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Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi 

www.kitabxana.net 

Mir Cəlal Paşayev adına  

 Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 

 

“20 Yanvar hadisələrinin mahiyyətinin təbliği” 

  

YYSİB-nin vətənpərvərlik, kulturoloji, elektron 
kitablar layihəsi 

Elektron kitab N 62 (05 - 2021) 

 Bu elektron nəşrlər Azərbaycan Respublikası Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində 
Sosial Xidmətlər Agentliyinin elan etdiyi, Yeni 
Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən 1 
sentyabr 2021-ci il tarixindən həyata keçirdiyi, 
www.kitabxana.net  - Mir Cəlal Paşayev adına Milli 
Virtual Kitabxananın texniki-yaradıcı dəstəyi ilə icra 
olunan “20 Yanvar hadisələrinin mahiyyətinin 
təbliği” adlı təkrar müsabiqə  çərçivəsində 
hazırlanaraq yayımlanır.  
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Kulturoloji layihənin maliyyələşdirən qurum: 

 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində 

Sosial Xidmətlər Agentliyi 

http://sosial.gov.az/sxa 

 

İcraçı qurum: 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi: 

www.yysq.kitabxana.net 

 

Seriyadan olan başqa e-kitablarımızı  

buradan izləyin: 

https://kitabxana.net/e-library.php?cate=193 

Rəsmi F/B səhifəmiz: 

https://www.facebook.com/sosialtebliqat 
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Qan borcu 

 

20 yanvar 1990-cı il şəhidləri 

 

 

Elektron kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə 
hazırlanıb. YYSİB - 2021 

YYSİB - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-
nəşri 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: 

Aydın Xan (Əbilov),  
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DİQQƏT 
 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə 

uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın 

bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, 

eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, 

İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi 

mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar 

üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur. 
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АДИЛ ЪЯМИЛ 

 

 

 

ГАН БОРЪУ 
 

(Поема) 
 

 
Азярбайъанын азадлыьы уьрунда шящид олан 

 йурддашларымызын юлмяз хатирясиня 
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Redaktoru:  

 

İslam Sadıq 

 

Şair-publisist,  f.ü.f.doktoru 

 

 

 

 

 
 

Адил Ъямил. Qан боръу (Поема).Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 52 

səh. 

 

 
Tanınmış şair, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Adil Cəmilin “Qan 

borcu” poeması 1990-cı ilin 20 yanvar olaylarını olduğu kimi əks 

etdirən bədii həqiqət nümunəsidir. Müəllif özü əvvəldən axıra kimi  

bu qanlı olayların iştirakçısı olduğuna görə əsər təbii və təsirli 

alınmışdır. 

1990-cı ildə qələmə alınmış poema şəhudlik zirvəsinə ucalanlara 

şahidlik edən bir şairin ürək qanı və göz yaşı ilə yazılmış mərsiyə 

ruhlu mənzuməsidir. 
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О ЭЕЪЯНИН ЯВВЯЛИ 

 

(йахуд 19 йанвар) 

 

Уьулдайыр гядим Бакы – 

Мейдан тутмур издищамы. 

Бир гязябдян йоьрулубдур 

Бу шящярдя инди щамы. 

 

Бахышларда кядяр ейни, 

Цряклярдя зиллят бирдир. 

Дярд инсаны бирляшдирир – 

Бу эцнлярдя миллят бирдир. 

 

Нядир дярди бу миллятин? – 

Доьма торпаг ялдян эедир. 

Заман-заман эюрмцшцк ки, 

Щяр ня эедир, елдян эедир. 
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Заман-заман эюрмцшцк ки, 

Торпаьымыз кичилмякдя; 

Йурдумуз йад аршыныйла 

Юлчцлмякдя, бичилмякдя. 

 

Заман-заман эюрмцшцк ки, 

Ялляримиз даш алтында. 

Юз ишини йахшы эюрцб 

Пяргу балыш баш алтында… 

 

Бу да бизим Ана Торпаг, 

Бу да бизя дцшян дяниз. 

Эюз даьымыз эюз юнцндя – 

Бу дейилми хяритямиз?.. 

 

Бу дейилми Азярбайъан – 

Ярдябили, Зянъаны йох. 

Бу дейилми Азярбайъан – 

Ики ъандыр, бир ъаны йох. 

http://www.kitabxana.net/
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Ялим чатмыр Тябризимя, 

Дярбяндимдян дярбядярям. 

Аман, Аллащ, мяним дейил 

Мяним олан даьым, дярям. 

 

Ня эцнащын сащибийям – 

Мяним дейил мяним олан. 

Йад дейил дцшмян кясилян, 

Мяням мяня гяним олан. 

 

Валлащ, биллащ юзэялярдян 

Йохдур мяним уму-кцсцм. 

Юзцм юзэя ола-ола 

Юзэясиндян умум, кцсцм?  

 

Мяням щярраъ базарында 

Тярязийя торпаг гойан. 

Юз башына лячяк юртцб, 

Йад башына папаг гойан… 
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            *** 

Гарабаьа тор атыблар, 

Йазыг миллят ялщяширдя. 

Йухарылар, ашаьылар 

Айрылыр да, «бирляшир» дя. 

 

Микрофонла баьырырлар – 

Халг инанмыр бу бирлийя. 

Мцкафатлар айырырлар 

«Тямкинлийя», «сябирлийя». 

 

Цряклярдя торпаг ешги, 

Цряклярдя йурд севэиси. 

Дамарларда ъошуб-дашыр 

Мцгяддяс Горгуд севэиси. 

 

Гарабаьдан ганадланан 

Ган гохулу хябяр эязир. 

Бу тялядян чыхмаг цчцн 

Халг юзцня рящбяр эязир. 

http://www.kitabxana.net/
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«Даща бясдир бу фялакят – 

Гачгын олдуг, кючкцн олдуг. 

Щарайымыз щара чатды?  

Щамы цчцн щеч ким олдуг… 

 

Даща бясдир бу рязалят – 

Йашамырыг, сцрцнцрцк. 

Дядя-баба торпаьындан 

Бир эеъядя кцрцнцрцк… 

 

Даща бясдир бу ъинайят – 

Щаны бизим гейрятимиз?  

«Ъянэи»миз вар ъянэя чыхаг, 

Гой чалынсын «Щейраты»мыз…» 

 

Беля дейир гязябли халг, 

Беля дейир дярдли миллят. 

Узаг торпаглардан эялир 

Торпаьыма бу хяйанят. 
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Хяйанятин габаьында 

Сусмаг юзц хяйанятдир. 

Бабамыздан галан торпаг 

Нявямизя яманятдир. 

 

Гарабаьын щяр гарышы 

Рущумузун вятянидир. 

О – чырпынан бир црякдир, 

Азярбайъан – бядянидир. 

 

Гопарсынмы йад ъайнаьы 

Бу бядяндян бу цряйи?  

Эюзляйирик ахы кими, 

Эюзляйирик ахы няйи?.. 

 

Ана Йурду горумаьа 

Сон мягамда сцпяр щаны?  

Дамарында ЙУРД севэиси 

Ахыб эедян рящбяр щаны?.. 
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Халг йыьышыр бир мейдана, 

Инсан дюнцб цмман олур. 

Аловланыб ъошан нифрят, 

Дашан щиддят йаман олур. 

 

Дярд – дюзцлмяз, гям – аьырса, 

Кюксцмцздян ган ахырса, 

Булудлардан эцн доьурса, 

О эцнцмцз думан олур. 

