
 
 

14-15 iyul yürüşü və sonrasında yaşananlar barədə 

Press reliz 

İyulun 12-də Azərbaycanla Ermənistan arasında Tovuz rayonu ətrafında başlamış döyüşlər 

nəticəsində hər iki tərəf itkilərlə üzləşib, Azərbaycanın 11 hərbçisi və 1 ədəd Tovuz rayon 

sakini mülki şəxs həlak olub. Bununla bağlı 14 iyul gecə saatlarında paytaxt Bakı və ətraf 

ərazilərdən paytaxtın mərkəzinə doğru vətəndaşların yürüşü baş tutub. Yürüş iştirakçıları 

əsasən Milli Məclis binasının qarşısında və Azadlıq Meydanında cəmləşiblər, dinc aksiyanın 

əsas şüarları orduya dəstək və hesabatlılıq tələbi ilə bağlı olub. 

Saatlarla davam edən yürüş əsasən dinc xarakter daşıyıb, vətəndaşlar rəsmilərin çıxışlarını 

gözləyiblər. Səhər saatlarına doğru isə bir qrup etirazçı Milli Məclisin binasına daxil olub. 

Bundan sonra polis əməkdaşları ilə vətəndaşlar arasında qarşıdurma yaranıb, polis dinc yürüş 

iştirakçılarına qarşı gözyaşardıcı qazdan, su şırnağından, rezin güllələrdən və qeyri-mütənasib 

fiziki gücdən istifadə edib. Hadisə ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun və 

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətlərindən verilən məlumatda bildirilir ki, çoxsaylı polis 

əməkdaşı və xidməti avtomobillərə ziyan dəyib. 

Ümumilikdə isə, hadisələrin gedişatı bir sıra hüquq pozuntuları ilə xarakterik olub. 

Vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığı pozularaq onlar zorakılıqla yürüş ərazisindən 

uzaqlaşdırılıblar. Polis əməkdaşları yürüşün sonlarına doğru qeyri-mütənasib gücdən istifadə 

edib, şəhərin müxtəlif ərazilərində yürüşlə əlaqədar olaraq 70-dən çox şəxsin saxlanıldığı 

bildirilib. Daxili İşlər Nazirliyi isə rəsmi olaraq açıqlayıb ki, cəmi 7 nəfərlə bağlı Milli Məclisin 

binasına daxil olduqlarına görə cinayət işi başlanıb. 

Aralarında ictimai fəalların və jurnalistlərin də yer aldığı saxlanılanlarsa 15 saatdan çox polis 

bölmələrində gözlədiliblər, bəzilərindən telefonlarındakı şəxsi yazışmalar tələb olunub. Eyni 

zamanda polis əməkdaşları jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə, dolayısı ilə ifadə və məlumat əldə 

etmək azadlıqlarına zaman-zaman müdaxilə edib, müstəqil jurnalistlər Xəyalə Ağayeva, Aysel 

Umudova və Sevinc Vaqifqızı çəkiliş apararkən polis tərəfindən hücuma məruz qalıb, çəkiliş 

vasitələri onlardan zorla götürülüb və zədələnib.. Yürüşün səhərisi gün isə hadisələri 

işıqlandıran müstəqil media qurumlarına, o cümlədən, MeydanTV, Azadlıq Radiosu və bir sıra 

digərlərinə qarşı ictimai qarayaxma kampaniyası başlanıb. Saxlanılanlar barədə Seçkilərin 

Monitorinqi və Demokratiyanın Mərkəzinə daxil olan məlumatlarda aşağıdakı şəxslərin adları 

yer alıb: 

1. Anar Abdulla – jurnalist 

2. Elvin Cəbizadə – fəal 

3. Firudin Səlimov – fəal 

4. Fərid Əsədov – fəal 

5. Elvin Məmmədov – fəal 



6. Salman Əliyev – iştirakçı 

7. Sadiq Cəfərli – iştirakçı 

8. Əli Abışov – iştirakçı 

9. Anar Kərimzadə – iştirakçı 

 

 

 

Əlaqə vasitələri: 

Email: emc.az2001@gmail.com 

Telefon: +994503334674 

Veb: www.smdtaz.org 

Facebook: www.facebook.com/AZEelections/ 

Twitter: @SMDT_EMDS 
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