılıb ki, 20 Yanvar hadisələri Azərbaycan xalqının XX əsrdə qarşılaşdığı bütün
siyasi haqsızlıqlara kəskin etirazı idi. Milli azadlıq tələbi ilə çıxış edən xalq Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan
qoparılması siyasətinə etiraz edərək küçə və meydanlara axışaraq haqq səsini ucaldıb. Azərbaycan xalqı dövlət
müstəqilliyinin bərpasında canlarını fəda edən şəhidlərimizin əziz xatirəsini əbədiyyətə qədər uca tutacaq.
Sonra Türkiyənin əmək və sosial təminat naziri Mehmet Müezzinoğlunun tədbir iştirakçılarına məktubu
oxunub.
Tədbirin sonunda iştirakçılar Qanlı Yanvar hadisələrinin əks etdirən sərgi ilə tanış olublar.
İştirakçılara "İrs" jurnalının nüsxələri və 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı materiallar paylanılıb.
Sabir Şahtaxtı
АZƏRTAC -ın xüsusi müxbiri
Ankara
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Parisdə 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb
(20 yanvar 2017)
Azərbaycanın Fransadakı səfirliyində 20 Yanvar faciəsinin 27-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib.
Tədbirdə şəhidlərin xatirəsi anılıb, yanvar hadisələrinin tarixi əhəmiyyətindən danışılıb. Anım
mərasimində Azərbaycan səfirliyinin, UNESCO-dakı daimi nümayəndəliyimizin əməkdaşları, Parisdə yaşayan
həmvətənlərimiz iştirak edib.
20 Yanvar hadisəsinin 27-ci ildönümü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin memarlarından biri Әlimərdan
bəy Topçubaşovun Parisin San Klu məzarlığındakı məzarı önündə yad edilib. Səfirliyimiz və UNESCO
yanındakı daimi nümayəndəliyimizin adından Azərbaycanın ilk parlamentinin sədri Әlimərdan bəy
Topçubaşovun məzarı önünə əklillər qoyulub.
Azərbaycanın azadlığı uğrunda həyatından keçən şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılıb.
Ölkəmizin Fransadakı səfiri Elçin Әmirbəyov 20 Yanvar faciəsinin tarixi əhəmiyyətindən danışıb. Qeyd
edib ki, o dövrkü SSRİ rəhbərliyi xalqımızın azadlıq uğrunda mübarizədə ölümdən belə qorxmadığının şahidi
oldu. 20 Yanvar faciəsi xalqımızın müstəqillik istəyini boğmaq əvəzinə imperiyanın çökməsini sürətləndirdi.
Sovet rəhbərliyi faciənin miqyasını bütün dünyadan gizlətməyə cəhd etsə də, elə ölkənin özündə bu qanlı
cinayətə qarşı açıq etirazlar tüğyan etdi.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Әliyev imperiyanın paytaxtında 20 Yanvar faciəsinə
kəskin münasibət bildirib və dinc insanlara qarşı atəş əmrini verənlərin cəzalandırılmasını tələb edib.
Ölkəmizin UNESCO-dakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Anar Kərimov Azərbaycan xalqının öz
cəsarəti və azadlıq arzusu ilə keçmiş SSRİ-nin digər xalqlarından fərqləndiyini bildirib. Xalqımızın öz taleyini
özü həll etdiyini, qanı bahasına müstəqilliyini qazandığını diqqətə çatdırıb.
Bildirib ki, məhz bu səbəbdən bu gün hər bir azərbaycanlı müstəqil, azad dövlətimizin keşiyindədir.
Anım mərasiminin iştirakçıları Azərbaycanın müstəqillik tarixinin şərəfli bir yol olduğunu vurğulayıblar.
Sonra tədbir iştirakçıları Ceyhun Hacıbəylinin qəbrini də ziyarət ediblər.
20 Yanvar faciəsinin 27-ci ildönümü ilə bağlı Parisdəki səfirliyimizdə şəhidlərin ruhuna ehsan süfrəsi də
açılıb.
Şəhla Ağalarova
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Paris
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20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi Monteneqroda yad edilib
(20 yanvar 2017)
Yanvarın 20-də Azərbaycanın Monteneqrodakı diplomatik nümayəndəliyində 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı
tədbir keçirilib.
Tədbirdə Azərbaycan-Monteneqro mədəni və iqtisadi əlaqələr mərkəzinin üzvləri, Monteneqrodakı
diplomatik korpusun nümayəndələri, bu ölkənin dövlət qurumlarının əməkdaşları, Türkiyənin Monteneqrodakı
səfiri, Türk Әməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin (TİKA) Monteneqro üzrə əlaqələndiricisi, Yunus Әmrə
İnstitutunun rəhbəri, Monteneqro dövlət radio və televiziyasının nümayəndələri, Monteneqroda təhsil alan
azərbaycanlı tələbələr və diaspor üzvləri iştirak ediblər.
Tədbirdə çıxış edən nümayəndəliyin müşaviri Anar Әcəmov 20 Yanvar faciəsinin başvermə səbəbləridən,
Azərbaycan xalqının müstəqillik uğrundakı mübarizəsindən, nümayiş etdirdiyi qəhrəmanlıqdan bəhs edib.
A.Әcəmov Vilnyus, Tbilisi və Bakıda törədilmiş hadisələrin oxşarlığından danışıb, bunun Sovet İttifaqının
dağılmasının ilkin təzahürləri olduğunu deyib. Ümummilli lider Heydər Әliyevin Azərbaycanın Moskvadakı
daimi nümayəndəliyindəki mətbuat konfransının tarixi əhəmiyyətinin olduğunu vurğulayıb.
Azərbaycan-Monteneqro mədəni və iqtisadi əlaqələr mərkəzinin direktoru Seyran Mirzəzadə bu faciənin
ölkəmizin ərazi bütövlüyünə təcavüzün əleyhinə çıxan, azadlıq, müstəqillik uğrunda mücadilə aparan xalqın
inamını sarsıtmaq, iradəsini qırıb milli mənliyini məhv etmək məqsədilə törədilmiş qanlı terror aktı olduğunu
vurğulayıb. 20 yanvar tarixinin matəm günü olması ilə yanaşı, milli tariximizin şərəfli səhifəsi olduğunu
bildirib.
Tədbirdə, həmçinin Türkiyənin Monteneqrodakı səfiri Serhat Qalip çıxış edərək Azərbaycan xalqının bu
acı gününü birlikdə yaşadıqlarını, qardaş ölkənin müstəqillik uğrunda mübarizəsinin dünyanın digər xalqları
üçün fədakarlıq nümunəsi olduğunu bildirib.
Faciə qurbanlarının xatirəsi birdəqiqəlik sükutla yad olunub.
Tədbirdə Qanlı Yanvar hadisəsinə dair film nümayiş etdirilib.
Sonda iştirakçılara 20 Yanvar hadisəsinə dair diplomatik nümayəndəliyin press-relizi paylanıb.
20 Yanvar hadisələri Monteneqronun ən çox oxunulan CDM və Radio Yadran xəbərlər portallarında
geniş işıqlandırılıb.
Pərvanə Qarayeva
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Podqoritsa
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Serbiyada 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı anım tədbiri keçirilib
(20 yanvar 2017)
Yanvarın 20-də Azərbaycanın Serbiyadakı səfirliyində Qanlı Yanvar faciəsinin 27-ci ildönümü ilə
əlaqədar anım mərasimi keçirilib.
Tədbirdə Serbiyada yaşayan Azərbaycan icmasının üzvləri və Serbiya ictimaiyyətinin nümayəndələri
iştirak ediblər.
20 Yanvar qırğınını əks etdirən fotosərgi ilə tanış olan tədbir iştirakçıları faciə qurbanlarının xatirəsini
birdəqiqəlik sükutla yad ediblər.
Ölkəmizin Serbiyadakı səfiri Eldar Həsənov 27 il əvvəl 1990-cı il yanvarın 20-də Sovet İttifaqı
Kommunist Partiyası rəhbərliyinin və sovet silahlı qüvvələrinin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi təcavüzdən
danışaraq azadlığı, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə qalxan Vətən övladlarının və dinc
əhalinin vəhşicəsinə gülləboran edildiyini bildirib. Faciə zamanı 147- insanın qətlə yetirildiyini, 744 insanın
yaralandığını və yüzlərlə insanın həbs olunaraq təzyiqlərə məruz qaldığını deyən səfir 20 Yanvar faciəsinin
Azərbaycan xalqının imperiyaya qarşı azadlıq mübarizəsinin şərəf tarixi olduğunu vurğulayıb. O bildirib ki, bu
faciə zamanı Azərbaycan xalqının göstərdiyi şücaət Sovet rejiminin və totalitarizminin dağılmasına zəmin
yaradıb.
E.Həsənov ümummilli lider Heydər Әliyevin 1990-cı il yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı
nümayəndəliyinə gələrək, sovet rəhbərliyinə qarşı açıq etiraz etdiyini və həmin hadisələrə müstəqil
Azərbaycanda məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə ilk dəfə siyasi-hüquqi qiymət verildiyini xatırladıb.
Tədbir iştirakçıları faciə zamanı milli azadlıq yolunda şəhid olmuş qəhrəmanların xatirəsinin xalqımızın
yaddaşında əbədi yaşayacağına əminliklərini bildiriblər.
Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, Qanlı Yanvar faciəsinin 27-ci ildönümü ərəfəsində Serbiya
mətbuatında jurnalist Draqana Liliçin müəllifliyi ilə “Azərbaycanda faciəvi yanvar” adlı məqalə nəşr olunub.
Məqalədə 1980-ci illərin sonlarından başlayaraq Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda silahlı erməni
quldurlarının törətdiyi cinayətlər, azərbaycanlıların regiondan qovulması və tarixi Azərbaycan torpaqlarının
qanunsuz şəkildə Ermənistana birləşdirmək cəhdlərinə, həmçinin SSRİ rəhbərliyinin baş verənlərə etinasız
münasibətinə etiraz edən dinc Azərbaycan sakinlərinin 20 yanvar 1990-cı il tarixində sovet qoşunları tərəfindən