 

Данышмаьа сюз галанда, 

«Барышмаьа» цз галанда, 

Миллят чарясиз галанда 

Шярдян хейир уман олур. 

 

Йурд йеримдя евляр йаныр, 

Эюй тярпянир, йер фырланыр, 

Тарих йеня тякрарланыр – 

Црякляря даман олур… 
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Байраьымын Ай-Улдузу – 

Азадлыьын дады, дузу. 

Аллащ, бу йол неъя узун, 

Мянзилим ня заман олур?  

           

 

 

*** 

 

 

Гарабаьдан ганадланан 

Ган гохулу хябяр эязир. 

Бу тялядян чыхмаг цчцн 

Халг юзцня рящбяр эязир. 

 

Уьулдайыр долу мейдан, 

Ашыб-дашыр инсан сели. 

Халг истяйир хилас едя 

Ана йурду, доьма ели. 
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Бир гязябдян йоьрулубдур 

Бу мейданда инди щамы. 

Кимся гулдур адландырыр  

Бир милйонлуг издищамы. 

 

Кимся эюрцб дин байраьы 

Чадрайа гайтарыр бизи. 

Сырамызы сцрц билиб 

Гойунтяк отарыр бизи. 

 

Хябяр тутан Мяркяз буна 

«Сийаси чеврилиш» дейир. 

(Бир няфярин «чеврилмяйи» 

Сийаси чеврилиш дейил…) 

 

Халгын сяси – щаггын сяси,  

Бунун башга бир рянэи йох. 

Чевирмяйя, девирмяйя 

Халгын топу, тцфянэи йох… 
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Адымыза йазыланлар 

Аман, Аллащ, даща няймиш?  

Ня биляйдик ган тюкмяйя 

Бцтцн бунлар бящаняймиш… 
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О ЭЕЪЯ 
 

(йахуд 19-20 йанвар) 
 

 

«Орду Бакыйа йеридиляркян конститусийа 
ганунлары позулмуш, Азярбайъан 

Республикасынын суверен щцгуглары 
вящшиъясиня тапдаланмышдыр…» 

Гязетлярдян  
 

 

 

Йаваш-йаваш шяр гарышыр, 

Йеня дя гайнайыр шящяр. 

Демя юзцндян хябярсиз 

Од иля ойнайыр шящяр. 

 

Бу шящярин йолларыны 

Кясибдир инсан «щасары». 

Башбилянляр баша дцшмцр 

Нядир миллятин азары. 
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Нядир ъанлы «баррикада», 

Ня истяйир кюрпя, ушаг. 

Топлашыблар топа-топа, 

Орталыгда йаныр оъаг… 

 

  

Бу шахталы гыш эеъяси 

Бу адамлар цшцмцрмц?  

Щара чякир халгы бу йол, 

Эюрян кимся дцшцнцрмц?... 

 

Бяли, бяли тядбир тюкцб 

Дцшцнян вар, дашынан вар. 

О эеъянин зцлмятиндя 

Йарагланыб йашынан вар. 

 

Ня билясян башымыза 

Йаьмаьа гурьушун эялир. 

Ганымыза йерикляйян  

Поладпалтар гошун эялир… 
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                      *** 

 

Тыртылларын сяси йахын… 

Ишыгланыр гара эеъя. 

Кимся билмир танк «карваны» 

Щардан эялир, щара кечя. 

 

Биз эюрмцшдцк бу танклары, 

Бу зирещли машынлары. 

Эюрмямишдик гана щярис 

Бу яъайиб гошунлары. 

 

Чящрайыйа чалан сифят  

Бирэцнлцкдян ган-ган дейир. 

Йазыг инсан белясиня 

Ня црякля инсан дейир?  

 

Бу пялянэляр пянъясиндян  

Гуртулмаьын чаряси йох. 

Йох, йох, онлар ясэяр дейил – 

http://www.kitabxana.net/
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Белясинин анасы йох… 

Тез бюлцнцб дястяляря 

Йыртыъылар щалай вурур. 

Ишыгсачан одлу эцлля 

Гаранлыьа галай вурур… 

 

Фярйад гопур эеъяйары, 

Гаранлыгда ган тюкцлцр. 

Аьаъдан йарпагсайаьы 

Торпаьа инсан тюкцлцр. 

 

Йолда оъаг галайынын  

Гяфилдян оъаьы сюнцр. 

Бир эеъядя нечя юмрцн 

Гайнар эянълик чаьы сюнцр. 

 

Гардашыны итирян ким, 

Йолдашыны итирян ким. 

Бу гырьына инанмайыб 

Юз башыны итирян ким. 

http://www.kitabxana.net/
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Щарай чякян адамлары 

Аьыр танклар язиб кечир. 

Силащсыз «йолкясянляри» 

Тыртылыйла кясиб кечир. 

 

Эцлляляйиб сюндцрцрляр 

Ишыг салан гяндилляри. 

Сюнмцш оъаг йерляриндя 

Ляпялянир ган gюлляри. 

 

Сцнэцляря кечирирляр 

Гоъалары, кюрпяляри. 

Халгымын йол чякян эюзц 

Эюрмялиймиш эюр няляри… 
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             *** 

 

Эюз ачандан эюзцмцз йаш – 

Бу дцнйада няляр эюрдцк. 

Щагсызларын пянъясиндя 

Щаггымызы мяляр эюрдцк. 

Мяним кюля талейимдя 

Дярдимин ян аьыры – бу. 

Азадлыьа эедян йолун 

Агибяти, ахыры – бу. 

 

Кимдир мяним мянлийими 

Бу эеъя сынаьа чякян?  

Цзцйумшаг миллятими 

Сола чякян, саьа чякян?  

 

Кимдир мяним кцряйими 

Щядяф сечян, нишан едян?  

Шящяримин эюйлярини 

Беля атяшфяшан едян?  
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Бир юлкядя биз бирикся 

Ахмайайды бу ган эяряк. 

Бир эцн сонра чыхмайайды 

Фювгяладя фярман эяряк… 

 

Ай-Улдузу эюрян ъяллад 

Байраьымы ал-ган едир. 

Гошун «боръуну юдяйиб» 

Бизи гана гялтан едир. 

 

Эцлля йаьыр йаьыш кими, 

Евляр дешмя-дешмя олур. 

Ащыл, ушаг, гадын, киши – 

Щамы дюнцб «дцшмян» олур. 

 

Эцлярцзлц бир миллятин 

Эюз йашлары эилялянир. 

Кцчяляря чыхмайанлар 

Юз евиндя эцллялянир. 
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Щарай чякян йаралылар 

Эащ сцрцнцр, эащ дурурлар. 

Мейидляри одун кими 

Машынлара долдурурлар. 

 

…Дилим эялмир «мейид» дейям 

О эцлцзлц ъаванлара. 

Дилим эялмир «шящид» дейям 

Ачылмамыш соланлара… 

 

Йандырырлар юлянляри 

Бу да тязя бир фянд олур. 

Гаранлыгда доьма тцстц 

Эюй цзцня бцлянд олур. 

 

Юлянляря од вурмагла 

Ганлы гузьун из итирир. 

Дцшцнцрям… инсанлыьы 

Инсан неъя тез итирир… 
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Йаддан чыхыр бир юлкянин  

Сцфрясиндя чюряк кясмяк. 

Йаддан чыхыр ъябщялярдя 

«Гардаш» дейиб кюмяк эязмяк. 

 

Йаддан чыхыр нефтимизин  

Танклары тярпядян сяси. 

Йаддан чыхыр о давада 

Азярбайъан гялябяси. 

 

Йаман эцня гойуб бизи 

Еля беля йахшылыьым. 

