
 

 

 

 

                                   Azərbaycan Respublikası 

              Qobustan rayonu İcra hakimiyyətinin başçısının 

                                          SƏRƏNCAMI 
 

  №007                                                                                     16 yanvar 2020-ci  il 

 
20 Yanvar faciəsinin otuzuncu  ildönümünün keçirilməsi 

haqqında 
 

      1990-cı il yanvarın 20-si Azərbaycanın müasir tarixinə ən faciəli günlərdən biri, 
eyni zamanda, xalqımızın qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olmuşdur. İyirmi yeddi il 
əvvəl yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə sovet ordusunun qoşun birləşmələri 
Ermənistanın təcavüzkar hərəkətlərindən və keçmiş SSRİ rəhbərliyinin ermənilərə 
havadarlığından hiddətlənən, Bakının küçələrinə və meydanlarına çıxaraq buna öz 
qəti etirazını bildirən geniş xalq kütlələrinə qarşı hərbi əməliyyatlara başladı. 
Doğma yurdunun, xalqının azadlığını, şərəf və ləyaqətini hər şeydən uca tutan 
vətənpərvər Azərbaycan övladları həmin müdhiş gecədə canlarından keçərək, 
şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. 20 Yanvar faciəsi mahiyyətinə görə dövlətin öz xalqına 
qarşı tarixdə misli görünməmiş təcavüzü, qətliamı idi. Keçmiş SSRİ, Azərbaycan 
SSRİ  Konstitusiyalarının kobudcasına pozulması, ayaqlar altına atılması idi. O 
gecə keçmiş SSRİ dövləti dinc əhalinin üstünə qoşun yeritməklə BMT 
Nizamnaməsini, beynəlxalq hüquq normalarını, həmçinin iştirakçısı olduğu Mülki 
və Siyasi Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Paktın bir sıra müddəalarını pozmuşdur. 
Respublikanın o vaxtkı səriştəsiz, kölə psixologiyalı rəhbərlərinin isə bu faciədən 
sonra da yenə də xalqla bir olmağa cəsarəti çatmadı və onlar sovet rəhbərliyinin 
ətəyindən əllərini çəkmədilər. Həmin vaxt Moskvada yaşayan ümummilli liderimiz 
Heydər Əliyev onların əksinə olaraq, həyatını təhlükədə qoyaraq faciənin ertəsi 
günü Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinə gəldi və Qanlı Yanvar qırğınını 
törədənləri pisləyən kəskin bəyanatla çıxış etdi, xalqımızın başına gətirilən müsibəti 
dünyaya çatdırdı. Bununla da Ulu Öndərimiz cəsarətini, mərdliyini, xalqının 
sədaqətli oğlu olduğunu bir daha sübut etdi. Lakin bu qanlı qırğın Azərbaycan 
xalqının iradəsini qıra, azadlıq eşqini söndürə bilmədi. Xalqımız qanı bahasına da 
olsa istəyinə - azadlıq və müstəqilliyinə qovuşdu. Azərbaycan xalqının ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə yenidən qayıdışından sonra 20 Yanvar 
hadisələrinə siyasi-hüquqi qiymət verildi və cinayəti törədənlərin adları ictimaiyyətə  
çatdırıldı. 
    Keçmiş sovet hərb maşınının Azərbaycanda törətdiyi qanlı qırğından 30 il 

keçməsinə baxmayaraq, xalqımız o müdhiş gecəni daim xatırlayır, həmin faciənin 



ağrısı ilə yaşayır, bu vəhşiliyi törədənlərə dərin nifrətini bildirir. Hər il yanvarın 20-

də minlərlə insan Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edir, Vətənin azadlığı və suverenliyi 

uğrunda canlarından keçmiş Azərbaycan oğul və qızlarının əziz xatirəsini ehtiramla 

yad edirlər. 

     Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin sərəncamı ilə 
“20 Yanvar faciəsinin otuzuncu ildönümünün keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı” 
təsdiq edilmişdir. 
     20 Yanvar faciəsinin otuzuncu ildönümü rayon miqyasında yüksək səviyyədə 
keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə       
 
                                                  QƏRARA  ALIRAM: 

 

    1. 20 Yanvar faciəsinin otuzuncu  ildönümü  rayon miqyasında yüksək səviyyədə 
geniş qeyd edilsin. 

      2.  20 Yanvar faciəsinin otuzuncu  ildönümü keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı 

təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

   3.  20 Yanvar faciəsinin otuzuncu   ildönümü  rayon miqyasında  lazımi səviyyədə 

qeyd edilməsi ilə əlaqədar aşağıdakı tərkibdə komissiya yaradılsın: 

                                

                                                     Komissiyanın sədri: 

 

A.Məmmədov                               Rayon İcra hakimiyyətinin başçısı         

 

                                                           Üzvləri: 

 

T.Güləliyeva                               Başçının müavini-İctimai-siyasi və humanitar       

                                                   məsələlər şöbəsinin müdiri 

M.Əkbərov                                  Başçının müavini-Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili    

                                                   və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdiri  

E.Mikayılov                                 İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Ərazi  

                                                   idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə   

                                                   iş şöbəsinin müdiri  

E.Babayev                                  Rayon Polis Şöbəsinin rəisi  

F.Güləliyev                                 Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri 

H.Şabili                                     İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm     

                                                 Şöbəsinin Qobustan rayonu üzrə nümayəndəsi 

Q.Əkbərov                                Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi  

S.Rəhimov                               İcra hakimiyyəti başçısının Qobustan şəhər İƏD 

                                                 üzrə nümayəndəsinin müavini,nümayəndənin v.i.e                                                  

R.Şahbazov                             “Qobustan” qəzetinin baş redaktoru 



R.Hümbətov                              Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin  

                                                  direktoru  

M.Murquzov                              Kommunal Müəssisələri  Kombinatının rəisi v.i.e                                                    

 

  4.Tapşırılsın komissiyaya bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 
 

 

                                         Qobustan rayonu İcra  
                                         hakimiyyətinin başçısı:                        A.M.Məmmədov                                            

 

 

 
 