gülləbaran edildiyi qeyd olunub, faciə barədə əhatəli məlumat verilib.
20 Yanvar faciəsinin 27-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Bosniya və Herseqovina
və Monteneqrodakı diplomatik nümayəndəlikləri tərəfindən də anım tədbirləri keçirilib.
Pərvanə Qarayeva
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Belqrad
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Buxarestdə keçirilən anım mərasimində 20 Yanvar faciəsi qurbanları yad olunub
(20 yanvar 2017)
20 Yanvar faciəsinin 27-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyində anım mərasimi
keçirilib.
Tədbirdə Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Fərid Abdinbəyov, səfirliyin əməkdaşları, “SOCAR
Petrolium SA” şirkətinin nümayəndələri, Rumıniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin, Rumıniya-Azərbaycan
İkitərəfli Sənaye və Ticarət Palatasının, Rumıniya-Azərbaycan Mədəniyyət və Gənclər Assosiasiyası İdarə
Heyətinin üzvləri, Rumıniyada yaşayan və təhsil alan azərbaycanlılar iştirak ediblər.
Әvvəlcə 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi birdəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra 20 Yanvar faciəsindən bəhs
edən qısametrajlı film nümayiş olunub.
Tədbirdə çıxış edən səfirliyin müşaviri İrfan Davudov 20 Yanvar faciəsi zamanı sovet qoşunları
tərəfindən törədilmiş vəhşiliklərdən danışıb, milli azadlıq yolunda şəhid olan qəhrəmanların xatirəsinin
xalqımızın yaddaşında əbədi yaşayacağını deyib.
Tədbirdə 1990-cı il 20 yanvar tarixində Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası rəhbərliyinin və mövcud
rejimin, sovet silahlı qüvvələrinin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi və öz qəddarlığı ilə seçilən təcavüzdən
söhbət açılıb, konstitusiya hüquqlarının bərqərar edilməsini tələb edən, azadlığı, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü
uğrunda mübarizə aparan silahsız Vətən övladlarının gülləbaran edilməsindən bəhs olundu. Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Әliyevin 1990-cı il yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı Nümayəndəliyinə
gələrək sovet rəhbərliyinə qarşı açıq etiraz etdiyi xüsusi vurğulanıb, həmin hadisələrə ilk dəfə siyasi-hüquqi
qiymətin Ulu Öndər tərəfindən verildiyi diqqətə çatdırılıb.
Eyni zamanda, səfirliyin təşəbbüsü ilə Rumıniyanın “Nine O'Clock” qəzetində, eləcə də Rumıniyanın
milli xəbər agentliyi olan “Agerpress”in internet səhifəsində 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş məqalələr
yerləşdirilib.
Bununla yanaşı, səfirlik tərəfindən hazırlanmış 20 Yanvar faciəsinin səbəblərini və nəticələrini özündə əks
etdirən mətbuat açıqlaması xarici ölkələrin Buxarest şəhərindəki səfirliklərinə və beynəlxalq təşkilatların
nümayəndəliklərinə, Rumıniyanın dövlət strukturlarına, qeyri-hökumət təşkilatlarına paylanılıb.
İqbal Hacıyev
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Buxarest
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20 Yanvar faciəsinin ildönümü Kaliforniyanın San-Dieqo şəhərində qeyd olunub
(18 yanvar 2018)
Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulluğunun təşkilatçılığı ilə Kaliforniyanın ikinci ən böyük şəhəri
olan San-Dieqo şəhərinin nüfuzlu Tomas Cefferson Hüquq Məktəbində Qara Yanvar faciəsinin 28-ci ildönümü
ilə əlaqədar geniş tədbir keçirilib.
Tədbiri açan San-Dieqo-Bakı Dostluq Assosiasiyasının icraçı direktoru Martin Kruminq Qanlı Yanvar
faciəsi haqqında ətraflı danışaraq, bu hadisələr zamanı sovet qoşunları tərəfindən çoxlu sayda günahsız insanın
amansızcasına qətlə yetirildiyini bildirib. O, SSRİ rəhbəri Mixail Qorbaçov başda olmaqla, bu dəhşətli cinayətin
təşkilatçılarının və icraçılarının indiyədək cəzasız qalmalarını ədalətsizlik adlandırıb.
Sonra çıxış edən Tomas Cefferson Hüquq Məktəbinin dekanı Joan Ballok faciənin dəhşətlərindən
danışaraq, bu hadisənin Azərbaycan xalqının azadlıq uğrunda mübarizəsində önəmli rol oynadığını vurğulayıb.
Baş konsulluğun əməkdaşı Orxan Rüstəmli çıxış edərək Qara Yanvar hadisələrinin Azərbaycanın azadlığı
və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə tarixinə qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olduğunu diqqətə çatdırıb.
Diplomat ümummilli lider Heydər Әliyevin faciədən dərhal sonra Azərbaycanın Moskvadakı daimi
nümayəndəliyinə gedərək burada qətliamı kəskin şəkildə pislədiyini, törədilən bu dəhşətli cinayəti antihumanist,
konstitusiyaya və hüquqazidd hərəkət adlandırdığını qeyd edib. O.Rüstəmli Azərbaycanın üzləşdiyi faciələrin
Qara Yanvar ilə bitmədiyini qeyd edərək, Ermənistanın ölkəmizə qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq və etnik
təmizləmə siyasətindən bəhs edib.
Sonra San-Dieqo şəhərində fəaliyyət göstərən amerikalı jurnalist, “Dağlarda qətl: Xocalıda hərbi cinayət
və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” və “Erməni lobbisi və ABŞ-ın xarici siyasəti” kitablarının müəllifi Raul Loueri
Kontreras çıxış edərək, 20 Yanvar hadisələrinin həmin dövrdə ölkəmizdə milli-azadlıq hərəkatını boğmaq,
Azərbaycan xalqının inam və iradəsini qırmaq məqsədilə kommunist rejimi tərəfindən həyata keçirilən hərbi
təcavüz və cinayət olduğunu diqqətə çatdırıb və bunu bəşəriyyətə, humanizmə, insanlığa qarşı törədilmiş qanlı
terror aktı adlandırıb.
Yusif Babanlı
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Vaşinqton
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Böyük Britaniya parlamentində 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb
(16 yanvar 2018)
Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyi və Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə
Böyük Britaniya parlamentində 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr edilmiş anım mərasimi keçirilib.
Mərasimdə Azərbaycan və türk diasporunun üzvləri, ziyalılar, bu ölkədə yaşayan və təhsil alan
azərbaycanlılar iştirak ediblər.
Azərbaycan və Böyük Britaniya parlamentlərarası dostluq qrupunun həmsədri Bob Bləkmən tədbiri
açaraq faciə haqqında qonaqlara məlumat verib. Bildirib ki, bu hadisələr, hər şeydən əvvəl, Azərbaycan xalqının
milli oyanışından, azadlıq və müstəqillik mücadiləsindən xəbər verən tarixi bir gerçəklik idi. O, həmçinin
bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi tarixə düşən bu hadisənin bütün beynəlxalq hüquq və normalara zidd olduğunu
vurğulayıb. B.Bləkmən qeyd edib ki, həmin gecə əliyalın xalqa tanklardan və zirehli hərbi maşınlardan, avtomat
və pulemyotlardan atəş açılıb, günahsız insanlar gülləboran edilib, dinc əhali amansızcasına qətliama məruz
qalıb. Hətta yaralıları daşıyan təcili tibbi yardım maşınları da atəşə tutulub. Beləliklə, bu hadisə həm də
insanlığa qarşı cinayətdir.
Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasındakı dostluq münasibətlərinə də toxunan deputat, əlaqələrin ildənilə daha da möhkəmlənməsinin hər iki ölkə üçün mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu bildirib.
Sonra çıxış edən Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Tahir Tağızadə faciənin dəhşətləri haqqında
danışaraq qeyd edib ki, bu hadisələrdən dərhal sonra ümummilli lider Heydər Әliyev həyatına olan təhlükəyə
baxmayaraq, Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyinə gəlib və dünya ölkələrinin mətbuat orqanlarının
nümayəndələri qarşısında faciəni törədənləri kəskin tənqid edib. Səfir yüz minlərlə insanın sovet rejiminin
ədalətsiz və riyakar münasibətinə etiraz olaraq küçələrə çıxmasını, haqq səsini ucaltmasını 70 illik imperiyanın
canına qorxu saldığını vurğulayıb. Məhz buna görə respublikanın o zamankı hakimiyyətinin səriştəsizliyindən
istifadə edən mərkəzi hakimiyyət 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə sovet ordusunun Bakıda
yerləşdirilmiş qüvvələri ilə kifayətlənməyərək, əlavə qüvvələr cəlb etməklə Azərbaycana hərbi müdaxilə edib.
Bu hadisələrə yalnız ulu öndər Heydər Әliyev Azərbaycana hakimiyyətə gələndən sonra düzgün siyasi-hüquqi
qiymət verilib, 20 Yanvar faciəsi dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırılıb.
Mərasimdə şəhidlərimizin əziz xatirəsinə tarda ifalar səsləndirilib, ehsan süfrəsi açılıb.
Orxan İsmayılov
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
London