Бу эцн мяни кцл ейляйир 

Мяним кюля йахшылыьым. 

 

Юйряшмишям итаятя, 

Юз ялим, юз башым щаны?  

Юз елиндя, юз йурдунда 

Бир азад йурддашым щаны?  
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«Торпаг» дейян торпаг олур, 

Йурду севян йурдсуз галыр. 

Ахы неъя од оьлуйуг – 

Оъаьымыз одсуз галыр?.. 

 

Азадлыьа эедян йолум 

Эялиб чыхыр бу эеъяйя. 

Аловланыб йер-эюй йаныр – 

Миллят дцшцр ясмяъяйя. 
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*** 

 

Дириэюзлц шящидляри 

Башга сямтя дюндярирляр. 

Дяниздя «дяфн» етмяк цчцн 

Эямиляря эюндярирляр. 

 

Саь галанлар сцрцнцрляр 

Колун-косун арасына. 

Инилдяйян йаралылар 

Мялщям эязир йарасына. 

 

Ишыг дцшцр… узаглардан 

Аь байраглы щяким эялир. 

«Гадаьандыр тибби йардым» - 

Эцллялянир щяр ким эялир… 

 

Йаралыйа ял атана 

Бу вящшиляр эцлля атыр. 
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Мяни мяндян «горуйанлар» 

Асыб-кясир, гырыб-чатыр. 

 

«Бярпа едир асайиши» 

Бу тюкцлян ган цстцндя. 

«Тязя илим» эялиб чыхыр 

Бир тязя фярман цстцндя. 

 

                   *** 

Нечя-нечя хястяхана 

Долудур аьзына кими. 

Щякимляр эюз йашы тюкцб 

Аьлайырлар ана кими. 

 

 Ялдя дуруш эятирмяйиб, 

ТИтряйир ъярращ бычаьы. 

Йашамагдыр йаралынын  

Бу бычагдан умаъаьы. 

«Йаралыйам йатмарам, 

Айа кямянд атмарам. 
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Мян йаралы эюрмцшям, 

Йаралы ойатмарам». 

 

Йардым едян машынларын 

Бири эедир, бири эялир. 

Ган чилянмиш хяряклярдя 

Юлц \эялир, дири эялир… 

 

Сон няфясдя «Вятян» дейиб 

Эюзлярини йумана бах. 

Аллащ, эюйдян йеря ениб 

Дизя чыхан бу гана бах… 

 

Бирисинин саьы йохдур, 

Бирисинин солу йохдур. 

Биринин голу юзэянин, 

О биринин голу йохдур… 

 

Ана йурдум, юз баланы 

Бу эюркямдя таны инди! 
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О эцлцзлц ъаванларын 

Щаны инди, щаны инди?.. 

 

…Дящлиздя нювбяйя дуруб 

Йаралыйа ган верян ким. 

Сон айагда сон сюзцнц 

Сюйлямядян ъан верян ким… 

 

Ялдя дуруш эятирмяйиб 

Титряйир ъярращ бычаьы. 

Йашамагдыр йаралынын 

Бу бычагдан умаъаьы. 

 

Сюндцрцрляр ишыглары 

Эюз эюзц эюрмясин дейя. 

О эеъя шам ишыьында 

Давам едир ъярращиййя… 
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               *** 

Бир эцндя бяляд олдуг 

Щяйатын щяр цзцня. 

Эедянлярин йериня 

Тязя инсан эялирди 

О эеъя йер цзцня. 

 

О эеъя доьуланын  

Оьлан иди щамысы. 

Эцллябаран алтында 

Доьулурду еля бил 

Бу торпаьын намусу. 

 

Аналар кюрпясиня 

«Шащид» ады гойурду. 

Беляъя юлмяк цчцн 

«Шящид» ады гойурду… 
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                   *** 

 

Йцз илляр аьладан Фцзули бабам 

О эеъя дюзмяйиб юзц аьлады. 

Охудум шерини тясялли тапам, 

Йаралы Сабирин сюзц аьлады. 

 

«Фитнейи-иблиси-мялуну» эюрдцк, 

Гятлимя фярманда голуну эюрдцк. 

Азадлыг, ашкарлыг йолуну эюрдцк – 

Шяргин эцлцмсяйян эюзц аьлады. 

 

Ешидиб халгынын бу налясини 

Тязядян сойулду санки Нясими… 

О эеъя ичиня чякиб сясини 

Щейкял бабаларым бизи аьлады… 
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О ЭЕЪЯНИН СЯЩЯРИ 

 

(йахуд 20 йанвар) 

 

Ярийир гара эеъя, 

Аз галыбдыр сящяря. 

Фювгяладя фярман вар – 

«Чыхмаг олмаз шящяря». 

 

Адамлар юз дярдини 

Бюлмяйями тялясир. 

Йохса ъанындан кечиб 

Юлмяйями тялясир?  

 

«Дайан» дейир ясэярляр, 

Дайанмайыб ел ахыр. 

Щардаса «эюл» олмаьа 

Еля бил ки, «сел» ахыр. 
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«Чыхмаг олмаз шящяря», 

Щара эедир бу ахын?  

Ганымызла йуйулан 

Кцчяляря бир бахын. 

 

Чякилмяйиб щавадан 

Щяля барыт гохусу. 

Эцлляляниб бу эеъя 

Бу шящярин йухусу. 

 

Парчаланыб сякиляр, 

Аьаълар кюкдян чыхыб. 

Танклар йери шумлайыб 

Еля бил лякдян чыхыб. 

 

Ганлы йоллар бойунъа  

Сяпяляниб эилизляр. 

Бу нямярд \эцллясиндян  

Солуб нечя эцл цзляр. 
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Кимин ися сон сюзц 

Ганла йазылыб йола:  

«Сиз Аллащ ганымызы 

Гоймайын йердя гала…». 

 

Шящидлярин айаьы 

Дяйян йердя эцл битиб. 

Щарда ки ган тюкцлцб 

Орда гярянфил «битиб». 

 

Абшеронун эцлляри 

Айаг ачыб шящяря. 

Гярянфилляр аьлайыр 

Бу гаранлыг сящяря. 

 

Асфалтын гара цзц 

Гызарыр тала-тала. 

Бир дяли фярйад гопур: 

- Анан юлсцн, ай бала… 
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Аьы дейян о ана 

Гара булуд парчасы. 

Даща баьлы галаъаг 

Оьлунун той бохчасы… 

 

«Язизим, бирди нарым, 

Бир диним, бир динарым. 

Ясмя, сабащ йелляри – 

Аьаъда бирди нарым…». 

 

              *** 

Йурда севэи йурд йеринин 

Торпаьында, дашындадыр. 

Щарай чякян фаьыр ана, 

Оьлун нечя йашындадыр?  

 

Вармы онун эцнащы, де?  

Буна гейрят сынаьы де… 

Ана йурда сян аьы де – 

Дцшмян оъаг башындадыр. 
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Тяк галмышыг, Аллащ, тякъя, 

Бу дярд йалгыз, бу ащ тякъя. 

Еля билмя эцнащ тякъя 

Бу ганичян гошундадыр… 

 

                   *** 

Бу фяляйин гяфил эялян 

Хятасындан аман-аман. 

Йухумузу гарышдыран 

«Бутасындан» аман-аман. 

 

Чаьыран вар: «Эял, щцрриййят, 

Халгым сянсиз чякир зиллят…». 

Ад чыхаран беля миллят 

«Атасындан» аман-аман. 

 

О дейилми вахтсыз дашан, 

Щярдян пялянэ, щярдян довшан. 