63

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

20 Yanvar

20 Yanvar faciəsinin ildönümü Vyetnamda da qeyd olunub
(19 yanvar 2018)
Azərbaycanın Vyetnamdakı səfirliyi 20 Yanvar faciəsinin 28-ci ildönümü ilə əlaqədar Xoşimin adına
Milli Siyasətlər Akademiyasında tədbir keçirib.
Akademiyanın tələbə və professor-müəllim heyətinin iştirak etdiyi tədbirdə çıxış edən səfir Anar İmanov
20 Yanvar hadisələri haqqında geniş məlumat verib. Səfir 20 Yanvarın xalqımızın müstəqillik uğrunda apardığı
mübarizənin dönməzliyini bütün dünyaya cəsarətlə nümayiş etdirdiyini və bunun Azərbaycanın suverenliyinin
təmin edilməsində dönüş nöqtəsi olduğunu bildirib.
A.İmanov 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə baş verən faciəli hadisələrin süquta uğramaqda
olan sovet imperiyasının mənfur repressiya maşınının xalqımıza qarşı törətdiyi amansız cinayət olduğunu
vurğulayıb.
Diplomat Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Әliyevin qətiyyəti, cəsarəti və müdrikliyi
sayəsində 20 Yanvar hadisələrinə ilk dəfə hüquqi-siyasi qiymət verildiyini, bütün təzyiqlərə və təqiblərə
baxmayaraq, xalqın faciəsində məsuliyyət daşıyanları dünyanın gözü qarşısında ittiham etdiyini vurğulayıb. O,
Heydər Әliyevin Moskvadakı çıxışında sovet rejiminin gerçək simasını açdığını və bu siyasətə qəti etirazını
ifadə etdiyini diqqətə çatdırıb.
Səfir Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında da ətraflı məlumat verib. Bildirib ki,
Ermənistan silahlı qüvvələrinin zəbt olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını
tələb edən BMT-nin dörd qətnaməsinin, habelə digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlərin
müddəalarının yerinə yetirilməsi Ermənistan tərəfindən tamamilə rədd edilib. A.İmanov münaqişənin yalnız
Azərbaycanın suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında həllinin
mümkünlüyünü qeyd edib.
Tədbirdə 20 Yanvar faciəsini əks etdirən sənədli film nümayiş etdirilib.
AZƏRTAC
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20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi Efiopiyada da yad edilib
(19 yanvar 2018)
Efiopiyanın mötəbər təhsil ocaqlarından olan Milli Liderlik İnstitutunda 20 Yanvar faciəsinin 28-ci
ildönümü ilə əlaqədar “Müstəqilliyə gedən yol, Qanlı Yanvar” mövzusunda açıq mühazirə təşkil edilib.
Mühazirədə İnstitutun müəllim və tələbə heyəti, o cümlədən yerli media nümayəndələri iştirak ediblər.
Mühazirədə çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasındakı
səfiri Elman Abdullayev 20 Yanvar gününün Azərbaycan xalqının tarixində şanlı səhifə olduğunu və hər bir
azərbaycanlının bu günü qürur hissi ilə yad etdiyini diqqətə çatdırıb. Səfir qanlı faciədən dərhal sonra ulu öndər
Heydər Әliyevin böyük cəsarət nümayiş etdirərək ailə üzvləri ilə birlikdə Azərbaycanın Moskvadakı daimi
nümayəndəliyinə gələrək bəyanat verməsini, təcavüzə kəskin etirazını bildirməsini, qanlı faciənin təşkilatçılarını
dünya ictimaiyyəti qarşısında ittiham etməsini xüsusi vurğulayıb.
Ulu öndər Heydər Әliyevin hər zaman Azərbaycan xalqının yanında olduğunu qeyd edən səfir
E.Abdullayev Ümummilli Liderin müdrik, düşünülmüş və uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycanın
müstəqilliyinin qorunub saxlanıldığını, ölkəmizin inkişaf etdiyini və dünyanın diqqət mərkəzinə çevrildiyini
bildirib.
Elman Abdullayev bu gün Prezident İlham Әliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın dünyada artıq öz yüksək
standartları ilə tanındığını və bütün sahələrdə dünya ölkələrinin etibarlı tərəfdaşına çevrildiyini qeyd edib.
Sürətlə inkişaf edən Azərbaycanın müasirlik və tolerantlıq diyarı olduğunu, müxtəlif beynəlxalq tədbirlərə ev
sahibliyi etdiyini və dünyanın bütün yerlərindən milyonlarla insanın ölkəmizi ziyarət etdiyini deyən səfir
dövlətimizin başçısı İlham Әliyevin müasir, güclü və müstəqil Azərbaycanın daha da inkişafında və parlaq
gələcəyinin təmin olunmasında gənclərimizin rolunu yüksək qiymətləndirdiyini, onlara hər zaman yüksək diqqət
və xüsusi qayğı göstərdiyini, insan kapitalının inkişafı və savadlı gənclərin yetişdirilməsi üçün strateji,
uzunmüddətli və davamlı addımlar atdığını efiopiyalı gənclərin diqqətinə çatdırıb.
E.Abdullayev minlərlə afrikalı tələbəni yetişdirən və onlara müxtəlif sahələrdə təhsil verən Azərbaycanın
bu gün də dünya ictimaiyyəti ilə öz yüksək standartlarını bölüşməyə hazır olduğunu qeyd edib. O, Azərbaycanın
Ümumdünya “Ekspo-2025” sərgisinə ev sahibliyi etməsi üçün məhz “İnsan kapitalını inkişaf etdirərək, daha
yaxşı gələcək quraq” mövzusunu seçdiyini vurğulayıb. Bu il Afrika İttifaqında “Gənclərə Sərmayə Qoyulması”
mövzusu olduğunu nəzərə alaraq, təhsilin inkişafında və gənclərin yetişdirilməsində Azərbaycanın Afrika
ölkələri ilə əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib.
Tədbirin sonunda səfir E.Abdullayev 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı yerli mətbuat nümayəndələrinə müsahibə
verib.
Asya Hacızadə
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Əddis-Əbəbə
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Təbrizdə 20 Yanvar faciəsi ilə əlaqədar tədbir keçirilib
(17 yanvar 2019)
Azərbaycanın Təbriz şəhərindəki baş konsulluğu tərəfindən 20 Yanvar faciəsinin 29-cu ildönümü ilə
əlaqədar anım mərasimi keçirilib. Әvvəlcə şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
AZӘRTAC xəbər verir ki, mərasimdə baş konsul Әliyənnağı Hüseynov Azərbaycanın suverenliyi,
istiqlaliyyəti və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizənin rəmzi olan 20 Yanvar tarixinin mahiyyəti barədə danışıb.
Qeyd olunub ki, 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri keçmiş sovet dövlətinin Azərbaycan xalqına qarşı
həyata keçirdiyi hərbi təcavüz və insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayət idi. Mərkəzi hökumətə arxalanan
ermənilərin Dağlıq Qarabağa qarşı təcavüzünə etiraz edən dinc əhaliyə yönəldilmiş silahlı basqın nəticəsində
yüzlərlə günahsız insan qətlə yetirilib. Bununla da totalitar sovet rejimi cinayətkar mahiyyətini bütün dünyaya
bir daha nümayiş etdirib.
Baş konsul nəzərə çatdırdı ki, 1990-cı ilin yanvar ayında Mixail Qorbaçov başda olmaqla sovet
imperiyasının rəhbərliyi Bakıda hakimiyyətin təhlükədə olduğunu bəhanə edərək qoşun yeridilməsi üçün
dezinformasiyalar yaydılar. Belə bəhanələrə əsasən 1990-cı il yanvarın 19-da M.Qorbaçov SSRİ
Konstitusiyasını kobud şəkildə pozaraq, Bakıda fövqəladə vəziyyət elan edilməsi haqqında fərman imzaladı.
SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi yanvarın 19-da Azərbaycan televiziyasının enerji blokunu partlatdı.
Respublika ictimaiyyəti tamamilə məlumatsız qaldı. Həmin gecə şəhərə yeridilən qoşun hissələri fövqəladə
vəziyyətdən xəbərsiz əhaliyə amansız divan tutdu. M.Qorbaçovun fövqəladə vəziyyətin elan edilməsi haqqında
fərmanı qüvvəyə minənədək – yanvarın 20-də saat 00-dək 9 nəfər qətlə yetirildi. Bakıda fövqəladə vəziyyətin
elan edilməsinə dair məlumat əhaliyə yalnız yanvarın 20-də səhər saat 7-də radio vasitəsi ilə bildirildi.
Bildirildi ki, 20 yanvar faciəsi nəticəsində 147 nəfər mülki şəxs amansızcasına qətlə yetirildi, 744 nəfər
yaralandı, 841 nəfər qanunsuz həbs edildi, 200 ev və mənzil, 80 avtomobil, o cümlədən təcili yardım maşınları
məhv edildi. Dövlət və şəxsi əmlaka külli miqdarda ziyan vuruldu. Dövlət səviyyəsində həyata keçirilən bu
terror aksiyası ilə SSRİ rəhbərliyi xalqı qorxudub onu azadlıq və müstəqillik yolundan döndərmək, Dağlıq
Qarabağın işğalına göz yummağa məcbur etmək istəyirdi. Lakin məqsədinə nail olmadı. 20 Yanvar faciəsi
Azərbaycan xalqının daha inamla müstəqilliyə doğru addım atmasına səbəb oldu.
Ә.Hüseynov qeyd etdi ki, 20 Yanvar faciəsi dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən İran İslam
Respublikasında etirazla qarşılandı, İranın Milli Təhlükəsizlik Şurası bu barədə bəyanat qəbul etdi. İranın Ali
Rəhbəri, prezidenti və İran parlamentinin 160-dan çox üzvü tərəfindən M.Qorbaçovun Azərbaycana silahlı
təcavüzü kəskin tənqid edildi. İran mətbuatı isə bu hadisəni xalqa qarşı qırğın adlandırdı.
O zaman Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Әliyev güclü siyasi iradə nümayiş etdirərək
Moskvadakı Azərbaycan Nümayəndəliyinə gəldi və SSRİ rəhbərliyinin törətdiyi bu cinayəti qətiyyətlə tənqid
etdi. Ulu Öndərin bu addımı o dövrdə çətin günlər yaşayan xalqımıza böyük dayaq və dəstək oldu. Məhz
Heydər Әliyevin bəyanatından sonra Azərbaycan xalqı azadlıq uğrunda mübarizəsini davam etdirdi.
Hadisələrdən az müddət sonra Heydər Әliyev kommunist partiyasının sıralarını tərk edib xalqının dar günündə
Azərbaycana qayıtdı. O, doğulduğu Naxçıvana qayıdaraq 1990-cı ilin sentyabrında keçirilən seçkilərdə
Naxçıvan Ali Sovetinin Sədri seçildi. Ali Sovetin ilk sessiyasında Heydər Әliyevin təşəbbüsü ilə 3 mühüm qərar
qəbul olundu. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adı dəyişdirilərək Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi adlandırıldı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 3 rəngli milli bayrağı dövlət bayrağı
kimi qəbul edildi və ilk dəfə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi tərəfindən 1990-cı il noyabrın
21-də Qanlı Yanvar hadisələrinə siyasi-hüquqi qiymət verildi.
1993-cü ilin iyun ayında xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışından sonra isə Heydər
Әliyevin müvafiq Sərəncamı ilə 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü elan edildi, Şəhidlər xiyabanı yenidən
quruldu, “Әbədi məşəl” abidə-kompleksi yaradıldı, “20 Yanvar” şəhidi fəxri adı təsis edildi.
Bu gün Ulu Öndərin siyasi kursunu uğurla davam etdirən Prezident İlham Әliyev 20 Yanvar hadisələrində
əlil olmuş şəxsləri və şəhid ailələrini diqqət mərkəzində saxlayır.
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Baş konsul dedi ki, 1990-cı ilin yanvar qırğını nə qədər faciəli olsa da, Azərbaycan xalqının iradəsini,
milli azadlıq uğrunda mübarizə əzmini qıra bilmədi. Həmin gecədə həlak olan vətən oğulları Azərbaycan
tarixinə parlaq səhifə yazaraq xalqın milli azadlığı, müstəqilliyi üçün yol açdılar.
Çıxışdan sonra 20 Yanvar hadisələrindən bəhs edən sənədli film nümayiş etdirildi. Mərasim iştirakçıları
20 Yanvar hadisələrinə aid fotostendə baxdılar, işğalçı Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi terror aktlarını
özündə əks etdirən kitab, jurnal, DVD filmlər, qəzet və bukletlərlə tanış oldular.
Rabil Kətanov
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Təbriz
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20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi İğdır şəhərində də ehtiramla yad olunub
(17 yanvar 2019)
Azərbaycanın Qarsdakı baş konsulluğu, Beynəlxalq Әsassız Erməni İddiaları ilə Mübarizə Dərnəyi və
Türkiyə Azərbaycan Dərnəyinin İğdır şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Türkiyənin İğdır şəhərində 20 Yanvar
faciəsinin 29-cu ildönümünə həsr olunan anım mərasimi keçirilib.
Tədbirdə baş konsulluğun İğdır vilayətindəki məsul əməkdaşı Behbud Qadalının, Beynəlxalq Әsassız
Erməni İddiaları ilə Mübarizə Dərnəyinin sədri Göksal Gülbəyin və Türkiyə Azərbaycan Dərnəyinin İğdır
şöbəsinin sədri İlteriş Kaan Taşkınsunun çıxışları dinlənilib.
Çıxışlarda Qara Yanvar hadisələrinin səbəb, məqsəd və nəticələrindən danışılıb. Diqqətə çatdırılıb ki,
1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə keçmiş sovet ordu birləşmələri Bakıda, Azərbaycanın digər şəhər
və rayonlarında ağır cinayətlər törədiblər.
Diplomat Behbud Qadalı bildirib ki, 20 Yanvar cinayəti Azərbaycan xalqına arxadan vurulan zərbə idi.
Ölkəyə qarşı tətbiq olunan informasiya blokadası nəticəsində bu qanlı cinayəti ört-basdır etməyə çalışırdılar.
Lakin ulu öndər Heydər Әliyev Azərbaycanın Moskva şəhərindəki daimi nümayəndəliyinə gələrək xalqla
həmrəyliyini ifadə etdi, bu cinayəti törədənlər ifşa olundu. Ümummilli lider Heydər Әliyevin təşəbbüsü və
təkidi ilə 1994-cü ildə Azərbaycan parlamenti 20 Yanvar hadisələrinə siyasi-hüquqi qiymət verdi.
Sabir Şahtaxtı
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
İğdır
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Dneprdə 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib
(17 yanvar 2019)
Ukraynanın Dnepr şəhərində 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş anım tədbiri
keçirilib. AZӘRTAC xəbər verir ki, Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Dnepropetrovsk vilayəti
təşkilatının və Dnepropetrovsk Vilayət Şurasının birgə təşəbbüsü ilə keçirilən tədbirdə şəhidlərin xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Anım tədbirində çıxış edən Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Dnepropetrovsk vilayəti
təşkilatının sədri Nəcəf Әhmədov 1990-cı il yanvar ayının 19-dan 20-nə keçən gecə totalitar sovet rejiminin
Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi cinayət haqqında məlumat verib. Bildirib ki, 20 Yanvar Azərbaycanın
müasir tarixinə ən faciəli günlərdən biri, eyni zamanda, xalqımızın qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olub. Həmin
vaxt üzləşdiyi məhdudiyyətlərə baxmayaraq ümummilli lider Heydər Әliyev Azərbaycanın Moskvadakı daimi
nümayəndəliyinə gedərək başda Mixail Qorbaçov olmaqla keçmiş sovet rəhbərliyinin Azərbaycanda törətdiyi
hərbi-siyasi cinayəti beynəlxalq aləmə çatdırdı.
Dnepropetrovsk vilayətinin deputatı Qoşqar Muxtarov, Dnepropetrovsk Azərbaycanlıları Konqresinin
fəxri sədri Qüdrət Hacıyev və digər iştirakçılar Azərbaycan və Ukrayna xalqlarının müstəqillik uğrunda
apardıqları mübarizə tarixindən bəhs ediblər. Vurğulanıb ki, sinələrini dövlət müstəqilliyimizə tuşlanmış gülləyə
sipər etmiş qəhrəman oğul və qızlarımız gələcək nəsillərə örnəkdir, onların xatirələri daim əziz tutulur. Bildirilib
ki, 20 Yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının milli əzmkarlıq salnaməsidir.
Emil Hüseynli
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Dnepr
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İsveçrədə 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş poçt markası buraxılıb
(18 yanvar 2019)
Bu barədə Azərbaycan səfirliyi ilə bu ölkənin dövlət poçt müəssisəsi olan “İsveçrə Poçt” Səhmdar
Cəmiyyəti (“Schweizerische Post“ AG) arasında razılaşma əldə edilib.
Azərbaycanın İsveçrədəki səfirliyindən AZӘRTAC-a verilən məlumatda bildirilir ki, həmin poçt
markaları qeyri-kommersiya məqsədilə buraxılıb və səfirlik tərəfindən istifadə ediləcək. Eyni zamanda, bu
markalar başqa maraqlı tərəflərə göndəriləcək.
Həmçinin 20 Yanvar barədə İsveçrə ictimaiyyətinin məlumatlandırılması istiqamətində səfirlik tərəfindən
müxtəlif tədbirlər keçiriləcək.
Elgün Niftəli
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Bern
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ISESCO ilk dəfə olaraq 20 Yanvar hadisələrini pisləyən bəyanat yayıb
(19 yanvar 2019)
İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (ISESCO) ilk dəfə olaraq 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı bəyanat
yayıb.
AZӘRTAC xəbər verir ki, bəyanatda insanlığa qarşı törədilmiş cinayətin – 20 Yanvar hadisələrinin
Azərbaycan xalqının acısına şərik çıxan ISESCO-nun baş direktoru Әbdüləziz bin Osman əl-Tuveycri
tərəfindən pislənildiyi qeyd olunur.
Həmçinin dünya ictimaiyyətinə və beynəlxalq insan haqları təşkilatlarına faciəyə hüquqi qiymətin
verilməsinə, bu cinayəti törətmiş şəxslərin beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq cəzalandırılmasına çağırış edilib.
Eyni zamanda, bəyanatda baş direktor Әbdüləziz bin Osman əl-Tuveycri tərəfindən dünyanın bu vacib
regionunda sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olması üçün beynəlxalq ictimaiyyətə Ermənistanın işğal etdiyi
Azərbaycan torpaqlarından dərhal geri çəkilməsinə məcbur edilməsinə dair müraciətin ünvanladığı da
vurğulanır.
Nigar Cəfərli
AZƏRTAC -ın xüsusi müxbiri
Rabat

71

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

20 Yanvar

Avstriyada 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb
(20 yanvar 2019)
Vyanada fəaliyyət göstərən “AZERİ-DER” Azərbaycan-Türk Mədəniyyət və İş Adamları Dərnəyinin
qərargahında 20 Yanvar faciəsinin 29-cu ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib.
Ölkəmizin Avstriyadakı səfirliyi ilə birgə təşkil olunan tədbirdə Azərbaycan və türk diasporlarının
fəalları, yerli ictimaiyyətin nümayəndələri və tələbələr iştirak ediblər.
AZӘRTAC xəbər verir ki, tədbirdə şəhidlərin ruhuna “Qurani-Kərim”dən ayələr oxunub, Azərbaycan və
Türkiyənin dövlət himnləri səsləndirilib.
Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri Qalib İsrafilov çıxış edərək 29 il bundan öncə baş vermiş Qanlı 20
Yanvar hadisələrinin tarixi barədə danışıb.
Qeyd edib ki, son günlərini yaşamaqda olan kommunist rejimi 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən
gecə Bakıda azadlıq tələb edən dinc sakinlərin üzərinə yüksək döyüş hazırlığına malik ordu hissələrini yeritdi.
Bakıdakı azadlıq mübarizəsini boğmağa çalışan və bu yolla digər üzv respublikalara da dərs keçmək niyyətində
olan rəsmi Moskva, əslində, bu aksiya ilə əks nəticə əldə etdi. Bakıda silahsız insanları qətlə yetirən və
yaralayan sovet rejimi Azərbaycan xalqının müstəqillik arzusunu nəinki boğa bildi, əksinə, bu arzu və istəyi
daha da alovlandırdı. Azərbaycan xalqı ittifaqın digər respublikaları üçün örnək oldu, SSRİ-nin süqutu prosesi
daha da sürətləndi.
Səfir bildirib ki, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş dəhşətli cinayətə qarşı etiraz səsini ilk olaraq ulu
öndər Heydər Әliyev ucaltdı, ona qarşı tətbiq edilən məhdudiyyət və təzyiqlərə baxmayaraq, bu vəhşiliyi
qətiyyətlə pislədi və onun başvermə səbəblərini açıqladı.
Q.İsrafilov çıxışının yekununda qeyd edib ki, Ermənistanda yaşayan yüz minlərlə azərbaycanlının öz
dədə-baba torpaqlarından qovulması, Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü və milli azadlıq hərəkatı
fonunda baş verən 20 Yanvar faciəsinə hüquqi qiymət verilməlidir.
Səfir Azərbaycan haqqında həqiqətlərin yerli ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində göstərdiyi
fəaliyyətdə “AZERİ-DER” Azərbaycan-Türk Mədəniyyət və İş Adamları Dərnəyinə uğurlar arzulayıb.
Dərnəyin sədri Yardım Günəş 20 Yanvar hadisələri ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. Qeyd edib ki, qərb
dünyasında Sovet İttifaqının qan tökülmədən dinc şəkildə süqut etməsi iddia olunsa da, əslində Bakıda törədilən
20 Yanvar faciəsi kommunist rejiminin ən son təcavüzkar əməllərindən biri kimi tarixə düşüb. Həmin hadisələr
vaxtı Azərbaycandan kənarda yaşayan soydaşlarımızın keçirdiyi hisslərdən bəhs edən Y.Günəşin çıxışından
sonra 20 Yanvar hadisələri ilə bağlı Türkiyə və digər ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın etiraz aksiyalarına dair
tarixi videomateriallar nümayiş etdirilib. O, Azərbaycanın müstəqilliyə gedən yolunda dönüş nöqtəsi olan 20
Yanvarın xalqın yaddaşında əbədi yaşayacağını vurğulayıb.
Sonra 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş sənədli film nümayiş olunub.
Sonda şəhidlərin ruhuna ehsan süfrəsi açılıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan səfirliyi Avstriya Mətbuat Agentliyi vasitəsilə Qanlı Yanvar hadisələri ilə bağlı
bəyanat yayıb.
Elgün Niftəli
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Vyana
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Polşada 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı beynəlxalq konfrans olub
(1 mart 2019)
Polşanın Varşava Universitetində “Azərbaycanda Qara Yanvar – kommunizm dövründə xalq üsyanlarının
yatırılması” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Tarix İnstitutundan AZӘRTAC-a bildirilib ki,
konfrans Polşanın Milli Yaddaş İnstitutunun prezidentinin fəxri himayəsi altında reallaşıb.
Tədbirin təşkilatçıları AMEA-nın Tarix İnstitutu, Azərbaycanın Polşadakı səfirliyi, Varşavada fəaliyyət
göstərən Azərbaycanşünaslıq Mərkəzi və Varşava Universitetinin siyasi elmlər və beynəlxalq tədqiqatlar
fakültəsidir.
Konfransın açılışında Azərbaycanın Polşadakı səfiri Həsən Həsənov, Polşanın Milli Yaddaş İnstitutunun
vitse-prezidenti Mateuş Şpitma, Varşava Universitetinin siyasi elmlər və beynəlxalq tədqiqatlar fakültəsinin
dekanı Stanislav Sulovski və başqaları çıxış ediblər.
20 Yanvar və Xocalı faciələrinin 1918-ci il mart soyqırımının davamı olduğu və Polşanın Poznan
şəhərində də 1956-cı ildə dinc insanların sovet qoşunları tərəfindən qırıldığı bildirilib.
Varşavadakı Azərbaycanşünaslıq Mərkəzinin rəhbəri Nərgiz Axundova plenar məruzəsində sovet
totalitarizminin xarakteristikasından, Şərqi Avropa və SSRİ-dəki demokratik və xalq hərəkatlarının
yatırılmasından danışıb.
Tarix İnstitutunun Azərbaycanın sovet dövrü tarixi şöbəsinin müdiri İlqar Niftəliyev bildirib ki, 20
Yanvar faciəsi sovet imperiyasının Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi planlaşdırılmış ağır cinayətdir. Sovet
ordusu Tbilisi (1989) və Vilnüs (1991) hadisələrindən fərqli olaraq Bakıda genişmiqyaslı və qəddarcasına qırğın
törədib.
Beynəlxalq konfransda alimlər 1956-cı ildə Polşa və Macarıstanda, 1968-ci ildə Çexoslovakiyada, 1990-cı
ildə Azərbaycanda və 1991-ci ildə Litvada baş verən antisovet xalq hərəkatları barədə məruzələrlə çıxış ediblər.
Konfransda, həmçinin 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş “Qara şənbə - Qərbin reaksiyası” və “Qara
Yanvar 1990-cı illərin Polşa mətbuatında” mövzusunda məruzələr dinlənilib.
AZƏRTAC
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20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi İstanbulda da yad edilib
(18 yanvar 2020)
Yanvarın 18-də İstanbulda 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümü ilə əlaqədar “Turan” Mədəniyyət
Mərkəzində tədbir keçirilib. Mərasim Türk Dünyası Araşdırmaları Vəqfi, İstanbul Universiteti, Azərbaycan
Mədəniyyət və Həmrəylik Birliyi və “Hazarfem” Xəzər Folklor Tədris və Araşdırma Mərkəzinin təşkilatçılığı
ilə baş tutub.
AZӘRTAC xəbər verir ki, mərasimdə əvvəlcə Türkiyənin və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndirilib,
20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Tədbirdə çıxış edənlər 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Bakıda törədilən qanlı hadisədən bəhs
edib, o günü Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq tarixinin şanlı səhifələrindən biri olduğunu vurğulayıblar.
Çıxışçılar o gecə keçmiş sovet ordusu tərəfindən Bakıya qoşun yeridildiyini, əliyalın, günahsız insanların
qətlə yetirildiyini qeyd ediblər. Bildirilib ki, 20 Yanvar hadisələri zamanı 146 nəfər öldürülüb, 744 nəfər
yaralanıb, 841 nəfər isə qanunsuz həbs olunub. Bu cinayət ölkə vətəndaşlarının hüquqlarını pozmaqla yanaşı,
Azərbaycan xalqının demokratiya, milli azadlıq istəyini boğmaq məqsədi daşıyıb.
Mərasimdə 20 Yanvar faciəsini və əsrlərboyu ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qətliamları
əks etdirən videoçarx nümayiş etdirilib.
Tədbir İstanbul Universitetinin professoru Halil Bal, Düzce Universitetinin müəllimi Gökmen Kılıçoğlu
və Marmara Universitetinin müəllimi Mehdi Gəncəlinin məruzələri ilə davam edib.
Tədbirdə Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulluğunun əməkdaşları, elm və mədəniyyət xadimləri,
tanınmış ziyalılar, Türkiyədə yaşayan, işləyən, təhsil alan həmvətənlərimiz və media nümayəndələri iştirak
ediblər.
Günel Məlikova
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
İstanbul
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20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi Sofiyada da anılıb
(20 yanvar 2020)
Azərbaycanın Bolqarıstandakı səfirliyi Sofiya şəhərinin tarixi məkanlarından olan Mərkəzi Hərbi Klubda
20 Yanvar faciəsinin 30-cü ildönümünə həsr olunmuş anım mərasimi keçirib. Mərasimdə Bolqarıstanın dövlət
qurumlarının və ölkədə akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri, Azərbaycan diasporunun
təmsilçiləri, ictimai və mədəni xadimlər iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Bolqarıstandakı səfiri
Nərgiz Qurbanova ölkəmizin müasir tarixinin qanlı səhifələrindən olan 20 Yanvar faciəsi haqqında məlumat
verib. O, 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə sovet qoşun hissələrinin bir neçə istiqamətdən Bakıya
yeridildiyini, 147 silahsız insanın qətlə yetirildiyini, 744 insanın yaralandığını və 841 nəfərin qanunsuz həbs
edildiyini bildirib. Səfir Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının və hökumətinin qərəzli daxili siyasəti və
M.Qorbaçovun uğursuz “perestroyka”sı nəticəsində 1980-ci illərin sonlarından Sovet İttifaqında dezinteqrasiya
proseslərinin başlandığını və Azərbaycan da daxil olmaqla sovet respublikalarında milli azadlıq hərəkatlarının
canlandığını qeyd edərək, SSRİ rəhbərliyinin məsələnin siyasi yolla həllinin mümkünsüz olmasının anladığını
və əvəzində terrora əl atdığını və Azərbaycanda “erməni kartı”ndan məharətlə istifadə etdiyini söyləyib. O,
sovet rəhbərliyinin himayədarlığı ilə Ermənistanın ölkəmizə qarşı başladığı əsassız ərazi iddialarının və 250
mindən artıq soydaşımızın Ermənistan ərazisindən qovulmasının qarşısının alınması əvəzinə, Azərbaycanda
“millətçi ekstremistlər” tərəfindən hakimiyyətin zorakılıqla ələ keçirilməsinin qarşısının alınması və burada
yaşayan ermənilərin qorunması bəhanəsi ilə silahlı dəstələrin şəhərə yeridildiyini diqqətə çatdırıb. SSRİ Dövlət
Təhlükəsizlik Komitəsinin “Alfa” təxribat qrupunun respublika televiziyasının enerji blokunu partlatdığı, digər
kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətinin dayandırıldığı və beləliklə, xalq və beynəlxalq ictimaiyyətin xəbər
almaq imkanından məhrum olunduğu qeyd edilib. Әməliyyat zamanı nəinki mülki şəxslərin öldürüldüyünü,
hətta təcili yardım maşınlarına hücum edildiyini vurğulayan N.Qurbanova 20 Yanvar hadisələrinin SSRİ-nin
qüvvələri tərəfindən 1986-cı ildə Almatıda, 1989-cu ildə Tbilisidə və 1991-ci ildə Vilnüsdə baş tutmuş hərbi
müdaxilələr arasında ən qəddarı olduğunu bildirib. “Human Rights Watch” təşkilatının 20 Yanvar zorakılığını
kollektiv cəza üsulu və onun Azərbaycanın mülki şəxslərinin göstərdiyi müqavimətə uyğun olmadığı kimi
qiymətləndirdiyi qeyd edilib.
Bu faciənin SSRİ rəhbəri Mixail Qorbaçovun birbaşa təlimatı ilə SSRİ Müdafiə naziri Dmitri Yazov və
Daxili İşlər Naziri Vadim Bakatinin rəhbərliyi altında SSRİ Müdafiə və Daxili İşlər nazirliklərinin xüsusi
təyinatlıları və Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin təxribat qrupları tərəfindən təşkil edildiyi vurğulanıb. Qeyd
edilib ki, faciə milliyyətindən, yaşından, cinsindən və ya sosial statusundan asılı olmayaraq silahsız insanların
həyatını alıb. Onların arasında 13 yaşlı Larisa Məmmədova, 3 uşaq anası Fəridə Abbasova, yeni evlənmiş İlham
və Farizə də var idi. N.Qurbanova bu terror aktına ilk etirazın və siyasi qiymətləndirmənin Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Әliyev tərəfindən verildiyini vurğulayaraq, 1990-cı il yanvarın 21-də onun
Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gedərək mətbuat konfransı keçirdiyini, silahsız insanların
qətlində Sovet İttifaqı rəhbərliyini günahlandırdığını və faciənin törədilməsində cavabdeh olanları ifşa etdiyini
deyib. Heydər Әliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra məhz onun təşəbbüsü ilə 1994-cü ildə Milli Məclis
tərəfindən 20 Yanvar faciəsinə siyasi-hüquqi qiymətin verildiyi bildirilib.
İqbal Hacıyev
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Sofiya
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Afinada 20 Yanvar faciəsinin 30 illiyinə həsr olunmuş konfrans keçirilib
(21 yanvar 2020)
Azərbaycanın Yunanıstandakı səfirliyi və Afinada fəaliyyət göstərən “Webster” Universiteti birlikdə “20