Бизи гуйруглара гошан 

«Модасындан» аман-аман. 
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Гач бу миллят «юнъцлцндян» - 

Зящяр дамыр янъириндян. 

Белясинин зянъириндян, 

«Халтасындан» аман-аман. 

 

Аьлы диздян оланларын, 

Дярди цздян оланларын, 

Сапы биздян оланларын 

Балтасындан аман-аман… 

 

Щагга байраг няйимиз вар? – 

- Ай-Улдузлу эюйцмцз вар… 

Бу торпагда бяйимиз вар, 

Эядасындан аман-аман. 
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  *** 

 

Миллят ахыр бир мейдана 

Бу мейдан о мейдан дейил. 

Йурд бойаныб нащаг гана – 

Бу мейдан о мейдан дейил. 

Оьул эязян ана гачыр, 

Гара байраг ганад ачыр… 

 

Бейни ганлар гана гачыр –  

Бу мейдан о мейдан дейил. 

 

Гошун тутуб дюрд тяряфи, 

Оьулсан ач бу «кяляфи». 

Щаны бизи чалан яфи – 

Бу мейдан о мейдан дейил. 

 

Эюрцнмяйиб беля даьлар – 

Ким инсаны беля даьлар?.. 
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Инанмаздым миллят аьлар – 

Бу мейдан о мейдан дейил. 

 

Арамызда вар гара ял, 

О яллярдян эялир янэял. 

Дайан, гардаш, юзцня эял – 

Бу мейдан о мейдан дейил. 

 

Эялян йохдур эедянлярдян, 

Хябяр йохдур итянлярдян. 

Ня галыбдыр ютянлярдян? 

Бу мейдан о мейдан дейил. 
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  *** 

 

Танклар эялир – бу гязябли 

Издищамы даьытмаьа. 

Щаваланмыш «ъянэавярляр»  

Атяш ачыр сола, саьа. 

 

Бах, бу заман бир няфяр дя 

Юз йериндян тярпянмяйир. 

Кишиляри киши эюрцб 

Гадынлар да црпянмяйир. 

 

Танклар, топлар бу миллятин 

Инадыны гыра билмир. 

Мянлийини нишан алыб 

Вцгарыны вура билмир… 

 

Эери дюнцр танк «карваны», 

Вахтсыз юлцм араланыр. 
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Бу имтащан мейданында 

Йеня кимся йараланыр… 

 

Давам едир сярт нцмайиш – 

Эцлля батмыр сырамыза. 

Азадлыьы ахтарырыг – 

Мялщям олсун йарамыза… 
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            *** 

 
 

Азадлыг! Мян сяни башымын цстдя 

Эцняшя чеврилиб эцляндя эюрдцм. 

Азадлыг! Мян сяни ширин йухума 

Дявятсиз гонагтяк эяляндя эюрдцм. 

 

Азадлыг! Мян сяни юз торпаьымда 

Юзцмц мящбясдя биляндя эюрдцм. 

Азадлыг! Мян сяни эюз йашларымы 

Ишыглы эцлляляр силяндя эюрдцм. 

 

Азадлыг! Мян сяни ган боръу кими 

Халгыма пайлайыб, бюляндя эюрдцм. 

Азадлыг! Мян сяни эюря билмядим, 

Эюря билдимся дя юляндя эюрдцм… 
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ДЦНЙА БИЗДЯН ДАНЫШЫРДЫ 

 

(йахуд 20-21 йанвар) 

 

Дцнйайа сяс йайылмышды, 

Дцнйа биздян данышырды. 

Газанъымыз – гара байраг, 

Иткимиздян данышырды… 

 

«Би-би-си»йя, «Ей-би-си»йя, 

«Азадлыг»а гулаг асан 

Билирди ки, бу ъяфаны 

Чякя билмяк дейил асан… 

 

Шярг аьлайыр, Гярб эцлцрдц 

Бяхтимизя дцшян пайа. 

Гырьынымыз тясяллийди 

Еля бил ки, Авропайа. 
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Мцсялманыг – эцнащкарыг; 

Милйард йарым сайымыз вар. 

Буш хофланыр, Тетчер горхур – 

Планетдя пайымыз вар… 

 

…Океанын о тайында 

Ял чалырды Америка. 

Уъа-уъа кцрсцлярдя 

Алчалырды Америка: 

 

Аь ев гара эцнлярими 

Чапан чалыб алгышлайыр. 

«Бундан сонра» Гарабаьы 

Ермянийя «баьышлайыр». 

 

Бу «ъянаблар» йохса бизи 

Зянъи билир, гара билир. 

Гарабаьы «баьышлайан» 

Бу торпаьы щара билир?.. 
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Океанын о тайында 

Торпаьымыз парчаланыр. 

Эцнцмя бах, аман, Аллащ, 

Гям цстцня гям ъаланыр… 

 

Дальаларда дярдимизя 

Ортаг олан ахтарырыг. 

Гана гялтан щаггымыза 

Байраг олан ахтарырыг. 

 

Бир сяс эялир, доьма бир сяс:  

«Даныш, баъым, де, гардашым…». 

Бу доьмалыг щарайындан 

Йан, цряйим, ах,эюз йашым… 

 

Бакымызын «дили» йохдур, 

Даныш, даныш, Мирзя Хязяр. 

Млйонлара сянсян доьма, 

Сянсян таныш, Мирзя Хязяр. 
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Дириэюзлц шящидляри 

Эямиляря йцклядиляр. 

Даныш, гардаш, тяк галмышыг – 

Бизи йаман тяклядиляр… 

 

Иткинляря эор оландан 

Баха билмир бизя Хязяр. 

Данышмаьа дилимиз йох, 

Даныш, даныш, Мирзя Хязяр. 

 

«Гу» десян гулаг тутулар, 

Сораьымы щардан алым?  

Бу милляти бу гуйунун  

Дибиндян чяк, гадан алым… 

 

Даныш, даныш, Мирзя Хязяр, 

Даьлар бойда дярдими де. 

Бу ъяфаны, бу зилляти 

Чякян бир халг нярдими, де?  
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            *** 

 

…Дальаларда сясимизя 

Сяс верянляр чохалырды. 

Гцрбят елли щямвятянляр 

Данышдыгъа йухалырды. 

 

Пярян-пярян Азярбайъан 

Сясимизя сяс верирди. 

Узаглардан эялян бу сяс 

Бизя ъан, няфяс верирди… 
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МАТЯМ ЭЦНЦ 

 

(йахуд 22 йанвар) 

 

Азалыб дцнйа ишыьы – 

Йер гарадыр, эюй гарадыр. 

Байраг – гара, инсан – гара, 

Аллащ, бу йерляр щарадыр?.. 

 

Бу дцнйанын щарасында 

Беля матям, йас олубдур?  

Гяфил дцшян гаранлыгда 

Бакы танынмаз олубдур. 

 

Гырмызы табутлар цзцр 

Гапгара «цмман» цстцндя. 

Гярянфилляр ган аьлайыр 

/Эцнащсыз инсан цстцндя. 
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                *** 

 

Фаьыр ана, юз оьлунун  

Эял сон дяфя бойуна бах. 

Тойсуз эедян тяк баланын  

Миллят эялян «тойуна» бах… 

 

Аьлама ки аьрын галыр, 

Параланмыш баьрын галыр… 

Эюр ня гядяр оьлун галыр – 

Сян бу халгын сайына бах. 

 

Бу гырьыны щара йозаг, 

Щаг диваны эюздян узаг… 

Ня уддуг ки, ня удузаг – 

Улу танрым, ойуна бах… 
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     *** 

 

Щарай чякир Шейхцл-ислам, 

Язан верир мцяззинляр. 