Yanvar – Azərbaycanın müstəqillik mübarizəsinin dönüş nöqtəsi” mövzusunda konfrans təşkil edib.
Konfransda “Webster” Universitetinin prorektoru Susie Mixalidis, Yunanıstan Strateji Tədqiqatlar
İnstitutunun tədqiqatçısı Evangelos Venetis, müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Anastasios
Drouqos çıxış edərək XX əsrin sonlarında Azərbaycanın yerləşdiyi regionda baş verən siyasi proseslər,
Azərbaycan xalqının müstəqilliyini bərpa etmək uğrunda mübarizəsi və bu yolda verilən qurbanlar, müstəqil
respublikanın müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində tutduğu mühüm mövqe haqqında məlumat veriblər.
Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Yunanıstandakı səfiri Anar Hüseynov ötən əsrin 80-ci illərində
Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını yenidən qaldırması və 1990-cı ilin yanvar hadisələrinə aparan
digər ictimai-siyasi hadisələr haqqında məlumat verib. O, 20 Yanvar faciəsinin xalqımızın azadlıq mübarizəsi
yolunda qəhrəmanlıq səhifəsi olduğunu qeyd edib. 20 Yanvar qırğını ilə bağlı Azərbaycanın etiraz səsinin
ucaldılmasında və faciəyə siyasi-hüquqi qiymət verilməsində ümummilli lider Heydər Әliyevin xidmətlərini
vurğulayan diplomat, həmçinin müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkəmizin keçdiyi inkişaf yolu və qazanılan
nailiyyətlər haqqında məlumat verib. Tədbir zamanı 20 Yanvar faciəsinə həsr edilən videoçarx nümayiş
etdirilib.
İqbal Hacıyev
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Afina
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20 Yanvar faciəsinin qurbanları Moldovada da anılıb
(21 yanvar 2021)
Kişineunun “Kortyard Mariott” otelinin konfrans zalında 20 Yanvar faciəsinin qurbanlarının xatirəsinə
həsr olunmuş elmi-praktik konfrans keçirilib.
AZӘRTAC xəbər verir ki, tədbir Azərbaycanın Moldovadakı səfirliyi və Moldova Azərbaycanlılar
Konqresinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Tədbirdə Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, rəsmilər, bu
ölkədə diplomatik korpusun təmsilçiləri, ictimai-siyasi xadimlər, tələbələr və yerli KİV nümayəndələri iştirak
ediblər.
Әvvəlcə 20 Yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Sonra Moldova Azərbaycanlılar Konqresinin müavini Ramiz Әnsarov Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri
Qüdsi Osmanovun konfrans iştirakçılarına müraciətini oxuyub. Müraciətdə səfir qeyd edir ki, 20 Yanvar
Azərbaycan xalqının milli iradəsinin əyilməməzliyinin rəmzidir. “20 Yanvar faciəsini törətməklə Sovet
rəhbərliyi Azərbaycan xalqının iradəsini və qürurunu sındırmaq istəyirdi. Lakin buna nail ola bilmədi. Güclü
iradəyə malik olan xalqımız bütün dünyaya göstərdi ki, tarixin ən əlamətdar məqamlarında yumruq kimi
birləşib, milli maraqlarını müdafiə etməyə qadirdir. Bunu bir daha 44-günlük Vətən müharibəsində də xalqımız
nümayiş etdirdi. Prezident İlham Әliyevin ətrafinda bir yumruq kimi birləşən xalq öz ərazi bütövlüyünü bərpa
etdi, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağı işğaldan azad etdi”,- deyə səfirin müraciətində qeyd edilib.
R.Әnsərov öz çıxışında yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə baş verən qanlı hadisələrdən söz açıb və qeyd
edib ki, Moldova Azərbaycan icması xaricdə yaşayan gənc azərbaycanlıların xalqımızın tarixində bütün
əlamətdar hadisələrin hörmət və ehtiramla anması, xatırlaması üçün böyük işlər aparır.
Moldova Parlamentinin deputatı, Moldova Prezidentinin seçildiyi “Hərəkət və həmrəylik” partiyasının
sədri İqor Qrosu çıxışında Sovet İttifaqının dağılmasından sonra postsovet ölkələrindəki proseslərə toxunub,
Moldova və Azərbaycanın müstəqilliyinin formalaşma tarixinin oxşarlığını və hər iki ölkənin suverenliyinin
layiqli oğullarının canı bahasına əldə olunduğunu qeyd edib.
Moldovada Qaqauziya icmasının rəhbəri Nikolay Terzi öz çıxışında ulu öndər Heydər Әliyev ilə görüşünü
xatırlayıb, Azərbaycan xalqını ərazi bütövlüyünü bərpası münasibətilə təbrik edib və Azərbaycan və qaqauz
xalqları arasında səmimi dostluq və qardaşlıq münasibətlərini vurğulayıb. O qeyd edib ki, qaqauz xalqı hər
zaman Azərbaycan xalqının kədər və sevincini bölüşür.
Moldovada Dağ yəhudilər Assosiasiyasının nümayəndəsi Roman Aronov qeyd edib ki, Azərbaycan xalqı
öz cəsarəti və əyilməməzliyi ilə müstəqilliyini qazanıb. O, tarixboyu iki xalqın başına gələn sınaqlardan bəhs
edərək, Azərbaycan və yəhudi xalqları arasındakı dostluğa da toxunub.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həsr olunmuş kitabların müəllifi Dmitri Tereburke isə qeyd edib ki, XX
əsrin 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda gedən proseslər Sovet İttifaqında milli hərəkatın
başlanğıcını qoyub və İttifaqın sonunu təyin edib. O, Azərbaycan xalqını Qarabağ münaqişəsinin həlli
münasibətilə təbrik edib və bu hadisənin bütün bölgə üçün əhəmiyyətini qeyd edib.
Həmçinin tədbirdə Konqresin nümayəndələri Maarif Rəhimov, Zamir Qubadov və Ağası Məmmədli çıxış
ediblər. Çıxışçılar tədbir iştirakçılarına şahidi olduqları dəhşətli 20 Yanvar hadisələrindən bəhs ediblər. Qeyd
olunub ki, hər bir azərbaycanlı üçün bu gün, eyni zamanda, dövlətçilik naminə qürur, əyilməməzlik və
fədakarlıq rəmzidir.
Tədbirin sonunda konfrans iştirakçılarına 20 Yanvar hadisələrinə həsr olunmuş sənədli film nümayiş
olunub.
Emil Hüseynli
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Kişineu
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Vaşinqtonda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb
(22 yanvar 2021)
Yanvarın 22-də Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyində 20 Yanvar faciəsinin 31-ci ildönümü ilə əlaqədar
tədbir keçirilib.
AZӘRTAC xəbər verir ki, ABŞ-da yaşayan azərbaycanlı fəallar və səfirliyin əməkdaşları tədbirdə iştirak
ediblər.
Әvvəlcə ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin xatirəsi
bir dəqiqə sükutla yad olunub.
Azərbaycan ABŞ-dakı səfiri Elin Süleymanov çıxış edərək bu günün ilk dəfədir qalib dövlət kimi qeyd
edildiyini diqqətə çatdırıb. Səfir 20 Yanvar hadisələrinin ölkəmizin müstəqilliyinin əldə edilməsində müstəsna
əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb. Diplomat etnik və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün
azərbaycanlıların müstəqillik və azadlıq uğrunda mübarizə apardıqlarını, öz canları bahasına müstəqilliyə nail
olduqlarını diqqətə çatdırıb.
Qeyd edilib ki, qanlı 20 Yanvar hadisələri xalqımıza qarşı törədilmiş cinayətdir. Faciə zamanı çoxsaylı
günahsız dinc insanın qətlə yetirilməsi Azərbaycan xalqını qorxutmadı, əksinə, onun müstəqillik iradəsini daha
da möhkəmləndirdi.
Səfir ulu öndər Heydər Әliyevin hadisələrdən dərhal sonra – yanvarın 21-də Moskvada mətbuat konfransı
keçirərək Sovet İttifaqının rəhbərliyini ciddi tənqid etdiyini, bu faciəni törədənlərin cəzalandırılmasını tələb
etdiyini xatırladıb və Moskvada tələbə olarkən həmin tədbirdə iştirak etdiyini bildirib. Ulu Öndərin bu çıxışının
millətimizin birliyinin formalaşmasında əhəmiyyətli rola malik olduğunu, bu birliyin ölkəmizin Prezidenti və
Ali Baş Komandanının rəhbərliyi ilə ötən ilin iyulunda və 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı bir daha nümayiş
etdirildiyini vurğulayıb. Elin Süleymanov iyul döyüşlərində general Polad Həşimovun və digər şəhidlərimizin
bu birliyin möhkəmlənməsində xidmətlərini diqqətə çatdırıb və bütün şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad edib.
Vətən müharibəsində Ali Baş Komandanın əmri ilə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsini bütün
dünyaya nümunə olduğunu bildirib.
ABŞ-dakı Azərbaycan diasporunun fəal və tanınmış nümayəndəsi Həbib Azərsina 20 Yanvarla bağlı
məlumatların Amerikada geniş ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində göstərilən səylərdən, Amerikada yaşayan
azərbaycanlıların o vaxtkı fəaliyyətlərindən danışıb. Həbib Azərsina o zaman Amerika mətbuatında Sovet
İttifaqında gedən proseslərin böyük diqqətlə izləndiyini bildirib. O, həmin vaxt ABŞ-da hələ yaxşı
təşkilatlanmamış azərbaycanlıların 20 Yanvar faciəsinə etiraz əlaməti olaraq Vaşinqtonda Sovet İttifaqının
səfirliyi qarşısında keçirdiyi yürüş haqda da danışıb. Bildirib ki, 20 Yanvar hadisələri bütün dünyada, o
cümlədən ABŞ-da azərbaycanlıları birləşdirən bir amil olub və hadisələrin gedişi Sovet İttifaqının süqutuna
gətirib çıxarıb.
Tədbirdə, həmçinin səfirliyin müşaviri Ayxan Hacızadə çıxış edərək 20 Yanvar faciəsinin nəinki
ölkəmizin müstəqillik uğrunda mübarizəsinə, habelə Baltikyanı ölkələrdə və Sovet İttifaqının digər ölkələrində
milli hərəkatlara təkan verdiyini, SSRİ-nin süqutuna gətirib çıxardığını, bu hadisələrin tarixi əhəmiyyətə malik
olduğunu, habelə azərbaycanlıların əzmkarlıq göstərdiyini vurğulayıb. Qanlı 20 Yanvar faciəsinin
Azərbaycanda və regionumuzda yeni dövrün təməlini qoyduğunu, Vətən müharibəsində xalqımızın öz
qətiyyətini və şücaətini bir daha nümayiş etdirdiyini bildirib.
Sonra icma üzvlərindən Gündüz Tahirli çıxış edərək 20 Yanvar hadisələrində və 44 günlük Vətən
müharibəsində canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin eyni amal uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucaldıqlarını
bildirib, onların xatirəsinin xalqımızın qəlbində əbədi yaşayacağını qeyd edib.
AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu
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Əmmanda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb
(22 yanvar 2021)
Türkiyə və Qazaxıstanın Әmmandakı səfirləri, “Petra” Dövlət İnformasiya Agentliyinin jurnalisti Saleh
Xavaldeh, eləcə də www.orobanews.com xəbər portalının baş redaktoru Sultan əl-Həttab, yazıçı-publisist Ömər
əl-Armuti və İordaniya Azərbaycan Məzunları Klubunun İdarə Heyətinin sədri Әyhəm Әbu Әnnabın, o
cümlədən Klubun və Azərbaycan icmasının fəal üzvlərinin iştirakı ilə səfirliyin inzibati binasında 20 Yanvar
faciəsinin 31-ci ildönümünə həsr olunmuş anım mərasimi keçirilib.
Azərbaycanın İordaniya Haşimilər Krallığındakı Səfirliyindən AZӘRTAC-a bildirilib ki, hər iki ölkənin
Dövlət himnləri səsləndirildikdən sonra, tədbiri giriş sözü ilə açan səfir Rasim Rzayev qonaqları salamlayaraq,
tədbirə qatıldıqlarına görə öz minnətdarlığını ifadə edib. Sonra 20 Yanvar, eləcə də Vətən müharibəsi
şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Səfir sovet rejiminin Azərbaycan xalqının milli azadlıq ruhunu qıra bilmədiyini, xalqımıza qarşı silahlı
təcavüzünün azadlıq və insan hüquqlarına, o cümlədən fundamental hüquqları ehtiva edən bütün beynəlxalq
qanunlara zidd addım olduğunu xüsusilə qeyd edib, ümummilli lider Heydər Әliyevin faciə baş verdikdən
dərhal sonra Azərbaycanın Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyinə gələrək öz etiraz səsini ucaltdığını, iyrənc
cinayəti törədənlərin cəzalandırılmasını tələb etdiyini və bununla da ilk dəfə 20 Yanvar faciəsinə siyasi-hüquqi
qiymət verildiyini xatırladıb.
Diplomat Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Әliyevin başçılığı altında şanlı
Ordumuzun 44 günlük Vətən müharibəsi ərzində erməni işğalı altında olan Qarabağı və ətraf rayonları azad
etdiyini qürur hissi ilə qeyd edib, münaqişənin artıq tarixə qovuşduğunu vurğulayıb.
Daha sonra çıxış edən Səfirliyin müşaviri E.Şahhüseynov 20 Yanvar faciəsinə aparan yolun tarixçəsinə
nəzər saldığı zaman bu yolun “Gülüstan” müqaviləsindən başladığını xüsusi qeyd edib, həmin faciənin
Azərbaycan xalqının müstəqil, azad və sərbəst yaşamaq əzmini daha da qətiləşdirdiyini və nəticədə xalqımızın
məhz demokratiya yoluna üstünlük verdiyini yada salıb.
Tədbirdə, həmçinin S.Әl-Həttab, Ö.Әl-Armuti və Ә.Әbu Әnnab çıxış edib, 20 Yanvar faciəsi barəsində öz
xatirələrini və fikirlərini bölüşüb və fürsətdən istifadə edərək, Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Әliyevin rəhbərliyi və sərkərdəliyi altında Böyük Qələbə münasibətilə Azərbaycan xalqını
təbrik ediblər.
AZƏRTAC

79

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

20 Yanvar

Vyanada “20 Yanvar – Milli iradəmizin zəfər çaldığı gün” adlı tədbir keçirilib
(24 yanvar 2021)
Yanvarın 23-də Vyanada Azərbaycanın Avstriyadakı səfirliyi tərəfindən 20 Yanvar faciəsinin 31-ci
ildönümü ilə əlaqədar videoformatda “20 Yanvar – Milli iradəmizin zəfər çaldığı gün” adlı tədbir keçirilib.
AZӘRTAC xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri Qalib İsrafilov qanlı 20 Yanvar
hadisələri barədə danışıb.
Qeyd edilib ki, 20 Yanvar Azərbaycan xalqının tarixində ən faciəli və ağır matəm günlərindən biri olsa
da, müstəqilliyə gedən yolda mühüm əhəmiyyət daşıyır, Azərbaycan xalqının sarsılmaz iradə nümayiş etdirdiyi
tarixi hadisədir. Sovet ordusu həmin vaxt dinc əhaliyə qarşı amansızlıq törədərək, insanların iradə və
əzmkarlığını qırmağa çalışırdı, lakin gözlənilənlərin əksi baş verdi, 20 Yanvar hadisələri Azərbaycan xalqının
müstəqillik arzusunu daha da alovlandırdı. Məhz həmin hadisələr vaxtı öz müstəqilliyinə qovuşmaq istəyən
Azərbaycan xalqı İttifaqın digər respublikaları üçün örnək oldu, SSRİ-nin süqutu prosesi daha da sürətləndi.
Q.İsrafilov arxada qalan 2020-ci ilin də Azərbaycan xalqı üçün əhəmiyyətinə toxunub, Vətən
müharibəsində qazanılan şanlı Qələbənin Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldığını qeyd edib. Müharibənin
qızğın dövründə dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi Avstriyada yaşayan soydaşlarımızın da müxtəlif
tədbir və aksiyalar vasitəsilə Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında iştirakını təqdir edib.
Qeyd edilib ki, Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi və suverenliyin bərpasından sonra
Qarabağın dirçəldilməsi, bərpa və yenidənqurma işlərinə start verilib. Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad
olunması ilə həm Azərbaycanda, həm də regionda yeni inkişaf mərhələsinin başlandığını vurğulayan Q.İsrafilov
soydaşlarımızı bu prosesdə aktiv iştiraka çağırıb.
Görüşə qoşulan soydaşlarımız 44 günlük Vətən müharibəsi və əldə olunan Zəfər barədə fəxrlə danışıblar.
Natiqlər Avropanın mərkəzində yerləşən Avstriyada Azərbaycan barədə həqiqətlərin yerli ictimaiyyətə
çatdırılması üçün gələcək fəaliyyət istiqamətlərindən bəhs ediblər, bu ölkədəki diaspor təşkilatları və fəallar
arasında ünsiyyətin intensivləşdirilməsi üçün koordinasiya qrupunun yaradılması barədə qərar qəbul ediblər.
Elgün Niftəli
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Vyana
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ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsi
20 Yanvar faciəsinin 32-ci ildönümü ilə bağlı kampaniya keçirir
(18 yanvar 2022)
ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsi 20 Yanvar faciəsinin 32-ci ildönümü ilə əlaqədar ABŞ ictimaiyyətinin
məlumatlandırılması məqsədilə ənənəvi yazılı kampaniyaya başlayıb. Şəbəkə tərəfindən hazırlanmış “Qara
Yanvar. Azərbaycanının müstəqilliyinə aparan yol. Biz heç zaman unutmayacağıq!” adlı müraciətdə sovet
ordusunun Bakıda dinc əhaliyə qarşı hərbi cinayətlərindən danışılır, “Human Right Watch” hüquq-müdafiə
təşkilatının “Azərbaycanda Qara Yanvar” hesabatından faktlar, habelə Yanvar faciəsinin qurbanları haqqında
statistik məlumatlar diqqətə çatdırılıb.
AZӘRTAC xəbər verir ki, müraciətdə sovet qoşunlarının 26 minlik kontingentinin 1990-cı il yanvarın
19-dan 20-nə keçən gecə Bakıya silahlı müdaxilə etdiyi qeyd olunub. Bildirilib ki, sovet əsgərləri mərkəzi
televiziyanın enerji blokunu partladaraq respublikada informasiya blokadası yaradıblar. Ordu Bakıda dinc
əhaliyə qarşı amansız qırğın törədib. Rəsmi mənbələrə görə, 140-dan çox dinc sakin həlak olub, 700-dən çox
insan yaralanıb. Bakıda dinc sakinlərin qətlə yetirildiyi səhnələr 1956-cı ildə Budapeştdə və 1968-ci ildə
Praqada dinc əhaliyə qarşı törədilən qətliamı xatırladır.
Müraciətdə, həmçinin qeyd olunub ki, Bakıda dinc əhalini atəşə tutan sovet ordusu ağırlıq mərkəzi
dəyişdirilən 5,45 millimetr kalibrli qadağan edilmiş güllələrdən istifadə edib.
ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsinin ölkə ictimaiyyətinə, mətbuatına, qanunvericilərinə və Bayden
administrasiyasına müraciətində bildirilib ki, 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri Azərbaycanda sovet
hakimiyyətinin sonunun başlanğıcı olub və sovet dövlətçiliyinin təməlini sarsıdıb. Müraciətdə deyilir: “20
Yanvar hadisələri Azərbaycan xalqının yaddaşına qanlı səhifə kimi həkk olunub. Aradan 32 il keçsə də, Qara
Yanvar öz mahiyyətini itirmir. Milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycanın dostları hər il Bakıda Şəhidlər
xiyabanını ziyarət edərək, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canlarından keçən qəhrəmanların xatirələrinə
ehtiramlarını bildirirlər”.
ABŞ-ın Azərbaycan icmasının üzvləri yazılı kampaniya vasitəsilə bu ölkənin ictimaiyyətini 20 Yanvar
hadisələri haqqında məlumatlandırır, ABŞ qanunvericilərini bu amansız aksiyanı rəsmi şəkildə pisləyən
qətnamələr qəbul etməyə çağırırlar. ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsinin ənənəvi kampaniyası nəticəsində son on
dörd ildə ABŞ-ın müxtəlif nəşrlərində Qara Yanvar haqqında onlarca məqalə dərc olunub, qubernator
bəyannamələri və bir neçə ştatda parlament qətnamələri qəbul edilib.
AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu
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Afinada 20 Yanvar hadisələri ilə bağlı tədbir təşkil olunub
(18 yanvar 2022-ci il)
Yunanıstanın paytaxtı Afina şəhərində yerləşən Qərbi Attika Universitetində Qanlı 20 Yanvar
hadisələrinin 32-ci ildönümünə həsr olunmuş “Qara Yanvar – müstəqilliyin bərpası istiqamətində dönüş
nöqtəsi” mövzusunda tədbir keçirilib.
AZӘRTAC xəbər verir ki, tədbirdə Qərbi Attika Universitetinin müəllim və tələbə heyəti iştirak ediblər.
Universitetin professoru Panayotis Yannakopulos tədbirdə çıxış edərək 20 Yanvar hadisələrini
Azərbaycan xalqının müstəqillik uğrunda mübarizəsində mühüm tarix olduğunu vurğulayıb.
Sonra Azərbaycanın Yunanıstandakı səfiri Anar Hüseynov təqdimatla çıxış edərək Qanlı 20 Yanvar
hadisələrinədək Azərbaycanın keçdiyi yol, hadisəni şərtləndirən səbəblər, sovet hökumətinin antidemokratik,
antikonstitusional addımları, mülki əhali və əmlaka vurulan zərər, həmçinin ümummilli lider Heydər Әliyevin
Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində çıxışı və nümayiş etdirdiyi mövqe barədə iştirakçılara məlumat
verib. O, Qara Yanvarın Azərbaycan xalqının müstəqilliyin bərpası yolunda dönüş nöqtəsi olduğunu və bundan
qısa müddət sonra Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etdiyini bildirib.
Səfir, həmçinin müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycanın keçdiyi yol, əldə etdiyi iqtisadi
yüksəliş, Ermənistanın ölkəmizə hərbi təcavüzü, 30 illik işğal və 44 günlük Vətən müharibəsi barədə də
iştirakçıları məlumatlandırıb.
Tədbir iştirakçılarına Azərbaycanla bağlı təbliğat materialları paylanılıb.
Daha sonra professor P.Yannakopulos Azərbaycan universitetləri ilə Qərbi Attika Universiteti arasında
münasibətlər, “Erasmus” Proqramı çərçivəsində mövcud olan əməkdaşlıq barədə tələbələrə qısa məlumat verib.
İqbal Hacıyev
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Afina
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20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi İsraildə anılıb
(18 yanvar 2022-ci il)
İsrailin Qüds (Yerusəlim) şəhərində 20 Yanvar – Ümummilli Hüzn Gününün 32-ci ildönümünə həsr
olunmuş “Qanlı Yanvar” mövzusunda tədbir keçirilib.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZӘRTAC-a bildiriblər ki, “Azİz” İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq
Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə şəhər kitabxanasında təşkil olunan tədbirdə Assosiasiyanın sədri Lev Spivak,
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Yeganə Salman və “Azİz”in Qüds bölməsinin rəhbəri Aleksandr
Aqranovski çıxış ediblər.
1990-cı ildə Bakıda yaşadıqlarını söyləyən natiqlər SSRİ rəhbərliyinin göstərişi ilə sovet qoşunlarının
xəbərdarlıq edilmədən Bakıya yeridilməsi nəticəsində baş verən qanlı qırğının canlı şahidləri olduqlarını
bildiriblər. Qeyd edilib ki, faciə zamanı Bakıda mehriban qonşuluq və dostluq şəraitində yaşayan bütün
millətlərin nümayəndələri, o cümlədən yəhudi əsilli günahsız insanlar da həlak olublar. Təcili tibbi yardım
həkimi Aleksandr Marxevka yaralılara yardım edərkən, Yan Meyeroviç ahıl qonşusunu hava limanına
apararkən, Vera Bessantina adlı gənc pəncərədən boylanarkən sovet hərbçilərinin gülləsinə tuş gəliblər. Bu
hadisələrin heç bir zaman unudulmayacağı, həmin proseslərin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasına
gətirib çıxardığı, Bakıya səfər edən israillilərin Şəhidlər Xiyabanında uyuyan 20 Yanvar şəhidlərinin məzarlarını
hər zaman ziyarət etdikləri vurğulanıb.
Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Әliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün bərpa olunduğu, erməni işğalından azad edilən Qarabağda üçrəngli bayrağımızın dalğalandığı
iştirakçıların nəzərinə çatdırılıb. Ötən ilin sonunda Bakıya və Qarabağa səfər etdiklərini söyləyən natiqlər
bildiriblər ki, Vətən müharibəsi zamanı İsrailin göstərdiyi dəstək Azərbaycanda çox yüksək qiymətləndirilir.
Sonra şair Mixail Salman 20 Yanvar faciəsinə ithaf etdiyi şeirini söyləyib, Aleksandr Aqranovski isə
David Altmanın “Mənim dostlarım – bakılılar” mahnısından bir parça ifa edib.
Tədbir çərçivəsində 20 Yanvar hadisələrini əks etdirən fotosərgi nümayiş olunub.
AZƏRTAC
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Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərləri Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
(20 yanvar 2022-ci il)
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, Azərbaycandakı dini
konfessiyaların rəhbərləri və din xadimləri Şəhidlər xiyabanında ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyü
uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının məzarlarını ziyarət ediblər.
QMİ-nin mətbuat xidmətindən AZӘRTAC-a bildirilib ki, qəhrəman şəhidlərimizin ruhlarına dualar
oxunub, məzarları önünə gül dəstələri düzülüb.
AZƏRTAC