Аьлар эюрцб милйонлары 

Вятян аьлар, торпаг инляр:  

 

«Язизиням йаса бах, 

Бцлбцл аьлар – йаса бах. 

Дярд мяни юлдцряъяк – 

Йа бу эцндцр, йа сабащ…» 

 

Эюй Хязярдян эюйя галхыр 

Эямилярин «инилтиси». 

Шящидляри олан халгын  

Вар сабащы, вар индиси. 

 

Гырмызы табутлар цзцр 

Гапгара «цмман» цстцндя. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Adil Cəmil.     “Qan borcu”. 20 Yanvar şəhidləri  54 

 

Бу кцчяляр эюрмямишди 

Бу гядяр инсан цстцндя. 

 

Щара ахыр бу «гара чай», 

Ня галыбдыр сон мянзиля?  

Даьцстц парк – мязарыстан 

О нясиля, бу нясиля. 

 

Йетмиш илдир шящид олан 

Бабамызын рущу бурда. 

Азадлыьа эедян йолда 

Итянимин чоху бурда. 

 

Парка дюнян бу торпаьын 

Алты мязар, цстц мешя. 

Гурумады аьаълары – 

Йа ряб, неъя дюздц мешя?.. 

 

Шящид баба, шящид нявя 

Говушурлар бир торпагда. 
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Дцшцнцрям… беля «\эюрцш» 

Эюрян вармы щяр торпагда?  

Бу гыш эцнц йаза дюнцр 

Рузиэарын сярт щавасы. 

Тябияти дяйишдирир 

Гям эюйняйи, дярд щавасы. 
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             *** 

 

Даща бясдир бу эюз йашы, 

«Айаьа галх, Азярбайъан!». 

Сяни беля йандыраны 

Йандырыб йах, Азярбайъан! 

 

Дярд цстцндя кюклянмисян, 

Гям шяляси йцклянмисян. 

Парчаланыб тяклянмисян – 

Талейя бах, Азярбайъан! 

 

Унут «достун» вяфасыны, 

Даьыт илан йувасыны… 

Дюй щаггынын давасыны – 

Щагга байраг Азярбайъан! 

 

Иэидлярин гяфясдядир, 

Сцрэцндядир, мящбясдядир.  
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Ким йаралы, ким хястядир- 

Йохдур сораг, Азярбайъан! 

 

О гандырмы нар баьында, 

Рянэи гандыр йарпаьын да… 

Гонагпярвяр торпаьында 

Юзц гонаг Азярбайъан… 

 

Нийя эялди кюч эцнляри, 

Нийя эюрдцн кючкцнляри?  

Талейиндян кцскцнляри 

Сольунйанаг Азярбайъан. 

 

Бу дярдляря няр дайанмаз, 

Пялянэ дюзмяз, шир дайанмаз. 

Йурд йериндя бир дя йанмаз 

Сюнмцш оъаг, Азярбайъан! 
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Гарталлары галхыб, енян, 

Бяхт улдузу йаныб, сюнян, 

Бир эювдядян шахялянян 

Милйон будаг – Азярбайъан! 

 

Халгын сяня ган боръу вар, 

«Ъан» дейяня ъан боръу вар, 

Сон бешийя сон боръу вар, 

Ана торпаг – Азярбайъан!.. 
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ШЯЩИДЛЯР ХИЙАБАНЫ 

 

(йахуд анд йеримиз) 

 

Даьцстц парк - даьдан аьыр 

Дярди-сярин хийабаны. 

Даьцстц парк – даь чякилян 

Шящидлярин хийабаны. 

 

Бу торпаьын шящидляри 

Ян уъа торпагда йатыр – 

Бакымызын башы цстдян 

Бизя бахан даьда йатыр. 

 

Даьцстц парк – анд йеримиз, 

Ахы-ахын эялин бура. 

Юз ешгиня анд ичмяйя 

Эялсин бяйля эялин бура. 
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Бурда кечсин «тарих» дярси, 

Бу эцн бурда сабащлансын. 

Илляр бойу эеъикмишик, 

Заман бурда габаглансын. 

 

Цзцмцзя доьан эцняш 

Доьур бурда, батыр бурда. 

Азадлыьа эедян йолун 

Йолчулары йатыр бурда… 

 

Гярянфилляр гуъаьында 

Халга дайагларым йатыр. 

Йурдун йашыл буъаьында 

Рущу ойагларым йатыр. 

 

«Йцк цстцндя пярдя мян, 

Гяфил дцшдцм дярдя мян. 

Йазыг ъаным ъавандыр – 

Неъя йатым йердя мян?..». 
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Бу хийабан щейкялляшян 

Мцгяддяслик мябядиймиш. 

Илщам иля Фяризянин  

Мящяббяти ябядиймиш… 

 

Он цч йашлы Ларисанын  

Бахышындан нур тюкцлцр. 

Он дюрд йашлы Илгарымын  

Цзцндян гцрур тюкцлцр. 

 

Шящидлярин ъаваны вар, 

Гоъасы вар, кюрпяси вар. 

Азадлыьа \эедян йолун 

Демя «шящид кюрпцсц» вар… 

 

Даьцстц парк – эюзцмцзцн 

Габаьында эюз даьымыз. 

Даьцстц парк – юзц бойда 

Бир азадлыг байраьымыз… 

Ийул - 1990  
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“20 Yanvar hadisələrinin mahiyyətinin təbliği” 
YYSİB-nin kreativ vətənpərvərlik layihəsi 

 

2021-ci ilin ikinci yarısında sosial xidmətlər 
sahəsində dövlət sifarişləri sırasında “20 Yanvar 
hadisələrinin mahiyyətinin təbliği” mövzusunda 
müsabiqə də var. 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Sosial 
Xidmətlər Agentliyi tərəfindən elan edilən, ölkəmizin 
cavan yaradıcı kreativlərini birləşdirən Yeni Yazarlar 
və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən rəqabət 
şəraitində qazanılan, sentyabrın əvvəlindən həyata 
keçirilməyə başlanılan “20 Yanvar hadisələrinin 
mahiyyətinin təbliği” adlı təkrar müsabiqəyə uyğun 
vətənpərvərlik istiqamətində maraqlı fəaliyyətləri 
özündə birləşdirir.  

Müsabiqənin əsas şərtlər toplusu və 
sənədlərində tələb olunan qaydalara uyğun olaraq 
sosial sifariş üzrə müxtəlif xidmətlər göstərilməyə 
başlanılıb. Layihə icraçılarının verdiyi məlumata 
görə, 4 ay müddətində, 1 sentyabr – 31 dekabr 
2021-ci il tarixləri ərzində həyata keçiriləcək sosal 
xidmətlər rəngarəng fəaliyyət növlərini əhatə 
edəcək. 
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Fəaliyyətin əsas məqsədi Azərbaycanın suverenliyi, 
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə 
tarixinə milli qürur və qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil 
olmuş 20 Yanvar hadisələrinin mahiyyətinin təbliğ 
olunmasından ibarətdir. Bu yöndə Qarabağın 
dirçəlişi üçün qaçqın və məcburi köçkünlərə mənəvi 
dəstək vermək, həssas qruplar sayılan qazi, əlil, 
şəhid ailələri və üzvlərinin dövlətimizin daxili 
siyasətini dəstəkləmək, motivasiya xarakterli 
fəaliyyətlər həyata keçirməklə xaricdən gələn mənfi 
təsirlərin qarşısinı almaq , vətənpərvərlik 
ideologiyasını gücləndirmək üçün məhsulların 
hazırlanması, İnternet, TV, KİV, yeni media və 
sosial şəbəkələr, elektron kitabxanalar, başqa 
informasiya platformalarında yayımı, kağız və e-
nəşrlərin hazırlanması vacibdir. Silsilə verilişlər, 
virtual sərgilər, elektron kitablar, sosial şəbəkədə 
sosial şəbəkələrdə “Vətənim varım-dövlətimdir!” 
İnformasiya resurs mərkəzinin yaradılması, 20 
Yanvar şəhidləri və qəhrəmanlarına həsr olunmuş 
onlayn müsabiqə, toplunun nəşri, e-nəşrlərin 
hazırlanaraq elektron kitabxana bölümündə yayımı, 
“Azad Azərbaycan” qürur hekayələri platforması 
tədbirlərinin təşkili ilə qoyulan məqsədə çatmaq 
mümkündür. 