84

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

20 Yanvar

Azərbaycanın 20 Yanvar faciəsinin qurbanlarının xatirəsi Avstraliyada da anılıb
(20 yanvar 2022-ci il)
Azərbaycanın 20 Yanvar – Ümumxalq Hüzn Günü ilə əlaqədar Avstraliyada da təbir keçirilib, faciə
qurbanlarının xatirəsi anılıb.
AZӘRTAC xəbər verir ki, Avstraliya Azərbaycanlıları Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə onlayn formatda
keçirilən tədbirdə çıxış edən assosiasiyanın sədri Mikayıl Oyta həmin günün Azərbaycanın milli-azadlıq
mübarizəsindəki əhəmiyyətindən danışıb. Həmin gecə Sovet ordusu tərəfindən qətlə yetirilən şəhidlərimizin
xatirəsinin daim uca tutulacağını bildirib.
Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndikdən sonra, şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılıb.
Tədbirdə çıxış edən səfir Azərbaycanın Avstraliyadakı müvəqqəti işlər vəkili Ramil Qurbanov xalqımızın
tarixi inkişaf yolu barədə məlumat verərək, ötən əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısından etibarən Sovet İttifaqında
baş verən ictimai-siyasi proseslərdən bəhs edib. 20 Yanvar faciəsinin arxa planında baş verən əsas hadisələri
izah edib. Diplomat bildirib ki, keçmiş Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi
M.Qorbaçovun yarıtmaz siyasəti nəticəsində həmin vaxt Azərbaycana qarşı radikal separatçı meyllər açıq
müstəviyə keçmiş, bütün bu cəhdlər Ermənistan ərazisində öz tarixi dədə-baba yurdlarında yaşayan
azərbaycanlılara qarşı zorakılıqla müşayiət olunmuşdur.
R.Qurbanov bildirib ki, həmin hadisələrin davamı kimi, Sovet rəhbərliyi Azərbaycan xalqını öz haqlı
tələblərindən çəkindirmək üçün 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-ə keçən gecə qanlı cinayət törətmişdir. Diplomat
baş verən dəhşətli qırğına beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini çəkmək və hüquqi-siyasi qiymət vermək məqsədilə
ulu öndər Heydər Әliyevin dərhal Moskvadakı Azərbaycan nümayəndəliyində görüş keçirdiyini, bu addımın
Sovet ordusunun qanlı əməllərinin ifşa edilməsində əvəzsiz rol oynadığını vurğulayıb.
R.Qurbanov bu hadisələrdən sonra da Azərbaycan xalqının mübarizlik əzminin sınmadığını, müstəqillik
uğrunda fasiləsiz mübarizə apardığını, müstəqillik bərpa edildikdən sonra qarşılaşdığı çətinliklərdən danışıb.
Xalqın tələbi ilə ölkə rəhbərliyinə qayıdan Ulu Öndərin müdrik siyasəti ilə ölkədə ictimai, siyasi və iqtisadi
sabitliyin təsis edildiyini, Prezident İlham Әliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində ölkənin davamlı inkişaf
mərhələsinə qədəm qoyduğunu qeyd edib. Diplomat bildirib ki, bu səylərin nəticəsində Azərbaycan xalqı 2020ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsi ilə öz torpaqlarını işğaldan azad edib və bununla da 20 Yanvar şəhidlərinin
qanı yerdə qalmayıb.
Tədbirdə çıxış edən Türkiyənin Sidneydəki Baş konsulu Әli Sevim, AZӘRTAC-ın Avstraliyadakı xüsusi
müxbiri Vüqar Ağayev, Güney Azərbaycan Demokratik Türk Birliyinin (GADTB) Avstraliya təmsilçisi Sara
Azərsun, GADTB-nin sədri Әjdər Tağızadə və birliyin sədr müavini Eldar Qaradağlı 20 Yanvar faciəsinin
Azərbaycan tarixindəki rolundan, bu hadisənin xalqımızın milli-azadlıq hərəkatının başlanğıcı olmasından və
həmin vaxt şəhid olanların xatirəsinin xalqımız tərəfindən həmişə böyük hörmətlə anılacağından bəhs ediblər.
Tədbirdə 20 yanvar faciəsini əks etdirən qısametrajlı sənədli film də nümayiş olunub.
Vüqar Ağayev
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
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Vaşinqtonda 20 Yanvar faciəsi anılıb
(20 yanvar 2022-ci il)
Yanvarın 20-də ADA Universitetinin Vaşinqtonda yerləşən mərkəzində 20 Yanvar faciəsinin 32-ci
ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib.
AZӘRTAC xəbər verir ki, tədbirdə ADA Universiteti və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrini təmsil edən,
ABŞ-da təlim proqramına qatılmış müəllim heyəti, səfirlik əməkdaşları, Azərbaycan icmasının üzvləri və ABŞ
ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər.
Anım tədbirində 20 Yanvar faciəsinin qurbanları üçün şam yandırılıb və onların əziz xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan ADA Universitetinin prorektoru Qalib Məmməd 1990-cı ilin 20 Yanvar
tarixinin yaddaşlarımızdan heç zaman silinməyəcəyini vurğulayıb, həmin gün həyatlarını qurban verən
həmvətənlərimizin müstəqil Azərbaycanın qurulmasında əvəzsiz rolu olmasından bəhs edib.
Səfir Xəzər İbrahim çıxış edərək 20 Yanvar tarixinin hər bir azərbaycanlının yaddaşında əbədi
yaşayacağını, bu hadisələrinin qan yaddaşımız olmaqla yanaşı, Azərbaycan xalqı üçün qürur günü kimi
qaldığını diqqətə çatdırıb. Səfir 1990-cı ilin 20 Yanvar faciəsi barədə həmin dövrdə ABŞ-ın “The New York
Times” və “The Washington Post” kimi nüfuzlu mətbu orqanlarında dərc olunmuş məqalələrin ABŞ
Konqresinin kitabxanasından və arxivlərindən toplanaraq çap edilməsindən bəhs edib və onun yenidən nəşr
olunmuş versiyasını təqdim edib.
Anım tədbirində ABŞ-da yaşayan Azərbaycan icmasının üzvləri, 20 Yanvar hadisələri zamanı
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında əhəmiyyətli xidmətləri olan Həbib Azərsina və Abol Bahadori
öz xatirələrini bölüşüblər.
Daha sonra ADA Universitetinin “Bir müəllimin manifesti” layihəsi çərçivəsində ABŞ-da səfərdə olan
Azərbaycan müəllimləri 20 Yanvar hadisələrindən bəhs edərək, həmin günləri dərin hüznlə xatırladıqlarını, onu
hər zaman yaddaşlarda yaşadacaqlarını bildiriblər.
Tədbirin sonunda 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsinə ehsan verilib.
AZƏRTAC
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20 Yanvar faciəsinin 32-ci ildönümü İğdır şəhərində də qeyd olunub
(20 yanvar 2022-ci il)
Türkiyənin İğdır şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Evində 20 Yanvar faciəsinin 32-ci
ildönümü ilə əlaqədar anma mərasimi keçirilib.
AZӘRTAC xəbər verir ki, mərasim Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə
başlayıb.
Sonra şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, ruhlarına dualar oxunub.
İğdır–Azərbaycan Dil, Tarix və Mədəniyyət Birliyini Yaşatma və Dəstəkləmə Dərnəyinin sədri Ziya
Zakir Acar və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini Valeh Hacıyev çıxışlarında 20 Yanvar
faciəsinin dəhşətlərindən bəhs ediblər.
Daha sonra 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə keçmiş Sovetlər birliyinin qoşun birləşmələrinin
Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi hərbi cinayəti əks etdirən film nümayiş olunub.
Professor Tufan Gündüzün 20 Yanvar cinayətinin səbəb və məqsədləri, eləcə də böyük Qarabağ
Zəfərindən sonra bölgədə yaranmış vəziyyət mövzusunda məruzə ilə çıxış edib.
Çıxışlarda Azərbaycan xalqının qəhrəman övladlarının şücaəti xoş sözlərlə ifadə edilib.
Mərasimdə İğdır valisi Engin Sarıibrahim, İğdır Cümhuriyyət Baş prokuroru Sərkan Başaran, yerli
qarnizon komandanı Ramazan Sedat Baş, İğdır Polis İdarəsinin rəisi Oğuzhan Yonca, İğdır Universitetinin
rektoru Mehmet Hakkı Alma, Aralık rayon bələdiyyəsinin sədri Mustafa Güzelkaya, Tuzluca rayon
bələdiyyəsinin sədri Sait Türkan və digər rəsmi şəxslər, eləcə də İğdır ictimaiyyətinin görkəmli simaları iştirak
ediblər.
Sabir Şahtaxtı
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Ankara
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Moldovada 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı anım tədbiri keçirilib
(20 yanvar 2022-ci il)
Ölkəmizin Kişineudakı səfirliyində Moldovadakı Azərbaycanlılar Konqresi (MAK) ilə birgə 20 Yanvar
faciəsinin 32-ci ildönümünə həsr edilmiş anım mərasimi keçirilib.
AZӘRTAC xəbər verir ki, mərasimə Qanlı Yanvar faciəsinin ildönümünü qeyd etmək və Vətənimizin
azadlığı naminə canlarından keçmiş şəhidlərimizin xatirəsini yad etmək məqsədilə Moldovada yaşayan çoxsaylı
soydaşlarımız, müxtəlif icma nümayəndələri, moldovalılar qatılıblar.
Anım tədbiri Azərbaycanın Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb, şəhidlərimizin xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilib, səfirliyin önündə faciə qurbanlarının xatirəsinə həsr edilmiş guşə önünə çiçəklər
düzülüb.
Eyni zamanda, MAK-ın sədri Elçin Bayramov, faciənin şahidi olmuş azərbaycanlı icmanın üzvləri çıxış