 

Fəaliyyətin istiqamətləri 
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1) 20 Yanvar hadisələri mövzusunda İnternet, TV, 
KİV, yeni media və sosial şəbəkələr, elektron 
kitabxanalar, başqa informasiya platformalarında 
yayımı, kağız və e-nəşrlərin hazırlanması. 

2) 20 Yanvar hadisələri mövzusunda 8 silsilə tele-
verilişlər çəkilib hazırlanacaq, yayımı təşkili. 

3) 20 Yanvar hadisələri mövzusunda 10 elektron 
nəşr (e-kitab) çapa hazırlanacaq, onların fəaliyyət 
boyunca və sonra daimi virtual sərgilərin keçirilməsi. 

4) 20 Yanvar hadisələri mövzusunda sosial 
şəbəkələrdə “Vətənim varım-dövlətimdir!” 
İnformasiya resurs mərkəzinin yaradılması. 

5) 20 Yanvar şəhidləri və qəhrəmanlarına həsr 
olunmuş onlayn müsabiqə, və nəticəsi olaraq 
kağız/elektron toplunun nəşri, təqdimatı, yayımı 
həyata keçirilməsi. 

6) 20 Yanvar hadisələri mövzusunda e-nəşrlərin 
hazırlanaraq elektron kitabxana bölümündə yayımı 
reallaşdırılması. 

7) 20 Yanvar hadisələri mövzusunda “Azad 
Azərbaycan” qürur hekayələri platforması 
tədbirlərinin təşkili bütün layihə boyu aparılması; 

8) 20 Yanvar şəhidlərinin və həmin hadisələrlə 
əlaqədar əlilliyi olan şəxslərinhəyat səlnaməsinin 
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örnək kimi təbliği istiqamətində informasiya 
mühitinin genişləndirilməsi aparılması. 

9) 20 Yanvar şəhidlərinin və həmin hadisələrlə 
əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin hüquqları və onların 
təmin olunması ilə bağlı dövlət səviyyəsində görülən 
işlərin kütləvi informasiya vasitələri və sosial 
şəbəkələr vasitəsilə təbliğat işinin aparılması 
mexanizmləri işlənib hazırlanması. 

10) 20 Yanvar hadisələrinin mahiyyətinin təbliğ 
olunması ilə bağlı əhali, xususilə də uşaq və gənclər 
arasında digər zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi. 

11) 20 Yanvar hadisələrinin qəhrəmanları, 
iştirakçıları, şəhidlərinin tarixi rolunu cəmiyyətdə 
özünüifadə və sosial uyğunlaşmanın formatı kimi 
inkişaf etdirilməsinə yardım etmək üçün Feysbuk 
sosial şəbəkəsində ayrıca resursun yaradılması, 
zənginləşdirilməsi. 

12) 20 Yanvar hadisələri şahidləri və şəhid ailələrin 
üzvlərinin, əlillərinin cəmiyyətə inteqrasiyası üçün 
informasiya mühitinin yaradılması. 

13) Bu istiqamətdə kütləvi informasiya vasitələrində, 
xüsusən İnternet portallar, yeni media, onlayn/oflayn 
TV, elektron kitabxana, video yayım şəbəkələri və 
sosial platformalarda də televiziya vasitəsilə geniş 
təbliğat- təşviqat kampaniyası təşkili. 
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14) 20 Yanvar qəhrəmanların ailə üzvləri və 
davamçıları KİV vasitəsilə cəmiyyətlə ünsiyyətinin 
qurulması. 

15) Fəaliyyəti, aparılan işlər, işləmə mexanizmi, 
vəzifələri, işinin məzmunu və üsulları barədə 
ictimaiyyətə mütəmadi olaraq məlumat veriləcək. 
Məlumat materialları həm təşkilatın özündə qalır, 
həm İnternet portalları, elektron kitabxana, virtual 
TV və sosial şəbəkə resurslarında sosial müdafiə 
müəssisələrinə təqdimi. 

Fəaliyyət həyata keçirilən zaman donora və 
əlaqədar dövlət qurumlarına, geniş ictimaiyyətə 
aylıq, eləcə də sonda yekun hesabatlar 
açıqlanması. 

 

Sosial xidmət sifarişinin texniki icmalı 

 

Tariximizin qızıl səhifələrindən sayılan 1990-cı il 20 
Yanvar hadisələrindən – keçmiş sovet imperiyasının 
rəhbərləri və hərbi qüvvələri tərəfindən Bakıda 
törədilmiş sülh və insanlıq əleyhinə cinayətdən 31 il 
ötür. Azərbaycanın suverenliyi, müstəqilliyi və ərazi 
bütövlüyü uğrunda mübarizə tarixinə milli qürur və 
qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olmuş 20 Yanvar 
hadisələrinin mahiyyətinin təbliğ olunması 
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istiqamətində zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi 
cəmiyyətdə vətənpərvərlik ruhunun daha da 
yüksəldilməsi baxımından aktual və əhəmiyyətlidir. 

Azərbaycan dövlətinin tərəfindən qəbul edilən 
konvensiyalarda məlumatlandırma tədbirlərinin 
həyata keçirilməsi öhdəliyi müəyyən edilmişdir. 
Konvensiyaların, beynəlxalq sənədlərin tələbinə 
görə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlar 
məlumatlandırılmalı, onların hüquqlarına, şərəf və 
ləyaqətlərinə, bacarıqlarına və verə biləcəyi 
töhfələrə hörmət hissi gücləndirilməli, onlar 
haqqında məlumat xarakterli tədbirlər həyata 
keçirilməlidir. Üzv ölkələr kütləvi informasiya 
vasitələri ilə ictimai məlumatlandırma və əlilliyi olan 
şəxslərin, eləcə də cəmiyyətin digər üzvlərinin 
konvensiya və burada əks olunan hüquqlara dair 
məlumatlandırılması istiqamətində tədbirlər həyata 
keçirməlidirlər. “Azərbaycan Respublikasında insan 
hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət 
Planı”nda hüquqi maarifləndirmə işinin 
genişləndirilməsi və insan hüquq və azadlıqlarının 
daha səmərəli müdafiəsi məqsədilə insan 
hüquqlarının müxtəlif kateqoriyaları üzrə (mülki, 
siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar) əhalinin 
müxtəlif qrupları, o cümlədən, xüsusi qayğıya 
ehtiyacı olan insanlar, əlilliyi olan şəxslər üçün 
hüquqi maarifləndirmə sahəsində tədbirlərin 
görülməsi öz əksini tapmışdır. 
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ƏƏSM nazirliyi və vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının 
sosial proqramlarda yaxından iştirakı sosial 
sifarişlərin dəyərləndirilməsi, yeni trendlərin tətbiqi, 
sosial xidmətlərin genişləndirilməsi baxımından 
unikal platformadır. Bu baxımdan Yeni Yazarlar və 
Sənətçilər ictimai birliyi sosial xidmətlərin uzun 
müddətli təcrübəsinə əsaslanaraq, bu məqsədi ilə 
“20 Yanvar hadisələrinin mahiyyətinin təbliği” 
müsabiqə çərçivəsində müxtəlif fəaliyyətlər həyata 
keçirilməsini təklif edir. 