edərək bu qanlı tarixin gənc nəsillər tərəfindən anılmasının vacib olduğunu vurğulayıblar. Natiqlər çıxışlarında
sovet ordusu hissələrinin iştirakı ilə həyata keçirilmiş hərbi təcavüz nəticəsində yüzlərlə dinc əhalinin
amansızlıqla qətlə yetirildiyini, bu qırğının xalqın iradəsini sarsıtmadığını, şəhidlik zirvəsinə ucalmış Vətən
övladlarının fədakarlıqlarının xalqımızın tarixinə yeni parlaq səhifə yazdığını, faciəyə bir neçə il sonra yalnız
ümummilli lider Heydər Әliyevin təşəbbüsü ilə dövlət səviyyəsində siyasi-hüquqi qiymət verildiyini qeyd
ediblər. Çıxışlarda bildirilib ki, Azərbaycan tarix boyu ağır sınaqlardan keçib, 2020-ci ildə növbəti hərbi
təcavüzə məruz qalıb, 30 ilə yaxın davam edən erməni işğalına Ali Baş Komandan İlham Әliyevin rəhbərliyi,
Ordumuzun gücü və xalqın birliyi sayəsində son qoyulub, torpaqlarımız işğaldan azad edilib, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü bərpa olunub. Sonda, 1990-cı ilin 20 yanvarında milli birliyimizin qalib gəldiyi tarixin Zəfər
gününə gedən yolun başlanğıcı olduğu vurğulanıb.
Tədbir Moldovanın kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən geniş işıqlandırılıb.
Eyni zamanda, səfirliyin önündə 20 Yanvar faciəsinin 32-ci ildönümü ilə əlaqədar Qanlı Yanvarda
törədilmiş görünməmiş qəddarlığı əks etdirən tarixi fotoşəkillər sərgilənib.
Emil Hüseynli
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Kişineu
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Madriddə 20 Yanvar faciəsinin otuz ikinci ildönümü qeyd edilib
(20 yanvar 2022-ci il)
Azərbaycanın İspaniyadakı səfirliyində 20 Yanvar faciəsinin 32-ci ildönümü ilə bağlı anım mərasimi
təşkil edilib.
AZӘRTAC xəbər verir ki, tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın İspaniyadakı səfiri Ramiz Həsənov 1990cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə sovet ordusunun Azərbaycana hərbi müdaxiləsi nəticəsində 147 mülki
şəxsin qətlə yetirildiyini, 744 nəfərin ağır xəsarət aldığını qeyd edib. Bildirilib ki, bu qanlı faciə Azərbaycan
tarixinə Qara Yanvar kimi daxil olub.
Səfir diqqətə çatdırıb ki, 20 Yanvar hadisələrindən dərhal sonra ümummilli lider Heydər Әliyev
Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək sovet rəhbərliyinin xalqımıza qarşı həyata keçirdiyi
dəhşətli cinayəti kəskin pisləyən bəyanatla çıxış edib, xalqımıza qarşı törədilmiş qırğına siyasi qiymət
verilməsini və günahkarların cəzalandırılmasını tələb edib. Qeyd edilib ki, Milli Məclisin 1994-cü ilin
fevralında keçirilən xüsusi sessiyasında 20 Yanvarda günahsız insanların qəddarcasına qətlə yetirilməsi hərbi
təcavüz və cinayət kimi qiymətləndirilib, 1994-cü ilin martında “1990-cı il yanvarın 20-də Bakıda törədilmiş
faciəli hadisələr haqqında” qərar qəbul edilib və 20 Yanvar tarixi Azərbaycan Respublikasında Ümumxalq Hüzn
Günü elan edilib.
Vurğulanıb ki, 20 Yanvar xalqımızın iradəsini sındıra, milli ruhumuzu sarsıda bilmədi. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Әliyevin də qeyd etdiyi kimi, 20 Yanvar tariximizin şərəf və qəhrəmanlıq
səhifəsi, milli iradəmizin zəfər çaldığı gündür.
Tədbirdə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, habelə ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyü naminə
canından keçmiş bütün şəhidlərin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Sonra Azərbaycan televiziyası tərəfindən 20 Yanvar – Ümumxalq Hüzn Günü ilə bağlı hazırlanmış
videoçarx nümayiş olunub.
Tədbir çərçivəsində sovet ordusunun Azərbaycana hərbi müdaxiləsi zamanı Vətənin azadlığı uğrunda
həyatını itirmiş şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş fotosərgi də təşkil edilib.
Nigar Cəfərli
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Madrid
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Moskvada 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi yad edilib
(20 yanvar 2022-ci il)
Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyində 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb.
AZӘRTAC xəbər verir ki, səfirliyin, Heydər Әliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin əməkdaşları,
Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin fəalları və diaspor nümayəndələri ümummilli lider Heydər Әliyevin
səfirliyin binasındakı barelyefi, eləcə də binanın qarşısında yaradılmış xatirə stendinin önünə əklillər və gül
dəstələri qoyublar.
Səfir Polad Bülbüloğlu çıxış edərək 20 Yanvar gecəsi sovet repressiya maşının qarşısına çıxaraq azadlıq
tələbi irəli sürən Azərbaycan vətəndaşlarının qəhrəmanlığından danışıb. O qeyd edib ki, həmin dövrdə
Azərbaycan blokada şəraitində yaşayırdı və respublikanın haqq səsini heç kim eşitmirdi. Diplomat deyib:
“Hadisələrin səhəri günü Heydər Әliyev ailə üzvləri ilə birlikdə bu binaya gələrək sovet rəhbərliyinə qarşı
ittihamlar irəli sürdü, həmin qanlı hadisələri “cinayət” adlandırdı. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra
Heydər Әliyev Vətənə qayıdaraq ölkənin prezidenti seçildi. Onun tapşırığı ilə xüsusi komissiya yaradıldı, Milli
Məclisdə müzakirələr keçirildi və bu hadisələrə siyasi qiymət verildi”.
Polad Bülbüloğlu vurğulayıb ki, həmin hadisələrdən 32 il ötür. Ali Baş Komandan, Prezident İlham
Әliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu işğal altında olan torpaqlarımızı azad edib. “İndi ulu öndər Heydər
Әliyevin, bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır. Allah onlara rəhmət eləsin!”, - deyə səfir bildirib.
Fəridə Abdullayeva
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Moskva
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20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi Minskdə yad olunub
(20 yanvar 2022-ci il)
20 Yanvar faciəsinin 32-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın Belarusdakı səfirliyi tərəfindən anım
mərasimi keçirilib.
AZӘRTAC xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycanın azadlığı, suverenliyi və müstəqilliyi uğrunda canlarını
qurban vermiş şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Tədbirdə çıxış edən səfir Ülvi Baxşəliyev bildirib ki, 1990-cı il yanvarın 20-si Azərbaycanın müasir
tarixinə ən faciəli günlərdən biri, eyni zamanda, xalqımızın qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olub, milli
müstəqillik, azadlıq uğrunda mübarizəsinin və yenilməz iradəsinin rəmzinə çevrilib.
Səfir hadisələrdən əvvəl cərəyan edən proseslər, xüsusilə Ermənistanın ölkəmizə qarşı əsassız ərazi
iddiaları və SSRİ rəhbərliyinin erməni separatizmini dəstəkləməsi, eləcə də beynəlxalq hüquq normalarına zidd
olaraq Azərbaycan xalqının müstəqillik əzmini qırmaq məqsədilə ölkəyə sovet ordusunun yeridildiyi və dinc
əhaliyə qarşı qırğın törədildiyi, faciənin üzərindən 32 il keçməsinə baxmayaraq, bu qanlı cinayətə beynəlxalq
səviyyədə siyasi-hüquqi qiymətin verilmədiyi, sifarişçilərin və icraçıların cəzalandırılmadığı barədə məlumat
verib.
Faciəvi hadisələrdən dərhal sonra ümummilli lider Heydər Әliyevin Azərbaycanın Moskvadakı daimi
nümayəndəliyinə gələrək mətbuat konfransı keçirdiyi, bütün baş verənləri beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə
çatdırdığı, xalqımıza qarşı törədilmiş qırğına siyasi-hüquqi qiymət verilməsini, günahkarların cəzalandırılmasını
tələb etdiyi və 20 Yanvar faciəsinə dövlət səviyyəsində ilk siyasi-hüquqi qiymətin məhz Ulu Öndərin xalqın
təkidi ilə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra verildiyi bildirilib.
Ü.Baxşəliyev, eyni zamanda, Azərbaycanın azadlığı, suverenliyi və müstəqilliyi uğrunda canlarından
keçmiş şəhidlərimizin ailə üzvlərinə göstərilən dövlət qayğısından danışıb və Prezident, Müzəffər Ali Baş
Komandanımızın rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan Ordusunun ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyini,
bütün şəhidlərimizin ruhunun rahatlıq tapdığını vurğulayıb.
Tədbirdə Belarus Azərbaycan İcmaları Konqresi, Minskdə fəaliyyət göstərən “Qobustan”, “Ocaq”
(Qomel), “Azəri” (Moqilyov) və “Vətən” (Babruysk) cəmiyyətlərinin rəhbərləri və nümayəndələri iştirak
ediblər.
Səfirliyin foyesində 20 Yanvar faciəsini əks etdirən stendlər quraşdırılıb, film nümayiş olunub. Anım
mərasiminin sonunda ehsan süfrəsi açılıb.
Emil Hüseynli
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Minsk
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