 

Sosial xidmət sifarişinin geniş məqsədi 

 

Çağdaş Azərbaycanın suverenliyi, müstəqilliyi və 
ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə tarixinə milli 
qürur və qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olmuş 20 
Yanvar hadisələrinin mahiyyətinin ölkəmizdə və 
beynəlxalq aləmdə intellektual-kreativ, yeni 
informasiya alətlərindən, İnternet, yeni media, sosial 
şəbəkə, e-nəşr, TV verilişlər, e-kitabxana vasitəsi ilə 
təbliğ olunmasından ibarətdir. Bu yöndə Qarabağın 
dirçəlişi üçün qaçqın və məcburi köçkünlərə mənəvi 
dəstək vermək, həssas qruplar sayılan qazi, əlil, 
şəhid ailələri və üzvlərinin dövlətimizin daxili 
siyasətini dəstəkləmək, motivasiya xarakterli 
fəaliyyətlər həyata keçirməklə xaricdən gələn mənfi 
təsirlərin qarşını almaq, hərbi-vətənpərvərlik 
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ideologiyasını gücləndirmək üçün məhsulların 
hazırlanması, İnternet, TV, KİV, yeni media və 
sosial şəbəkələr, elektron kitabxanalar, başqa 
informasiya platformalarında yayımı, kağız və e-
nəşrlərin hazırlanması vacibdir. Silsilə verilişlər, 
virtual sərgilər, elektron kitablar, sosial şəbəkədə 
sosial şəbəkələrdə “Vətənim varım-dövlətimdir!” 
İnformasiya resurs mərkəzinin yaradılması, 20 
Yanvar şəhidləri və qəhrəmanlarına həsr olunmuş 
onlayn müsabiqə, toplunun nəşri, e-nəşrlərin 
hazırlanaraq elektron kitabxana bölümündə yayımı, 
20 Yanvar şəhidlərinin və həmin hadisələrlə 
əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin hüquqları və onların 
təmin olunması ilə bağlı dövlət səviyyəsində görülən 
işlərin kütləvi informasiya vasitələri və sosial 
şəbəkələr vasitəsilə təbliğat işinin aparılması,“Azad 
Azərbaycan” qürur hekayələri sisilə tədbirlərinin 
təşkili ilə qoyulan məqsədə çatmaq mümkündür. 

 

Sosial xidmət sifarişinin vəzifələri 

 

– 20 Yanvar şəhidlərinin və həmin hadisələrlə 
əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin həyat salnaməsinin 
örnək kimi təbliği istiqamətində informasiya 
mühitinin genişləndirilməsi; 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Adil Cəmil.     “Qan borcu”. 20 Yanvar şəhidləri 71 

 

– 20 Yanvar şəhidlərinin və həmin hadisələrlə 
əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin hüquqları və onların 
təmin olunması ilə bağlı dövlət səviyyəsində görülən 
işlərin kütləvi informasiya vasitələri və sosial 
şəbəkələr vasitəsilə təbliğat işinin aparılması; 

– 20 Yanvar hadisələrinin mahiyyətinin təbliğ 
olunması ilə bağlı əhali, xususilə də uşaq və gənclər 
arasında digər zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi. 

– 20 Yanvar hadisələrinin qəhrəmanları, iştirakçıları, 
şəhidlərinin tarixi rolunu cəmiyyətdə özünüifadə və 
sosial uyğunlaşmanın formatı kimi inkişaf 
etdirilməsinə yardım etmək; 

– 20 Yanvar hadisələri şahidləri və şəhid ailələrin 
üzvlərinin, əlillərinin cəmiyyətə inteqrasiyası üçün 
informasiya mühitinin yaradılması; 

– Bu istiqamətdə kütləvi informasiya vasitələrində, 
xüsusən İnternet portallar, yeni media, onlayn/oflayn 
TV, elektron kitabxana, video yayım şəbəkələri və 
sosial platformalarda də televiziya vasitəsilə geniş 
təbliğat- təşviqat kampaniyasının təşkili; 

– Bu sahədə ixtisaslaşmış kadrlar 
vasitəsiləfunksional bacarıqlarının üzə çıxarılması 
üçün işlərin aparılması; 

– Qəhrəmanların KİV vasitəsilə cəmiyyətlə 
ünsiyyətinin qurulmasına nail olunması. 
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Sosial xidmət sifarişi çərçivəsində görüləcək işlər 

– 20 Yanvar hadisələri mövzusunda İnternet, TV, 
KİV, yeni media və sosial şəbəkələr, elektron 
kitabxanalar, başqa informasiya platformalarında 
yayımı, kağız və e-nəşrlərin hazırlanacaq; 

– 20 Yanvar hadisələri mövzusunda 8 silsilə tele-
verilişlər çəkilib hazırlanacaq, yayımı təşkil edilək; 

– 20 Yanvar hadisələri mövzusunda 10 elektron 
nəşr (e-kitab) çapa hazırlanacaq, onların fəaliyyət 
boyunca və sonra daimi virtual sərgiləri keçiriləcək; 

– 20 Yanvar hadisələri mövzusunda sosial 
şəbəkələrdə “Vətənim varım-dövlətimdir!” 
İnformasiya resurs mərkəzi yaradılacaq; 

 

– 20 Yanvar şəhidləri və qəhrəmanlarına həsr 
olunmuş onlayn müsabiqə, və nəticəsi olaraq 
kağız/elektron toplunun nəşri, təqdimatı, yayımı 
həyata keçiriləcək; 

– 20 Yanvar hadisələri mövzusunda e-nəşrlərin 
hazırlanaraq elektron kitabxana bölümündə yayımı 
eallaşdırılacaq; 
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– 20 Yanvar hadisələri mövzusunda “Azad 
Azərbaycan” qürur hekayələri platforması 
tədbirlərinin təşkili bütün layihə boyu aparılacaq; 

– 20 Yanvar şəhidlərinin və həmin hadisələrlə 
əlaqədar əlilliyi olan şəxslərinhəyat səlnaməsinin 
örnək kimi təbliği istiqamətində informasiya 
mühitinin genişləndirilməsi aparılacaq; 

– 20 Yanvar şəhidlərinin və həmin hadisələrlə 
əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin hüquqları və onların 
təmin olunması ilə bağlı dövlət səviyyəsində görülən 
işlərin kütləvi informasiya vasitələri və sosial 
şəbəkələr vasitəsilə təbliğat işinin aparılması 
mexanizmləri işlənib hazırlanacaq; 

– 20 Yanvar hadisələrinin mahiyyətinin təbliğ 
olunması ilə bağlı əhali, xususilə də uşaq və gənclər 
arasında digər zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi. 

– 20 Yanvar hadisələrinin qəhrəmanları, iştirakçıları, 
şəhidlərinin tarixi rolunu cəmiyyətdə özünüifadə və 
sosial uyğunlaşmanın formatı kimi inkişaf 
etdirilməsinə yardım etmək üçün Feysbuk sosial 
şəbəkəsində ayrıca resursun yaradılması, 
zənginləşdirilməsi 

– 20 Yanvar hadisələri şahidləri və şəhid ailələrin 
üzvlərinin, əlillərinin cəmiyyətə inteqrasiyası üçün 
informasiya mühitinin yaradılması; 
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– Bu istiqamətdə kütləvi informasiya vasitələrində, 
xüsusən İnternet portallar, yeni media, onlayn/oflayn 
TV, elektron kitabxana, video yayım şəbəkələri və 
sosial platformalarda də televiziya vasitəsilə geniş 
təbliğat- təşviqat kampaniyası təşkil olunacaq; 

– Bu sahədə ixtisaslaşmış kadrlar vasitəsilə 
funksional bacarıqlarının üzə çıxarılması üçün 
işlərin aparılacaq. 

– 20 Yanvar qəhrəmanların ailə üzvləri və 
davamçıları KİV vasitəsilə cəmiyyətlə ünsiyyətinin 
qurulacaq; 

– Fəaliyyəti, aparılan işlər, işləmə mexanizmi, 
vəzifələri, işinin məzmunu və üsulları barədə 
ictimaiyyətə mütəmadi olaraq məlumat verəcəkdir. 
Məlumat materialları həm təşkilatın özündə qalır, 
həm İnternet portalları, elektron kitabxana, virtual 
TV və sosial şəbəkə resurslarında sosial müdafiə 
müəssisələrinə təqdim ediləcəkdir. 

Sosial xidmət sifarişi işçi heyəti və idarə olunması 

Sosial xidmət sifarişinin təqdim olunmuş ştat 
cədvəlinə uyğun olaraq, əvvəlcədən sənədləri 
müsabiqənin tələblərinə uyğun olaraq təqdim 
edilmiş mütəxəssislər işə qəbul olunacaqlar. 
Müsabiqə qalibi olduğu halda müqavilələr 
müsabiqəyə əvvəlcədən təqdim edilmiş tərcümeyi-
hal və tələb olunan sənədlər üzrə olan 
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mütəxəssislərlə bağlanacaqdır. Bu işçi heyətinə 
layihənin hazırlıq mərhələsində sosial xidmət 
sifarişinin tam fəaliyyət göstərməyə başlamazdan 
əvvəl təlimin keçiriləcəkdir. Təlimlərdə aşağıdakı 
mövzulara toxunulması nəzərdə saxlanılır: sosial 
xidmətin göstərilmə qaydaları, əsas vəzifələri; şəhid 
ailələri, qazilər, həssas qrup nümayəndələrinə 
ideoloji-kulturoloji yardım göstərilməsi. Əldə 
olunmuş biliklərin layihə cərcivəsində tətbiqi zamanı 
paralel olaraq bilik və bacarıqlarının artırılması üçün 
təcrübə mübadiləsi aparılacaq, müvafiq təlimlərə 
cəlb ediləcəklər. Sosial xidmət sifarişininyerinə 
yetirildiyi yerlərin gediş və gəliş üçün münasib, hər 
kəsin rahat tapa biləcək ünvanda olması təmin 
ediləcək, stol-stullar, kompyuter və avadanlıqlarla 
təcrid olunmuş qaydada İctimai Birlik tərəfindən və 
QHT-nin texniki imkanları hesabına təmin 
ediləcəkdir. 

Sosial xidmət sifarişininsonunda aşağıdakı nəticələr 
əldə olunacaq: 

Azərbaycanın suverenliyi, müstəqilliyi və ərazi 
bütövlüyü uğrunda mübarizə tarixinə milli qürur və 
qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olmuş 20 Yanvar 
hadisələrinin mahiyyətinin təbliğ olunması 
nəticəsində əhali, xüsusilə də uşaq və gənclər 
arasında vətənpərvərlik ruhu daha da yüksələcək; 

20 yanvar 1990-ci ildə Azərbaycanın suverenliyi, 
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrundaaparılan 
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mübarizədə yenilməz rəşadət və misilsiz 
vətənpərvərlik nümunələri göstərərək şəhid olmuş 
şəxslərin ailə üzvlərinin və öz sağlamlıqlarını itirmış 
şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində 
materialların hazırlanması və təşviqat 
kampaniyasının aparılması nəticəsində onların bu 
sahədə məlumatlılıq səviyyəsi daha da artacaq; 

Kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkələr 
vasitəsilə təbliğat işinin aparılması nəticəsində 
cəmiyyətdə 20 Yanvar şəhidlərinin və həmin 
hadisələrlə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin 
hüquqlarının təmin olunması sahəsində dövlət 
səviyyəsində görülən işlər barədə cəmiyyətdə ətraflı 
və pozitiv fikir formalaşacaq. 

Yeni kitab, elektron nəşrlər, TV verilişlər, sosial 
media və şəbəkə resursları yaradılacaq. 

Monitorinq və qiymətləndirmə 

Müqavilə imzalanan gündən sonra birinci ayın 
sonunda ilkin hesabat (işə başlanması və görülmüş 
işlər barədə) və konkret fəaliyyət planı Nazirliyə 
təqdim ediləcəkdir. Bundan əlavə, hər ay görülmüş 
işlər barədə yazılı hesabat və hər ay xərclər barədə 
maliyyə hesabatı təqdim ediləcəkdir. Sosial xidmət 
sifarişi başa çatandan ən geci bir ay müddətində 
Son İcra Hesabatı təqdim ediləcəkdir. Hesabatlar 
təyin edilmiş xüsusi hesabat formalarında təqdim 
ediləcəkdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
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Nazirliyinin monitorinq qrupu tərəfindən əvvəlcədən 
xəbərdarlıq edilərək və ya edilməyərək monitorinqin 
aparılması mümkün olacaqdır. Eləcə də layihənin 
aralıq və yekun qiymətləndirilməsi keçirilərək 
qiymətləndirmənin nəticələrini əks etdirən hesabat 
hazırlanacaqdır. Sosial xidmət sifarişinin 
fəaliyyətinin monitorinqi üçün monitorinq qrupu üçün 
bütün şərait yaradılacaqdır. 

– Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiə Nazirliyinin müvafiq qurumları ilə sıx 
əməkdaşlıq yaradılacaq; 

– Bundan başqa müsabiqənin qalibi olduğu təqdirdə 
sosial xidmət sifarişinin hazırlıq mərhələsi üzrə 
həyata keçirilən işlər haqqında hesabat (işə 
başlanması və görülmüş işlər haqqında) və konkret 
fəaliyyət planı Nazirliyin müvafiq qurumuna təqdim 
ediləcəkdir; 

– İctimai Birlik hər rüb görülmüş işlər barədə yazılı 
hesabat və hər ay xərclər barədə maliyyə hesabatı 
nazirliyin müavfiq şöbəsinə təqdim edəcəkdir; 

– İş planına uyğun olaraq sosial xidmət sifarişi başa 
çatandan ən geci bir ay müddətində yekun hesabat 
təqdim ediləcəkdir. Hesabatlar nazirliyin xüsusi 
hesabat formasında tərtib olunaraq təqdim 
ediləcəkdir. 
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İnanırıq ki, YYSİB-nin icra etdiyi onlarla maraqlı 
layihə kimi bu sosial xidmət fəaliyyəti də yüksək 
səviyyədə həyata keçiriləcək və cəmiyyətimizə 
verdiyi xeyri ilə fərqlənəcəkdir. 

 

Ayxan Əbilli, 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi 

Media və İctimaiyyətlə Əlaqə bölməsinin 
əməkdaşı 

 

YYSİB Analitik-İnformasiya Bölümü 
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